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MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - 2017

Pe parcursul anul 2017, Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Teleorman, şi-a desfăşurat activitatea prin intermediul a şase programe şi anume:
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.
► 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 (de arheologie, numismatică, etnografie şi istorie), precum şi expoziţiile temporare, majoritatea
rodul unor colaborări interinstituţionale. Astfel, pe lângă cele trei expoziţii permanente de arheologie,
etnografie şi istorie recentă, în anul 2017, la Muzeul Judeţean Teleorman, au fost organizate şi găzduite
12 expoziţii temporare, unele dintre ele în cadrul unor proiecte expoziţionale multianuale, ce au abordat
o tematică diversificată din domeniile arheologiei, istoriei, etnografiei sau artei:
1) Sănătatea publică în Teleorman în prima jumătate a sec. XX, organizată în colaborare cu Biroul
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, 16 decembrie 2016 - 17 februarie 2017;
2) Lemnul în cultura populară teleormăneană, organizată în colaborare cu Muzeul Municipal „Petre
Voivozeanu” Roşiorii de Vede, 20 mai 2016 - 28 aprilie 2017;
3) Mărţişoare pentru mame, realizată de preşcolari şi şcolari, în cadrul parteneriatelor educaţionale
încheiate cu diferite unităţi de învăţământ din judeţ, 28 februarie - 10 martie;
4) Ochii reginei, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Claudia Frânculescu, 17 - 31 martie;
5) Floriile, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Marian Crângaşu – iconografie şi Marius Nistor
– pictură în ulei, 6 - 28 aprilie;
6) Vecinii noştri necuvântători, expoziţie de ştiinţele naturii organizată în colaborare cu Muzeul
Judeţean Argeş, 11 mai - 23 iunie;
7) Bosceaua teleormăneană, expoziţie ce pune în valoare această piesă de port, cu exponate din
patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, 18 mai 2017 - 30 aprilie 2018;
8) Expoziţie de artă româno-spaniolă, organizată în colaborare cu Galeria „Goyart” Barcelona şi
Asociaţia „Centro Pro ARTE” Alexandria, 30 iunie - 25 iulie;
9) Omul, plantele şi animalele în preistorie, expoziţie de arheologie ce a tratat relaţia dintre
comunităţile preistorice şi lumea vegetală, respectiv cea animală, 4 august - 22 septembrie;
10) Colecţii şi Colecţionari, în cadrul proiectului expoziţional Octombrie, Luna Colecţionarului, ediţia
a V-a, 29 septembrie - 27 octombrie;
11) 1917. An de răscruce – marile bătălii, organizată în cadrul proiectului expoziţional România şi Războiul
de Întregire. în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale, 3 noiembrie - 8 decembrie;
12) Comori documentare şi fotografice - din patrimoniul Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor
Naţionale şi Muzeului Judeţean Teleorman, organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al
Arhivelor Naţionale, 15 decembrie 2017 - 16 februarie 2018.
Ciclul expoziţional „Exponatul lunii”, iniţiat în martie 2008, a intrat în cel de-al zecelea an de
existenţă, marcându-se, totodată, în luna martie 2017, exponatul cu numărul 100, ocazie cu care a fost
editat un album-catalog intitulat Exponatul lunii 100 – un proiect de valorificare a patrimoniului
muzeal teleormănean. Lună de lună, a fost supus atenţiei publicului vizitator 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. În cadrul ciclului „Exponatul lunii” a continuat şi
concursul lunar Vino la muzeu şi câştigă.
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Muzeul Judeţean Teleorman a avut şi patru participări expoziţionale în afara sediului,
coparticipând la proiecte organizate de către Muzeului Naţional de Istorie a României sau alte muzee.
Una dintre expoziţii a fost o expoziţie locală - Incursiune în istoria statisticii teleormănene,
organizată în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman şi Biroul Judeţean Teleorman al
Arhivelor Naţionale, în holul Palatului Administrativ al judeţului Teleorman, 26 iulie – 30august.
Celelalte expoziţii au fost la nivel naţional şi internaţional, astfel:
1) Aurul şi argintul antic al României, expoziţie cu peste 1000 de piese lucrate din metale
preţioase – aur şi argint – descoperite pe teritoriul României, realizată de Muzeul Naţional de Istorie a
României Bucureşti şi alte 31 de muzee din ţară. Muzeul Judeţean Teleorman participă cu un număr de 5
obiecte clasate la categoria juridică „tezaur” – un cercel elenistic din aur, un inel getic din argint din sec.
IV î.Hr., respectiv sec. II î.Hr., două fibule şi o cataramă din sec. IV d.Hr., tot din argint – provenite de
la Zimnicea, Măgura şi Lăceni. Pe parcursul anului 2017 expoziţia a fost itinerată, în diferite muzee din
ţară, respectiv la: Suceava, Bârlad, Galaţi şi Târgovişte.
Tot în anul 2017, între 12 iulie – 15 octombrie, expoziţia a fost itinerată în Ungaria, la Muzeul
„Déri” din Debreţin;
2) România în Marele Război, expoziţie organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României,
împreună cu 20 de muzee şi instituţii de cultură – 15 septembrie 2016 – 31 decembrie 2017. Muzeul
Judeţean Teleorman participă cu o fotografie de epocă intitulată „Sosirea militarilor francezi în
Alexandria, 6 Noiembrie 1918”.
3) Podoabe străvechi, expoziţie itinerantă organizată de Muzeul Judeţean Buzău şi alte şapte
muzee: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă
Simion” Tulcea, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean Teleorman,
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Olteniţa, Muzeul Brăilei „Carol I”, Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni din Sfântu Gheorghe.
Pentru perioada 16 noiembrie 2017 – 4 februarie 2018, expoziţia se află la Muzeul Judeţean
Buzău, urmând ca între 20 aprilie – 31 mai 2018 să fie organizată şi la Alexandria.
La această expoziţie, Muzeul Judeţean Teleorman participă cu un număr de 67 podoabe din
epoca neo-eneolitică (mileniul 5 î.Hr.), provenite din săpăturile arheologice sau cercetările de suprafaţă
de la Măgura, Vităneşti, Ciolăneştii din Deal şi Blejeşti.

► În cadrul programului educaţional Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie, respectiv proiectul
Muzeul… te vizitează, ce au 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, s-au desfăşurat un număr de 14 activităţi după cum urmează:
1) Mica Unire – 24 ianuarie, în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria – 22 ianuarie;
2) Mărţişorul la români, în colaborare Şcoala Gimnazială Conţeşti – 28 februarie;
3) Tradiţii de Sfintele Paşti, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Alexandria – 4 aprilie;
4) Roşiorii de Vede – Rebeliunea legionară, în colaborare cu Colegiul Naţional „Anastasescu”
Roşiorii de Vede – 5 aprilie;
5) 9 mai 1877– Independenţa României, în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria – 8 mai;
6) Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica, în cadrul Cercului profesorilor de istorie din zona Videle –
18 mai;
7) Războiul de Independenţă în imagini, în colaborare cu Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”
Alexandria – 10 mai;
8) Ziua Eroilor, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria – 24 mai;
9) Povestea pâinii, în colaborare cu Şcoala Gimnazială Conţeşti – 30 mai;
10) Arheologie experimentală (I – Statueta neolitică), în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel
Mare” Alexandria – 31 mai;
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11) Arheologie experimentală (II – Unelte din preistorie), în colaborare cu Şcolile Gimnaziale „Ştefan
cel Mare” şi „Mihai Viteazul” Alexandria – 7 iunie;
12) Ziua Iei, în colaborare cu Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale
Teleorman şi Şezătoare Bucureşti – 24 iunie;
13) Vechi unităţi de măsură, în colaborare cu Liceul Teoretic nr. 1 Alexandria – 27 octombrie şi Liceul
Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – 14 noiembrie.
14) 1 Decembrie 1918 – Ziua marii Uniri, în colaborare cu Liceul tehnologic Măgura – 28 noiembrie.
La acestea se adaugă alte 5 simpozioane, colocvii şi mese rotunde desfăşurate la sediul muzeului,
unde au fost dezbătute evenimentele importante ale istoriei naţionale şi locale, dar şi omagiate o serie de
personalităţi:
1) 110 ani de la Răscoala din 1907, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor
Naţionale şi Liceul Padagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – 10 martie;
2) Cutremurul din 1977 – pretext şi consecinţe în dezvoltarea urbană din Teleorman, cu participarea
istoricului Eugen Ovidiu Vlad – 29 martie;
3) Înscenarea de la Tămădău, în colaborare cu Colegiul Naţional „Alexandru Dimitrie Ghica”
Alexandria – 30 mai;
4) 90 de ani de la moartea Regelui Ferdinand, în colaborare cu Liceul Teoretic „Constantin. Noica”
Alexandria – 8 iunie;
5) Alegerile parlamentare din 1937, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor
Naţionale şi Colegiul Naţional „Alexandru Dimitrie Ghica” Alexandria – 9 noiembrie;
În cadrul aceluiaşi program - Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie - s-au desfăşurat şi alte
proiecte educaţionale:
- Muzeul altfel, proiect complementar al programului de şcoală „alternativă” Să ştii mai multe,
să fii mai bun – 2 octombrie-22 decembrie 2017;
- Şcoala de vară, ce s-a desfăşurat între 28-31 august 2017, a cuprins patru ateliere adresate
elevilor din ciclul primar şi gimnazial:
1) Să ţesem frumos;
2) Împletituri din fibre vegetale;
3) Culori pe sticlă;
4) Trusă de cusut pentru călători.
► O serie de programe şi evenimente pentru public au fost de asemenea organizate pe parcursul
anului 2017:
- Noaptea muzeelor, sub genericul Poveşti de noapte la muzeu, 20 mai;
- Târgul Colecţionarilor, 14 octombrie;
- Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman (Ziua Culturii Naţionale, Dragobetele, Ziua
Internaţională a Copilului, Ziua Iei, Zilele Alexandriei, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice),
cu vizitarea gratuită a expoziţiilor muzeale.
Tot din dorinţa de a atrage publicul şi mai ales elevii la muzeu, a continuat, în 2017, vizitarea
gratuită a expoziţiilor în prima vineri a fiecărei luni.
► Referitor la vizitatori muzeului pe parcursul anului 2017, aceştia au fost în număr de 3479,
dintre care 2283 au fost plătitori (65,62%) şi 1196 neplătitori sau beneficiari ai unor gratuităţi (34,38%).
În anul 2017 s-au aflat în vizită la muzeu 128 de grupuri, cu un total de 2644 vizitatori (75,99%).
Dintre acestea, 124 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi elevi (2572 vizitatori), grupe de vârstă
ce constituie baza vizitatorilor muzeului.
A fost înregistrat un număr de 835 de vizitatori individuali (24,01%), dintre care 133 preşcolari şi
elevi (16%) şi 702 adulţi (84%).
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► Relaţiile cu publicul, activitate esenţială în domeniul promovării imaginii muzeului şi a
stabilirii relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, s-au materializat, în anul 2017, prin
următoarele:
- parteneriate educaţionale încheiate cu unităţile de învăţământ – 14;
- comunicate de presă – 58;
- asigurarea unei bune colaborări cu instituţiile partenere şi fixarea unui calendar al activităţilor comune;
- întocmirea Jurnalului de activităţi culturale, a Agendei Culturale 2017, al Dosarului de presă;
- întreţinerea website - ului muzeului şi postări pe contul pe Facebook, ca mijloc alternativ de promovare a
instituţiei în mediul virtual.
În ceea ce priveşte apariţiile despre muzeu în presa scrisă, on line şi audio-vizuală, acestea au fost
în număr de 667, structurate după cum urmează: ziare locale (100), Agerpres (61), televiziuni locale
(92), radiouri locale (144), radio naţional (60), presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din
România, Centru Informatic de Memorie Culturală - CIMEC, Magazin Istoric, website - uri specializate
etc. – 21), apariţii on-line – 199.
► Începând cu anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Teleorman, a instituit două premii de excelenţă: Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică
şi Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică.
Ediţia cu numărul şase a avut următorii laureaţi ce au fost premiaţi în cadrul unei manifestări
desfăşurată la sediul Muzeului Judeţean Teleorman în data de 15 decembrie 2017:
- Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat colectivul de autori: Alin
Frînculeasa, Angela Simalcsik, Bianca Preda şi Daniel Garvăn pentru volumul Smeeni – Movila Mare.
Monografia unui sit regăsit, editat de Muzeul Judeţean Buzău, în seria Biblioteca Mousaios, nr. 13,
apărut în anul 2017 la Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte.
- Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică a fost acordat autoarelor Maria Vertan şi
Ecaterina Ţânţăreanu pentru volumul Mavrodin – Istoria unui târg (1810-1864), apărut la Ed. Cartea
Ortodoxă, Alexandria, 2017.
► Legat de activitatea ştiinţifică, Muzeul Judeţean Teleorman, în colaborare cu mai multe instituţii
de specialitate din ţară şi străinătate, a iniţiat sau continuat desfăşurarea unor proiecte de cercetare:
1) Proiectul privind cercetarea interacţiunilor om – fluviu în preistorie (cca. 9000-500 cal BC)
la Dunărea de Jos, proiect pilot de cercetare pluridisciplinară derulat în colaborare cu Universităţile din
Cardiff şi Lincoln, Marea Britanie – 2017-2018;
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 – 2015-2019.
3) Tehnologia interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz:
Tronsonul premontan al Limes Transalutanus, proiect de cercetare zonală derulat de Muzeul Naţional
de Istorie a României având ca parteneri locali Muzeul Judeţean Argeş, Muzeul Judeţean Olt şi Muzeul
Judeţean Teleorman – 2014-2017;
4) Repertoriul arheologic al judeţului Teleorman, proiect de cercetare zonală desfăşurat de către
Muzeului Judeţean Teleorman în colaborare cu Direcţia pentru Cultură a judeţului Teleorman – caracter
permanent.
În vederea completării datelor deţinute asupra locuirilor omeneşti din diferite epoci istorice de pe
teritoriul judeţului nostru şi a realizării unor studii arheologice aferente P.U.G.-urilor unor localităţi dar
şi pentru completarea Repertoriului arheologic al judeţului Teleorman, arheologii de la Muzeul
Judeţean Teleorman au efectuat cercetări de teren în perioada martie-noiembrie, în zonele următoarelor
localităţi: Alexandria, Blejeşti, Cosmeşti, Dulceanca, Măgura, Poiana, Poroschia, Seaca şi Vedea.
Pentru realizarea unor studii istorice aferente PUG - urilor unor comune, pentru documentarea în
vederea realizării unor expoziţii, simpozioane sau colocvii, muzeografii de la Muzeul Judeţean Teleorman au
efectuat cercetări în arhive: Arhivele Naţionale Bucureşti şi Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale.
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O parte din rezultatele au fost diseminate de către specialiştii din muzeu pe mai multe căi:
- prin participarea la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice – 7 participări (Vălenii de Munte, Făgăraş,
Drobeta Turnu-Severin, Piteşti, Bacău, Târgul Mureş, Slobozia);
- prin studiile şi articolele de specialitate – 8 articole;
- prin articole de popularizare – 14 articole.
► 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 2017, numărul total de obiecte de patrimoniu inventariate era de peste 29100.
În prezent, Muzeul Judeţean Teleorman deţine un nr. de 268 bunuri culturale clasate, din care
120 la categoria juridică tezaur şi 148 la categoria juridică fond, alte 90 de dosare fiind depuse la
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru definitivarea procedurilor de clasare.
Arhiva fotografică digitală a muzeului s-a îmbogăţit cu cca. 5500 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 110 de volume şi publicaţii
periodice, provenite din schimbul de carte intermuzeal şi donaţii, astfel numărul total de publicaţii
deţinute ajungând la peste 5800 volume.
► 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 a unor piese care au făcut obiectul unor expoziţii temporare;
6) Restaurarea şi conservarea patrimoniului arheologic pe suport ceramic provenit din depozitul
muzeului şi şantierele arheologice sistematice şi de salvare de la: Blejeşti, Mavrodin, Măgura, Orbeasca
de Sus, Poroschia şi Ştorobăneasa, Vităneşti (31 obiecte);
7) Restaurarea şi conservarea patrimoniului pe suport hârtie (corp şi legătorie carte, documente, hărţi,
litografii, volume moderne) provenit din depozitul muzeului şi biblioteca muzeului (27 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 arheologice şi
curăţarea şi conservarea unor piese etnografice de lemn.
9) Au fost întocmite 53 de fişe de conservare şi 22 dosare de restaurare (15 - restaurare ceramică şi
7 - restaurare hârtie).
► Specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au realizat o serie de venituri proprii altele decât
cele rezultate din activitatea de bază (vânzare de bilete), prin efectuarea unor lucrări de cercetare
arheologică preventivă, întocmirea unor studii arheologice şi istorice aferente unor P.U.G.-uri ale unor
comune din Teleorman şi efectuarea pentru terţi a unor lucrări de restaurare, astfel:
- diagnostic arheologic neintruziv pentru lucrarea de investiţie „PUZ pentru staţie de epurare, sat
Cosmeşti, com. Cosmeşti, jud. Teleorman”;
- studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Blejeşti;
- studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Seaca;
- restaurarea unui volum din patrimoniul Eparhiei Frăsinet (jud. Teleorman).
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► Pe parcursul anului 2017, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman au fost efectuate o serie de
lucrări de reparaţii şi amenajări şi optimizări ale spaţiilor administrative şi expoziţionale, după cum urmează:
1) prin finanţarea de la bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadrul secţiunii de
funcţionare, au fost efectuate lucrări de reabilitare a tablourilor electrice, prin înlocuirea siguranţelor
fuzibile cu siguranţe automate;
2) tot prin finanţarea de la bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadrul secţiunii de
funcţionare, au fost realizate lucrări de reparaţii la unele spaţii administrative – birouri, laboratoare, hol
(chituire fisuri, refacere tencuieli, zugrăveli cu vopsea lavabilă);
3) prin utilizarea unor surse financiare provenite din veniturile proprii s-au realizat următoarele lucrări:
3.1) a fost înlocuit sistemul de iluminat cu becuri incandescente cu becuri cu economice (LED) în
trei dintre sălile din cadrul expoziţiei permanente de arheologie şi în Sala Multimedia;
3.2) a fost montat un aparat de aer condiţionat într-unul din spaţiile administrative (biroul muzeografi);
3.3) s-a continuat amenajarea sălilor Epoca metalelor – Geto-Dacii şi Mileniul I – Evul Mediu din
cadrul expoziţiei permanente de arheologie.
► Bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Teleorman, aferent anului 2017 a
avut următoarea structură:
I. BUGET DE VENITURI

943564

I.1 VENITURI PROPRII
I.1.1.Vânzare bilete
I.1.2. Contracte de cercetare arheologică preventivă şi studii arheologice,
şi istorice aferente P.U.G. - uri
I.1.3. Alte venituri (chirii sală, vânzări publicaţii etc.)

29170
2530
23000
3640

I.2 SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE
a Secţiunea de Funcţionare
b Secţiunea de Dezvoltare

914394
914394
0

II. CHELTUIELI
II.1 CHELTUIELI DE PERSONAL
1.a Cheltuieli salariale în bani
1.b Contribuţii

943564
719164
589246
129918

II.2 CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII
2.a Furnituri de birou
2.b Încălzire, iluminare, forţă motrică
2.c Apă, canal, salubritate
2.d Carburanţi si lubrifianţi
2.e Postă, telecomunicaţii, radio - tv, internet
2.f Reparaţii curente
2.g Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.h Deplasări interne
2.i Altele (întreţinere şi funcţionare, cărţi şi publicaţii, piese schimb etc.)
2.j Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
III. CHELTUIEI DE CAPITAL (ACTIVE NEFINANCIARE)

224400
3526
34280
11092
3000
5274
59995
4864
1000
103379
-2010
0

Întocmit,
Manager,
Dr. Pavel Mirea
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