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RAPORTUL COMISIEI DE ACHIZIŢII ŞI DONAŢII 
2015 

 
VALOARE TOTALĂ ACHIZIŢII: 159.830,00 lei 

VALOARE TOTALĂ DONAŢII: 33.450,00 lei 
 

Număr monumente achiziţionate: 1 
 Valoare monumente achiziţionate: 60.000,00 lei 
Număr monumente donate: 2 
 Valoare monumente donate: 28.885,00 lei 
Număr obiecte achiziţionate: 435 

Valoare obiecte achiziţionate: 99.830,00 lei 
Număr obiecte donate: 114 

Valoare obiecte donate: 4.565,00 lei 
 

 
Procesele verbale ale Şedinţelor Comisiei de achiziţii:  

❖ 6343 / 20 august 2015 
❖ 8624 / 28 octombrie 2015 
❖ 8696 / 11 noiembrie 2015 
❖ 9810 / 4 decembrie 2015 
❖ 10377 / 17 decembrie 2015 

 
1. MUZEUL CIVILIZAŢIEI  POPULARE  TRADIŢIONALE  ASTRA 

 
ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 140.880,00 lei 
Monumente = 60.000,00 lei 

• Elementele constructive rezultate din demontarea construcției-casă de locuit 
tradițională provenită din satul Hamba nr. 263, comuna Șura Mare, jud. Sibiu 
=60.000,00 lei 

Bunuri mobile = 80.880,00 lei 

• Obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte textile şi de port din/pentru interiorul 
casei din Hamba (72 obiecte)=20.800,00 lei 

• Obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte textile şi de port pentru interiorul 
casei din Șeica (38 obiecte)=20.000,00 lei 

• Completare colecție cu obiecte de uz casnic și gospodăresc: Teasc=1.000,00 lei; 
Plug cu rotile de lemn=1.000,00 lei; Mobilier (bancă cu spătar, blidar)=550,00 lei; 
Zdrobitor pt. struguri cu coș de lemn=1.000,00 lei; Troci de piatră, 2 buc.=4.500,00 
lei 

• Completare colecție Obiecte de cult: cărți bisericești (octoih, evangheliar argintat, 
apostol, minee), sfeșnice din lemn pictate, prapori, icoane, pristolnice, cădelnițe, 
potire, Sfintele Vase, 58 ob.=11.500,00 lei 

• Completare colecție cu obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte textile şi de 
port pentru gospodăriile din Mărginimea Sibiului: 103 ob.=9.000,00 lei 

• Completare colecție cu obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte textile şi de 
port pentru gospodăriile din Apuseni: 22 ob.=4.530,00 lei 

• Completare colecție cu obiecte de uz casnic și gospodăresc, obiecte textile şi de 
port, instrumentar pentru pescuit pentru gospodăria de pescar/cherhanaua din Mila 
23, jud. Tulcea: 42 ob.=7.000,00 lei 
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DONAŢII ÎN VALOARE DE: 30.425,00 lei  
Monumente = 28.885,00 lei 

• Elementele constructive rezultate din demontarea casei de locuit tradițională cu 
șopru (din localitatea Ilva Mare, jud. Bistrița-Năsăud, cca. 100 mp – 11,23x9,24; 
fundație de piatră, grinzi, bile din lemn de brad, prispă) = 20.000,00 lei  

• Elemente constructive rezultate din demontarea casei de locuit tradiționale din 
comuna Spermezeu, str. Valea Hagii nr. 258, jud. Bistrița-Năsăud (construită în 
1905, cca. 70 mp, fundație piatră, grinzi din lemn de stejar și fag, prispă deschisă, 
cu 3 încăperi-2 camere și o cămară-, cu un singur cuptor de încălzire) = 8.885,00 lei  

Bunuri mobile = 1.440,00 lei  
• Obiecte pt. interiorul casei din Ilva Mare (mobilier, textile, ceramică), 28 

ob.=1.190,00 lei 
• Completare inventar colecţii diverse (textile, port), 6 ob.=270,00 
• Completare inventar colecţii diverse (stâlpi funerari) 2 ob. =80,00 lei 

 
 

2. MUZEUL CIVILIZAŢIEI TRANSILVANE ASTRA 
ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 18.750,00 lei 
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 3.025,00 lei  
 
2.1. COMPARTIMENT ETNOGRAFIE ROMÂNEASCĂ 
ACHIZIŢII ÎN VALOARE DE: 14.100,00 lei 

• Completare colecţie Port. Textile: Zona Hunedoara, ( camașă, poale, fețe pernă, 
basma)7 ob.=320,00 lei; Zona Drăguș (pieptar) 1 ob.=500,00 lei; Zona 
Jina/Mărginimea Sibiului 5 ob.=1.800,00 lei; Zona Bucovina (cămăși fem., opinci, 
ițari, brâie, năfrămi, capră și cerb) 24 ob.=11.090,00 lei 

• Completare colecţie Lemn.Os.Fier: Lămpaș, sucală cu suveică, fuse, drugi, 16 
ob.=240,00 lei 

• Completare colecţie Ceramică: Ulcior și căncee: 3 ob=150,00 lei 
DONAŢII ÎN VALOARE DE: 2.205,00 lei  

• Completare colecţie Port. Textile: Zona Ludoș, Sibiu 13 ob.=850,00 lei; Zona Boița, 
Sibiu, 4 ob.=400,00 lei; Jina/Mărginimea Sibiului 1 ob.=100,00 lei; Zona Porumbacu 
de Jos 2 ob.=200,00 lei; 52 ob.=145 lei;  

• Completare colecţie Icoane: 3 ob.=510,00 lei 
 

2.2 COMPARTIMENT ETNOGRAFIE SĂSEASCĂ „ EMIL SIGERUS" 
ACHIZIŢII: 4.650,00 lei  

• Completare colecţie Port. Textile: cămăși, vestă, șorțuri brodate/cu dantelă, căiță, 
rochie, haină, cizme, curea, față de pernă, broderii, păretar.  34 ob.=4.650,00 lei 

DONAŢII: 820,00 lei 

• Completare colecţie Textile.Port: 2 ob.(haină fem., năframă pt spate) =320,00 lei 

• Completare colecţie Lemn.Os.Fier: 1 ladă pictată =500,00 lei 
 

2.3. COMPARTIMENT ETNOGRAFIE ALTE MINORITĂȚI 
ACHIZIŢII: 0,00 lei 
DONAŢII: 0,00 lei 
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3. MUZEUL DE ETNOGRAFIE UNIVERSALĂ „FRANZ BINDER"  
ACHIZIŢII: 0,00 lei 
DONAŢII: 0,00 lei 
 
4. BIBLIOTECA 
ACHIZIŢII: 200,00 lei 

• Completare colecție Carte Religioasă: 3 buc.=200,00 lei 
DONAŢII: 0,00 lei 

 


