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RAPORTUL COMISIEI DE ACHIZIŢII ŞI DONAŢII 
2016 

 
VALOARE TOTALĂ ACHIZIŢII: 180.000,00 lei 
VALOARE TOTALĂ DONAŢII: 355.770,00 lei 

 
Număr monumente achiziţionate: 6 
 Valoare monumente achiziţionate: 83.600,00 lei 
Număr monumente donate: 7 
 Valoare monumente donate: 284.425,00 lei 
Număr obiecte achiziţionate: 1.042 

Valoare obiecte achiziţionate: 96.400,00 lei 
Număr obiecte donate: 663 

Valoare obiecte donate: 71.345,00 lei 
 
Procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de achiziţii şi donaţii:  

✓ 2756 / 24.03.2016 
✓ 4289 / 9.05.2016 
✓ 7522 / 10.08.2016 
✓ 9511 / 18.10.2016 
✓ 9877 / 3.11.2016 
✓ 10808 / 29.11.2016 

 
1. MUZEUL CIVILIZAŢIEI POPULARE TRADIŢIONALE ASTRA 

ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 83.600,00 lei 
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 288.260,00 lei 
 
ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 83.600,00 lei 
Monumente = 83.600,00 lei 

• Elementele constructive rezultate din demontarea casei tradiţionale pentru Gospodăria 
de apicultor din Mehedinţi (casă de locuit cu prispă, tindă și cameră) realizată din lemn 
de gorun/fag, învelită cu șindrilă de fag = 13.000,00 lei 

• Elementele constructive rezultate din demontarea Conacului „pimniţă cu cameră” 
pentru Gospodăria de apicultor din Mehedinţi (construcție formată din cameră de locuit, 
cămară și un mic fânar deasupra celor două încăperi, cu locuire temporară/sezonieră 
aflată în vatra sau în hotarul satului) şi a unui pătul = 4.100,00 lei 

• Elementele constructive rezultate din demontarea Casei tradiţionale tip conac pentru 
Gospodăria de apicultor din Mehedinţi (construcție formată din cameră de locuit, 
cămară și un mic fânar deasupra celor două încăperi, cu locuire temporară/sezonieră 
aflată în vatra sau în hotarul satului) = 4.500,00 lei 

• Elemente constructive rezultate din demontarea casei situată în Şeica Mică, str. Uliţa 
Iernii – Casă tradiţională (cărămidă cu fundaţie de piatră) structurată pe două nivele 
(primul destinat pivnițelor iar cel superior de locuire). Pivnița este compusă din două 
încăperi principale, boltite, şi una secundară, dispusă lateral. Nivelul de locuire este 
compus din 2 încăperi mari, una secundară și un hol = 35.000,00 lei  

• Elementele constructive rezultate din demontarea casei provenite din Săcel jud. 
Maramureș – Casă tradițională (1907) compusă din 4 încăperi, 1 magazie, 1 pivniță și 
pridvor/cerdac exterior deschis, realizate din lemn de brad, tencuit în interior și în 
exterior, șindrilă de brad nehorjită de 80 cm, fundație din pietre de râu; trepte de acces 
din piatră = 25.000,00 lei 

• Poartă tradițională cu portiță (pentru completarea gospodăriei cu profil de agricultor din 
Almaș, jud. Arad) = 2.000,00 lei 
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Bunuri mobile = 53.195,00 lei 

• Obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte textile şi de port din/pentru interiorul 
Gospodăriei de agricultor din Almaş, jud. Arad (566 obiecte) = 42.740,00 lei 

• Instalaţia de sifonărie (cazan de inox cu palete şi motor trifazic) şi masă de lucru (lemn), 
sticle de sifon (330 buc. X 1 litru, 10 buc. x 2 litri), capete de aluminiu (100 buc.), set de 
chei, lăzi de depozitare sifon (24 buc. lemn şi 9 buc. metal) = 10.455,00 lei 

 
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 288.260,00 lei 
Monumente = 284.425,00 lei 

• Cruce de plai, Jieţ, jud. Hunedoara = 1.125, 00 lei 

• Gheţărie (replică după model tradiţional) Mahmudia, jud. Tulcea = 9.900,00 lei 

• Colibă de pescar (replică după model tradiţional) Mahmudia, jud. Tulcea = 8.250,00 lei 

• Monoxilă (de pe Siret) jud. Bacău = 20.350,00 lei 

• Pavilion de joc Botiza, jud. Maramureş = 64.750,00 lei  

• Pavilion de joc cu remiză de pompieri Cacova (Fântânele), jud. Sibiu = 115.500,00 lei 

• Moară cu două ciuturi şi angrenaje de transmisie, Râu de Mori, jud. Hunedoara = 
61.750,00 lei 

• Troiţă de hotar Întregalde, jud. Alba =2.800,00 lei 
Bunuri mobile = 3.835,00 lei  

• Sculptură de lemn denumită Ansamblu 2 = 2.000,00 lei 

• Completare colecţie obiecte de uz casnic şi gospodăresc, textile, 15 ob.= 1.335,00 lei  

• Completare colecţie obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mobilier, 7 ob.= 500,00 lei  
 

2. MUZEUL CIVILIZAŢIEI TRANSILVANE ASTRA 
ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 38.205,00 lei 
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 22.706,00 lei  
 

2.1. COMPARTIMENT ETNOGRAFIE ROMÂNEASCĂ 
 
ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 10.305,00 lei  
• Completare colecţie Icoane. Obiecte de cult: 2 icoane pictate pe sticlă = 4.000,00 lei  
• Completare colecţie Ceramică: 25 ob. = 2.905,00 lei  
• Completare colecţie Lemn. Os. Fier: 8 ob. = 3.400,00 lei  
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 21.456,00 lei  

• Completare colecţie Port. Textile: 50 ob.= 20.306,00 lei 

• Completare colecţie Lemn. Os. Fier: 2 ob. = 1.150, 00 lei  
 

2.2. COMPARTIMENT ETNOGRAFIE SĂSEASCĂ EMIL SIGERUS 
ACHIZIŢII: 27.900,00 lei 
• Completare colecţie Ceramică: 43 ob.= 9.510,00 lei  
• Completare colecţie Lemn. Os. Fier: 12 ob.= 18.390,00 lei 
DONAŢII: 1.250,00 lei 
• Completare colecţie Textile. Port: 15 ob. = 395,00 lei 
• Completare colecţie Ceramică: 16 ob. = 710,00 
• Completare colecţie Lemn. Os. Fier: 2 ob. = 145,00 lei 
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3. MUZEUL DE ETNOGRAFIE UNIVERSALĂ "FRANZ BINDER" 
 
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 44.777,00 lei 
• Completare colecţie, 551 piese= 44.770,00 lei 

 
4. EDITURA ASTRA MUSEUM 

 
ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 5.000,00 lei 

• Completare colecţie Grafică Documentară 1 ob. = 5.000,00 lei  
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 27,00 lei 
• Completare colecţie Grafică Documentară 4 ob. = 27, 00 lei 
 

 


