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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - 2020

Pe parcursul anul 2020, Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Teleorman, şi-a desfăşurat activitatea cultural-ştiinţifică prin intermediul celor şase
programe pe care le derulează, respectiv a proiectelor incluse în aceste programe:
1) programul Valorificarea patrimoniului muzeal şi a cercetării ştiinţifice;
2) programul Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie;
3) programul Cercetarea arheologică, istorică şi a patrimoniului cultural mobil;
4) programul Evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural mobil;
5) programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil;
6) programul Marketingul şi educaţie muzeală.
* * *
Începutul anului 2020 prefigura pentru Muzeul Judeţean Teleorman un nou an bogat în
evenimente culturale variate. Scopurile propuse au fost însă zădărnicite de vremurile pandemice ce şi-au
făcut debutul la jumătatea lunii martie. În alte condiţii Agenda Culturală a muzeului era una clară, cu o
derulare bine stabilită, însă, în contextul dat, vizitele au fost suspendate mai bine de două luni şi
jumătate, fiind reluate în condiţii foarte stricte, evenimentele cu publicul de felul vernisajelor,
prezentărilor, dezbaterilor, simpozioanelor şi meselor rotunde au fost interzise şi mai mult decât atât
evoluţia pandemiei a fost şi pare să fie una necunoscută. Întreaga activitate a instituţiei cu publicul a
trebuit să fie regândită, condiţiile speciale impuse de starea de urgenţă şi apoi de starea de alertă şi de
hotărârile autorităţilor au condus la limitarea manifestărilor şi evenimentelor stabilite iniţial. Pentru
perioada celor două luni şi jumătate de carantină, activitatea instituţiei cu publicul s-a desfăşurat
exclusiv în mediul virtual, în primul rând printr-o serie de postări pe pagina de Facebook a muzeului.
Reacţiile pe care postările noastre le-au stârnit au fost diverse şi, chiar dacă aserţiunea poate părea
subiectivă, cele mai multe au fost pozitive, muzeul fiind perceput ca o instituţie de cultură a tuturor,
aflată în slujba cunoaşterii şi a afirmării identitare.
* * *
► Una dintre principalele direcţii de activitate ale instituţiei muzeale a o fost ilustrată de
activitatea expoziţională. Au fost vizate expoziţiile permanente, ce valorifică principalele colecţii
muzeale (arheologie, numismatică, etnografie şi istorie), precum şi expoziţiile temporare. Astfel, pe
lângă cele trei expoziţii permanente de arheologie, etnografie şi istorie recentă, în anul 2020, la sediul
Muzeul Judeţean Teleorman, erau planificate o serie de evenimente expoziţionale din care doar o parte
au mai putut fi organizate, unele fiind reprogramate pentru anul 2021, altele, din păcate, anulate. În
aceste condiţii au fost totuşi organizate o serie de expoziţii temporare, ce au abordat ca tematică
restaurarea, arta, arheologia, istoria, unele dintre ele parte a unor proiecte expoziţionale multianuale:
1) miniexpoziţia „Mihai Eminescu – 170 de ani de la naştere”, cărţi poştale ilustrate, întreguri poştale
şi desene din colecţiile Gheorghe Chircu, Ion Crantea şi Teodor Săceanu), cu ocazia „Zilei Culturii
Naţionale” (15-31 ianuarie 2020);
2) miniexpoziţia „Calendar de iarnă”, cu desene realizate de elevii Școlii Gimnaziale „Mihai
Viteazul” Alexandria (3-14 februarie 2020);
3) expoziţia „Odoare bisericeşti între neantizare şi renaştere”, expoziţie de restaurare realizată în
colaborare cu Episcopia Alexandriei şi Teleormanului (14-25 februarie 2020);
4) miniexpoziţia „Dragobetele – cap de primăvară”, cu exponate realizate de elevii Şcolilor
Gimnaziale „Mihai Viteazul” şi „Ştefan cel Mare” Alexandria (17-28 februarie 2020);
5) expoziţia „Dialoguri”, cu lucrări aparţinând artiştilor plastici teleormăneni Marian Crângaşu
(acuarelă) şi Marius Nistor (pictură în ulei) (28 februarie-27 martie 2020);
6) miniexpoziţia „Mărţişoare pentru Mame”, cu exponate realizate de copiii şi tinerii Asociaţiei „Dai
o Şansă - Centrul de zi Sf. Teodor” Alexandria (2-20 martie 2020);
7) expoziţia „Motive tradiţionale pe iile teleormănene de ieri şi de azi”, cu lucrări realizate membrii
grupului „Şezătoare Alexandria” (24 iunie-21 august 2020);
8) expoziţia internaţională „Privind spre America Latină”, artă iberoamericană din Peru, Columbia,
Mexic, Venezuela, Argentina, Uruguay şi Spania, realizată în colaborare cu Galeria Goyart din
Zaragoza, Spania (3 iulie-5 august 2020);
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9) expoziţia „Colecţii şi colecţionari” (ediţia a IX-a), în cadrul proiectului „Octombrie, Luna
Colecţionarilor” (2-30 octombrie 2020);
10) expoziţia „Cercetări arheologice în jud. Teleorman. Rezultatele decadei 2011-2020” (23 decembrie
2020-30 iunie 2021).
► Pe lângă expoziţiile enumerate, Muzeul Judeţean Teleorman a fost coorganizator împreună cu
Fundaţia „Mână Deschisă” din Plevna, Bulgaria, a expoziţiei proiectului cu finanţare europeană în
cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, intitulat „Dunărea – un fluviu cu o
bogată istorie comună” (cod ROBG-476). Expoziţia, ce a cuprins machetele a 18 obiective cu istorie
comună din cele două ţări, a fost itinerată în patru oraşe din zona transfrontalieră, partea corespunzătoare
României, astfel: Alexandria, Muzeul Judeţean Teleorman (7-13 august 2020), Călăraşi, Muzeul Dunării
de Jos (15-21 august 2020), Constanţa, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie (24-30 august 2020) şi
Craiova, Muzeul Olteniei – Secţia Istorie-Arheologie (2-8 septembrie 2020).
► Muzeul Judeţean Teleorman a participat cu un număr de trei obiecte din patrimoniul
arheologic propriu, clasate la categoria „tezaur” (două figurine antropomorfe de lut, descoperite la
Vităneşti şi un ac de os, descoperit la Măgura), la expoziţia internaţională „Originile Europei. Civilizaţii
preistorice între Carpaţi şi Dunărea de Jos“, organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României cu
ocazia festivalului „Europalia”, în Belgia, la Muzeul Grand Curtius din Liège, expoziţie ce a fost
deschisă în perioada 8 noiembrie 2019-26 aprilie 2020.
► Ciclul expoziţional „Exponatul lunii”, iniţiat cu 13 ani în urmă (în martie 2008) a continuat şi
în 2020. Lună de lună, a fost supus atenţiei vizitatorilor un obiect cu valoare arheologică, istorică,
memorială sau etnografică deosebită ce a fost expus în Holul de onoare al muzeului, împreună cu o
bogată bază documentară. Au fost prezentate următoarele exponate:
- ianuarie - Retrospectiva anului 2019;
- februarie – Cojocul încreţit;
- martie – Pictură – portret „Alexandru Ioan Cuza” (Anton Ventzel);
- aprilie – Sfeşnic (online);
- mai – Căpătâiul (online);
- iunie – Tăbliţa – altar;
- iulie – Iatagan cu teacă;
- august – Carte poştală „T. Măgurele, Catedrala Sf. Haralambie”;
- septembrie – Broşura „Descriere pe scurt a fondării oraşului Alessandria în România” – 1864;
- octombrie – Pandantivul roman de cavalerie de la Segarcea - Deal;
- noiembrie – Sculptură „Serenadă cu lăutari” (Gheorghe Vartic);
- decembrie – Vasul antropomorf de la Balaci.
În cadrul ciclului expoziţional a continuat şi concursul lunar „Vino la muzeu şi câştigă”,
câştigătorii concursului fiind din Bucureşti, Alexandria, Oneşti (jud. Bacău), Târgovişte, Năvodari, com.
Seaca (jud. Teleorman), Drăcşani, com. Drăcşănei (jud. Teleorman), Țigăneşti (jud. Teleorman).
► În cadrul programului educaţional Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie, respectiv proiectul
Muzeul… te vizitează, ce are ca grupuri ţintă preşcolarii şi elevii din judeţ cu scopul principal de a-i
atrage la muzeu şi de a le face cunoscut, prin diferite tipuri de activităţi, valorile istoriei locale şi
naţionale precum şi tradiţiile populare, activităţile programate s-au putut desfăşura doar până la
jumătatea lunii martie 2020, având loc doar trei astfel de activităţi:
1) manifestarea „Unirea Principatelor Române”, organizată la sediu, în colaborare cu Şcoala
Gimnazială nr.7 Alexandria (23 ianuarie 2020);
2) manifestarea „Dragobetele – Cap de primăvară”, organizată la sediu, în colaborare cu Şcolile
Gimnaziale „Mihai Viteazul” şi „Ştefan cel Mare” Alexandria (21 februarie 2020);
3) manifestarea „Un gând pentru mama”, organizată la sediu, în colaborare cu Şcoala Gimnazială
,,Ştefan cel Mare" Alexandria, Şcoala Gimnazială Plosca şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Lunca (9 martie
2020).
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► O serie de programe şi evenimente pentru public ce se desfăşurau în mod tradiţional nu au mai
putut fi organizate, în primul rând Noaptea Europeană a Muzeelor şi Târgul Colecţionarilor. Au fost
organizate o serie de evenimente de tipul Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman: Ziua
Culturii Naţionale (15 ianuarie), Dragobetele (22 februarie), Ziua Internaţională a Copilului (2 iunie),
Ziua Universală a Iei (24 iunie), Zilele Alexandriei (30 august), Ziua Mondială a Educaţiei (4 octombrie),
cu vizitarea gratuită a muzeului. Tot din dorinţa de a atrage publicul la muzeu, a continuat, şi în anul 2020,
vizitarea gratuită a expoziţiilor în prima zi vineri a fiecărei luni.
► Proiectul „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” (ROBG-476), cu finanţare
europeană în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2
„Regiunea verde” a fost desfăşurat în parteneriat cu fundaţia „Mână deschisă” din Pleven, Bulgaria Lider de proiect, Muzeul Judeţean Teleorman având calitatea de Beneficiar 2. Datorită pandemiei
proiectul a fost suspendat prin invocarea clauzei de forţă majoră şi aprobarea Autorităţii de
Management, în perioada 17 martie-17 iunie 2020. Ulterior, derularea proiectului a fost extinsă până la
data de 7 decembrie 2020. Activitatea Muzeului Judeţean Teleorman s-a derulat astfel:
- finalizarea filmului proiectului şi difuzarea lui;
- finalizarea broşurilor şi a posterelor pentru expoziţia proiectului;
- contractarea unui serviciu pentru difuzarea spoturilor publicitare pentru promovarea expoziţiei;
- organizarea şi itinerarea expoziţiei proiectului în locaţiile stabilite din România (Alexandria,
Călăraşi, Constanţa, Craiova);
- contractarea unui serviciu şi realizarea aplicaţiei ROBG Common Sites App, pentru telefoane
mobile (sistemele de operare Android şi iOs);
- conferinţa de presă de final a proiectului.
► Vizitatorii muzeului
Prezenţa vizitatorilor pe parcursul anului 2020 a fost puternic afectată de efectele pandemiei şi a
suspendării temporare a vizitelor. Situaţia a fost vizibilă atât la nivelul vizitelor individuale dar mai ales
la grupurile organizate, ce erau, de regulă, constituite de preşcolari şi elevi (cca. 80%).
Numărul total de vizitatori a fost de 977, dintre care 486 la sediu şi 491 în afara sediului, cei din
urmă vizitatori ai expoziţiei proiectului „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună”. Din cei 977
de vizitatori doar 88 prezenți la sediu au fost plătitori. Au fost prezente, doar în perioada ianuarie-martie,
8 grupuri cu un total de 150 de vizitatori.
►
Participanţi la programe şi proiecte educative, alţii decât vizitatorii, doar pentru
perioada ianuarie-martie 2020 (simpozioane, prezentări, vernisaje, alte evenimente culturale): 248
participanţi la sediu.
► Relaţiile cu publicul, activitate esenţială în domeniul promovării imaginii muzeului şi a stabilirii
relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, s-au materializat în anul 2020 prin următoarele:
- parteneriate educaţionale încheiate cu unităţi de învăţământ: 8 (preşcolar - 2, clasele 0-VIII - 4,
altele - 2);
- comunicate de presă: 25;
- asigurarea unei bune colaborări cu instituţiile partenere şi fixarea unui calendar al activităţilor
comune;
- întocmirea Jurnalului de activităţi culturale, a Agendei Culturale 2020, al Dosarului de presă;
- postări pe contul pe Facebook, ca mijloc de promovare a instituţiei în mediul virtual.
În ceea ce priveşte apariţiile despre muzeu în presa scrisă, online şi audio-vizuală, acestea au fost
în număr de 228, structurate după cum urmează: ziare locale - 9, Agerpres - 25, televiziuni locale - 21,
radiouri locale - 45, radio naţional - 23, presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România, Centru Informatic de Memorie Culturală - CIMEC, website-uri specializate etc. - 22), apariţii
online - 83.
Separat de acestea menţionăm alte 41 de apariţii în presa locală din judeţele Călăraşi, Constanţa
şi Dolj, prilejuite de itinerarea şi organizarea expoziţiei proiectului „Dunărea – un fluviu cu o bogată
istorie comună” (ROBG-476).
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► Premiile Muzeului Judeţean Teleorman
Începând cu anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman a instituit două premii de excelenţă:
Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică şi Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare
istorică. În anul 2020 ar fi trebuit să se desfăşoare a IX-a ediţie, care a fost anulată datorită pandemiei.
► Activitatea editorială.
Activitatea editorială s-a concretizat prin apariţia nr. 11/2019 al revistei de arheologie Buletinul
Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie şi prin începerea constituirii portofoliului pentru
nr.12/2020 al amintitei publicaţii.
A fost finalizat şi predat la tipar Catalogul selectiv al Colecţie de etnografie, o primă lucrare
dintr-o serie ce va viza componentele patrimoniului Muzeului Judeţean Teleorman. Apariţia catalogului
este preconizată pentru jumătatea lunii ianuarie 2021.
Au apărut şi revistele de popularizare, în format digital, Muzeul Judeţean Teleorman. e - Buletin
semestrial de informare, anul IX, nr. 1(17) şi 2(18) (31 ianuarie şi 31 iulie).
► Activitatea ştiinţifică
Muzeul Judeţean Teleorman, în colaborare cu mai multe instituţii de specialitate din ţară şi
străinătate a continuat, în limita posibilităţilor, desfăşurarea unor proiecte de cercetare:
1) Proiectul privind cercetarea interacţiunilor om - fluviu în preistorie (cca. 9000-5000 cal BC)
la Dunărea de Jos, proiect derulat în colaborare cu Universităţile din Cardiff şi Lincoln, Marea Britanie
(2017-2019) a fost suspendat pe parcursul anului 2020;
2) Cercetarea sitului eneolitic de la Vităneşti „Măgurice”, proiect de cercetare arheologică
pluridisciplinară a aşezării gumelniţene de tip tell, desfăşurat de către Muzeul Naţional de Istorie a
României şi Muzeul Judeţean Teleorman (august);
3) Repertoriul arheologic al judeţului Teleorman, proiect de cercetare zonală cu caracter
permanent, ce priveşte identificarea şi repertorierea siturilor arheologice, desfăşurat de către Muzeul
Judeţean Teleorman în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman (februarie-noiembrie).
În vederea completării datelor deţinute asupra locuirilor omeneşti din diferite epoci istorice de pe
teritoriul judeţului, pentru actualizarea şi completarea Repertoriului arheologic al judeţului Teleorman,
arheologii de la Muzeul Judeţean Teleorman au efectuat cercetări de teren, în perioada februarienoiembrie, în zonele următoarelor localităţi: Alexandria, Balaci, Băbăiţa, Brebina, Călineşti, Cucuieţi,
Licuriciu, Mavrodin, Negreni, Orbeasca de Sus, Talpa, Teleormanul, Trivalea Moşteni.
O parte din rezultate au fost diseminate de către specialiştii din muzeu pe mai multe căi:
- prin participarea la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice - o participare, Sesiunea Naţională
de Rapoarte Arheologice (organizată online de Muzeul Judeţean Buzău, 25-27 noiembrie 2020);
- prin rapoarte, studiile şi articolele de specialitate - 7;
- prin articole de popularizare - 6.
► Evidenţa patrimoniului reprezintă una dintre activităţile cu caracter permanent şi a constat în
completarea Registrul inventar general şi a Registrelor de Inventar de Colecţie, întocmirea Fişelor
Analitice de Evidenţă (FAE) şi introducerea acestora în programul de evidenţă computerizată a
patrimoniului (DOCPAT), întocmirea documentaţiei pentru clasarea unor bunuri culturale şi depunerea ei
la Ministerul Culturii. La sfârşitul anului 2020, numărul total de obiecte de patrimoniu inventariate a ajuns
la 29722. În prezent, Muzeul Judeţean Teleorman deţine un nr. de 322 bunuri culturale clasate, din care
129 la categoria juridică tezaur (arheologie - 66, numismatică - 48, etnografie - 13, documente - 2) şi 193
la categoria juridică fond (arheologie - 144, etnografie - 49), alte 48 de dosare (pentru obiecte etnografice)
fiind depuse la Ministerul Culturii pentru definitivarea procedurilor de clasare.
Arhiva fotografică digitală a muzeului s-a îmbogăţit cu cca. 2000 de imagini, fotografii de la
evenimentele şi manifestările culturale găzduite, precum şi de la şantierele şi supravegherile arheologice.
Au fost introduse în inventarul Bibliotecii ştiinţifice a muzeului 95 de volume şi publicaţii
periodice, provenite din schimbul de carte intermuzeal, achiziţii şi donaţii, astfel numărul total de
publicaţii deţinute ajungând la aproape 6200 volume.
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► Conservarea şi restaurarea reprezintă activităţi de primă importanţă pentru păstrarea
patrimoniului arheologic, istoric şi etnografic. Sunt activităţi cu caracter permanent ce au vizat:
1) Verificarea şi menţinerea stării de conservare a patrimoniului cultural;
2) Verificarea şi menţinerea, în limitele posibilităţilor, a microclimatului din depozite şi din sălile de expoziţie;
3) Curăţarea umedă sau uscată, curăţarea chimică, tratarea şi conservarea unor piese pe diferite
suporturi (ceramică, piatră, os, corn, textile, hârtie, lemn etc.), aflate în depozitele şi expoziţiile muzeului
sau provenite din campaniile de săpături arheologice, cercetări de teren şi donaţii;
4) Tratament antifungic, dezinsecţie şi dezinfecţie în depozite, laboratoare, birouri, anexe
administrative, săli de expoziţie, după caz;
5) Curăţarea, tratarea şi conservarea unor piese care au făcut obiectul unor expoziţii temporare, inclusiv
a 65 de obiecte introduse în depozitul de artă (50 tablouri şi 15 sculpturi);
6) Restaurarea şi conservarea patrimoniului arheologic pe suport ceramic provenit din depozitul
muzeului şi şantierele arheologice sistematice şi de salvare de la: Alexandria, şi Vităneşti (170 obiecte);
7) Restaurarea şi conservarea patrimoniului pe suport hârtie (corp şi legătorie carte, documente, hărţi,
fotografii, volume moderne) provenit din depozitul muzeului şi biblioteca muzeului (29 obiecte);
8) Curăţarea chimică şi conservarea în vederea expunerii în expoziţia permanentă de arheologie a unor
obiecte de metal, curăţarea chimică a materialului ceramic provenit din şantierele;
9) Au fost întocmite 50 de fişe de conservare şi 11 dosare de restaurare (4 dosare restaurare
ceramică şi 7 dosare restaurare hârtie).
► Venituri proprii
Pe lângă veniturile rezultate din activitatea de bază (vânzare de bilete), au fost realizate, prin
efectuarea unor lucrări de cercetare arheologică preventivă (supraveghere arheologică), alte venituri, astfel:
1) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Regularizare râul Glavacioc, Sericu şi
barajul Furculeşti în zona oraşului Videle, judeţul Teleorman”, beneficiar Administraţia Naţională
„Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea Piteşti (finalizat martie 2020);
2) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi
staţie de epurare în comuna Lunca, sat Lunca, judeţul Teleorman”, beneficiar Primăria Lunca
(finalizare - ianuarie 2021);
3) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Sistem centralizat de alimentare cu apă în
comuna Scrioaştea, judeţul Teleorman”, beneficiar Primăria Scrioaştea (finalizat august 2020);
4) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Amenajare spaţiu pentru pescuit sportiv şi
agrement, com. Izvoarele, jud. Teleorman”, beneficiar Primăria Izvoarele (finalizat august 2020);
La aceste contracte se adaugă altele două derulate cu titlu gratuit, precum şi o cercetare
arheologică preventivă derulată în beneficiul propriu al muzeului:
1) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ
701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”, beneficiar Consiliul Judeţean Teleorman (finalizat
august 2020);
2) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) –
Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)”, beneficiar Consiliul Judeţean Teleorman –
contract cu titlu gratuit (finalizare august 2021);
3) cercetare arheologică preventivă asupra sitului de la Alexandria „V.V. 07” („Limonagiul“),
beneficiar Muzeul Judeţean Teleorman (septembrie-octombrie).
► Pe parcursul anului 2020, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman, prin finanţarea de la
bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadrul secţiunii de funcţionare, dar şi prin
utilizarea unor surse financiare provenite din veniturile proprii au fost efectuate o serie de lucrări de
reparaţii, amenajări şi optimizări ale spaţiilor administrative şi expoziţionale, după cum urmează:
1) finalizarea lucrărilor de modernizare la sistemul de iluminat din expoziţia permanentă de etnografie
(februarie 2020);
2) finalizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere video (februarie 2020);
3) accesibilizarea rampei pentru persoane cu dizabilităţi - montare balustradă şi rebord (august 2020);
4) lucrări de reparaţii şi zugrăvirea pereţilor din expoziţia permanentă de etnografie (octombrie 2020);
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5) achiziţionarea unor termohigrometre digitale necesare pentru monitorizarea parametrilor de
temperatură şi umiditate relativă în sălile de expoziţie;
6) achiziţionarea unui aparat de aer condiţionat pentru laboratorul de restaurare ceramică;
7) achiziţionarea unei mochete pentru casa scărilor acces vizitatori şi holul din zona administrativă
(înlocuirea celei existente, montată în anii 1999 şi 2000).
► Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Teleorman, aferent anului
2020 a fost următoarea:
[Lei]
I. BUGET DE VENITURI
1635904
I.1 VENITURI PROPRII
29022
I.1.1.Vânzare bilete
225
I.1.2. Contracte de cercetare arheologică preventivă
28550
I.1.3. Alte venituri (chirii sală, vânzări publicaţii etc.)
247
II.1 SUME PRIMITE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN CADRUL
25543
PROIECTULUI „Dunărea - un fluviu cu o bogată istorie comună” (ROBG-476)
II.1.1 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii precedenţi
25543
I.2 SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE
1581339
1475417
a Secţiunea de Funcţionare
105922
b Secţiunea de Dezvoltare
II. CHELTUIELI
1635904
II.1 CHELTUIELI DE PERSONAL
1273444
1.a Cheltuieli salariale în bani
1246329
1.b Contribuţii
27115
II.2 CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII
230996
2.a Furnituri de birou
1760
2.b Încălzire, iluminare, forţă motrică
24495
2.c Apă, canal, salubritate
14331
2.d Carburanţi şi lubrifianţi
4000
2.e Postă, telecomunicaţii, radio-tv, internet
6430
2.f Reparaţii curente
49980
2.g Bunuri de natura obiectelor de inventar
32647
2.h Deplasări interne
26
2.i Cărţi şi publicaţii
24882
2.j Altele (întreţinere şi funcţionare, pregătire profesională etc.)
66806
2.k Cheltuieli cu materiale sanitare necesare pentru combaterea pandemiei
5639
IV. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Proiectul „Dunărea - un fluviu cu o bogată istorie comună” (ROBG-476)
131464
4.a Finanţare naţională
19719
4.b Finanţare externă nerambursabilă
111745

Întocmit,
Manager,
Dr. Pavel Mirea
Şef Serviciu Financiar,

Responsabil Relaţii Publice,

Ec. Luminiţa Coman

Corina Iordan
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