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INTRODUCERE
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Consiliul Judeţean Ialomiţa, denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Judeţean
Ialomiţa aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi cu cele ale Regulamentului de
evaluare1.
Criteriile de evaluare în baza cărora se fac analiza și notarea raportului de activitate
sunt:
1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent;
2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
3. Organizarea-sistemul organizaţional al instituţiei;
4. Situaţia economico-financiară a instituţiei;
5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru împlinirea misiunii
specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;
6. Evoluţia economico-financiară a instituţiei pentru următoarea perioadă de management, cu
menţionarea surselor financiare necesare de alocat de către autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.
*
*
*
Muzeul Judeţean Ialomiţa funcţionează, în baza Deciziei nr. 154 din 15 mai 1990
emisă de Primăria Judeţului Ialomiţa și în temeiul prevederilor din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ca
instituția publică de cultură, de interes județean, cu personalitate juridică, sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, care colecţionează, conservă, restaurează şi pune în valoare
mărturiile privind evoluţia societăţii omeneşti, creaţiile sale, mediul său înconjurător, în
vederea studiului.
Finanţarea Muzeului Judeţean Ialomiţa se realizează din subvenţii acordate de la
bugetul local şi venituri proprii (venituri din prestări servicii - supraveghere arheologică,
cercetare arheologică de salvare, venituri din vânzare de materiale publicitare, venituri din
donaţii şi sponsorizări).
Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa, în cursul anului 2018, s-a desfăşurat pe
coordonatele stabilite de Legea muzeelor nr. 311 din 8 iulie 2003, precum şi în concordanţă
cu Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa în perioada 2009-2020.

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară
activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
1

Conform Anexei nr. 4: Model-cadru al Raportului de activitate, Ordinul nr. 2799 din 10
decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului,
a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.

Pentru ca oferta culturală să fie una unitară la nivel de judeţ şi să răspundă nevoilor
reale ale comunităţii, pe parcursul anului 2018, Muzeul Judeţean Ialomiţa a menținut sau
dezvoltat relaţii de parteneriat cu o serie de instituţii culturale şi de cercetare dar şi de
învăţământ din judeţ şi din ţară atât pentru organizarea unor activităţi unice, cât şi pentru
proiecte de mai lungă durată.
În judeţul Ialomiţa îşi desfăşoară activitatea instituţii culturale şi de învăţământ de
prestigiu, care reprezintă o carte de vizită, un act de identitate culturală a zonei. Amintim aici
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa,
Centrul de Promovare şi Conservare a Tradiţiei Populare Ialomiţa, Muzeul Agriculturii din
România, Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia și Direcţia pentru Cultură, Ialomița,
care se adresează comunităţii prin oferte culturale variate, adaptate tuturor vârstelor şi
gusturilor.
În derularea programelor şi proiectelor culturale, pe parcursul perioadei raportate, s-a
desfăşurat proiecte care au avut la bază protocolul sau acordul de colaborare, încheiat fie
punctual, pentru o anumită activitate, fie anual sau multianual şi parteneriatele educaţionale
cu unităţile de învăţământ.
De asemenea, în Ialomiţa funcţionează licee şi şcoli cu tradiţie, precum şi filialele
unor universităţi mari din ţară, care şi-au pus amprenta asupra multor generaţii de intelectuali.
Dintre instituţii culturale și de cercetare, precum şi alte organizaţii, menţionăm:
Institute de cercetare: Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, Institutul
Național al Patrimoniului, București;
- Muzee : Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul
Brăilei Carol I, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, Muzeul
Civilizației Gumelnița-Oltenița, Muzeul Municipal Călărași; Complexul Muzeal
Județean Neamț; Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA, Muzeul
Viticulturii şi Pomiculturii, cunoscut şi sub denumirea de Muzeul Goleşti.
- Organizaţii non-guvernamentale (ONG): Centrul de Instruire şi consultanţă
LABOR din Slobozia, Asociaţia Culturală HELIS ; Asociația Culturală Tomis Constanța, Asociația Doar Noi ?- Amara, Control N.
- Unităţi de învăţământ: Liceul de Artă Ionel Perlea din Slobozia, Colegiul Național
Mihai Viteazul din Slobozia, Liceul Pedagogic Matei Basarab din Slobozia, Palatul
Copiilor din Slobozia, Școala Gimnazială Barbu Catargiu din com. Maia, Liceul
Tehnologic Mihail Kogălniceanu din com. M. Kogălniceanu, Seminarul Teologic
Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur Slobozia, Liceul Tehnologic Bordușani, Școala
Gimnazială Sf. Andrei Slobozia, Liceul Teoretic Carol I – Fetești, Grădinița cu
program prelungit Junior, Grădinița cu program prelungit Voinicelul, Scoala
Gimnaziala "Apostol D. Culea" Suditi, Școala gimnazială Perieți.
- Instituţii judeţene de cultură: Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea Slobozia,
Biblioteca Judeţeană Ștefan Bănulescu, Centrul de Promovare şi Conservare a
Tradiţiei Populare Ialomiţa, Muzeul Agriculturii din România, Direcția Educație,
Cultură și Tineret Slobozia;
- Alte instituţii publice: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Prefectura Ialomița, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Ialomiţa, Inspectoratul Școlar al județului Ialomița, Primăria
Municipiului Slobozia, Primăria com. Balaciu, Primăria com. Bordușani, Primăria
com. Giurgeni, Primăria com. Vlădeni, Primăria com. Maia, Primăria com. Săveni,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa, Penitenciarul Slobozia Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ialomița, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița, Aurora Independent Film, Asociația

Cavalerilor de Clio din România - Filiala Maia Catargi, Inspectoratul pentru Situații
de Urgență Barbu Catargiu Slobozia, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa,
Inspectoratul de Jandarmi Ialomița, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța
alimentelor Ialomița.
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințari)
Analiza SWOT determină gradul de realism al programelor şi proiectelor propuse a fi
realizate în următoarea perioadă de management. Evidenţierea punctelor tari / slabe, a
oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa programelor şi proiectelor Muzeului Mudeţean
Ialomiţa, constituie un punct de plecarea în stabilirea priorităţilor şi adoptarea măsurilor
necesare pentru implementarea lor.



















Puncte tari în realizarea obiectivelor:
calitatea profesională a personalului (dintre cei 25 de angajaţi, conform statului de
funcţii, 15 au studii superioare în specializările arheologie, istorie, restaurare,
conservare, drept, finanțe și relații internaționale; Cinci au obținut titlul ştiinţific de
doctor în ştiinţele istoriei iar unul este doctorand);
administrarea unor colecţii valoroase, cu un număr mare de obiecte (arheologie,
istorie, numismatică, etnografie, artă populară, artă plastică, documentaristică);
Muzeul Judeţean reprezintă un centru cultural cu îndelungată tradiţie în Ialomiţa;
dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii şi asociaţii culturale în scopul creşterii
vizibilităţii judeţului Ialomiţa ;
existenţa unei expoziţii permanente moderne şi accesibilă publicului;
existenţa unor secţii muzeale în zone de o mare importanţă istorică naţională (Baza de
Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci- prima capitală a judeţului
Ialomiţa, locul de naştere al marelui voievod Mihai Viteazul, Aşezământul de Artă şi
Cultură Religioasă Maia – Catargi - locul unde a trăit şi se află mormântul întâiului
prim-ministru Barbu Catargiu);
derularea unor programe de cercetare arheologică într-o manieră care să ofere o
imagine cât mai completă a evoluţiei comunităţilor umane pe teritoriul actual al
judeţului Ialomiţa începând din preistorie şi până în Evul Mediu, specifică numai
Muzeului Judeţean Ialomiţa;
diversitatea ofertelor culturale adresate publicului ;
existența unui birou de marketing în instituţie.
1. Puncte slabe în realizarea obiectivelor:
număr insuficient de specialişti pentru valorificarea unora dintre colecţiile instituţiei;
numărul insuficient de angajaţi; în anul 2018 instituţia a funcţionat cu schema de
personal incompletă (dintre cele 31 de posturi sunt ocupate doar 25), atribuţiile
posturilor vacante fiind transferate altor posturi ocupate pentru a asigura funcţionarea
instituţiei în relaţia cu diverşi beneficiarii;
suprapunerea unor evenimente culturale organizate simultan cu alte instituţii;
concurenţa cu alte entităţi – publice sau private – care dispun de bugete mari pentru
captarea atenţiei potenţialilor;
cunoaşterea insuficientă a potenţialului cultural și turistic ialomițean, de către public.
3. Oportunităţile create pentru realizarea obiectivelor sunt:
















creşterea interesului publicului pentru expoziţiile temporare şi programele
educaţionale organizate;
unicitatea muzeului la nivel judeţean;
promovarea valorilor culturale şi istorice ialomiţene în spaţiul cultural românesc şi
european;
creşterea interesului pentru turismul cultural şi a interesului pentru turismul local al
zonelor cu potenţial istoric din judeţul Ialomiţa (Borduşani-Popină, Oraşul de Floci,
Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia - Catargi);
derularea unor proiecte în parteneriat pentru salvarea monumentului istoric şi de
arhitectură conacul Bolomey în scopul valorizării şi dezvoltării unui punct de atracţie
turistică;
creşterea numărului de proiecte turistice cu destinaţie naţională şi europeană;
finanţarea de la buget;
dezvoltarea activităţii turistice în Ialomiţa.
4. Ameninţările ce pot periclita realizarea obiectivelor muzeului sunt:
instabilitatea economică, legislativă şi politică;
criza economică care duce la tendinţa alocării unor sume tot mai mici pentru
desfăşurarea programelor şi satisfacerea nevoilor culturale;
instabilitatea unui cadru legislativ referitor la protecţia patrimoniului cultural
naţional;
schimbarea politicilor culturale la nivel local;
preferinţa publicului pentru un alt gen de manifestări;
reducerea numărului de personal.

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
În cursul anului 2018, am consolidat imaginea instituţiei și am desfășurat activități
menite să o promoveze.
Materialele informative de bază care au însoțit fiecare dintre activitățile culturale din
program au fost: bannere, cărți poștale, mape, panouri, afişe, pliante, flyere, invitaţii, care
au subliniat locul şi ora desfăşurării manifestării.
Acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei
O preocupare constantă în perioada supusă raportării a fost promovarea programelor şi
proiectelor desfăşurate de muzeu şi diseminarea rezultatelor acestora prin diverse moduri de
publicitare. Promovarea activităţilor instituţiei s-a realizat prin:
 promovarea permanentă a activităţilor proprii prin emisiuni realizate la posturile de
radio şi TV ( Radio România Actualităţi, Radio Focus FM, Prima TV, Digi 24 TV,
Antena I Slobozia, de ex.), dar şi în presa scrisă;
 promovarea activității muzeului prin comunicate de presă și invitații;
 difuzarea materialelor publicitare (mape, ilustrate, plachete, publicaţii de specialitate,
CD-uri cu filme documentare, semne de carte, pliantul de prezentare al muzeului) în
judeţul Ialomiţa și în ţară.
 promovarea activităţilor pe site-ul Muzeului Județean Ialomița (www.mjialomita.ro);
 promovarea activităţilor pe pagina de facebook a muzeului
https://www.facebook.com/muzeul.judeteanialomita;
Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii
media
Relaţia cu mass-media a fost permanent gestionată, activităţile organizate de instituţie
la sediu sau în teritoriu fiind transmise publicului prin formele de comunicare amintite mai
sus.










Acţiuni organizatorice:
actualizarea site-ului instituţiei www.mjialomita.ro;
actualizarea paginii de facebook a instituţiei.
Acţiuni administrative:
Documentare în vederea promovării acţiunilor culturale ale muzeului:
completarea bazei de date a presei scrise şi audio-vizualului;
diseminarea informaţiilor prin intermediul comunicatelor de presă;
diseminarea informaţiilor în reţeaua muzeală pe adresa de internet a Centrului de
Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro, www.evenimentemuzeale.ro ;
diseminarea informaţiilor pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa
www.cicnet.ro;
diseminarea informațiilor privind acțuinile culturale ale muzeului în publicația
Consiliului Județean Ialomița, Ialomița Ta!
Vernisări expoziţionale, inaugurări şi lansări eveniment de carte
pentru toate manifestările culturale din programul muzeului au fost organizate
activități oficiale de prezentare.

Promovarea prin agenţii de turism, hoteluri şi centre de informare turistică:
 activitățile culturale din program au fost comunicate Centrului Național de Informare
și Promovare Turistică Slobozia, Centrului de Informare si Promovare Turistica
Amara si Hotelului Ialomita din Amara (Festivalul-concurs de tradiţie culinară
ialomiţeană La Casa Tudorii, de ex.).
Zile de vizitare gratuită
 au fost stabilite mai multe zile, între care:15 Ianuarie-Ziua Culturii Naționale, 19 mai
– Noaptea Muzeelor, 1 Iunie –Ziua Internațională a Copilului, Zilele Europene ale
Patrimoniului.
Tipărirea de bilete personalizate, cărți poștale, pliante, cataloage, calendare;
 atât la sediu, cât şi la secţiile din teritoriu au fost tipărite bilete personalizate sau
pliante. Stocurile se actualizează permanent.
Găzduirea de evenimente culturale, altele decât cele ale muzeului


în 2018 muzeul a găzduit diferite expoziţii, concursuri, conferinţe, precum și, unele
ședințe ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

Apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare
Întreaga activitate a instituţiei, a fost reflectată de mass-media locală şi centrală printrun număr însemnat de articole, comunicate de presă, interviuri, documentare.
În evidenţa instituţiei din anul 2018 au fost înregistrate 135 de inverviuri și apariţii
în mass-media locală şi centrală (anexă: Articole presă şi interviuri 2018).
4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Pentru cunoaşterea orizontului preferenţial al publicului s-a apelat la o serie de modalităţi
de informare în legătură cu nivelul de pregătire intelectuală, domeniile de interes, statutul
social, vârsta, sexul, etc. De asemenea, la intrarea în expoziţiile permanente de la sediu sau
de la cele două secţii din teritoriu (Aşezământul de artă şi Cultură Religioasă Maia
Catargi, Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci), există Cartea de
impresii, care preia în permanenţă sugestiile publicului referitoare la expoziţii, programul
de funcţionare al muzeului, condiţiile şi atitudinea îndrumătorilor etc.
Totodată, în urma organizării activităţilor culturale, personalul de specialitate al instituţiei
a realizat periodic măsurători cantitative, folosindu-se indicatori specifici, urmărindu-se:
număr de participanţi/vizitatori (preşcolari, şcolari, adulţi, naţionalitate), numărul de bilete
vândute, reflectarea activităţii instituţiei în presa locală şi centrală.
Pentru anul 2018, rezultatele au evidenţiat un interes deosebit atât din partea tinerilor cât
şi a unor persoane adulte pentru cunoaşterea istorie locale prezentată la punctele muzeale din
teritoriu- Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci şi Aşezământul de Artă şi
Expunere Muzeală Oraşul de Floci.
Măsurătorile calitative au vizat elemente care să confirme creşterea calităţii
serviciilor oferite, continuitatea unor proiecte care s-au impus în viaţa culturală, elementele
de noutate aduse atât de proiectele vechi cât şi de cele noi. În urma analizării numărului de
beneficiari estimaţi comparativ cu cei monitorizaţi a rezultat o creştere importantă atât la
sediu cât şi la secţiiile din teritoriu datorită diversificării ofertei culturale.
Măsurători calitative: Prezenţa publicului estimată comparativ cu cea monitorizată
Nr. crt.

Locaţia vizitabilă

Estimat

Realizat

1.

Sediu

6500

6700

2.

Așezământul de Artă şi Cultură Religioasă
Maia Catargi

700

1150

3.

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală
Oraşul de Floci

6000

12.500

4.

Casa Municipala de Cultură Slobozia

5000

10.000

Pe termen scurt vizăm:
 creşterea numărului de materiale de promovare gratuite pentru publicul larg ;
 diversificarea serviciilor culturale;
 organizarea unor expoziţii cu mare impact la public;
 creşterea numărului de proiecte şi acţiuni de pedagogie muzeală;
Pe termen lung vizăm:
 reorganizarea incintei muzeului (spaţii de vizitare în aer liber, locuri pentru
organizarea unor ateliere, de ex.);
 continuarea lucrărilor de punere în valoare a sitului arheologic naţional prioritar
Oraşul de Floci şi valorificarea potenţialului de vizitare al acestuia prin intermediul
actorilor de audienţă locală (site, mass-media, publicaţii de specialitate), naţională
(site, media, publicaţii de specialitate) şi internaţională (site, media, publicaţii de
specialitate) ;
 valorificarea potenţialului de vizitare al Aşezământului de Artă şi Cultură Religioasă
Maia Catargi, locul unde se află înmormântat întâiul prim- ministru al Principatelor
Române;
 restaurarea şi punerea în valoare a Ansamblului Conacul Bolomey, monument istoric
şi de arhitectură reprezentativ pentru Câmpia Bărăganului.
5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei
În anul 2018, oferta culturală a instituţiei a vizat publicul de toate vârstele, fără
deosebire de naţionalitate, etnie, sex, religie sau concepte politice, urmărind continuarea
proiectelor și activităților care s-au bucurat de succes în anii precedenţi. In proiecția activității
din acest an am avut în vedere programe şi proiecte destinate creşterii gradului de
accesibilitate al publicului la manifestări şi evenimente cu certă valoare ştiinţifică, culturală
şi educaţională.
Pe termen scurt grupul-ţintă este reprezentat de publicul prezent în cadrul
programului Valorificarea patrimoniului cultural şi este format din : preşcolari, elevi,
profesori, veterani, pensionari, intelectuali. De asemenea, tot aici intră şi beneficiarii
contractelor de cercetare arheologică preventivă desfăşurate în cadrul subprogramului
Cercetarea arheologică preventivă (oameni de afaceri sau administraţia comunităţilor
ialomiţene).
Pe termen lung grupul-ţintă este reprezentat de comunitatea ialomiţeană, comunitatea
ştiinţifică din ţară, cadre didactice şi universitare, studenţi, oameni de cultură, (în cadrul
programelor Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi
restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural).
Facem menţiunea că din numărul total de vizitatori (30.350), procentul tinerilor este
majoritar datorită, pe de o parte costului scăzut al biletelor de intrare şi, pe de alta, a
participării în număr mare în cadrul unor programe educaţionale cu intrare gratuită (Noaptea
Muzeelor, Şcoala altfel, Prietenii muzeului, etc.)

6. Profilul beneficiarului actual
Datele prezentate mai jos se referă la proiectele din cadrul programului Valorificarea
patrimoniului prin intermediul cărora Muzeul Judeţean Ialomiţa a avut un contact nemijlocit
cu diverse segmente de beneficiari.
6.1. Analiza cifrelor comparativ cu ultimul raport
Sediul
Muzeului Judeţean
Ialomiţa

Aşezământul de
Artă şi Cultură
Religioasă

Baza de Cercetare
şi Expunere
Muzeală Oraşul de
Floci

Maia-Catargi
2017

2018

2017

2018

2017

2018

6.400

6700

1.111

1150

12.200

12.500

Expoziție permanentă
organizată cu ocazia
Centenarului la Casa
Municipala de Cultură
Slobozia
2017

2018
10.000

Nr. total
vizitatori

2017

2018

19.711

30.350

Faţă de anul 2017, când instituţia noastră a înregistrat un număr total de 19.711
vizitatori, în anul 2018 numărul acestora a crescut semnificativ, înregistrându-se un număr de
30.350 vizitatori, aceasta însemnând o evoluţie cu 54% faţă de anul precedent.
Creșterea semnificativă s-a înregistrat deoarece în foaierul Casei Municipale de
Cultură Slobozia, a fost organizată expoziția Viața pe front din Marele Război 1916-1918.
Această expoziție deschisă permanent și dedicate Centenarului a înregistrat 10.000 de
vizitatări conform Adresei nr. 118 din 30/01/2019.
Faţă de cele arătate în raportările ulterioare, la sediul muzeului nu am constatat o
schimbare a profilului beneficiarului actual, cei care au beneficiat de serviciile oferite se
înscriu într-o arie largă de vârstă şi ocupaţională: intelectuali, elevi, studenţi, pensionari.
Analiza grupurilor de vizitatori de la Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia
Catargi a evidenţiat existenţa unui turism de nişă (grupuri de elevi, studenţi, specialişti), în
timp ce la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci, s-a înregistrat un
număr mare de persoane, majoritatea acestora fiind vizitatori români şi străini- la festival am
avut o participare de peste 5000 de participanti, fapt care a a dus la cresterea numarului de
vizitatori, de exemplu. Considerăm că situaţia de la Oraşul de Floci se explică prin faptul că
pe de o parte aceasta este situată pe o arteră rutieră de importantă naţională şi europeană (E
60), iar pe de altă parte reprezintă un complex muzeal (punct muzeal, vestigii aflate în
vizitare, ş.a.) cu o ofertă de vizitare şi informare care îl apropie de cele consacrate din ţara
noastră - Histria, Adamclisi, Târgovişte, cetăţile dacice din Munţii Orăştie, ş.a.

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la
strategia culturală a autorităţii
De la o perioadă la alta, muzeul şi-a consolidat şi diversificat programele de
activităţii, punând accent, pe de o parte, pe îmbunătățirea relației
muzeu-public, pe de
altă parte, pe calitatea actului cultural oferit.

Necesităţile educaţionale şi de informare ale locuitorilor au fost acoperite prin
programe proprii sau în parteneriat cu instituţii culturale ialomiţene şi unităţi de învăţământ.
Prin cele trei mari programe - Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural,
Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural, s-au
desfăşurat proiecte care să răspundă nevoilor culturale ale comunităţilor rurale şi urbane,
axate pe istoria, tradiţia şi cultura judeţului Ialomiţa, în raport cu valorile naţionale.
Încheierea unor parteneriate cu instituţii culturale ialomiţene şi unităţi de învăţământ a
facilitat înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor educaţionale şi de informare ale locuitorilor.
Astfel, Muzeul Judeţean Ialomiţa iniţiază şi desfăşoară programe şi proiecte culturale,
urmărind:
 cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi
restaurare a patrimoniului cultural aflat în administrarea instituţiei, potrivit normelor legale în
vigoare şi a standardelor europene;
 organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural al
muzeului şi a fondurilor documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare;
 etalarea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile
muzeului, sub forma organizării la sediu, în ţară şi în străinătate a unor
expoziţii permanente sau temporare;
 cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu semnificaţie arheologică, istorică,
etnografică, artistică, documentară în vederea constituirii şi completării
patrimoniului muzeului;
 organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde,
dezbateri legate de patrimoniul cultural şi de domeniul istoric şi artistic,
singur sau în colaborare cu alte instituţii;
 editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de
activitate şi valorificarea lor prin vânzare sau schimb;
 realizarea de venituri proprii din contracte de cercetare arheologică preventivă sau de
salvare şi din lucrări de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, dar şi din expertizarea
unor bunuri culturale;
 organizarea de manifestări cultural-educative de profil, la nivel local, naţional şi
internaţional;
 organizarea unor lansări de carte, a unor momente de evocare a unor fapte sau
personalităţi cultural-istorice, a unor lecţii de muzeu, a unor audiţii şi concerte muzicale, dar
şi a unor prezentări de filme;
Potrivit unor analize realizate în ultimii anii, muzeul este unul dintre operatorii
dinamici culturali şi educaţionali din ţară, prin multitudinea şi importanţa expoziţiilor
temporare, prin creşterea ponderii activităţilor conexe acestora cât şi celor dedicate expunerii
de bază.
Pentru următoarea perioadă, Muzeul Judeţean Ialomiţa urmăreşte să-şi păstreze, prin
prestigiul profesional, rolul de reper în mediul cultural, atât ialomiţean cât şi naţional, ţinând
deopotrivă cont de numărul vizitatorilor români dar şi străini.
Acest obiectiv impune dezvoltarea unor proiecte cu o majoră valoare culturală şi
implicit educaţională. În acest sens, preocuparea dominantă rămâne dezvoltarea colecţiilor
prin includerea unor piese cu valoare naţională şi internaţională deosebită (prin donaţii,
achiziţii), interesul pentru adaptarea expunerii permanente şi a manifestărilor cu caracter
temporar la standardele moderne din domeniu, editarea de materiale de popularizare (ghiduri,

cataloage, monografii, pliante, vederi), precum şi dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor
externe ale instituţiei.
Prin urmare, misiunea Muzeului Judeţean Ialomiţa este prezervarea, dezvoltarea,
restaurarea, studierea, expunerea şi promovarea unui valoros patrimoniu muzeal, printr-o
ofertă cât mai consistentă dar şi variată de proiecte expoziţionale de anvergură care permit
vizitatorilor accesul la cunoaşterea patrimoniului muzeal în scopul educării, a îmbogăţirii
culturale şi a dezvoltării spirituale ale acestora.
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Toate programele şi proiectele desfăşurate de Muzeul Judeţean Ialomiţa au ca direcţie de
adresare atât comunităţile ialomiţene în special, cât şi publicul divers care tranzitează
judeţul, în general.
Prin programele și proiectele derulate am avut în vedere, pe de o parte, protejarea
patrimoniului cultural aflat în administrare iar, pe de altă parte, atragerea publicului spre
activităţile culturale şi educative variate.
Impactul ofertei noastre culturale este ilustrat de numărul participanţilor, care se ridică
la 30.350, în anul 2018, cu 10.639 mai mulți vizitatori decât în 2017.
Pe parcursul anului 2018, s-a urmărit creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei prin
introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional, continuându-se, însă, şi
programele multianuale:
 integrarea activităţilor instituţiei şi armonizarea acestora în cadrul
programului judeţean de promovarea a valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa,
Ialomiţa dintotdeauna, pentru totdeauna, coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
 promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa prin organizarea unor
expoziţii tematice, cum au fost :
Mărtișor ȋn spiritul centenarului, Concurs Național
Mărțișor, Texturi grafice, Ia–Element de identitate etno-culturală, România Pitorească .
Războiul nostru-Eroi, Fotografi, Cineaști, Transhumanța-Element de Unitate Culturală,
Războiul de acasă, Centenar Împreună. Elite Românești în Bărăgan, 100 de ani de la Marea
Unire, 1918-2018, Pe front cu Costică Acsinte. Colecția fotogeafică din Primul Război
Mondial, Viața de front din Marele Război (1916-1918).
 continuarea festivalului de tradiţie culinară ialomiţeană în scopul revigorării
interesului public pentru acest gen de manifestări- Festivalul-concurs de tradiţie culinară
ialomiţeană La Casa Tudorii care se desfăşoară în prima jumătatea a lunii octombrie. În anul
2018, s-au înregistrat un număr de peste 5000 de participanţi;
 participarea în cadrul programului naţional educaţional Şcoala altfel, program
educativ extracurricular şi extraşcolar adresat preşcolarilor şi elevilor;
 implicarea instituţiei în programe cultural-educaţionale coordonate de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Ialomiţa;
 participarea în cadrul programelor naţionale şi europene prin organizarea unor
activităţi cultural-ştiinţifice – La Nuit Européene des Musées, Ziua Muzeelor, Zilele
Europene ale Patrimoniului;
 promovarea activităţilor ştiinţifice ale instituţiei printr-o participare activă la sesiunile
naţionale şi internaţionale.
 organizarea concursului de istorie Barbu Catargiu, ediția a III-a.



-

noutatățile acestui an au fost:
Șezătoarea copiilor-atelier de povestiri istorice și creație, acțiune ce s-a desfășurat în
trei ediții. Scopul acestui atelier este de a familiariza participanții cu personalități
marcante ale culturii și istoriei române, stabilirea relațiilor de prietenie, cultivarea
gustului pentru lectură, crearea unei admosfere destinse, îndepărtarea barierei dintre
copil și carte și atragerea copiilor în lumea culturii naționale.

- Turul “9 pasi prin Muzeu” a fost creat special pentru Noaptea Muzeelor și poate fi
parcurs cu aplicația de explorare Questo, care te va ghida pas cu pas prin muzeu. Vei
descoperi povești și legende nemaiauzite, în timp ce rezolvi ghicitori și cauți indicii.
Descarcă gratuit aplicația:

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
În anul 2018, activitatea muzeului a fost orientată spre următoarele coordonate:
 protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural
mobil şi imobil; integrarea patrimoniului cultural ialomiţean în circuitul naţional şi
internaţional de valori;
 îmbogăţirea calitativă a activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificare a
tradiţiilor culturale din judeţul Ialomiţa.
Principalele direcţii ale activităţii instituţiei se concretizează în următoarele programe:

1. Programul Cercetarea ştinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural cuprinde două
subprograme Cercetarea ştiinţifică şi Evidenţa patrimoniului cultural. Programul are ca scop
cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal.
2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural
cuprinde două subprograme Conservarea patrimoniului cultural şi Restaurarea
patrimoniului cultural. În această direcţie activitatea muzeului a urmărit respectarea normelor
de conservare, având ca scop contracararea tuturor factorilor care intervin în mecanismul
proceselor de deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale mobile.
De asemenea, au fost efectuate activităţi de conservare curativă - un ansamblu de
măsuri menite să contracareze efectele degradărilor fizice, chimice şi biologice asupra
bunurilor culturale mobile.
Activitatea de restaurare a vizat intervenţia competentă cu mijloace
adecvate asupra unor bunuri culturale, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a
păstra cât mai mult posibil din original şi din semnificaţia iniţială a obiectului asupra căruia sa intervenit.
3. Programul Valorificarea patrimoniului cultural.
Activităţile desfăşurate au fost cuprinse în patru subprograme:
- Expoziţii;
- Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeeale, lansări de
carte;
- Prietenii Muzeului;
- Editorial.
În cadrul acestora s-au propus şi realizat activităţi diverse şi atractive atât la sediul
instituţiei cât şi în afara acestuia.

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare
şi/sau de reorganizare, pentru mai bună funcţionare, după caz:
1. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancţionare)
În anul 2018, personalul Muzeului Județean Ialomița a fost evaluat conform
Dispoziției nr.221/411/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi
modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale
personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare
în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi din
cadrul instituţiilor de interes judeţean.
În perioada raportată nu s-au acordat grade profesionale.

În anul 2018, din cauza neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu, d-na Copilău Nela,
îngrijitor la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci, a fost sancționată
prin Decizia nr. 199 din 13 martie 2018.

2. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale
spaţiilor
Alături de programele culturale, Muzeul judeţean Ialomiţa are in obiectul de activitate
administrarea şi gestionarea mai multor imobile, precum şi un monument istoric şi de
arhitectură (Conacul Bolomey).
Prin Programul administrativ Muzeul Judeţean Ialomiţa a realizat în regie proprie
sau prin contractare, următoarele lucrări:
- panotări, reparaţii, rașchetare, lăcuire parchet, zugrăveli în spaţiile expoziţionale
temporare şi permanente;
- lucrări de întreţinere la reţeaua electrică şi sanitară a muzeului;
- întreţinerea jgheaburilor şi înlocuirea celor deteriorate;
- lucrări de întreținere a curațeniei în exteriorul sediilor muzeale pe tot parcursul
anului (tuns iarbă, maturat, varuit, intreținere spații verzi, dezăpezit etc.);
- ordonarea materialului arheologic documentar în depozitul de arheologie;
- control P.S.I. și încărcarea instinctoarelor la atât sediul central, cât și la sediile din
teritoriu;
 Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, com Maia:
- reparaţii curente, zugrăveli;
- întreţinerea spaţiilor verzi;
- verificarea umidității și a temperaturii din spațiul expozițional;
- lucrări de întreținere la Casa Parohială a preotului Marinescu Alexandru;
 Conacul Bolomey:
- lucrări de întreţinere prin îndepărtarea vegetaţiei şi a materialelor desprinse din
construcţia propriu-zisă;
- repararea gardului și înlocuirea părților degradate.
 Baza de Cercetare Borduşani-Popină:
- lucrări de întreţinere permanentă a clădirilor şi a sitului (îndepărtarea vegetaţiei,
reparaţii, zugrăveli).
 Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci:
- întreţinerea bazei prin lucrări diverse (zugrăveli, repraţii, ş.a.);
- întreținerea vestigiilor din circuitul de vizitare de la Orașul de Floci și la
monumentul de for public ,,Mihai Viteazul” (curățare, îndepărtarea zăpezii, tăierea ierbii,
tratarea și conservarea podului din lemn din parcul arheologic etc.);
- amenajarea spațiului destinat desfășurării festivalului - concurs de tradiție culinară
ialomițeană ,,La Casa Tudorii” (tăierea gazonului, amenajarea și întreținerea cabanelor din
lemn, a pavilioanelor pentru concurenți, a două corturi-unul pentru organizatori, a scenei, a
benerelor etc.)

- amenajări peisagistice ale grindurilor introduse în circuitul de vizitare prin plantarea
de specii arboricole autohtone (flori);
- verificarea temperaturii și a umidității în depozitul de arheologie;
- montare paratrăsnet și panou electric exterior.

D. Evoluţia situaţiei economico- financiare a instituţiei
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil
al perioadei raportate

Execuţia bugetară a perioadei 01 Ianuarie 2018- 31 Decembrie 2018
2018
BUGETUL DE VENITURI ( lei )
1.663.953
Subvenţii pentru institutii publice
1.612.692
Venituri proprii, din care :
51.261
Venituri din cercetari arheologice
48.945
Venituri din vanzari pliante, vederi, carti de
351
specialitate.
Venituri din vanzari bilete intrare muzeu
1.965
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 0
precedenti
Sponsorizari
0
BUGET DE CHELTUIELI ( lei )
1.663.953
Cheltuieli de personal din care
1.006.532
Bunuri si servicii din care :
657.421
Cheltuieli de intretinere
430.337
Conventii civile santiere arheologice zilieri
69.959
Cheltuieli de capital
0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0
curent

Nr.crt

1

2

3

4

Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată :
Programul
Tipul
Denumirea proiectului
Devizul
Devizul relizat
proiectului
estimat (lei)
(lei )
Cercetari arheologice;
Cercetarea
Evidenţa analitica a
ştiinţifică şi
mare
83.000
82.182
patrimoniului
evidenţa
patrimoniului
cultural
Conservarea şi
Teme conservare
restaurarea
mare
patrimoniu;
10.000
9.585
patrimoniului
Teme restaurare
patrimoniu
Valorificarea
patrimoniului
cultural

Reabilitarea şi
punerea in valoare
a sitului
arheologic
national prioritar
Oraşul de Floci

mare

mare

5

Concurs judeţean
de istorie Barbu
Catargiu

mare

6

Festivalul concurs
de tradiţie culinară
ialomiţeană La Casa
Tudorii

mare

TOTAL

Expozitii organizate;
Sesiuni
ştiintifice,simpozioa-ne,
conferinte;
Acţiuni culturale:
Prietenii Muzeului;
Publicații

110.000

101.575

0

0

Promovarea istoriei
locale si nationale in
randul tinerilor

0

0

Valorificarea traditiilor
culinare ialomitene ca
forma de promovare
turistica a specificului
local

35.000

34.585

238.000

227.927

Restaurarea vestigiilor
bisericii nr. 1;
Punerea in valoare
istorica si turistica a
parcului arheologic din
cadrul sitului

Gradul de acoperire din surse atrase /venituri proprii a cheltuielilor institutiei
(3,08 %):
Venituri din vânzarea biletelor – Grad de acoperire (0,12 %). Veniturile încasate
din vânzarea biletelor de intrare în muzeu, venituri realizate 1.965 lei, sunt considerate
venituri ale instituţiei noastre.
Venituri din cercetari arheologice. Venituri realizate 48.945 lei. Gradul de
acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 2,94 %.
Venituri din vânzări pliante,vederi, cărţi de specialitate. Venituri realizate 351 lei
. Gradul de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0,02 %.
Venituri din sponsorizări. Venituri realizate 0 lei.

Gradul de acoperire al cheltuielilor din această sursă a fost de 0 %.
Gradul de creştere a surselor atrase /veniturilor proprii în totalul veniturilor a
fost de 3,08 %.
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost de 60,49 %.
Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a fost de 0 %.
Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie a fost de 100 %.
Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decat
contractele de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte si conventii civile):
- contracte si convenţii civile pentru plata muncitorilor zilieri, ponderea acestora în
cheltuielile cu bunuri si servicii a fost de 13,30 %;
2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de
performanţă ale instituţiei din următorul tabel
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indicatori de performanţă
Cheltuieli pe beneficiar
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr de activităţi educaţionale
Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)
Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de expoziţii
Număr de proiecte
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activităţi

2018
328.879
-----14
100
25346
5004
15
170
51.261
------

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin proiectul de management
Se realizează prin raportare la:
1. Viziune
În condiţiile specifice societăţii informaţionale, analiza mediului intern şi extern al
muzeului permite formularea următoarei viziuni strategice:
 În toate acţiunile sale Muzeul Judeţean Ialomiţa va intensifica preocuparea pentru
creşterea calităţii managementului, promovând excelenţa, experimentul şi inovaţia. Îşi va
menţine locul în familia muzeelor din care face parte, îşi va îmbunătăţi expertiza în
domeniu proiectelor, programelor şi cooperării interinstituţionale şi va menţine inovaţia
ca principiu al modernizării;
 Muzeul Judeţean Ialomiţa va studia nevoile publicului real şi potenţial în vederea
creşterii gradului de satisfacţie a acestuia;
 Modernizarea activităţii muzeului se va baza pe dezvoltarea competenţelor
profesionale ale tuturor categoriilor de personal din instituţiei;
 Muzeul se va adapta mediului concurenţial local şi naţional prin dezvoltarea
serviciilor, creşterea calităţii ofertei şi mărirea accesibilităţii prin folosirea tehnicii
informatice;

2. Misiune
Muzeul Judeţean Ialomiţa este păstrătorul moştenirii culturale, materiale şi spirituale
ialomiţene şi naţionale. În acord cu funcţiile principale ale unui muzeu, aşa cum sunt ele
definite în Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile, Muzeul Judeţean
Ialomiţa este instituţia de cultură de drept public, fără scop lucrativ, aflată în serviciul
societăţii, care colecţionează, conservă, cerceteză, restaurează, comunică şi expune, în scopul
cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei
comunităţilor umane precum şi ale mediului înconjurător.
3. Obiective (generale și specifice)
Muzeul Judeţean Ialomiţa are în vedere următoarele obiective strategice:
 cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului
muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului
muzeal (cercetări arheologice preventive sau sistematice, de ex.);
 organizarea evidenţei patrimoniului cultural aflat în administrare în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
 punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în
administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor culturaleducative, a publicaţiilor, a sesiunilor ştiinţifice sau prin organizarea unor mese rotunde,
simpozioane, excursii tematice, ş.a.;
 menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu
organizaţii non-guvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi
foruri internaţionale de profil;
 menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru
identificarea nevoilor culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a
patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea.
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Programul managerial este construit pe baza a trei linii directoare:
 punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor
ştiinţifice şi creative ale colectivului;
 implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al
comunităţii municipale şi judeţene;
 atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile
muzeale şi de cercetare cu prestigiu pe plan naţional şi internaţional.
În acest sens, au fost concepute programe şi subprograme adecvate, la elaborarea şi
punerea în operă fiind necesară implicarea specialiştilor din cadrul muzeului cât şi
personalităţi din societatea civilă.
Activităţile principale ale instituţiei sunt cuprinse în trei mari programe: Cercetarea
ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului
cultural, Valorificarea patrimoniului cultural.
O atenţie deosebită este acordată activităţii de valorificare a patrimoniului muzeal
care nu poate fi realizată fără o cunoaştere temeinică a nevoilor culturale ale comunităţii
ialomiţene. În acest caz succesul implementării programelor propuse depinde de armonizarea
necesităţilor ştiinţifice de expunere cu predispoziţia culturală şi psihologică a diferitelor
segmente de public.
Oferta culturală diversă (Le Nuit Europeene des Musees, Zilele Europene ale
Patrimoniului, Porţi deschise, de ex.) este concepută conform noii orientări europene de

accesibilizare pentru public. Atragerea unui public cât mai numeros şi variat spre activităţile
muzeului este menită să contribuie la modelarea gustului estetic al tinerilor, agresaţi în
prezent de fenomene pseudo-culturale.
Afirmarea muzeului ca loc de întâlnire şi de dialog cultural este urmărită prin
organizarea unor întâlniri tematice la sediu sau în judeţ, cât şi prin derularea unor programe
interactive cum este cel numit Prietenii Muzeului.
De asemenea, colaborarea cu instituţii culturale locale şi judeţene (Centrul Cultural
UNESCO Ionel Perlea, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu, Muzeul Naţional al
Agriculturii, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Ialomiţa,
Direcţia Educație, Cultură şi Tineret, Slobozia), dar şi diverse organizaţii ( Asociaţia
culturală Helis, Asociația Culturală Tomis, Asociația Culturală Control N, Compania
SIVECO România,) asigură accesul către un public mai larg şi mai divers permiţând în
acelaşi timp reducerea efortului financiar al muzeului.
În plan administrativ, ne-am propus continuarea programului de eficientizare a
activităţii din perioada anterioară, prin acomodarea tehnico-materială şi profesională în sensul
realizării lucrărilor muzeografice şi de natură ambientală prin munca în regie proprie,
efectuându-se astfel economii semnificative. Astfel, resursele muzeului sunt orientate, în
special, către obiectul principal de activitate.
Împărţirea raţională a timpului şi distribuirea resurselor umane, creşterea gradului de
pregătire profesională şi promovarea pasiunii în cadrul activităţilor profesionale vor duce la
armonizarea relaţiilor şi la consolidarea unui colectiv competitiv.
În perioada următoare se preconizează atragerea unor instituţii pentru dezvoltarea
unor parteneriate pe teme de interes comun (cercetare ştiinţifică, valorificarea patrimoniului,
publicaţii) susţinute prin cofinanţare din fonduri extrabugetare.
5. Strategie şi plan de marketing
Strategia Consiliului Judeţean Ialomiţa de valorificare a potenţialului natural, istoric,
cultural şi turistic al judeţului Ialomiţa are ca scop principal identificarea şi conturarea istoriei
judeţului, atât prin implicarea activă acomunităţilor locale, cât şi prin susţinerea acestora prin
obţinerea de fonduri europene structurale şi proiecte culturale, istorice şi turistice judeţene,
naţionale şi europene.
În cadrul acestei strategii au fost selectate 12 obiective ce acopera o istorie de 7000 de
ani, creatoare a unei civilizaţii cu multe elemente de autentică specificitate, dar şi cu
posibilitatea de a deveni, fiecare în parte, un adevărat brand pentru judeţul Ialomiţa. Acestea
sunt: Popina Borduşani, Piscul Crăsani, cultura Dridu, Oraşul de Floci, Mănăstirea ,,Sfinţii
Voievozi”- Slobozia, ruinele castelului ,,Evanghelie Zappa”, Maia Catargi, podurile
dunărene, Casa Memorială ,,Ionel Perlea”, ferma model Perieţi, Muzeul Judeţean Ialomiţa,
Muzeul Naţional al Agriculturii-Slobozia.
Revigorarea turismului cultural ialomiţean constă în includerea acestor obiective întro reţea de destinaţii culturale de excelenţă, în armonizarea strategiilor locale cu cele judeţene
pentru a concentra resursele şi a nu le dispersa, în conectarea la circuitele turistice naţionale şi
internaţionale.
În acest context, Muzeul Judeţean Ialomiţa şi-a adaptata strategia şi planul de
marketing promovându-şi activitatatea prin:
 organizarea de evenimente culturale în cadrul comunităţilor locale (expoziţii,
festivaluri, mese rotunde, de ex.)
 oferirea unor flyere sau minimateriale informative;













afişarea în locuri cât mai vizibile a anunţurilor, afişelor şi invitaţiilor la acţiunile
muzeului;
organizarea unor conferinţe de presă;
publicarea în presa locală a unor date referitoare la activităţile care urmează să aibă
loc la muzeu sau a unor cronici post-eveniment;
valorificarea paginii web a muzeului - www.mjialomita.ro pentru informarea
comunităţii în legătură cu evenimente importante din muzeu, modificări de program
de lucru sau alte tipuri de informaţii;
utilizarea contului de Facebook al instituţiei;
intervenţii la radio, în cadrul cărora s-au discutat proiectele muzeului;
emisiuni televizate, dedicate muzeului;
organizarea unor vizite colective la muzeu, în cadrul săptămânii „Şcoala altfel”
organizarea unor ateliere de lucru în cadrul programului Prietenii Muzeului;
campanii de informare şi conştientizare a rolului muzeului, a serviciilor oferite
organizate în mediul şcolar;
acordarea unor diplome cu ocazia organizării unor proiecte culturale majore
(Festivalul de tradiţie culinară La Casa Tudorii, de ex.).

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
Proiectele concepute în Proiectului managerial elaborat pentru perioada 2016-2020
au fost integrate în trei mari programe:
 Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural,
 Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural,
 Valorificarea patrimoniului cultural
Obiectivele esenţiale ale acestora au fost: reinstaurarea locului şi rolului culturii în
comunitate şi reîntoarcerea către societate a banilor contribuabililor sub forma unor produse
culturale, cu ritmicitate şi calitatea reclamate de etapa actuală de dezvoltare a societăţii
moderne.
I. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural
Programul se derulează sub forma unor subprograme ale căror obiective sunt
promovarea valorilor istorice şi culturale din judeţul Ialomiţa, introducerea acestora în
circuitul ştiinţific din ţară şi străinătate, dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului.
Cercetarea ştiinţifică. În cadrul acestui subprogram se urmăreşte elaborarea
riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică evoluţia
comunităţilor umane documentate istoric pe teritoriul judeţului Ialomiţa, începând din
preistorie (neolitic, mil. VI î. Hr.) până în contemporaneitate.
Evidenţa patrimoniului cultural. Întocmirea de documente de evidenţă a
patrimoniului cultural mobil rezultat în urma activităţilor de cercetare, achiziţionare şi din
donaţii.
II. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural
În cadrul acestui program sunt cuprinse o serie de activităţi care să faciliteze
cunoşterea stării de sănătate a obiectului de muzeu, măsuri primare de conservare a
patrimoniului, asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în
expoziţii sau în depozite, restituirea formei originare a obiectului de patrimoniu. Programul
este alcătuit din două subprograme.
Conservarea patrimoniului cultural. Prin intermediul subprogramului se au în
vedere măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici pentru păstrarea nemodificată a structurii şi

aspectului bunurilor de muzeu, asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile
expoziţionale şi depozite, conform cu Normele de Conservare în vigoare.
Restaurarea patrimoniului cultural. Acest subprogram constă în intervenţia directă
asupra obiectului muzeal pentru restituirea formei originare prin operaţii de întregire,
integrare şi completare, aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o
rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-şi redea istoria şi să-şi păstreze
funcţionalitatea.
III. Programul Valorificarea patrimoniului cultural
Reprezintă principalul program prin intermediul căruia banii contribuabililor sunt
restituiţi societăţii sub forma unor produse culturale de care beneficiază un public divers.
Programul se desfăşoară sub forma celor patru subprograme:
 Expoziţii;
 Sesiuni, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte;
 Prietenii Muzeului;
 Editorial.

7. Proiecte din cadrul programelor
Prin introducerea unor proiecte cu impact la nivel local și național s-a urmărit
creșterea calității întregii activități a instituției dar au fost continuate și programele
multianuale.
I. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului
cultural
I.1. Cercetarea arheologică. În cadrul acestui program au fost încheiate 57 de
proiecte, care constau din cercetări arheologice sistematice, evaluări de teren, supravegheri
arheologice pe contracte și prelucrarea științifică a obiecteleor identificate în teren (a se vedea
Anexa-Calendarul activităților Muzeului Județean Ialomița pe programe 2018. Subprogramul
Cercetarea arheologică).
Cercetările arheologice sistematice au continuat în anul 2018 în patru situri arheologice
şi anume: aşezarea neo-eneolitică de la Borduşani-Popină, dava getică de la Piscul Crăsani ,
așezarea medievală de la Vlădeni-Popina Blagodeasca și aşezarea medievală urbană Oraşul
de Floci.
7.1. Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural
7.1.1. Cercetarea arheologică
7.1.1.1. Cercetarea sistematică
Nr. Denumirea proiectului Tipul proiectului
Locul
Perioada de
crt.
desfășurării
desfăşurare
1.
Cercetare sistematică pe
Cercetare
Bordușani
Iulie,
șantierul arheologic
arheologică
Septembrie
Bordușani- Popină
sistematică
2.
Cercetare sistematică pe
Cercetare
Giurgeni
Octombrie,
șantierul arheologic
arheologică
Noiembrie
Orașul de Floci
sistematică
3.

Cercetare sistematică pe
șantierul arheologic
Vlădeni-Popina

Cercetare
arheologică
sistematică

Vlădeni

Octombrie,
Noiembrie

4.

5.

Blagodeasca
Cercetare sistematică pe
șantierul arheologic
Crăsanii de Jos-Piscul
Crasani
Cercetare sistematică pe
șantierul arheologic
Bucșani- La Scoală

Cercetare
arheologică
sistematică

Balaciu

Octombrie

Cercetare
arheologică
sistematică

Bucșani,
Giurgiu

Iulie

Locul
desfășurării
Fierbinți

Perioada de
desfăşurare
IanuarieÎncheiere
contract
Februarie

Ograda

Ianuarie

Fierbinți Târg

Februarie

Sf. Gheorghe

Februarie

BărcăneștiManasia Urziceni

Martie

Fierbinți Târg

Martie

Com.
Bărcănești

Martie,
Septembrie

Com.
Bărcănești

Martie,
Septembrie

7.1.1.2. Cercetare preventive
Nr. Denumirea proiectului Tipul proiectului
crt.
1.
Construire locuință
Supraveghere
P+1E (Modificare de
arheologică
temă din locuință
parter)” Fierbinți de
Sus, oraș Fierbinți Târg.
2.
Lucrări de conservare
Deviz
pentru Restaurare
pictură murală
interioară la biserica cu
hramurile Sf. Gheorghe
și Sf.Împărați
Constantin și Elena.
3.
Construire anexă
Supraveghere
arheologică
4.
Reabilitare Centru de zi
Supraveghere
,,Viitorul”
arheologică,
Întocmit raport de
supraveghere
5.
Proiectul regional de
Deviz
dezvoltare a
infrastructurii de apă și
apă uzată în aria de
operare a S.C. Euro
Avapol SA-Sistemul
Bărcănești-Manasia Urziceni
6.
Construirea unei clădiri
Deviz
Parter cu destinație
comert en-detail
7.
Construire locuință
Încheiere
regim Parter,
contract,
împrejmuire, bazin
supraveghere
betonat vitanjabil,
arheologică,
racord utilitați
Deviz,Întocmire
raport
8.
Desființare imobil
Încheiere
existent com.
contract,
Bărcănești
supraveghere

9.

10.

11.

Primăria Comunei
Ciulnița Modernizarea
Rigolelor de scurgere
pe DC 24, Cartier
Ghimpați
Consolidarea ,
restaurarea si reabilitare
biserica Înălțarea
Domnului, construire și
reabilitare clădiri anexe,
amenajări exterioare,
Manasia jud. Ialomița.
Desființare locuință C1
și anexe C2

12.

Desființare locuință

13.

Construire Anexă

14.
15.
16.
17.
18.

Construire locuință
Construire locuință
Construire locuință
Construire locuință
Construire locuință
Slobozia, Cartier Bora

19.

Construire locuință
parter + mansardă

20.

Primăria Comunei
Bordușani
Înființare rețea de
canalizare
Construire locuință
individuală Parter

21.
22.
23.

Construire locuință
Parter +Mansardă
Construire locuință

24.

Construire locuință

arheologică,
Întocmire raport
Supraveghere
arheologică,

Sat Poiana,
Com. Ciulnița,
cartier
Ghimpați

Aprilie,
Septembrie

Încheiere contract
supraveghere
arheologică

Manasia

Iunie

Încheiere contract
supraveghere
arheologică
Încheiere contract
supraveghere
arheologică
Încheiere contract
supraveghere
arheologică
Deviz
Deviz
Deviz
Deviz
Încheiere
contract,
supraveghere
arheologică,
întocmire raport
Încheiere contract
supraveghere
arheologică
Încheiere contract
supraveghere
arheologică

Fetești

Iulie

Fetești

Iulie
Iulie

Fetești
Fetești
Fetești
Fetești
Slobozia,
Cartier Bora

Septembrie
Septembrie
Septembrie
Septembrie
Septembrie

Com. Sf.
Gheorghe, sat.
Malu
Com.
Bordușani

Octombrie

Încheiere contract
supraveghere
arheologică, deviz
Deviz

Fierbinți Târg

Octombrie

Urziceni

Octombrie

Încheiere contract
supraveghere
arheologică
Încheiere contract
supraveghere

Fetești

Octombrie

Fetești

Octombrie

Octombrie

25.

Înființare parc pentru
copii,
Primăria comunei
Bordușani

26.

Înființare rețea
canalizare
Primăria comunei
Bordușani

27.

Desființare locuință și
anexă

28.

Înlocuire, împrejmuire
Ocolul Silvic Slobozia
Parohia Sf. Nicolae
Vlădeni

29.

arheologică
Incheiere contract
supraveghere
arheologică,
Deviz, Raport de
supraveghere
Încheiere contract
supraveghere
Arheologică,
Deviz
Încheiere contract
supraveghere
arheologică,
Deviz
Supraveghere
arheologică
Deviz

7.1.1.3. Evaluare de teren
Nr. Denumirea proiectului Tipul proiectului
crt.
1.
Cercetare arheologică
Evaluare de teren
de suprafață în
localitățile Căzănești și
Sf. Gheorghe
2.
Cercetare arheologică
Evaluare de teren
de suprafață pe terasa
înaltă a râului Ialomița
la Sud de satul Copuzu
3.
Verificarea sitului
Evaluare de teren
arheologic Săveni ,,La
Movile,, și a punctului
Săveni ,,La Cărare,,
4.
Verificarea sitului
Evaluare de teren
arheologic Orașul de
Floci
5.
Cercetare arheologică
Evaluare de teren
de suprafață în zona
Giurgeni Port
6.
Cercetare arheologică
Evaluare de teren
de suprafață în zona
Rezervația arheologică
de la Luciu
7.
Cercetare arheologică
Evaluare de teren
de suprafață la Est de
Țăndărei în așezarea
Sântana de Mureș

Com.
Bordușani

Noiembrie

Com.
Bordușani

Noiembrie

Fierbinți Târg

Octombrie,
Noiembrie

Slobozia

Aprilie

Vlădeni

Noiembrie

Locul
desfășurării
Căzănești și
Sf. Gheorghe

Perioada de
desfăşurare
Februarie

Balaciu, sat.
Copuzu

Octombrie

Săveni

Martie

Com. Giurgeni

Martie

Com. Giurgeni

Mai,
Noiembrie

Com. Giurgeni

Mai

Țăndărei

Iunie

8.
9.

10.
11.

Cerneahov
Cercetare arheologică
de suprafață în zona
Gura Văii, Mărculești
Cercetare arheologică
de suprafață în zona
Gura Ialomiței – Mihail
Kogălniceanu
Cercetare arheologică
de suprafață în zona
comunei Movilița
Cercetare arheologică
de suprafață în punctele
La Școală și La
Rădulescu

Evaluare de teren

Gura VăiiMărculești

Noiembrie

Evaluare de teren

Gura Ialomiței
– Mihail
Kogălniceanu

Noiembrie

Evaluare de teren

Movilița

Aprilie

Evaluare de teren

Bucșani,
Giurgiu

Iulie

7.1.1.4. Prelucrarea inventarelor arheologice rezultate în urma cercetărilor de teren
Nr. Denumirea proiectului Tipul proiectului
Locul
Perioada de
crt.
desfășurării
desfăşurare
1.
Prelucrarea științifică a
Prelucrare
Muzeul
Ianuarie
inventarului arheologic
inventar
Județean
provenit din campania
arheologic
Ialomița
arheologică 2017 din
dava getică de la Piscul
Crăsani
2.
Prelucrarea materialului
Prelucrare
Muzeul
Ianuarie,
ceramic din campaniile
inventar
Județean
Februarie,
arheologice 1970-1980
arheologic
Ialomița
Martie,
din dava getică de la
Septembrie
Piscul Crăsani
3.
Prelucrarea științifică a
Prelucrare
Muzeul
Ianuarie,
inventarului arheologic
inventar
Județean
Octombrie,
provenit din campania
arheologic,
Ialomița
Noiembrie
arheologică 2018, din
Reorganizare în
dava getică de la Piscul
depozit
Crăsani
4.
Prelucrarea științifică a
Prelucrare
Muzeul
Noiembrie
inventarului arheologic
inventar
Județean
descoperit în urma
arheologic
Ialomița
cercetării de suprafață
din zona Buești
5.
Analiza inventarului
Prelucrare
Muzeul
Ianuarie,
litic din așezarea
inventar
Județean
Februarie,
Săveni-La Movile
arheologic
Ialomița
Martie,
Aprilie, Mai
6.
Analiza inventarului
Prelucrare
Muzeul
Ianuarie,
ceramic descoperit la
inventar
Județean
Februarie,
Vlădeni-Popina
arheologic
Ialomița
Martie,
Blagodeasca
Aprilie, Mai,
Iunie

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Analiză de
fluorescencentă cu raze
X
Analiza inventarului
metalic descoperit la
Vlădeni-Popina
Blagodeasca
Prelucrarea științifică a
inventarului arheologic
provenit din campania
arheologică 2018, de la
Vlădeni-Popina
Blagodeasca
Prelucrarea științifică a
inventarului arheologic
provenit din campania
arheologică 2018, de la
Orașul de Floci
Prelucrare științifică a
inventarului arheologic
de la Popina Bordușani,
campania 2018

Prelucrare
inventar
arheologic
Prelucrare
inventar
arheologic

Muzeul
Județean
Ialomița

Iulie

Prelucrare
inventar
arheologic

Muzeul
Județean
Ialomița

Octombrie,
Noiembrie,
Decembrie

Prelucrare
inventar
arheologic

Noiembrie

Prelucrare științifică a
inventarului arheologic
din Necropola Birituală
de la Platonești

Prelucrare
inventar
arheologic

Baza de
Cercetare și
Expunere
Muzeală
Orașul de Floci
Baza de
Cercetare și
Expunere
Muzeală
Orașul de Floci
Muzeul
Județean
Ialomița

Prelucrare
inventar
arheologic

Martie,
Aprilie

Noiembrie

Martie,
Aprilie

7.1.2. Cercetarea documentelor de arhivă
Muzeul Judeţean deţine o importantă colecţie de documente de arhivă din perioada
modernă şi contemporană. În cadrul acestui program au fost realizate următoarele activităţi:





analiza seturilor de plăcuțe fotografice din Colecția Istorie - fondul C. Acsinte pentru
includerea întregii colecții într-un program de valorificare.
cercetare documentară de arhivă: hărți militare, publicații în vederea amplasării
movilelor, siturilor arheologice de pe teritoriul comuna Movilița în vederea întocmirii
,,Planului Urbanistic General” (P.U.G. ) al localității.
Documentare în vederea realizării a două Fișe biografice: Ionel Perlea și Dumitru
Seceleanu.
Documentele medieval-timpurii publicate în DRHB
7.1.3.Cercetarea documentelor etnografice
 Documentare în domeniul etnografiei
7.1.4. Evidența patrimoniului cultural
În anul 2018 s-au desfăşurat următoare activităţi:
 Întocmirea unui număr de 160 fișe F.A.E. pentru obiectele din Colecția de
arheologie și 95 fișe din colecția de etnografie a muzeului.













Întocmirea unui număr de 5 fișe de restaurare pentru obiectele din Colecția de
Textile etnografice a muzeului.
Întocmirea unui număr de 5 fișe de restaurare pentru obiectele din Colecția lemn
etnografic.
Obiecte muzeale evaluate și inventariate în Colecția de Istorie Modernă și
Contemporană a muzeului: 31 obiecte
Obiecte muzeale evaluate și inventariate în Colecția de arheologie a muzeului:
291 obiecte
Obiecte muzeale evaluate și inventariate în Colecția de etnografie a muzeului : 41
obiecte
Întocmirea documentației pentru evaluarea pieselor propuse pentru a fi introduse
în colecțiile muzeului.
Înscrierea în registrul inventar de Arheologie III a obiectelor arheologice evaluate.
Înscrierea in registrul inventar de istorie a pieselor evaluate.
Fotografierea pieselor și editarea lor în vederea realizării fișelor F.A.E.
Introducerea în baza de date a colecției de arheologie: 760 intrări.
Completarea bazei de date DOCPAT: 155 fișe.
 Completare în Registrul Unic al muzeului -110 poziții.

7.2. Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural
Activităţile desfăşurate în cadrul unui număr de 14 proiecte au avut în vedere ansamblul
de măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici care au drept scop păstrarea nemodificată a structurii şi
aspectului bunurilor de muzeu.
Prin monitorizarea permanentă a temperaturii şi umidităţii din depozite şi expoziţii s-a
urmărit asigurarea unor condiţii microclimatice optime în conformitate cu Normelor de
Conservare în vigoare.
7.2.1.Conservarea patrimoniului muzeal
Activităţile desfăşurate au fost următoarele :
 Lucrări de conservare continuă la monumentele din parcul arheologic Orașul de
Floci.
 Spălări, degresări, tratamente chimice, tratamente mecanice,
neutralizări, uscări, marcare a materialului ceramic arheologic (ceramică, piatră,
sticlă, os) rezultat în urma cercetării arheologice de la Orașul de Floci, Piscul
Crăsani, Săveni-La Movile, Săveni-La Cărare.
 Conservarea unui număr de 87 de piese textile din colecția de
etnografie a Muzeului Județean Ialomița.
 Conservarea unui număr de 61 piese din metal, colecția arheologie a Muzeului
Județean Ialomița.
 Conservarea unui număr de 8 piese din ceramică, colecția arheologie a Muzeului
Județean Ialomița.
 Aplicarea tratamentelor de dezinsecție la patrimoniul cultural aflat în depozitele
de metal şi textile etnografice.
 Lucrări de conservare primară (desprăfuiri, perieri ușoare, aerisiri, dezinsecție) în
spațiile muzeale și în depozitele muzeului.
 Monitorizarea factorilor microclimatici ai mediului ambiant:
temperatură, umiditate din toate depozitele Muzeului Județean Ialomița și a secțiilor
din teritoriu: controlarea temperaturii, a umidității și întreținerea curățeniei în

depozitul de lemn etnografic.
 Lucrări de conservare curativă a patrimoniului din expozițiile Muzeului
Județean (controlarea temperaturii, umidității, curățenie, aerisire etc.).
7.2.2. Restaurarea patrimoniului muzeal
Activităţile desfăşurate au fost următoarele :

Restaurarea unui număr de 17 piese ceramice provenite din săpăturile
arheologice defășurate în jud. Ialomița.

Restaurarea unui număr de 71 de piese metalice provenite din săpăturile
arheologice defășurate în jud. Ialomița.


Restaurarea unui număr de 17 de piese textile din colecția de etnografie a
Muzeului Județean Ialomița.


Restaurarea unui număr de 5 piese din lemn din colecția de etnografie a
Muzeului Județean Ialomița.

7.3.1. Programul Valorificarea patrimoniului cultural - Expoziţii
Prin intermediul acestui program noi avem o legătură nemijlocită cu principalul
nostru beneficiar, și anume PUBLICUL (a se vedea Anexa-Calendarul activităților Muzeului
Județean Ialomița pe programe 2018.
Proiectele realizate ne-au permis valorificarea unui important patrimoniu muzeal cu
ocazia desfășurării unor evenimente locale (Zilele Sloboziei), naționale sau europene dar și
prezența noastră în mijlocul comunităților ialomițene (Casa de Cultură Fetești, de ex.).
Nr.
Crt
1.
2.
3.

Denumirea proiectului
Mărtișor ȋn spiritul
centenarului
Concurs Național
Mărțișor
Texturi grafice

Tipul
proiectului
Expoziție de
marțișoare
Expoziție de
mărțișoare
Expoziție de artă

Expoziție de
Ia–Element de
identitate etno-culturală etnografie
4.
5.

Romania Pitorească

Expoziție de
fotografie
Expoziție de
istorie

6.

Războiul nostru-Eroi,
Fotografi, Cineaști

7.

Transhumanța-Element Expoziție de
etnografie
de Unitate Culturală

8.

Războiul de acasă

9.

Centenar Împreună.
Elite Românești în
Bărăgan

Expoziție de
etnografie
Proiect AFCN
(Recuperări
Scoarțe în
Bărăgan
Expoziție de
istorie
În cadrul
Proiectului

Perioada/Locul
desfăşurării
Februarie/
Muzeul Județean Ialomița
Martie
Martie-Aprilie/ Muzeul
Județean Ialomița
Mai/
Muzeul Județean Ialomița
Mai/
Muzeul Județean Ialomița
Septembrie/
Inspectoratul Școlar
Ialomița
Septembrie/
Muzeul Viticulturii și
Pomiculturii Golești
Octombrie/
Muzeul Județean Ialomița

Noiembrie/
Muzeul Județean Ialomița

10.
11.

12.

13.
14.

15.

100 de ani de la Marea
Unire, 1918-2018
Pe front cu Costică
Acsinte. Colecția
fotogeafică din Primul
Război Mondial
Omagiul Eroilor din
Cămpie
-Un memorial pentru
sacrificiu și vitejie în
Bărăgan
Viața de front din
Marele Război (19161918)
Acsinte.100

Războiul Nostru. Eroi,
Fotografi, Cineaști

AFCN. Centenar
Împreună. Elite
Românești în
Bărăgan
Expoziție de
fotografie
Expoziție de
istorie

Decembrie
Turnul de apă Oltenița
Decembrie/
Muzeul Județean Ialomița

Expoziție de
Istorie

Noiembrie/
Bordușani

Expoziție de
Istorie

Pe tot parcursul anului/
Direcția Educație, Cultură și
Tineret Slobozia
Octombrie/
Centrul Cultural UNESCO
,,Ionel Perlea,,

Expoziție de
fotografie,
itinerată în
următoarele
orașe:
-Pitești (10-13
octombrie )
-Slobozia (23-26
octombrie)
-Iași (28-30
octombrie)
-Constanța (1-3
noiembrie)
-Timișoara (1215 nioembrie)
-Alba Iulia (2225 noiembrie)
-Cluj Napoca
(27-29
noiembrie)
-București (1-4
decembrie)
Expoziție de
istorie

Mai/
Căminul Cultural Giurgeni

7.3.2. Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări
de carte
Nr.
Denumirea
Tipul proiectului
Perioada/Locul
Parteneri proiect
Crt.
proiectului
desfăşurării
Ciclul de conferințe
Ianuarie
-Prof. Dr. Georgeta
Ziua Culturii
Cultura
și
Diplomația.
Muzeul
Județean
Filitti
Naționale

1.

Elementele de forță
ale unei țări mici
Ciclul de conferințe
Cultura și Diplomația.
Elementele de forță
ale unei țări mici

Ialomița
Martie/
Centrul Cultural
UNESCO ,,Ionel
Perlea,,

-Antropolog Irina
Rișcuția
-Prof.Dr. Georgeta
Filitti
-Prof. Dr. Ion
Constantin
-Biblioteca
Județeană Ștefan
Bănulescu Ialomița
-Prof.Dr. Georgeta
Filitti
-Prof. Dr. Ștefan
Petrescu
-Dr. Daniela Mihai,
Elena lazăr
-Biblioteca Comunei
Ion Roată
-Primăria comunei
Ion Roată
Prof. Univ. Dr.
Adina BerciuDrăghicescu,
-Prof. Univ. Dr.
Radu Ștefan Vergatti
-Biblioteca
Județeană Șetefan
Bănulescu Ialomița
Școala Generală
Giurgeni

2.

Basarabia Noastră

3.

Evanghelie Zappa
(1800-1865)
personaj european
al secolului al XIXlea

Ciclul de conferințe
Cultura și Diplomația.
Elementele de forță
ale unei țări mici

Iunie/
Școala Gimnazială
Evanghelie Zappa,
Broșteni

4.

Eroinele României
Mari
Viața de Front

Ciclul de conferințe
Cultura și Diplomația.
Elementele de forță
ale unei țări mici

Mai

5.

9 Mai Ziua Europei Masă Rotundă

6.

Programul naţional
educaţional
Şcoala altfel-Să știi
mai
multe să fii mai
bun!

Program educativ
adresat copiilor
preşcolari şi elevilor

Martie, Aprilie, Mai,
Noiembrie,
Decembrie/
Muzeul Județean
Ialomița, Baza de
Cercetare și
Expunere Muzeală
Orașul de Floci,
Așezământul de Artă
și Cultură Religioasă
Maia Catargi

Instituţiile de
învăţământ din judeţ
şi din afara acestuia

7.

Noaptea Muzeelor

Seară muzeală

19 Mai/
Muzeul Județean

-Palatul Copiilor din
Slobozia, Colegiul

Mai/ BCEM Orașul
de Floci

8.

9.

10.

11.

12.

Ședința Comisiei
Zonale a
Monumentelor
Istorice X

Ședință

Școala de Studii
Forme, instrumente
Avansate ,,STUDIA
și modele de
CLASSICA ET
comunicare
CHRISTIANA III”
artistică, epigrafică
și literară în
Antichitatea clasică
și târzie-tradiție și
inovație
Conferința Muzeele în
Astra
aer liber și rolul lor în
multiculturală.
coeziune și
Patrimoniu
dezvoltarea
Cultural. Valoare.
comunităților rurale
Perspective.
Program cultural
Zilele Europene ale
european
Patrimoniului,
ediţia a XXVI-a
Locuri ale
memoriei
Festivalul-concurs
de tradiţie culinară
ialomiţeană „La
Casa Tudorii”,
ediția a VIII-a

Festival-concurs de
gastronomie

Ialomița

Național
,,MihaiViteazul”
Slobozia,
-Aerobic Kids,
-Asociația Culturală
Tomis, Montan Club
Excelsior, Slobozia,
-Nora Filipoiu,
Asteria Band,

Martie, Mai, Iunie,
Octombrie /Muzeul
Județean Ialomița,
BCEM Orașul De
Floci
5-7 Iunie/
Universitatea
Alexandru Ioan
Cuza Iași

Direcțiile de Cultură
Ialomița, Călărași,
Buzău, Brăila

Iulie/
Muzeul Civilizației
Populare
Tradiționale Astra

Muzeul Civilizației
Populare
Tradiționale Astra

21 Septembrie/
Muzeul Județean
Ialomița,
Baza de Cercetare și
Expunere Muzeală
Orașul de Floci,
com. Giurgeni
14 Octombrie/
Baza de Cercetare și
Expunere Muzeală
Orașul de Floci,
com. Giurgeni

Centru de Studii
Clasice și CreștineScoala Doctorală

-Consiliul Județean
Ialomița,
-Centrul Județean
pentru Conservarea
și Promovarea
Culturii Tradiționale
Ialomița,
-Muzeul Național al
Agriculturii
Slobozia,
Biblioteca Județeană
,,Ștefan Bănulescu”
Ialomița,

- Centrul Cultural
UNESCO ,,Ionel
Perlea”,
Inspectoratul Școlar
Județean
Ialomița,
-Direcția Generală
de Asistență Socială
și Protecția Copilului
Ialomița
13.

Vitănești 25 –
Realizări și
perspective în
cercetarea epocii
neo-eneolitice din
sud-vestul
Munteniei
Arc peste timp
Împlinirea Visului
de Unire

Masă rotundă

Muzeul Județean
TeleormanAlexandria

Muzeul Județean
Teleorman Alexandria

Simpozion

Noiembrie,
Muzeul Județean
Ialomița

15.

Sesiunea Națională
INTER TEMPORA

Sesiune științifică

Inspectoratul Școlar
Ialomița
-Liceul
Pedagogic
Matei Basarab,
Colegiul
Național
Mihai Viteazu
Complexul Muzeal
Arad

16.

Sesiunea
Internațională
Pontica

14.

17.

Excursie de
documentare cu
cadre didactice
specialitatea
geografie, jud.
Călărași

25-28 septembrie
Complexul Muzeal
Arad
Sesiune internațională 3-5 Octombrie
de comunicări
Muzeul Istorie
științifice
Națională și
Arheologie
Constanța
Vizita și masă rotundă
Mai /
BCEM Orașul de
Floci

Muzeul Istorie
Națională și
Arheologie
Constanța
Vlad Florin, Coman
Radu

Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant
etc) la programe/proiecte europene/internaţionale:
1. Noaptea Muzeelor
Noaptea Muzeelor reprezintă un eveniment cultural inițiat de Ministerul Culturii și
Comunicării din Franța, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul
Internațional al Muzeelor și constituie unul dintre cele mai populare manifestări din
calendarul cultural al ialomițenilor. La fel ca și la edițiile precedente, manifestarea și-a
propus să stimuleze interesul publicului larg asupra bogăției și diversității patrimoniului
cultural național, asigurând accesul gratuit la colecțiile muzeale. Cu acest prilej au putut fi
vizitate expozițiile permanente și temporare, au fost organizate recitaluri instrumentale,

proiecții de filme și concursuri interactive. Programul Nopții Muzeelor a fost organizat de
specialiștii Muzeului Județean Ialomița în parteneriat cu Colegiul Național “Mihai Viteazul”,
Aerbic Kids și Palatul Copiilor din Slobozia.
În data de 19 mai 2018, accesul publicului a fost gratuit, acesta putând beneficia de
ghidaje de specialitate din partea personalului Muzeului Județean Ialomița.
Din programul serii, menționăm:
 18.30: Program artistic de dans, susținut de trupa de dans Aerobic Kids, coordonator
Păun Aura;

 19.00-22.00 –Prezentare de uniforme militare si armament din primul razboi
mondial,reconstituirea unei bătălii;

 19.30: Vernisajul expoziției „România Pitorească”, autor Marian Avram
 20.00: recital artist local Nora Filipoiu si Asteria Band
 20.30:recital Răileanu Raluca și Stan Larisa, Palatul Copiilor Slobozia, coordonator
Nelu Polizu

 21.00: Concurs de treasure hunting „Comoara de la muzeu”, desfășurat în parteneriat
cu Colegiul Național „Mihai Viteazul”
 21.15: Deschiderea oficială a expoziției „Ia. Element de identitate etno-culturală”.

 Noutatea acestui an o reprezintă traseul digital interactiv „9 pași prin muzeu”, proiect
gândit special pentru vizitatori și creat prin aplicația Questo, prin care publicul va
putea descoperi singur spațiul muzeal, expozițiile și poveștile despre muzeu.
 Turul “9 pasi prin Muzeu” a fost creat special pentru Noaptea Muzeelor și poate fi
parcurs cu aplicația de explorare Questo, care te va ghida pas cu pas prin muzeu. Vei
descoperi povești și legende nemaiauzite, în timp ce rezolvi ghicitori și cauți indicii.
Descarcă gratuit aplicația:


De asemenea, cei prezenți au putut vizita expoziția permanentă a Muzeului Județean
Ialomița Omul și râul. Evoluția comunităților umane în Bazinul Ialomiței, expoziția de artă
Pictor și inginer Nicolae și Zamfira Tuzlaru, expozițiile de fotografie Slobozia-istorie în
imagini și Foto Slpendid –Costică Acsinte, precum și expozițiile temporare: Ia- element de
identitate etno-culturala, Romania Pitoreasca.
Tot în cadrul programului s-a desfășurat și concursul de treasure hunting ,,Comoara
de la muzeu", unde i-am avut ca parteneri pe elevii Colegiului Național ,,Mihai Viteazul"
din Slobozia, coordonat de prof. Emilia Vlad.

2. Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XXVI-a în România
Organizat la inițiativa Consiliului Europei și a Uniunii Europene, evenimentul
cultural Zilele Europene ale Patrimoniului își propune prin diferitele teme abordate anual, să
aducă în atenția publicului larg aspecte privind patrimoniul cultural sub toate formele
acestuia, cultivând sentimentul de apartenență la valorile culturale locale și naționale,
educând comunitatea locală în spiritul coeziunii sociale, al respectării și protejării valorilor
culturale, istorice, artistice și ale mediului înconjurător.
Aflat la a XXVI-a ediție (în România), evenimentul cultural s-a desfășurat în data de 21
septembrie 2018 și a adus în discuție o serie de aspecte legate de patrimoniul cultural,
precum: natura, teritoriul, dezvoltarea durabilă, biodiversivitatea, amenințările majore,
schimbările climatice, toate reunite sub tema : „Locuri ale Memoriei”.

Astfel, Orașul de Floci, locul unde s-a născut marele voievod Mihai Viteazul, a fost
vizitat de elevii școlii Gura Ialomiței și de asemenea, de un public numeros care a avut parte
de un ghidaj de specialitate într-un mediu istoric atractiv.

Muzeul Județean Ialomița s-a alăturat și în acest an inițiativei europene, propunând
publicului un eveniment cultural deosebit desfășurat la Baza de Cercetare și Expunere
Muzeală Orașul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomița.
Prin introducerea unor proiecte cu impact la nivel local şi naţional s-a urmărit
creşterea calităţii întregii activităţi a instituţiei dar au fost continuate şi programele
multianuale.
7.3.3. Editorial
În cadrul acestui program au fost editate afişe, invitaţii, plachete, pliante, mape,
flyere, bannere, roll-up-uri, cărți poștale, cele mai multe în regie proprie dar și în colaborare
cu locale de imprimare. De asemenea, tot aici, sunt inventariate toate lucrările de specialitate
şi comunicările ştiinţifice, redactate de-a lungul anului de specialiştii noștri :

tipărea de afișe, pliante, cataloage, diplome, mape, flyere, bannere, roll-up-uri,
cărți poștale și invitații pentru toate activitățile din program;
Nr.
Crt.
1.

2.

Denumirea
activității
Realizare de
afișe, pliante,
cataloage,
diplome
,invitații și
flyer pentru
toate
activitățile din
program
Album de
fotografii
realizate de
Costică
Acsinte în

Tipul
activității
Editare
mijloace de
promovare

Locul
desfășurării
Muzeul
Județean
Ialomița

Perioada

Parteneri

Pe tot
parcursul
anului

Consiliul
Județean
Ialomița

Lansare
album

Muzeul
Județean
Ialomița

Decembrie
ArtPrint

primul război
mondial
Cărți poștale
și calendare
cu obiecte din
patrimoniul
muzeului

3.

Editare
mijloace de
promovare

Muzeul
Județean
Ialomița

Noiembrie

ArtPrint

7.3.4. Prietenii Muzeului
În anul 2018 s-au desfășurat activităţi de educaţie muzeală în scopul promovării în
rândul elevilor a respectului pentru trecut şi educarea acestora pentru păstrarea tradiţiilor
locale. Acestea au fost organizate pe baza parteneriatelor încheiate cu unităţile de învăţământ,
instituţiile publice sau asociaţiile interesate.
Dintre activitățile desfășurate în anul 2018, menționăm :
 Mărțișor în spiritul Centenarului - Atelier de mărțișoare



Să cunoaștem Europa, 9 mai – prezentarea statelor membre Uniunii Europene, cu
detalii despre fiecare dintre ele, respectiv capitala țării, limba oficială vorbită,
obiective turistice, identificarea steagului fiecărui stat și afișarea lui pe panou de către
copii. Acțiune realizată în parteneriat grădinița cu progeam prelungit Voinicelul din
Slobozia;



Programul Educațional Național Școala altfel - să știi mai multe, să fii mai bun! Program educativ adresat copiilor preşcolari şi elevilor;



Comoara de la muzeu - Concurs de tresure-hunting organizat în cadrul evenimentului
Noaptea Muzeelor realizat în parteneriat cu Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” din
Slobozia;



Noaptea Muzeelor - au putut fi vizitate expozițiile permanente și temporare, au fost
organizate recitaluri instrumentale, proiecții de filme și concursuri interactive.
Programul Nopții Muzeelor a fost organizat de specialiștii Muzeului Județean
Ialomița în parteneriat cu Colegiul Național “Mihai Viteazul”, Aerbic Kids și Palatul
Copiilor din Slobozia. Din programul serii: program artistic de dans, susținut de trupa
de dans Aerobic Kids, coordonator Păun Aura; recitale instrumentale, scenete- Liceul
de Artă ,,Ionel Perlea” din Slobozia, Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” din
Slobozia, Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab” din Slobozia, Palatul Copiilor din
Slobozia.



Concurs de Istorie Barbu Catargiu, ediția a III-a - Școala Gimnazială nr. 3 Slobozia.



Programul Național Educațional Școala Altfel- program educațional desfășurat în
partenerait cu unitățile de învățământ din județ și din țară.
O lecție de istorie - Ora de istorie Liceul Pedagogic Slobozia.
Să fim copii pentru o zi! - Activitate dedicată zilei Internaționale a copilului,
desfășurată în parteneriat cu Gradinița cu Program Prelungit Junior.






Șezătoarea copiilor-atelier de povestiri istorice și creație, acțiune ce s-a desfășurat în
trei ediții. Scopul acestui atelier este de a familiariza participanții cu personalități
marcante ale culturii și istoriei române, stabilirea relațiilor de prietenie, cultivarea
gustului pentru lectură, crearea unei admosfere destinse, îndepărtarea barierei dintre
copil și carte și atragerea copiilor în lumea culturii naționale.



Centenar Împreună. Elite Românești în Bărăgan - Concurs de istorie în cadrul
proiectului cofinanțat AFCN, desfășurat în parteneriat cu Școala Gimnazială Apostol
D. Culea din Sudiți.



Datini și obiceiuri strămoșești - Activitate educațională etnografică desfășurată în
parteneriat cu Liceul de Arte ,,Ionel Perlea,, Slobozia, clasa a IV-a. Scopul acestei
activități a fost familiarizarea elevilor cu cele mai vechi datini și obiceiuri din zona
munteniei, respect față de munca strămoșilor și prețuirea obiectelor vechi.

Nr.
Crt.
1.

Denumirea
activității
Mărțișor în
spiritul
Centenarului

Tipul
activității
Atelier de
mărțișoare

Locul
desfășurării
Muzeul
Județean
Ialomița

Perioada

Parteneri

Februarie

2.

Concurs
Național
Mărțișor

Concurs de
mărțișoare

Martie

3.

De vorbă cu
pădurea

Concurs
intejudețean
de ecologie

4.

Să
cunoaștem
Europa!

Actiune
cultural
educațională

Grădinița cu
program
prelungit
Junior
Grădinița cu
program
prelungit
Junior
Muzeul
Județean
Ialomița

Liceul de
Arte Ionel
Perlea
Slobozia,
Palatul
copiilor
Slobozia
Grădinița cu
program
prelungit
Junior
Grădinița cu
program
prelungit
Junior
-Grădinița
cu program
prelungit
,,Voinicelul”
Slobozia

5.

Martori la
tradiții,
ediția a III-a

Concurs
regional

Mai

6.

Concursul
Național
,,Istorie
Cultură și
Civilizație

Concurs de
Istorie

Direcția
Municipală
pentru
Cultură,
Învățământ,
Sport și
Tineret
Slobozia
Școala Sf
Andrei
Slobozia

Mai

9 Mai

Mai

Grădinița cu
Program
Prelungit
„Voinicelul”

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Europeană”
Comoara de
la muzeu

Concurs de
Istorie
Barbu
Catargiu,
ediția a III-a
Programul
Național
Educațional
Școala Altfel

Concurs de
tresurehunting
organizat în
cadrul
evenimentului
Noaptea
Muzeelor
Concurs de
istorie
Prof. Dinu
Gica
Program
educațional
național

Muzeul
Județean
Ialomița

Muzeul
Județean
Ialomița

Muzeul
Județean
Ialomița
Baza de
Cercetare și
Expunere
Muzeală
Orașul de
Floci,
Așezământul
de Artă și
Cultură
Religioasă
Maia
Catargi
Ora de istorie
Muzeul
O lecție de
Prof. Petrescu
Județean
istorie
Maria
Ialomița
Activitate
Muzeul
Să fim copii
Județean
pentru o zi ! dedicată zilei
Internaționale
Ialomița
a copilului
Atelier de
Muzeul
Șezătoarea
povestiri
Județean
copiilor
istorice
Ialomița
Desenat și
colorat
Concurs de
Școala
Centenar
istorie în
Gimnaziale
Împreună.
cadrul
Apostol D.
Elite
proiectului
Culea din
Românești în
cofinanțat
Sudiți
Bărăgan
AFCN
Activitate
Muzeul
Datini și
educațională
Județean
obiceiuri
etnografică
Ialomița
strămoșești

19 Mai

Colegiul
Național
„Mihai
Viteazul”

Septembrie, -Școala
Octombrie Gimnazială
nr. 3
Slobozia
Mai, Iunie,
Octombrie,
Noiembrie,
Decembrie

Unitățile de
învățământ
din județ și
din țară

Aprilie

Liceul
Pedagogic
Slobozia
Gradinița cu
program
prelungit
Junior

Mai

August,
Septembrie

Noiembrie

Școala
Gimnaziale
Apostol D.
Culea din
Sudiți

Noiembrie

Liceul de
Arte ,,Ionel
Perlea,,

Slobozia,
clasa a IV-a
7.3.5. Rapoarte, studii, articole, note
Nr.
Denumirea
Tipul
Locul
Crt.
activității
activității
desfășurării
Articol
Săptămânal de
1.
Mărțișor cu
informație și
Junior
atitudine
Ialomița
Articol
Săptămânal de
2.
Fibula
informație și
Pomeraniană
atitudine
Ialomița
Ialomița
Articol
Săptămânal de
3.
Valori în
informație și
patrimoniul
atitudine
Muzeului
Ialomița
Județean
Ialomița:
Drapelul-Piesă
unicat
Articol
Adevărul
4.
Povestea
grandioasei
colecții de artă
donată unui
muzeu din
Bărăgan. Cum a
ajuns un
colecționar să
lase o comoară
statului
Articol
Săptămânal de
5.
O cahlă de la
informație și
Orașul de Floci
atitudine
pe stema
Ialomița
județului
Ialomița
Articol
Săptămânal de
6.
Valori în
informație și
colecțiile
atitudine
Muzeului
Ialomița
Județean
Ialomița
Articol
Săptămânal de
7. Valori în Muzeul
informație și
Județean
atitudine
Ialomița:
Ialomița
Peșchir-colecție
de etnografie
Articol
Săptămânal de
8. Valori în Muzeul
informație și
Județean

Perioada
Martie

Martie

Marie

Aprilie

Aprilie

Aprilie

Aprilie

Aprilie

Parteneri

9.

Ialomița:Colecția
Nicolae și
zamfira Tuzlaru,
,,zestrea”
Muzeului
Județean
Ialomița
Statuia tracoscitică de la
Platonești

atitudine
Ialomița

Articol

Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița
Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița
Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița
Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița

Aprilie

Articol

Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița

Mai

Articol

Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița
Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița

Iunie

Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița
Sesiunea
Națională
INTER

Iulie

10.

Scoarța
Ialomițeană

Articol

11.

Să fim copii
pentru o zi!

Articol

12.

Concurs
interjudețean de
ecologie la
Muzeul Județean
Ialomița ,,De
vorbă cu
pădurea”
Expoziție
etnografică la
Muzeul Județean
Ialomița Ia,
element de
identitate etnoculturală
24 Iunie, Ziua
Universală a Iei
românești

Articol

Un mormânt
Sântana de
MureșCerneahov la
Săveni, jud.
Ialomița
Ia de la Săveni,
Ialomița

Articol

13.

14.

15.

16.

17.

Cronologia
Așezărilșor
medieval-

Articol

Comunicare

Mai

Iunie

Iunie

Iunie

Septembrie

18.

timpurii din
Câmpia
Bărăganului
(sec. VIII-XI)
Vama de pește de
la Blagodești,
Vlădeni-Popina
Blagodeasca

TEMPORA

Studiu

Sesiunea
Ianternațuională
de comunicări
Științifice
Pontica
Simpozionul
,,Marea Unire
de la Marea
Neagră”
Săptămânal de
informație și
atitudine
Ialomița

Octombrie

Centenar
Împreună. Elite
Romanești în
Bărăgan
Muzeul
Județean
Ialomița
Centenar
Împreună. Elite
Romanești în
Bărăgan
Muzeul
Județean
Ialomița
Buletinul
Muzeului
Județean
Teleorman,
Seria
Arheologie, 102018

Noiembrie

Rapoarte

Judetul Ialomita

Redactarea
raportului de

Muzeul
Județean

Pe tot
parcursul
anului
Ianuarie

19.

Despre șanțurile
militate bizantine

Comunicare

20.

Cercetarea
arheologică
sistematică a
siturilor din
județul Ialomița
în anul 2018
Ionel Perlea

Articol

22.

Dumitru
Seceleanu

Articol

23.

Așezarea
neolitică BoianGiulești de la
Săveni ,,La
Cărare”, jud.
Ialomița/ The
neolithic BoianGiulșeti
settlement at
Săveni ,,La
Cărare”,
Ialomița County
Rapoarte de
supraveghere
arheologică (13)
Raport de
săpătură Piscul

Articol

21.

23.
24.

Articol

Octombrie

Octombrie

Noiembrie

Muzeul
Dunării de

Crăsani,
campania 2017

25.

26.

Nr.
Crt
.
1.

Întocmirea
documentației
necesară
eliberării
autorizațiilor de
cercetare
arheologică
pentru
șantierele:
StelnicaGrădiștea Mare,
Orașul de Floci,
Vlădeni-Popina
Blagodeasca,
Piscul Crăsani,
Săveni-La
Movile,
BordușaniPopină
Întocmirea
documentației
pentru
supravegherile
arheologice
desfășurate la
obiectivele de
investiții

săpătură
Piscul
Crăsani,
campania
2017, în
vederea
publicării
acestuia în
Cronica
Cercetărilor
Arheologice
din România
Documentație
transmisă
Ministerului
Culturii, atât
pe suport
fizic, cât și în
sistemul
ACERA

Documentație

Ialomița

Jos, Călărași,
Muzeul
Brăilei ,,Carol
I”

Muzeul
Județean
Ialomița

Ianuarie

Muzeul
Județean
Ialomița

Pe tot
parcursul
anului

Institutul
Național al
Patrimoniului,
Muzeul
Național de
Istorie a
României,
Institutul
Național de
Arheologie
,,Vasile
Pârvan”,
Muzeul
Dunării de
Jos, Muzeul
Brăilei,,Carol
I”

7.3.6. Interviuri şi articole în mass-media locală şi naţională
Denumirea
Tipul
Locul
Perioad Responsabil
activității
activității desfășurări
a
i
i
Promovare
Muzeul
Pe tot
Popa
Întreținerea sitea activității
Județean
parcursu
Roxana,
ului Muzeului
muzeului
Ialomița
l anului Ioan Cernău
Ialomița
(www.mjialomita.r
o)

Partener
i
Tand
Stefan

2.
3.

4.

Întreținerea paginii
de facebook a
muzeului
Promovarea
activității muzeului
în mass-media
locală și națională:
135 de interviuri și
apariții în presa
locală și centrală

Promovare
a activității
muzeului
Promovare
a activității
muzeului

Muzeul
Județean
Ialomița
Muzeul
Județean
Ialomița

Pe tot
parcursu
l anului
Pe tot
parcursu
l anului

Promovarea
activității muzeului
prin comunicate de
presă și invitații

Promovare
a activității
muzeului

Muzeul
Județean
Ialomița

Pe tot
parcursu
l anului

Popa
Roxana,
Florin Vlad,
Cernea
Cătălina,
Coman
Radu,
Gheorghe
Matei,
Cernău Ioan,
Popa
Roxana,
Marin
Mioara .
Popa
Roxana

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management
 participarea în cadrul unor saloane, festivaluri, târguri la solicitarea
instituţiilor culturale judeţene;
 consultanţă de specialitate pentru întocmirea de bibliografii şi facilitarea
accesului la materiale de specialitate unor categorii de public interesat (elevi, studenţi,
cadre didactice etc.);
 asigurarea de asistenţă de specialitate la solicitarea persoanelor interesate
pentru realizarea unor studii sau monografii de localităţi;
 acordarea de consultanţă pentru organizarea unor puncte muzeale în
şcolile din judeţul Ialomiţa;
 asigurarea de ghidaje în cadrul excursiilor de documentare organizate de
unităţi şcolare de învăţământ din Slobozia şi judeţ;
 colaborarea cu Direcţia de Cultură şi Patrimoniu Naţional Ialomiţa în
vederea realizări de supravegheri şi cercetări arheologice preventive intervenite ca urmare
a desfăşurării de lucrări de investiţii ce pot afecta situri arheologice sau zonele de
protecţie ale acestora;
 colaborarea cu diferite instituţii şi asociaţii culturale pentru realizarea unor
ghiduri turistice ale judeţulul Ialomiţa;
 asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea practicii de specialitate a
studenţilor în expoziţiile muzeului, laboratoare, depozite, şantiere arheologice.

F. Previzionarea evoluţiei economico - financiare a instituţiei, cu o estimare
a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
PROIECT DE BUGET PE ANUL 2019
2019
BUGETUL DE VENITURI ( lei ) ESTIMARI
Subventii pentru institutii publice
Venituri proprii ,din care :
Venituri din cercetari arheologice
Venituri din vanzari pliante, vederi, carti de
specialitate .
Sponsorizari
BUGET DE CHELTUIELI ( lei ) ESTIMARI
Cheltuieli de personal din care :
Bunuri si servicii din care :
Cheltuieli de intretinere
Conventii civile santiere arheologice
Alte cheltuieli –Transferuri
Chletuieli de capital

2.280.000
2.250.000
30.000
28.000
2.000
0
2.280.000
1.375.000
830.000
470.000
0
0
75.000

2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
Pentru următoarea perioadă de management se estimează o creştere cu până la 500 de
vizitatori pe an faţă de perioada de raportare anterioară, reprezentând vizitatori plătitori şi
neplătitori, cu creşterea categoriei de vizitatori plătitori.

3. Analiza programului minimal realizat
Managementul se realizează în baza celor trei programe propuse în contractul de
management având subsumate proiectele din tabelul de mai jos:
Nr.
crt

Programul

1

Cercetarea şi
evidenţa
patrimoniului
cultural

Tipul
proiectului

Denumirea
proiectului

Devizul
estimat
(lei)

Devizul
relizat
(lei )

Cercetări
arheologice;
Evidenţa analitică a
patrimoniului

83.000

82.182

mare
(plată salarii
contracte
civile,
materiale de
lucru,
deplasări)

Realizat
99,01%

mare
2

Conservarea şi
restaurarea
patrimoniului
cultural mobil

(substanţe
chimice,
echipamente
de lucru,
mobilier
depozit)
mare

3

4

Valorificarea
patrimoniului
cultural

Festival concurs
de tradiţie
culinară
ialomiţeană La
Casa Tudorii

(materiale cu
caracter
funcţional, alte
cheltuieli
prevăzute de
lege)

mare

Teme conservare
patrimoniu;
eme restaurare
patrimoniu.

10.000

9.585

Realizat
95,85%
Expozitii organizate;
Sesiuni ştiintifice,
simpozioane,
conferințe;
Acţiuni culturale
Prietenii Muzeului;
Publicații
Valorificarea
tradițiilor culinare
ialomițene ca formă
de promovare
turistică a
specificului local

Manager,
Dr. Florin Vlad

110.000

101.575

Realizat
92,34 %
35.000

34.585
Realizat
98,81 %

