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 Capitolul I 

 

 Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de catre 

Consiliul Judetean Giurgiu, denumit in continuare Autoritatea, pentru Muzeul Judetean Teohari 

Antonescu Giurgiu, institutie aflata in subordinea sa, in conformitate cu prevederile ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata 

cu modificari si completari prin legea nr. 269/2009, denumita in continuare Ordonanta de 

urgenta, precum si cu cele ale Regulamentului de evaluare1. 

   

 Analiza si notarea raportului de activitate si a interviului se fac in baza urmatoarelor 

criterii de evaluare:  

1. evolutia institutiei in raport cu mediul in care isi desfasoara activitatea si in raport cu 

sistemul institutional existent;  

2. imbunatatirea activitatii institutiei;  

3. organizarea/sistemul organizational al institutiei;  

4. situatia economico-financiara a institutiei;  

5. strategia, programele si implementarea planului de actiune pentru indeplinirea 

misiunii specifice institutiei, conform sarcinilor si obiectivelor formulate de activitate; 

6. evolutia economico-financiara a institutiei, pentru urmatoarea perioada de 

management, cu mentionarea resurselor financiare necesare de alocat de catre 

autoritate. 

In conformitate cu prevederile contractului de management, datele si informatiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei 01.01.-31.12.2019, reprezentand evaluarea celui 

de-al doilea an din contractul de management.  

 

 

 
1 Conform Anexei nr. 4: Model-cadru al raportului de activitate, ordinal nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de 

obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management. 
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Capitolul II 

 

Partea I 

 

Muzeul Judetean Teohari Antonescu Giurgiu functioneaza in baza deciziei 

Consiliului Popular al judetului Giurgiu nr. 202 din 13 iunie 1981, ca institutie publica de 

cultura de interes judetean cu personalitate juridica, astăzi sub autoritatea Consiliului 

Judetean Giurgiu, care colectioneaza, conserva, restaureaza si pune in valoare marturiile privind 

evolutia societatii romanesti, creatiile sale, mediul sau inconjurator, in vederea studiului.   

Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”  constituie o prezenţă importantă pe scena 

culturală românească. Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”, amenajat într-o formă atractivă, 

modernă, se prezintă publicului cu secţiile de arheologie, istorie, istorie memorială, etnografie şi 

artă, având sub autoritate Casa memorială „Petre Ghelmez”, aflată în localitatea Gogoşari, 

clădirea-monument din strada George Coşbuc nr. 14, care adăposteşte secţia de istorie memorială 

şi Casa Dr. Alexandru Vianu din strada Vasile Alecsandri nr. 7, unde se află o parte a secţiei de 

arheologie. Secţia de etnografie şi artă funcţionează în spaţiul alocat de catre Consiliul judeţean 

Giurgiu la parterul şi subsolul clădirii din Giurgiu Soseaua Bucureşti, Nr. 10. 

Instituţia îşi desfăşoară activitatea în mediul cultural giurgiuvean, din ce în ce mai dinamic, în 

care oferta de produse culturale şi de divertisment pentru toate categoriile de public se diversifică 

rapid. În mod direct, muzeul se defineşte atât prin diversitatea structurii sale patrimoniale, cât şi 

prin expoziţiile temporare organizate la sediul său sau în afara graniţelor, al căror specific este dat 

de calitatea, varietatea şi reprezentativitatea colecţiilor, în consens cu tendinţele cererii publicului 

vizitator.  

Dacă expoziţia permanentă se adresează în principal vizitatorilor din mediul local, expoziţiile 

temporare vizează atragerea de noi vizitatori, în timp ce diversitatea tematică a programelor 

educative vizează în primul rând publicul şcolar giurgiuvean de diferite vârste. 



 5 

Obiectul de activitate al Muzeului Judetean este constituit din sectiile enumerate mai sus 

si se reflecta in piese de muzeu, din cele mai vechi timpuri pana in contemporaneitate din judetul 

Giurgiu si se materializeaza prin indeplinirea urmatoarelor atributii principale.  

- evidenta, conservarea, restaurarea, protectia si punerea in valoare prin mijloace 

specifice a patrimoniului muzeal detinut;  

- cercetarea si imbogatirea patrimoniului muzeal din judet, prin cercetari arheologice, 

restaurari, studii si cercetari istorice de arhiva si de teren, achizitii si donatii de bunuri 

culturale, etc.; 

- desfasoara activitate expozitionala permanenta in domeniile arheologiei, etnografiei si 

istoriei si istoriei memoriale;  

- desfasoara activitati expozitionale, temporare, in toate domeniile ce presupun 

patrimoniul sau bunuri culturale, acte de creatie culte, populare si de amatori; 

- desfasoara activitati specifice de punere in 

valoare a patrimoniului cultural si de educatie 

prin: sesiuni stiintifice, colocvii, simpozioane, 

seminarii, conferinte, schimburi de experienta 

si forme specifice de educatie continua; 

- elaboreaza si deruleaza programe si proiecte 

culturale stiintifice si educationale in vederea 

punerii in valoare a patrimoniului muzeal si 

judetean;  

- deruleaza schimburi si cooperari intermuzeale, interne si internationale; 

- asigura evidenta primara si analitica a patrimoniului muzeal propriu si organizarea uui 

sistem de evidenta in fise si sistem centralizat; 

- indruma si sprijina actiunile autoritatilor publice locale pentru conservarea, 

restaurarea, protectia si punerea in valoare a bunurilor culturale din muzeu si a 

siturilor istorice;  

- asigura asistenta de specialitate pentru colectiile si muzeele publice si private din 

judetul Giurgiu si acorda sprijin in conditiile legii, proprietarilor si administratorilor 

acestora. 
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Muzeul Judetean Teohari Antonescu Giurigu constituie colectii pe baza patrimoniului 

muzeal detinut, in urmatoarele domenii: arheologie, istorie, numismatica, etnografie, 

memorialistica, arta, s.a.  

Muzeul Judetean isi desfasoara activitatea avand la baza urmatoarele 3 principii:  

- promovarea valorilor culturale judetene si nationale;  

- autonomia actului cultural si neangajarea politico-ideologica sau religioasa  

- liberul acces si sanse egale la cultura. 

Finantarea Muzeului Judetean Teohari Antonescu se realizeaza din subventii acordate de 

la Consiliul Judetean Giurgiu si din venituri proprii (vanzarea de bilete - ca activitate de 

baza, vanzarea de publicatii proprii, 

brosuri si pliante, venituri din prestari 

servicii - cercetare arheologica 

preventiva, intocmirea de studii 

arheologice si istorice, sponsorizari).  

In anul 2019, activitatea Muzelui 

Judetean Giurgiu s-a desfasurat in 

concordanta cu prevederile stabilite de 

Legea Muzeelor nr. 311 din 8 iulie 

2003, a hotararilor Consiliului Judetean 

Giurgiu, precum si cu cele cuprinse in 

programele anuale de activitate. 

Intervalul de referinta a reprezentat o 

perioada de continuare si dezvoltare a 

activitatilor muzeale, a celor 

expozitionale, a programelor si 

proiectelor culturale menite sa 

imbogateasca patrimoniul cultural 

detinut, dar si sa educe publicul in 

spiritul respectului si aprecierii valorilor giurgiuvene si nationale. 
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În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei de la 01.01.2019 - 31.12.2019, reprezentând cea 

de-a doua evaluare. 

 

 Structura raportului de activitate 

 

A. 

 

EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA 

 

Evoluţiile macroeconomice actuale indică faptul că pe viitor nu se întrevăd speranţe ca 

muzeele să beneficieze de finanţări generoase, indiferent dacă este vorba despre fonduri publice 

sau private. Nu este greu de preconizat că în viitorul apropiat niciun guvern copleşit de 

problemele care ţin de infrastructură, mediu, sănătate, nu va aloca suficiente resurse financiare şi 

pentru cultură. Iar companiile şi donatorii din sectorul privat sunt ponderaţi când este vorba 

despre cheltuielile pe care le efectuează. 

Prin urmare, datoria esenţială a managerului de muzeu este creearea unei deschideri 

maxime a instituţiei pe care o reprezintă către public și mass-media, aceasta fiind concretizată în 

indici uşor de evaluat cum sunt: număr de vizitatori şi imaginea din mass-media. Această 

popularitate constituie garantul existenţei viitoare, şi mai ales, finanţarea probabilă. Cert este că, 

utilizand instrumentele pe care muzeul le are l-a dispozitie, am incercat si in mare masura am si 

reusit, ca si anul acesta , 2019, sa atragem un numar mai mare decat cel prognozat de vizitatori si 

sa depasim sumele propuse ca fonduri atrase, atat din activitatile de cercetare arheologica, cat si 

din vanzarea de bilete si obiecte promotionale, care se dovedeste un serios aducator de fonduri 

catre institutia noastra. 

A.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi; 

În virtutea acestor date contextuale, Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”  a colaborat cu 

alte muzee din ţară şi din Bulgaria la realizarea unor expoziţii temporare, care se adresează 

propriei lor comunităţi, dar şi a celor din străinătate (în calitate de promotor al valorilor culturale 

româneşti).  

Astfel, Muzeul din Giurgiu a devenit o prezenţă activă în contextul cultural giurgiuvean, 

colaborând cu o multitudine de instituţii şi organizaţii culturale, începând de la învăţământul 
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primar, gimnazial şi universitar, muzee, biblioteci, teatru, asociaţii, fundaţii şi alte societăţi cu 

caracter economic şi social, programele Muzeului adresându-se aceleiaşi comunităţi, fie prin 

realizarea de proiecte comune, fie prin încheierea de parteneriate sau colaborări având drept scop 

implicarea instituţiei în viaţa cotidiană a cetăţenilor.  

Muzeul a colaborat cu instituţii de cultură, atât la nivel municipal:  

- Centrul judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale;  

- Biblioteca judeţeană „I.A. Bassarabescu”; 

- Muzeul Poliţiei de Frontieră Giurgiu; 

- Centrul Cultural ,, Ion Vinea”; 

- Teatrul ,,Tudor Vianu”; 

- Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Giurgiu; 

- Penitenciarul de Maximă Siguranţă Giurgiu; 

- Direcţia judeţeană pentru Cultură, 

Culte şi Patrimoniu Cultural 

Naţional Giurgiu; 

cât şi pe plan naţional şi 

internaţional cu:  

-ambasade și reprezentanțe 

diplomatice, 

- Muzeul judeţean Argeş; 

- Institutul de Arheologie „Vasile 

Pârvan” Bucureşti; 

- Muzeul Naţional de Istorie a României; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; 

- Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”, 

- Reţeaua Naţională a Muzeelor Bucureşti; 

- Facultatea de Filosofie de la Universitatea Bucureşti; 

- Institutul Naţional pentru Protecţia Patrimoniului; 

- Muzeul Regional de Istorie din Ruse, Bulgaria; 

- Muzeul Regional de Istorie din Veliko Târnovo, Bulgaria; 

- Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti, Arges, 
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- Complexul National Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviste. 

Cel mai important parteneriat dezvoltat, permanent, de Muzeul Judeţean Teohari 

Antonescu este cel cu școlile. Acest parteneriat a dat majoritatea beneficiarilor atât pentru 

vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare cât şi pentru activităţile cultural interactive 

desfăşurate la şcoli şi muzeu. În anul 2019 au fost  încheiate sau au functionat parteneriate 

educaţionale cu instituţii de învăţământ din municipiu şi  judeţ, dintre care amintim:  

- Colegiul Naţional ,, Ion Maiorescu”; 

- Liceul Teoretic „Tudor Vianu”; 

- Liceul Teoretic „N. Cartojan”; 

- Colegiul Tehnologic ,, Ion Barbu”; 

- Şcoala generală nr. 4 „Mihai Eminescu”;  

- Şcoala Gimnazială Nr.6 ”Savin Popescu „; 

- Şcoala Gimnazială Nr.1 ,, Sf. Gheorghe” 

- Şcoala Generală Nr. 2 ,, Mircea cel Bătrân”; 

- Şcoala Generală Nr. 8 ,, Academician Marin Voiculescu”; 

- Scoala Generală din Sabareni; 

- Şcoala de Muzică şi Arte Plastice V. Karpis; 

precum şi alte instituţii de cultură şi religioase cum ar fi: 

- Episcopia Giurgiului; 

- Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul”; 

- Catedrala Episcopală ,,Adormirea Maicii Domnului”; 

- Mănăstirea ,, Sf. Ioan Rusul” Slobozia; 

-Mănăstirea Comana. 

Eficientizarea activităţii Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” a impus, în perioada 

supusă analizei, nu numai extinderea formelor de colaborare pe plan naţional şi internaţional, ci şi 

înmulţirea şi diversificarea acestora, toate având ca finalitate obiectivă sporirea vizibilităţii 

activităţii desfăşurate de muzeu. 

Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” a colaborat cu MNIR la expozitiile naţionale şi 

internaţionale “Aurul si argintul antic al României” și „ Originea Europei, Vechi civilizații 

preistorice între Carpați și Dunărea de Jos”, care se află din noiembrie 2019 la Muzeul Grand 

Curtius din Liège, Belgia, iar muzeul nostru participă cu mai multe piese, dar vedeta este Vasul 
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cu Indragostiti, despre care domnul director general al MNIR, Ernest Oberländer-Târnoveanu,   

  spune că este o piesă care mie îmi place foarte mult din colecţia muzeului din Giurgiu: Vasul 

cu îndrăgostiţi, o piesă din cultura Gumelniţa, o strachină, în termeni comuni.  În centru este 

un cuplu, un bărbat şi o femeie, dou tineri care se îmbrăţisează şi îşi ţin mâna foarte afectuos 

pe umăr. Este, de asemenea, o lucrare de mare emoţie.  Oamenii, un bărbat şi o femeie, stau 

alături, iubindu-se în sensul platonic al cuvântului. Este, de asemenea, un mesaj pe care 

neoliticii au ţinut să ni-l transmită despre sentimentele lor profund umane.  

 

 . 

 

A.2. Analiza SWOT 

 Prin SWOT se analizează şi se evaluează impactul punctelor forte şi a slăbiciunilor, a 

oportunităţilor şi a ameninţărilor pentru proiectele şi programele propuse a fi realizate în 

următoarea  perioadă de management. 

Analizarea punctelor forte, a slăbiciunilor, a oportunităţilor de piaţă şi a ameninţărilor, prin 

intermediul analizei SWOT este un proces ce poate oferi o perspectivă nouă în ceea priveşte 

stabilirea priorităţilor şi adaptarea măsurilor necesare implementării programelor şi proiectelor 

Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu. 

2.1 Puncte tari  în realizarea obiectivelor: 

1- Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu are o echipă mică, dar profesionistă, care 

lucrează inclusiv sub presiunea unor lipsuri inimaginabile, financiare, de inventar etc, doar 

din pasiune si dragoste fata de meserie. 

2- Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu reprezintă cea mai importanţă instituţie de 

profil din judeţ; 
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3- Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu reprezintă un centru cultural cu îndelungată 

tradiţie, în anul 2019 aniversând 85 de ani de la înfiinţare; 

4- Administrarea unor colecţii valoroase, cu un număr mare de obiecte ( arheologie, istorie, 

numismatică, etnografie, artă, documentaristică); 

5- dezvoltarea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ, instituţii de profil şi asociaţii 

culturale în scopul creşterii vizibilităţii judeţului Giurgiu; 

6- diversitatea şi complementaritatea domeniilor de activitate;   

7- desfăşurarea unui număr  de proiecte culturale cu instituţii naţionale; 

8- o bună activitate de marketing cultural, 

9- spatii de expunere, cercetarea şi  desfăşurarea  activităţilor. 

2.2 Puncte slabe  în realizarea obiectivelor: 

10- numărul insuficient de personal specializat; 

11- spații de expunere invechite, cu o maniera vetusta de expunere a unora dintre materiale, 

12- lipsa fondurilor necesare pentru a duce la bun sfarsit munca unor colegi, care au terminat 

activitati de cercetare, pregatind in format de pretiparire carti de specialitate, ce nu pot fi 

tiparite,  

13- lipsa fondurilor pentru modernizarea instrumentelor de lucru moderne de expunere, pastrare 

si utilizare a unor exponate, 

14-  Inexistenta unor facilitati normale ale institutiei, care trebuie sa aiba toate facilitatile 

necesare persoanelor cu dizabilitati 

15- Lipsa spatiului de lucru, prezentare si a magazinului de la sectia etnografica, spatiu ce ne-a 

fost luat fara justificare de catre Consiliul judetean Giurgiu, 

16- Lipsa unui spatiu de loisir, firesc in orice muzeu al lumii, inclusiv in România, 

17- concurenţa cu alte entităţi – publice sau private- în privinţa resurselor alocate cât şi pentru 

captarea potenţialilor beneficiari; 

18- suprapunerea unor evenimente culturale organizate simultan cu alte instituţii; 

19- legislaţie referitoare la acţiuni de publicitate şi protocol; 

Oportunităţi  create pentru realizarea obiectivelor: 

20- posibilitatea derulării unor proiecte transfrontaliere, fiind situaţi la graniţa cu Bulgaria;  

21- existenţa unor bunuri culturale unice la nivel naţional şi internaţional; 

22- dezvoltarea unor proiecte turistice la nivel local şi judeţean; 
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23- interesul manifestat pentru muzeu în afara graniţelor. 

2.3 Ameninţări ce pot periclita obiectivele muzeului: 

24- instabilitatea economică care duce la tendinţa alocării unor sume tot mai mici pentru 

satisfacerea nevoilor culturale ale vizitatorilor;  

25- instabilitatea economică, legislativă şi politică; 

26- preferinţa publicului pentru un alt gen de manifestări culturale. 

 

A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia  

Dacă acest raport ar fi o poveste din O mie si una dintr-o serie de factori care însumaţi creează 

cartea de vizită a judetului Giurgiu, as spune că mai tarziu veți vedea că este o atitudine falsă si 

peripatetismul obligatoriu intr-un muzeu este justificat, fiindcă deja publicul a ales atunci cand 

institutia noastra a facut un sondaj de opinie care il da ca cel mai important punct turistic interior 

din acest areal geografic, dar, nefiind într-o poveste, realitatea economică foarte cruntă ne 

confirmă, suntem într-un coșmar, bucuria noastră este fiecare vizitator. 

            Plecând de la imaginea exterioară, care poate crea o impresie vizuală plăcută, anul trecut 

am avut bucuria să colorăm viața giurgiuvenilor cu șapte bannere extraordinare, fiecare având o 

informație deosebit de importantă pentru orașul și județul Giurgiu astăzi, Vlașca altădată, ce te 
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obligă să afli mai multe  despre ceea ce ascunde clădirea şi , chiar dacă poți provoca dezamăgiri,   

până la modul în care cel care trece pragul muzeului percepe spaţiile expoziţionale sau cele 

conexe altor activităţi, muzeul a încercat să transmită un mesaj important vizitatorilor privind 

rolul său în societate. Deloc de neglijat este comportamentul personalului vis-à-vis de public, 

profesionalismul acestuia, modul în care intervine discret dar convingător în relaţia cu publicul 

vizitator sau cu participanţii la diferitele activităţi culturale. 

Oameni ai cugetului și ai adevărului, uneori tăios susținut, fiindcă așa este corect, pentru a 

crea o tradiţie a unei instituţii muzeale, care uneori a părut, sic!, veșnic închisă publicului și chiar 

sopecialiștilor, să creezi o imagine nouă pe o clădire veche și închisă, înseamnă să construiești 

poduri, ferestre și uși deschise, povești extraordinare şi imagini cum nu s-au mai văzut în acest 

oraș!  Când am văzut că totul este închis, am deschis porți spre trecut, căci exact acest lucru putea 

să-l facă muzeul județean giurgiuvean, să deschidă portaluri de mândrie si bucurie, de stimă de 

sine și de cuceritori ai vremurilor lor, indiferent oricărui Dumnezeu ar fi trebuit să i se închine, 

cum spunea creatorul României pitorească, Alexandru Vlahuță, despre mândrii locuitori ai acestei 

urbe năpăstuite , distruse și reconstruite prin râvna și munca lor de atâtea ori încât și istoricii se 

ceartă asupra numărului exact! 

Astăzi, după ce am văzut americani care vin să vadă ia vlășceană unică, englezi care 

vorbesc perfect franceza cu ghidul nostru francofon, germani care sunt gata să meargă și la 

muzeul poliției de frontieră, fiindcă le-am spus noi că acolo este un alt muzeu, recunoaștem , 

alături de colegii noștri de la muzeele românești, că imaginea bună se construieşte în timp, se  

păstrează dar se şi aduce la zi, în concordanţă cu cerinţele mediului exterior, cu scopul de  a-şi 

îndeplini misiunea de bază. 

 Judecarea activității noastre o poate face doar  publicul care ne-a vizitat, ne-a perceput şi 

percepe activitățile, doar specialiștii care au lucrat cu noi, doar minunații noștri parteneri, care 

credem că s-au bucurat de un tratament profesionist, infăptuit din dorința de dezvoltare și 

înțelegere , doar gândul că muzeul a constituit un element prioritar al strategiei manageriale a 

Muzeului Judeţean Teohari Antonescu pe tor parcursul perioadei la care acest raport face referire. 

Desigur, functionareste, trebuie să fac niste tabele, care nu transcend nici realitatea, nici 

bucuria, nici resentimentele celor care au trecut pragurile institutiei noastre, iar desfăşurarea 

tuturor proiectelor culturale, percepţia condiţionată şi de  imaginea unor oameni veseli sau ursuzi, 

care intr-o zi au însoțit un om sau un grup, este cea pe care muzeul a reuşit să o transmită. 
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Principalele căi de transmitere au fost constituite de propriile acţiuni de publicitate ale instituţiei 

dar şi de apariţiile în mass-media. 

Acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei 

Promovarea programelor şi proiectelor desfăşurate de muzeu şi diseminarea  rezultatelor 

acestora prin diverse moduri de publicitate a fost o preocupare permanentă,  concretizată prin 

următoarele: 

- creşterea gradului de transparenţă, vizibilitate şi mediatizare a activităţii instituţiei; 

- oferirea, în mod permanent, către mass-media, a comunicatelor de presă privind             

evenimentele culturale organizate; 

- participarea la emisiuni radio - TV; 

- susţinerea unor conferinţe de presă; 

- editarea de afişe, pliante şi invitaţii pentru expoziţiile şi manifestările culturale 

organizate; 

- realizarea şi difuzarea de materiale publicitare (mape, cărţi poştale ilustrate, pliante); 

- actualizarea permanentă a paginii de web a muzeului în scopul promovării 

activităţilor curente dar şi a altor date de interes general  (https://www.muzeulgiurgiu.ro/) 

- promovarea tuturor activităţilor muzeului pe contul propriu de facebook al custodelui, 

artistului, istoricului, managerului, dar mai ales al celorlati participanti- eu recunosc faptul ca le-

am spus fiecaruia dintre expozanti ca este important sa isi facă reclamă; 

O modalitate de promovare a imaginii şi activităţilor muzeului a fost constituită de 

reţeaua de socializare facebook, care asigură promovarea tuturor evenimentelor ştiinţifice, 

expoziţionale, editoriale şi educative.  Modalitatea cea mai frecventă de promovare a constat în 

realizarea de afişe promoţionale, materiale informative care au subliniat locul şi ora desfăşurării 

manifestării, după cum urmează: 

- comunicate de presă ; 

- organizarea de conferinţe de presă; 

- scurte comunicate și multe fotografii prin intermediul reţelei de socializare Facebook; 

- afişaj  actualizat permanent la afişierele proprii de la sediu şi alte locaţii; 

- realizarea de invitaţii personalizate şi expedierea acestora către colaboratorii fideli ai 

instituţiei şi către personalităţi publice importante; 

https://www.muzeulgiurgiu.ro/
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- oferirea posibilităţii de vizitare gratuită a unităţilor muzeale  proprii, după caz, si cu 

aprobarea consiliului de Administratie sau in  conditiile stabilite prin ROF; 

- derularea programului de educaţie muzeală în sală şi Muzeul în aer liber, având, pe 

lângă scopul educaţional propriu-zis, şi obiectivul formării unui public fidel; 

- organizarea de vernisaje, concerte, piese de teatru;  

- proiecte realizate cu organizaţii, fundaţii şi asociaţii culturale, impatimiti de istorie:        

( Cenaclul literar „Luceafărul); 

- Crucea Roşie, Filiala Giurgiu; 

 

A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari  - 

măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată        

           A.4. 1. Măsurători calitative şi cantitative:  

 În anul 2019, principalii beneficiari ai produsului cultural au fost, în special, elevi din 

ciclurile primare, gimnaziale şi liceale din oraşul şi judeţul Giurgiu. Principalii beneficiari ai 

gratuităţilor au aparţinut – în majoritate – publicului adult: participanţi la evenimentele muzeului 

(Noaptea Muzeelor , Zilele Muzeului şi Ziua Femeii).  

Din dorinţa de a veni în întâmpinarea nevoii publicului fidel, dar mai ales din dorinţa expresă de 

mărire a numărului acestuia şi din nevoia unui  public cât mai diversificat atât din punctul de 

vedere al vârstei, cât şi al nivelului de pregătire profesională, în decursul anului 2018, calendarul 

evenimentelor a cuprins o paletă largă de tematici.  

             - Valorificarea potenţialului de vizitare a Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” prin 

intermediul actorilor de audienţă locală (site, media, publicaţii de specialitate) şi naţională (site, 

media, publicaţii de specialitate). În acest sens, in anul 2019, s-a postat constant pe pagina de 

Facebook si pe site-ul oficial al muzeului informaţii şi imagini privind oferta culturală a 

instituţiei;  

             - Atragerea publicului local prin evenimente de anvergură; 
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             - Proiecte educative cu programe tematice de vizitare. 

 

        In anul 2019, Muzeul Judetean a distribuit 200 de chestionare cu 3 intrebari. Dintre 

acestea, au fost remise 18 chestionare necompletate. Din cele 182 de chestionare la care am 

primit raspusuri, se poate vedea ca majoritatea celor chestionati au considerat interesante 

activitatile propuse de catre muzeu in proportie de 98,9%, 1,1% au fost indecisi.  

80% ar dori sa participe la evenimentele mentionate in chestionar, organizate de catre Muzeul 

Judetean, 7,1% nu ar dori sa participe la evenimente, iar 12,6% nu stiu. La intrebarea: 

Considerati ca evenimentele de popularizare ale Muzeului Judetean ajuta la sporirea 

interesului pentru cultura? 95,1% considera ca da, 1,1% nu cred acest lucru, iar 3,8% nu stiu. 

Ca urmare a acestor rezultate, consideram ca activitatile de valorificare a patrimoniului cultural 

detinut de catre Muzeul Judetean pot implica comunitatea locala in proportie foarte mare 

(anexam modelul de chestionar). 

 

           A.4. 2. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 

Adaptarea programelor muzeului la cerinţele publicului s-a făcut ţinându-se cont de 

patrimoniul instituţiei, de resursele umane şi materiale de care dispune, fiind stabilit 

pentru cele trei tipuri de programe – expoziţional, educaţional şi de cercetare – beneficiarul ţintă. 

• beneficiarul-ţintă al programelor expoziţionale: 

- pe termen scurt/ grupe de vârstă: elevi, preşcolari, adulţi; 

- pe termen scurt/ domiciliu: Giurgiu, mediul rural limitrof, alte oraşe, mediul rural 

îndepărtat; 

- pe termen lung/ grupe de vârstă: elevi, preşcolari, adulţi; 

- pe termen lung/ domiciliu: Giurgiu, mediul rural îndepărtat, mediul rural limitrof, alte 

oraşe. 

•  beneficiarul-ţintă al programelor educaţionale: 

- pe termen scurt/ grupe de vârstă: elevi, preşcolari, adulţi; 

- pe termen scurt/ domiciliu: Giurgiu, mediul rural limitrof, alte oraşe, mediul rural 

îndepărtat; 

- pe termen lung/ grupe de vârstă: elevi, preşcolari, adulţi. 

- pe termen lung/ domiciliu: Giurgiu, mediul rural îndepărtat, mediul rural limitrof, alte 
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oraşe. 

•  beneficiarul-ţintă al programelor de cercetare: 

- pe termen scurt/ categorii: adulţi (specialişti), elevi, beneficiari privaţi, autorităţi locale; 

- pe termen lung/ categorii: adulţi (specialişti), elevi, beneficiari privaţi, autorităţile locale. 

- vizitatorii locali – individuali sau în grup –; 

- studenţii; elevii, preșcolarii 

- familiile cu copii de vârste diferite vin în grupuri mici de câte 2-6 persoane, preferând să 

se destindă într-o ambianţă plăcută şi să acumuleze cunoştinţe pentru copii şi pentru ei înşişi; 

- pensionarii;  

- turiştii – români sau străini –. 

 

           A.4. 3. Profilul beneficiarului actual 

Beneficiarii activitatilor muzeului sunt persoane active, consumatoare de expozitii, pe 

diverse teme de larg interes, din diverse medii sociale si ce provin din municipiul Giurgiu si care 

au ca interes general istoria şi cultura locala a orasului si judetului Giurgiu si nu numai. 

S-au avut în vedere strategii noi de găsire a mijloacelor practice pentru obţinerea unor 

expoziţii, atât educative, cât şi distractive, fără a înlătura componenta ştiinţifică, strategii cu 

ajutorul cărora muzeul să redefinească experienţa publicului vizitator în faţa unei expoziţii. 

 Faţă de anul precedent  s-a înregistrat o scădere a numărului de vizitatori,  datorită lipsei 

unor activitati in perioada de vacanta a elevilor, dar cel mai numeros public  s-a înregistrat la 

implementarea proiectului „Şcoala altfel”, la „Noaptea Muzeelor” şi cu ocazia unor expoziţii 

temporare, dar şi a evenimentelor culturale referitoare la lansări de carte, ateliere de lucru pentru 

adulţi şi copii.  

• Vizitatorii virtuali.  2438 de persoane apreciază Muzeul județean “Teohari 

Antonescu” Giurgiu, 2452 de persoane urmăresc pagina de facebook, dar 1226 de persoane chiar 

au vizitat acest muzeu și foarte mulți au plecat cu cele mai frumoase amintiri. Pentru cei care nu 

pot ajunge, dar vor totusi sa vada o bucatica din istoria noastră, ne pot gasi foarte usor, in urma 

unui proiect implementat in mandatul meu, aici http://turvirtual.muzeulgiurgiu.ro/. Este simplu, 

nu-i așa? De fapt este o muncă extraordinară a unor oameni foarte competenți și profesioniști de 

la muzeul giurgiuvean si INP. 

http://turvirtual.muzeulgiurgiu.ro/
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• În mod constant, verificând vizualizările paginilor instituției din mediul 

online, am constatat o crestere a acestora, după cum urmează: 

• Numar total de vizualizari pe site-ul muzeului in lunile -octombrie, noiembrie, 

decembrie = 1668 vizualizari 

• Numar total de vizualizari pe site-ul muzeului pe anul 2019 – 6672 vizualizari 
 

• Numar total de urmaritori pe pagina de facebook in 201 9 = 404 urmaritori 

• Total aprecieri pagina 2019 = 393 aprecieri 

• Impact total de postari 2019 = 272.926 pers 

 

• Impact si reactii la fiecare postare pe parcursul anului 2019 (facebook): 

 

• 04.01 Cerc pedagogic 

• Impact- 347 pers 

• Reactii –30 

 

• 08.01 Expozitie „Trench art” 

• Impact-7727 pers 

• Reactii –254 

 

• 21.02 Eveniment cultural si social  „163 de ani de la dezrobirea rromilor” 

• Impact-342 pers 

• Reactii –2 

 

• 22.02 Expozitie  „ Martisoare si felicitari” 

• Impact- 10911 pers 

• Reactii –358 

 

• 25.02 Simpozion 

• Impact- 209 pers 

• Reactii –6 

 

• 26.02 Vizita Scoala generala Schitu 

• Impact- 866 pers 

• Reactii –64 

 

• 22.02 „Un veac si jumatate” 

• Impact- 1422 pers 

• Reactii –64 

 

• 28.02 Expozitie ''Bucurie pe hârtie'' 

• Impact- 239 pers 

• Reactii –6 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1109395822573727&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDT12TyesNXpAbd5ieQ9GvehRsbFkyMzE1w9kiua-_OTujedsO5RlkOF-QNnFG5pruFjE_3fhD2P7bmKTLKKGc1JWmOYUONSopSHEisvulgM-cO0O26fqWx6yCWV5lXAat2s4u3t0g5r6zCzgie6U8hnCw1lDODpkPSJoIKK4VkS04J-_SRV4Xr5LwStbSXjnH7cveplHi_EZUl6MW51OowjPhQIh90oe2fGKh5U5jpYxPX1Xn_4ONZzXFvBsFgVIbNC-w_fCRQ7fa-oEvZpCxEGcbONARwaYHxjeC_5ZsNQ8R4tO7Tqn7XYYxvAPhMBV9jKLYeJjgW80MF7LuqI_OC4hSqJiUss7b2MKzUjA4YDTGncN6CVRAvSnXZNs34GykLtvr7YO_1ExjLqVGZTBBzPAxRpV0ErvuwS-Z_NSh3sW4&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1113854458794530&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAapueeYLAOUA_Fp4-zGUa175YgHxOSEGzAsBtU7l86Gl2ZUGexBAphrfkP4RzYYa91X48JM1SEV2sRBG5igk8XyCyzmD4mkSi6qEAeAjS6z2TX1mTO2N52_8cB7zmWeLk6kPNbjzAqK6WB9lfVF5Xub4Z-yA2NIca7BD6MCWSRaeRvrlkkoHkk_6MMJpCMYerEH6jc5NlolPQFyfHZRs3jRgLpBR01FUkw-1FFe3do0GZ2C9-NW2I-EhXtppwTgT-8X5XcrzbI0c7C03jPGIXM8XMA7vQkdV7FEt21PPQnTI61sMeXbM-Ks3-6WmaMrj22JrxqNg66EAAkRuP5T000LOhhLgqqgrYJme0AHAjhr39lDsErNzWtQvP_4e0ge1l2aIDErb1Gv4n9Wt7LOzoGIPnKX3gyjqHP9qbpRLh0JzU&__tn__=-UC-R
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• 01.03 Expozitie „Romani si bulgari in Razboiul de la 1877-1878”, la Ruse 

• Impact- 2172 pers 

• Reactii –125 

 

• 03.03 Exponatul lunii martie 

• Impact- 229 pers 

• Reactii –12 

 

• 14.03 Expozitie  „Ca pe Vlasca” 

• Impact- 1267pers 

• Reactii –56 

 

• 16.03 Vizita scoala generala 

• Impact- 1408 pers 

• Reactii –82 

 

• 20.03Atelier educatie muzeala - „Stramosii nostri geto dacii” 

• Impact- 801 pers 

• Reactii –66 

 

• 28.03 Expozitie „Podoabe de cap traditionale”, organizata in colaborare cu 

Muzeul Golesti 

• Impact- 2664 pers 

• Reactii –165 

 

• 29.03 Expozitie  „Savin Popescu” 

• Impact- 359 pers 

• Reactii –12 

 

• 01.04 Exponatul lunii aprilie 

• Impact- 406 pers 

• Reactii –27 

 

• 2.04 Vizita dl. Tudor Ciobanu 

• Impact- 1271 pers 

• Reactii – 113 

 

• 11.04 Grupuri scolare de vizitatori din Bucuresti  

• Impact- 344 pers 

• Reactii – 15 

 

• 11.04 Cerc metodic al educatorilor 

• Impact- 1823 pers 

• Reactii – 374 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1140885782758064&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBvOm0D27TiWiNY6GPpSKbf3Bj8b3sXygtuolPgLcxMWKsPS2jTa3Qgv-gAMEaK6EMT1bE-ATPFPa-6mIz16tfVwRVZuEQzz8LAb1p_gMXpgnvORMCBfqjs996S35n5vS14NzVVl_pqh_PU4uZQCWC6qjvla9KRFmbQ8sx_mrzdtkGA-UK7lyLriMZv77_hQupq89Q9U7jpkBeDCOndxc_z4ofOCi5uHExotGSYkP20sVCYj0qicVaGqRrrv-MdmBc9WSEeHzl8Fo1p962dza87MGX4P8Ecy3NGR-N8EycfNaCv9hyOd10oaN98KgxxWh8cOhEB7iHXMQc9T_6Ay9Ze89hL_tLD6O16kbkhg5xoZPsbfLyE1G_oMGH1Kdl6u5dtdTzBVZuhqJmcdXGHAmHcTzbbJaZpc-_vmDYpP_C35H0&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1140878796092096&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCmXnsoxoBttflzpyLBgOz9mZdLAvhCDrHXqTj-O8DwDYmI_-5UBzMr2TV0mBJS7F3e4rYp8NzoFTD-s4FQhVHEP6faaNH9QZR_km___i-OZJ42OcXe4Rsu5Uh4ajowx4iGVEwnkNpP7zA75cN2doT7DEUse7j_JYnRd2mfBwL081oAhkD_gu8ER45p8OEBk6XFArLBIMpZ95lPWGejtGq1h9UOT0CvIA7Z_M54Uwat_yBtfpHvM8NGhiouYryxEY2rtn9J9bUj052v_QUm9S_Arb9cNuVcggoYMsHFDoaC_JZjzHFESeOkU7XQv5XTFF96ydZmrFkJfjdKmUdS1jos1hXRtnwIJJKGc2UVMbvpVqZGI-3cnJlXzshdGiqD4shzBoRTuOlSXHe3sLFvnULPJVGEbzDVKFoHXWobE5gedyE&__tn__=-UC-R
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• 12.04 Vizita a persoanelor lipsite de libertate de la Penitenciarul Giurgiu 

• Impact- 1923 pers 

• Reactii – 244 

•  

• 16.04 Programul national „Scoala altfel” 

• Impact- 383 pers 

• Reactii – 3 

 

• 17.04 Programul national „Scoala altfel” 

• Impact- 374 pers 

• Reactii – 52 

 

• 17.04Eveniment cultural  "Traditii si datini pascale in Vlasca". 

• Impact- 2853 pers 

• Reactii – 683 

 

• 18.04 Sezatoare 

• Impact- 1284 pers 

• Reactii – 153 

 

• 18.04 Expozitie ,,Lumea in Armonie prin Arta" 

• Impact- 1632 pers 

• Reactii – 233 

 

• 18.04 Vizita Dl. Mihai Marin 

• Impact- 222 pers 

• Reactii – 18 

 

• 25.05 Activitati educative cu elevi de gimnaziu 

• Impact- 1091 pers 

• Reactii –102 

 

• 09.05 Expozitie „Giurgiu saluta Europa” 

• Impact- 1589 pers 

• Reactii – 107 

 

• 10.10 – Vizita ambasadorului Republicii Polonia  la muzeu judetean 

• Impact- 1555 pers 

• Reactii – 196 

 

• 19.05  Evenimentul cultural european „Noaptea muzeelor” 

• Aproxmativ 1300 vizitatori 

• Impact – 9218 pers 

• Reactii – 780 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1141458516034124&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA3w0JT2uZd0zUVwtXFwkNxSRaZ_3WwYvSjCqJGTcRyDe8pnsBr8Os3UUbKveDkAFF2sfh-t0QGG_4hlSO-hWqFiPV5Cj2gP73atoLrO0B4x--s0xeLf1aDMgNYkQFsJ2vtLh46Ii1J-P8rbUt2OZk_ZKB86FlxsF8ul44DrjsBswx-Rt1uwWBS2lzSBJfV7Q_rVliPGcR8CSckgTaE7G6OGtmDQbdoCo_QgsAqp_lEbx1DWgN50p7QcY3ZWTnkFx5vn7u82Mu5t0ITrAdQ6OwhU6Sis3o6UgelKOMbedn0ZyUwGcL5g2vwX59RiF0EiYTMjELGJNwCGQ6ytZAv-4Su4qVfsYqr-awN3VafNwHtinbwZWi20oXMTAhoqwKxX-RVA6eqZLF7_21AI2L3MOjat5LgPicYij5cjUm1ysnw7To&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1144877772358865&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBroMwkqT7XEX7A5AUQBBjVMOkTCj6oFW0UnRryIQDTvbYZRcV5XMgeIMJ1NWvuIBaKnqt-sn1_ypciPv1cGm6_1i2czWHZtEe-dstpVo84ZHJ5iI8DucRWpFbIKaYrKFL0Iiap2Jn7ezzG7GjyM8La0ucJOYXNcLF8lUjYmg8Wbo1enOQ5h1dQfC8L4xbkhSVMZi0Ws4bG3eyznciBSNiwK8qBwDMyqvcuvG18j4XG-3NlBAIk0Eb4SME-Tj2UT37Cm8kfJf6Z3DDiWS2YZg-GXDD4Z6pff3-zgt5EccJBCw7oHDqc0VNg-0LRQPYeXwECccrgiRORzeoaHzpPxjbGqQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1146188762227766&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCOgFNvurO6T5SvWdUYCMUcCHFBMMHrnzstdyaqSwrzW3N7H6NTz4snR8OqRYQGkN4v3MaI9bf2y1ZVq_6cJzQRv_OHkzHrNAaVNHED-e8Gc98w03yrlv_32SNojG8nzlP1gLMbTZszRQ6R5IvwYKDkLcdNpyHiArbES0eQMf_RPIiIba2-Bt2UKYrrD7uw3QzFw7DYsnOQ8iC2oajkvPLntOFA9fbpHw8lRdZgbOu26G-BenHdMVMX71UvWDKHSw-mOq4E8cmnoJZ3uFbiXhkzZv8h2ZN7jy6rnZxW0oucO2Y7U_3M8wLbHna3ijgwT4yLd9oilyDVLX0hY8sX69DC7Q&__tn__=-UC-R
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• 21.05 „93 de ani de la ultima vizită a Reginei Maria la Giurgiu” 

• Impact- 2408 pers 

• Reactii – 176 

 

• 22.05 Activitate educativa  

• Impact- 187 pers 

• Reactii – 13 

 

• 23.05 Cercetare -Hristina Vasileva alaturi de Iulia Rabanca 

• Impact- 547 pers 

• Reactii – 46 

 

• 29.05 Educatie muzeala 

• Impact- 373 pers 

• Reactii – 7 

 

• 29.05 Educatie muzeala 

• Impact- 1852 pers 

• Reactii – 256 

 

• 30.05 Expozitie „Lumea vazuta prin ochi de copil”  

• Impact- 1447 pers 

• Reactii – 169 

 

• 03.06 Expozitie „Album de acuarele” 

• Impact- 279 pers 

• Reactii – 7 

 

• 05.06 Activitati la muzeu 

• Impact- 319 pers 

• Reactii – 54 

 

• 05.06 Expozitie ”SAVIN POPESCU” 

• Impact- 889 pers 

• Reactii – 54 

 

• 06.06 Educatie muzeala 

• Impact- 2424 pers 

• Reactii – 224 

 

• 06.06 Expozitie "Romani si bulgari in razboiul de la 1877-1878". 

• Impact- 2503 pers 

• Reactii – 291 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1180026652177310&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAIxI90lEa_p-d_YzDORXzCTuw2LbBXVSt5-9DrmZD_P-23FOfNL5iLU39LjEPBd2IeT1fpQM_gNdlkdTDzbs4x6ryHqNtcf1Db9FGX959BMAo7IRrajNidYAGk9Qpt0c2uRxvNBEa7k9B3SeG7ByTcICvziSLHsQkd9CVKlR89EXjsX_0mSeB9zMQaU3YjDlxp0bAzngheDLpynL0Z0lITQllyIo9lcjqgiRVq75DGN3LNTyhsOzlpH3rED3GAputXa6cX6tXKQ8Z4l4mz1HEHvd-jjClAEz6vqeqAPisGn0Me6MJFbB7vfzCxZbnYhf9uDbrvtjR341l4xiv1QuppKg&__tn__=-UC-R
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• 12.06  Vizita managerului Ionel Muscalu la Ambasada Republicii Polone. 

• Impact- 401 pers 

• Reactii – 8 

 

• 13.06 Expozitie "Ţesătura populară ca pe Vlaşca". 

• Impact- 4603pers 

• Reactii – 1132 

 

• 13.06 Expoziție de portrete în creion "Domnitori si Regi ai Românilor". 

• Impact- 1177pers 

• Reactii – 210 

 

• 27.06 Expozitie  „Ceramica comunitatilor Vadastra si Boian. De la mestesug 

la arta.” 

• Impact- 3530 pers 

• Reactii – 307 

 

• 04.07 Expozitie Muzeul Russe cu obiecte confiscate in Vama — în Ruse. 

• Impact- 414 pers 

• Reactii – 7 

 

• 04.07 Vernisaj " Romani si bulgari in razboiul din 1877-1878" Byala — în 

Byala, Ruse, Bulgaria. 

• Impact- 692 pers 

• Reactii – 142 

 

• Eveniment cultural „Zilele muzeului giurgiuvean”-promovare 

• Impact- 898 pers 

• Reactii – 75 

 

• 23.09 Eveniment cultural „Zilele muzeului giurgiuvean”- 

• Impact- 457 pers 

• Reactii – 53 

 

• 24.09 Eveniment cultural „Zilele muzeului giurgiuvean”- 

• Impact- 450pers 

• Reactii – 31 

 

• 25.09 Eveniment cultural „Zilele muzeului giurgiuvean”- 

• Impact- 346 pers 

• Reactii – 27 

 

• 26.09 Eveniment cultural „Zilele muzeului giurgiuvean”- 

• Impact- 326 pers 

• Reactii – 52 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1184580535055255&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBod14dUlczgyetyBpnR_eRHgQvQti63cdTComTNpsEk-Q_VfGEXBEM9e4fDOdvH6lsP8gG1_8lh6o96sAskotO9AEE9vWiY13GlV9iqxXzJxOCx-IeTE_JrRZtq28Zs7gpgSw2aMtcNe1UkxNLkqA8RloERuoZY93xcYXoCwTY_sp-ulGnTaALs8AH3nv4tMDOjyF5OEd1JlBbLMAmG5ZQmr7fw10-bi72rl9wM7Vjz8wWcFumUqYK8I2Z-qVp-IWbjsA4Dfsox_IvGj0g0FggH6qj9yQIRFH1sm0vNikjT5M36a7YqClgdLb1gbBRbldNGELaG0PG-jfJfOTqwD3_ow&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1185514131628562&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAy_sL5tzvrO-YFOIGzoI_T7SPWrQlYKhnei8EDD3qd1sRyDTi6lzp8DReg3RfZjKG13GTRWLXPH_8DmxUJNoRI13HspW8L2li5FUj5mYPn0DezktAhYLYV7_gDuL3X_OFQiw19cuASqltrYTig__-nEAmRyOVzhOd2Z_6HMtATi6RLFURU95huwPMZcTlQLqgRudbe9GYLVT0DwdzH6vYTLDA37pbIEIgpHGCv4LwWhZfJgBMOWUKrruFs8h89h6k1L9NKJfdnI5Ru7S6qvSgQj_eKyFChFo8Ui1QDEmp1sevkJmWYEYzZ3LfrfCGyiolp6ACumEw9pB97ySH10BzpvQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1186264688220173&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBWL19p8d57ucR8z4ZjvX69t0Y_jFI5HXLCIvbApQLvTZd8RntXv4FPfFQlODE1uCLgVti-PxZpmSe1BVLjirzUdsR8mZO6JqKH9iPy264GOuL3rLPwDy3CcTqL_waZw9579yrQZfF2L_UYMEYoXbI6LYUhYS8xw3XUDBNv_kqveZVgTNlj-v2zZm_8TIt232727DUVOJp3b19ivgfXVhYqjYvIzYgHP88ANputFN-Q71U51nLgXF_bY_Zmm4DR6iZJHzPi0g_qUAi-kyDXpiwIHGKgOnVQCg-zaz9hOf2wcicPe_MDK3LoNhAEpaFuUIkxX4T980mfaXaN3P69n9ioxw&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1196631120516863&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAMVvFKyT_WJxlqMxeC1mGrl0lDpkantpVIrV4lFv7N-Q2mlkmto_NhW2qD-ZqvD9DbjchoZDThoeh7e68Ga0XRDrLZBenp83lTEoENR5BLcq0sq90dT1KbNKaFqM-IpS7NWmVNELTmfAjzeI6NvL6Cm3xCznfXYtEqHDMpd7qET9Whc89w9ir4BYt01gOhbqrAfDmCcfZQynKlpFhLBQthGLxgnIoQgUPWOW9NwfD7SgCO-w1aggE_3Vz4uDckjBtZjapEjefhjceudv6Q2xODLbpblnatscjyoUn2kU0gOn24EqLzNGcygiwB4Ye0BkE01SFDu9HkNFp_gTJ36GkFiQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1196631120516863&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAMVvFKyT_WJxlqMxeC1mGrl0lDpkantpVIrV4lFv7N-Q2mlkmto_NhW2qD-ZqvD9DbjchoZDThoeh7e68Ga0XRDrLZBenp83lTEoENR5BLcq0sq90dT1KbNKaFqM-IpS7NWmVNELTmfAjzeI6NvL6Cm3xCznfXYtEqHDMpd7qET9Whc89w9ir4BYt01gOhbqrAfDmCcfZQynKlpFhLBQthGLxgnIoQgUPWOW9NwfD7SgCO-w1aggE_3Vz4uDckjBtZjapEjefhjceudv6Q2xODLbpblnatscjyoUn2kU0gOn24EqLzNGcygiwB4Ye0BkE01SFDu9HkNFp_gTJ36GkFiQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201606373352671&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZx0NO9lYZ1QDA-C5JTEOesShatrZfv2Mw3qEFFgGh7UCKT7L4bkWZe8EEQgzBfZfKyIeqNUhRtaQk0-xJt94JRHVi_UmzojRRLwgW-uadthi1y5xc1OfGJEvTYclflP2Szg7iAJZgnwTRUN26mdvCOWJa7fq-yyPplYPSqyHsET2fLe0o29S5HMCA8bgfEISy3iTUx8gK7QcyJf3sgTifc3xwdqnN7XVG36rkyohIfUu6P-Yq2UyI0Z0JWLmYNEpcyJCik766j7lqrE_6rqqnhZyTah8W2ABeo0hy1JSiGCDH47sB_9PhYQ1RMF3IzjKsZY4SNvHzs1wRTQnLNTw6A&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pages/Ruse/103701653002328?__tn__=kC-R&eid=ARAqXXkthLBUMu9VymTzdfJzHrjPOhXiHYKjWikW3KWAmz1bsnvmoagGpdA_BhcYL3w_RYqCNpuUXHvV&hc_ref=ARTa8OwxBSdIaXkSTZkDIXTTnW-f3Fo7bJlTsSBC7R6xBSuZqrdCICP6bfIXulSeIGU&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARCwZx0NO9lYZ1QDA-C5JTEOesShatrZfv2Mw3qEFFgGh7UCKT7L4bkWZe8EEQgzBfZfKyIeqNUhRtaQk0-xJt94JRHVi_UmzojRRLwgW-uadthi1y5xc1OfGJEvTYclflP2Szg7iAJZgnwTRUN26mdvCOWJa7fq-yyPplYPSqyHsET2fLe0o29S5HMCA8bgfEISy3iTUx8gK7QcyJf3sgTifc3xwdqnN7XVG36rkyohIfUu6P-Yq2UyI0Z0JWLmYNEpcyJCik766j7lqrE_6rqqnhZyTah8W2ABeo0hy1JSiGCDH47sB_9PhYQ1RMF3IzjKsZY4SNvHzs1wRTQnLNTw6A
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1201598123353496&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAWL9FcfxbqZy_11twsioKDwTCgseB9NR83Z6cOcSx9wvitLxfkolZ049wtaIf00Dvynuc10EcwkrMASjfPYt_0gQ2od4RcRcPeqwhSFDF2m-j0LRFsmQEnsrG-uJ7-gCb3fcZMLblQvMT9WgvKhZx4C1WHIjqu-1WGZSMaQAsM_t84ksCrZv4mCEg95GZ5YXdAgVZEIZdJ7xyryCCBWvtw41p5ILQtDTdlTtekBxQ5Tx0b_vMFa18pgrz1PA4tDbL6XpBOuKHxGTZ9PbJF-nypbf3ioziEMCG677r73Jdi1Xqu_PudsDSN2ZQxotEjTG39jN7OXJ0iiRDCXLtwRl7__Q&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pages/Byala-Ruse-Bulgaria/113649961982437?__tn__=kC-R&eid=ARCJrvMNVp2_KaGW7oRewWKhnDKUwd6Vu4eQ0K2xF7DMVp7Kysc2fve_Ey9MOb7Z4hhaMN6bn0lp51lJ&hc_ref=ARQK9Tlb2NgSQ9AJ3_8K4jWvPp2LDf6luQ7tayx4GOl9jb4tIDghRjpum6FJszVdH4g&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAWL9FcfxbqZy_11twsioKDwTCgseB9NR83Z6cOcSx9wvitLxfkolZ049wtaIf00Dvynuc10EcwkrMASjfPYt_0gQ2od4RcRcPeqwhSFDF2m-j0LRFsmQEnsrG-uJ7-gCb3fcZMLblQvMT9WgvKhZx4C1WHIjqu-1WGZSMaQAsM_t84ksCrZv4mCEg95GZ5YXdAgVZEIZdJ7xyryCCBWvtw41p5ILQtDTdlTtekBxQ5Tx0b_vMFa18pgrz1PA4tDbL6XpBOuKHxGTZ9PbJF-nypbf3ioziEMCG677r73Jdi1Xqu_PudsDSN2ZQxotEjTG39jN7OXJ0iiRDCXLtwRl7__Q
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• 27.09 Eveniment cultural „Zilele muzeului giurgiuvean”- 

• Impact- 354 pers 

• Reactii –18 

 

• 30.09 Multumirile colaboratorilor catre Muzeu. 

• Impact- 261 pers 

• Reactii – 4 

 

• 10.10 Expozitie "Vertical I". 

• Impact- 632 pers 

• Reactii – 68 

 

• 16.10 grup de vizitatori 

• Impact- 346 pers 

• Reactii – 7 

 

• 21.10 Expozitie de restaurare obiecte bisericesti. 

• Impact-234 pers 

• Reactii – 5 

 

• 30.12 Exponatul lunii noiembrie. 

• Impact- 290 pers 

• Reactii – 5 

 

• 31.10 Atelier practic "Fructele toamnei". 

• Impact- 2187 pers 

• Reactii – 314 

 

• 08.11 vizita gradinita 

Impact- 305 pers 

• Reactii – 24 

 

 

• 09.11 expozitie si lansare de carte    

• „Fito(terapia) din bucătărie- flori şi plante pentru suflet” 

• Impact-  436 pers 

• Reactii - 4 

 

• 10.11 Atelier cu adulti „Teatrul in educatie” 

• Impact - 337 pers 

• Reactii - 4 

 

• 13.11 expozitie si  lansare de carte 

• „150 de ani de cale ferata Giurgiu-Bucuresti" 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1266741846839123&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDASisltvKLCjlblKBydoVHMo20aXKKjNuigiOBFgA30W8jXT4EM6D-At7OsydnUCSfilNZpTnMhz-Ij-NLVqEKHWRJnhwoMR20LsjnaTA9v2q2AxC7pOIQCnLjFKAG7JU0m7MSiGEwTCSSMfqjbuls0D5_yjSJuOjwWZQqo_oduMHJ749yTQPjPRG1cje8zu0puJ7SThNXC1XVDvEsCoPVo3GSTOv-i3ZV7YVOvw39Gmg3ehNWOlDycbxGdFh71VFBc31UZqgSN-IM7ytLye13LKbej8DZ_tKhANK5LO9jwEWamYqwd-tlYoEOvJWmVTA8VsmJt_8zMb4GvuxZlOcZVw&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1275266809319960&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBQzzMCFv19gTZF9TIKRlyFfqgpM3XZIr-QWPtPqIhDBrw5BqGxeITfGy_aJsqc0ViB6iP_YSkqOkw0aDEuvhGBy7mBqGQ6cQ0Dqtp0_Ne_OiMSnNPBu5HJsfpTIv3x5nU3KWKB3spQxeO0qIoa68KBP_sWhZjh8GbbH6b3__B61VLR61VaSP3tOmP7k4YEGG27ZYzS4rvd1vOsRnvB98_ETEV782AOJiJljVHquMTepWAcrCFNZz-lqd1xx4seNsU6B98gxT9zMT6eIuU0pt30FYQEbdnn0UaXYu0GR3CyG-DEE8get7N2PU3hsOHKBmD9trtwxHQIes1BVdDPfNP57A&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1285497388296902&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBmFP6DodunxRcY8DCMMezfp_4-CDnwT1eDRFKRXv61EEdWVQoTyEKkEj0vVKHhhq1c7a2Q9t9HZ35q85KDLEJu6vkQjR7_UwxYEBQX1ZWZJSgplpI6LrwDLgEf6iDm5t_BuiFGuV7qhsBH4-EQr7slCgbPzfSV-jIktQkvRPUxdwFjFF4Ec63Jrhtj745RQcXDfGUUhaDTdJRVODScJ_N6rl7tVqbkQWYmhBmcKAn-uWeUM7SB92XMi7rMF79BZrZ9SXVzGtksy0bgR50bvN-YvN4kzDzUInWqVi-u3MA-Xy0ywmsYUAI2iRh8SgAqq8WTcj9p-sunFhkvOo4oX8nnzw&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1294242304089077&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDBqvc9awl1izxNA-d74XM0lEgp40usOyYiuurCm1YkrXveik-n1SyTqzHQUjYdp7pJISxDYlSdEw1gbNCkS3DzSVBwl2HxGRaSmrjGr1czJqTR0cFTix88CJi_BxxVWMaifkCyqyswC0d5Dw5Wj-B1iASb384mN7JqkgtjnVHXf96fMJmfcDVHAl7qOdnxx8O9eCBmbjjoKcXvz9jZXB6d1njql9H51ipz4bjPZBLMziuWqItllDa5iVPBcipyiZtiF0Qy5B5iBE1adnsd5ePB8iaMlFRRbB4qJBmVE1TF4hM8qh5atYFh-YRkJYdPWK5c_Bihvu-CfMl35sylnQnH5w&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1295215117325129&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDWOheHJD0JyY-CjEe91xd-9GHhT8Qq0-jvBX5j2DVpm2GvjXJftWBgom3wGuyOficulqBqYNzcBvvsUakcD5k0K9BkW5KinUXIUMePatrYQWMUcuiNA1Hb28_gt_xGcQ5FJVIg_-U-qOaEfR9U_3v1RnCnTxvCBrAgB4GA3k-_Djf3b3WirrY5O9uGGX7L0VVEE-gjgxPpq0mVdua52tMXFqnW9-PkVMUhk3poJ2ZRixbUZyenGScb6PdE-bDajn5GBexreoVszm4kuhAyeo-Yk1p6oDR-Tsxu0jqRaVea1U7PFRt-2Uv0dmiEN4UEcs7h4Ga2bqKF_XNqH4bMl-TWUg&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1303878026458838&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC7o86eaylSHj7a19QfFbWFkVNyQV_-Rage2Huhe9O-K18LJ9yoTAsOql43J-PEYEnuFmaXNIylAafvhp3crgnO4hLGyIrryzv_lDqviJy95dhpmyVkRu0X8Fg7hIahhPmk6MvsgbbagXanAWhnjMJrJmhnuhnrfq_utBFVboCajxm1sfbIj-58W6lJuGnctro-AsHHYUPlYBXE6dXdPSd-oK4KsE4Rz1ZsMURf6NgWD6RBX_5SHWXTS9--AMZc8pxwPFVCdn7GRiFkb-qwLltzpbJb4GINeZtHfQqr5gmpkXHf4-jGlhm92TbgqwdcA3_LJy527EAZUpmYCxvLw95reQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1306790606167580&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAwavWq8FLVz4ClhBI_E9kY67khjlWU4f3UPOk1sx9HFWYHboSQEXMlRd_gOrLz27ZiNpY-QQUIym1StvboKAgfUFE6LUbOlLt8-f17eol2CGSRaB__YetF5LMGUFYXKSibB9Zo2NCjjJs_DbB6ybGwrBypxeeC6WMEjlcst8TzHHIhO_G5r75RVQjprTNPfAmN-WkeakaaR3WoLEDmUNmq9902X1BvVJQ7uRHKYkLZH6Vh1GBnlQTGAsG0LvSnA8C4Eel_W0bJKIVZKYk7qeyoX51_lKTfuoQqKuY1OEcz1FClAZpEkYfbnLpzdugZboMVX2P3xA7rh546XknBsIbbZA&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1307768362736471&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAiJQKEB_unaT7wI7UZA2C2MBgPlNeB-uzaYXvVAgfZ2l5lXnnzP7iSalxS0VNU3xViwpYgbNzF4ScIgV9HC_R8jW8QMXw5c6ho-Cc42JEIQafyU7cL2Yh0LBNUGwAV6RZM_349Onr2iIWK67MigEyWmlht82sGP5QuwC0KyptC8tjrL97lYdu1_EyESOxjYVOMC-jCXXmGIIsqNBl8EHk3BUFrS7pnSxJ0Q4f4aFAI9RsZAJDg-W3CnxAK9DUys30G1Ziv7ZxD3lqXaKWfMQc0e6bCEJZydltLSjmWBiAMDJG_vZ4K_MWGtcjE5drEhJiWRwH-5LxI1_ghnpEe292Usw&__tn__=-UC-R
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• Impact – 986 pers 

• Reactii - 85 

 

• 13, 14, 15.12  „150 de ani de cale ferata Giurgiu-Bucuresti" 

• diorama cu trenulete aproximativ 800 vizitatori 

• Impact- 2863 pers 

• Reactii - 251 

 

• 21.11- Vizitatori la expoziţia 150 de cale ferată. 

• Impact- 506 pers 

• Reactii - 10 

 

• 23.11 – Expozitie „Originile Europei” 

• Impact- 502 pers 

• Reactii -30 

 

• 27.11 Atelier de educatie muzeala  

• Impact- 881 pers 

• Reactii - 384 

 

• 03.12 – Atelier de educatie muzeala 

• Impact- 253 pers 

• Reactii - 8 

 

• 04.12- „Odoare bisericesti intre neantizare si renastere” 

• Impact- 685 pers 

• Reactii - 209 

 

• 05.12 –„Icoana, vestitoarea bucuriei Nasterii Domnului” 

• Impact- 327 pers 

• Reactii - 51 

 

• 10.12 Expozitie  „Nicolae Cartojan” 

• Impact- 320 pers 

• Reactii - 11  

 

• 19.12 Expozitie si lansare de carte “Ştergare ţărăneşti din zona etnografică 

Vlaşca” 

• Impac t- 1.839 pers 

• Reactii - 162  

 

• 22.12 – sondaj 

• Impact - 349 pers 

• Reactii - 13 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1307768362736471&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAiJQKEB_unaT7wI7UZA2C2MBgPlNeB-uzaYXvVAgfZ2l5lXnnzP7iSalxS0VNU3xViwpYgbNzF4ScIgV9HC_R8jW8QMXw5c6ho-Cc42JEIQafyU7cL2Yh0LBNUGwAV6RZM_349Onr2iIWK67MigEyWmlht82sGP5QuwC0KyptC8tjrL97lYdu1_EyESOxjYVOMC-jCXXmGIIsqNBl8EHk3BUFrS7pnSxJ0Q4f4aFAI9RsZAJDg-W3CnxAK9DUys30G1Ziv7ZxD3lqXaKWfMQc0e6bCEJZydltLSjmWBiAMDJG_vZ4K_MWGtcjE5drEhJiWRwH-5LxI1_ghnpEe292Usw&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1315764875270153&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAB42khH9xhLoQlsGDqH-aKP4yWZCyp8J5iPI3E0UkDVe60rt50OpRy_BjafqkHpDxsQUWgHS6e4EOZ3yB-83gdatyRpdplS7FYZb3Mdr6SyI5G5KZQYANCcJh8E4Aq8c1rlQnQr8lu53jR5EtnZgwqFJR3D_kCLsbvx1nKZ6ij5HUvXKlcyi15txrh2c-8TVFChiGPSo53kCGgqPsRNBtaJ07IgnfHSaizLJ7xsNMN2CkKzlf0MbOUttqTCzNdfowckWdWGXexJz6FeY9x4Dy_tuA2onMmDV7UduYOWZcT6CKrPVM8zZSqEHv8k_eJPq9wjIG6GwsNGL6CABNqL_0dug&__tn__=-UC-R
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• 31.12 – Mesajul managerului Muzeului Judetean , Ionel Muscalu, de Anul 

Nou 

• Impact – 9.241 pers 

• Reactii  - 1112 

 

 

B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA 

ACESTEIA 

B.1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii 

  Proiectele muzeului judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu au încercat să se coreleze cu 

politicile culturale elaborate la nivel naţional şi judeţean. Astfel instituţia noastră a participat la 

expozitii importante, de interes national si internaţional (“Aurul si Argintul Antic al Romaniei” și 

), dar a şi elaborat şi prezentat publicului larg un număr de expoziţii la sediul din strada 

C.D.Gherea nr. 3 Giurgiu, cum ar fi:  

EXPOZIŢII: 

1) 12.02 - "Povești de război - Trench Art" expoziție de obiecte din primul și al doilea război 

mondial, ce aparţin colecţionarului bucureştean ing. Cristian Dumitru, care vreme de 

peste 25 de ani a achiziţionat obiectele din târguri de antichităţi, consignaţii şi chiar centre 

de colectare a fierului vechi din România, dar şi din Franţa, Germania, Italia, Belgia; 

2) 26.02- "România în Marele Război" - reprezentanții Muzeului Județean ’’Teohari 

Antonescu’’ Giurgiu s-au întâlnit cu primarul comunei Schitu și cu reprezentanții Școlii 

Gimnaziale “Prof. Dinu Nicolae” din sat Vlașin, comuna Schitu, în cadrul proiectului de 

itinerare în județul Giurgiu a expoziției unde cadrele didactice ale școlii din au vorbit 

despre ororile războiului, despre eroismul strămoșilor și despre extraordinarul model 

moral pe care ni-l transmit prin timp faptele de sacrificiu ale acelei generații românești; 

3) 28.02 - „Bucurie pe hârtie’’ expoziția Silvanei Gruiță organizatăîn colaborare cu 

Biblioteca Județeană I.A. Bassarabescu Giurgiu, curator prof.Petra Serbănescu Tănase; 

4) 01.03 - ''Români și bulgari în războiul din 1877-1878'' expoziție organizată în colaborare 

cu Muzeul Regional de Istorie Ruse și Asociația Euroregiunea Danubius Ruse-Giurgiu 

(Ruse, Bulgaria); 

5) 28.03 - "Podoabe de cap tradiționale din țara mea"expoziție organizatăîn colaborare cu 

"Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești"; 
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6) 29.03 – “Savin Popescu’’ expoziție organizată în colaborare cu Colegiul  Național ’’Ion 

Maiorescu’’ Giurgiuîn cadrul programului “150 de ani de la fondarea Gimnaziului din 

Giurgiu’’; 

7)  09.05 – “Giurgu Salută Europa’’ expoziție organizatăîn colaborare cu Școala Gimnazială 

de Artă „Victor Karpis” Giurgiu, curator dna. Elena Cioclu, Liana Bădălău; 

8)   30.05 - "Lumea vazută prin ochi de copil" expoziție internațională de artă plastică din 

colecția ‘’Open Doors’’ a copiilor din 45 de țări din Europa organizatăîn colaborare cu 

Școala Gimnazială de Artă „Victor Karpis” Giurgiu, curator dna. Elena Cioclu; 

9) 05.06 - ”SAVIN POPESCU” expoziție organizată în colaborare cu Colegiul National 

’’Ion Maiorescu’’ Giurgiu și itinerarată la  Şcoala ’’Savin Popescu’’, a celebrat un secol și 

un sfert de la nașterea profesorului Savin P. Popescu (1894-1965) printr-o expoziție 

aniversativă, care l-a readus în atenția publică pe cel mai de seamă manager educațional 

din istoria învățământului giurgiuvean; 

10) 06.06 - "Români şi Bulgari în Războiul de la 1877-1878" expoziție organizatăîn 

colaborare cu Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Naţionale din Bulgaria de 

asemenea cu Muzeul Regional de Istorie Ruseși Asociația Euroregiunea Danubiusși a fost 

itinerată la Muzeul Județean ’’Teohari Antonescu’’Giurgiu; 

11) 13.06 - "Ţesătura populară ca pe Vlaşca", expoziția a fost realizatăîn contextul declarării 

anului 2019 ca "Anul omagial al satului românesc", urmat de un concert folcloric susţinut 

de soliştii vocali: Maria Soare şi Florin Cristică; 

12) 14.06- "Domnitori și Regi ai Românilor", expoziție de portrete în creion a domnului 

profesor dr. Dragoș-Radu Popescu-Comana; 

13) 27.06 - "Ceramica comunităților Vădastra și Boian. De la meșteșug la artă.’’expoziție 

organizată în colaborare cu Muzeul Romanațiului Caracal,  o contribuție deosebită având 

Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Olteniei, Craiova, Muzeul Județean Olt, 

Slatina, curator fiind Sabin Popovici, muzeograf  Emil Păunescu,  muzeograf Iulia 

Răbâncă; 

14) 04.07 – “Români și bulgari în războiul din 1877-1878’’ expoziție realizatăîn colaborare cu 

Asociația Euroregiunea Danubius Ruse-Giurgiu, Muzeul Byala și Primăria Byala (Byala 

Bulgaria); 

15) 10.10 - "Vertical I", expoziție de grafică și pictură, Nicoleta Racikovski Costin; 
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16) 09.11 – “Flori şi plante pentru suflet’’, expoziție de artă vizuală, Elena Cioclu; 

17) 13.11 - "150 de ani de cale ferată București-Giurgiu" expoziție, lansare de carte și 

diorama cu trenulețe realizatăîn colaborare cu CENAFER și Muzeul CFR; 

18) 29.11 - "Români şi bulgari în războiul de la 1877-1878’’ expoziție prezentată în 

colaborare cu Asociația Euroregiunea Danubius Ruse-Giurgiu și Muzeul din Veliko 

Târnovo (Veliko Târnovo); 

19) 04.12 - "Odoare bisericești între neantizare și renaștere"expoziție de obiecte bisericești 

restaurate de către expert restaurator Dan Iliescu; 

20) 05.12 - "Icoana, vestitoarea bucuriei Nașterii Domnului" expoziție de icoane , autor fiind  

preotul Luca Severian; 

 

 

SEMINARII, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE SI MESE ROTUNDE: 

1) .- 25.02 –’’Simpozion de bibliologie’’ organizat de către Muzeul Județean 

’’Teohari Antonescu’’ Giurgiu și Biblioteca ’’I.A Bassarabescu’’ Giurgiu în 

colaborare cu ’’Casa Corpului Didactic’’ Giurgiu și Colegiului Național ’’Ion 

Maiorescu’’; 

2) 21.02 - "Avem de toate în comunitate!", piesa de teatru a avut ca temă situația 

infrastructurii din zona vămii și faptul că oamenilor le este foarte greu sa trăiască 

în condiții de secol XIX. ’’163 de ani de la Dezrobirea Romilor’’, dar încă în 

condiții inumane, organizata de Asociația E Romnja și Partida Romilor Giurgiu, 

reprezentate de către Carmen Gheorghe și Mihai Grigore, gazda fiiind Muzeul 

Teohari Antonescu; 

3) 27.09 – “Masă rotundă’”-  "Credința și cultura pe meleaguri giurgiuvene. Teologi 

vlăsceni" dezbatută de muzeograful Emil Păunescu și de către prof. dr. Nicolae 

Scurtu, cercetător și colecționar bucureștean, gazdăși specialist în domeniu; 

4) 10.12 - Medalion comemorativ “Nicolae Cartojan la trei sferturi de veac de la 

trecerea sa în eternitate’’ organizat de către Biblioteca Județeană’’I.A. 

Bassarabescu’’în colaborare cu Col. Naț. ’’Ion Maiorescu’’și Liceul “Nicolae 

Cartojan”; 
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LANSĂRI DE CARTE: 

1) 14.03 – “Ca pe Vlașca”,prof. dr. Marin A. CRISTIAN; 

2) 24.05 – “Sol invictus” , prof. univ. dr. Cosmin Dumitrescu; 

3) 25.09 - "Ateneul", autori Emil Păunescu și Gelu Brâncoveanu; 

4) 09.11 – “Fito(terapia) din bucătărie’’, autor Ioana Nicolae; 

5) 09.11 - "Binecuvântare în armonia divină",autor Gabriela Alef; 

 

 

PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI EFECTUATE ÎMPREUNĂ CU INTITUŢII DE CULTURĂ  ŞI 

INVĂŢĂMÂNT DIN TARĂ ŞI DIN JUDEŢ: 

1) 18.04 - ,,Lumea în Armonie prin Artă",expoziție care prezintă creațiile artiștilor 

plastici:Emanuela Ilea Alexandrescu, Elena Cioclu, Petra Tănase Șerbănescu, Pârvu 

Mihail, Lena Vieru Conta ( Elveția), Eduardo Diez ( Spania), Mauri Virtanen ( Ecuador); 

2) 14.05 - Vizita Excelenței Sale Marcin Wilczek, Ambasadorul Republicii Polone la 

Muzeul Județean "Teohari Antonescu" Giurgiu; 

3) 11.06 - Vizita managerului muzeului, Ionel Muscalu la Ambasada Republicii Polone; 

4) 16.05 -Conferinta de presa –’’ Noaptea muzeelor’’‚”Trivipedia’’; 

5) 18.05- “Trivipedia’’–deschidere oficială a porților pentru doritorii să acceseze jocul 

Trivipedia; 

6) 23.09 -"Nicolae Droc-Barcian, un renascentist în epoca modernă", expoziție realizată în 

colaborare cu Biblioteca Colegiului Național ’’Ion Maiorescu’’în cadrul programului 

“150 de ani de învatamant secundar la Giurgiu’’; 

7) 24.09 -"Un Giurgiu de poveste" expoziție cu ilustrate din colecția ing. brașovean Vasile 

Aldea născut în Giurgiu care este și fost elev al licelui "Ion Maiorescu" pe care l-a 

absolvit în 1954 ca șef de promoție, expozitia fiind un omagiu adus orașului său natal și 

școlii la 150 de ani de la înființare; 
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8) 25.09 -"File din istoria Gimnaziului Ion Maiorescu" , expoziție organizată în colaborare 

cu Centrul Cultural ’’Ion Vinea’’ Giurgiu și lansarea cărții "Ateneul" , rodul cercetării 

colegilor muzeografi, Emil Păunescu și Gelu Brâncoveanu; 

9) 26 .09 -"Savin Popescu", expoziție realizată în colaborare cu Col. Naț. ’’Ion Maiorescu’’ 

Giurgiu cu ocazia aniversării a 150 de ani de învatamant secundar la Giurgiu; 

10) 27.09 -"Credință și cultură pe meleaguri giurgiuvene. Teologi vlăsceni" dezbatută de  

muzeograful Emil Paunescu și de către prof. dr. Nicolae Scurtu, cercetător și colecționar 

bucureștean, gazdă și specialist în domeniu; 

 

 Iată câteva dintre afișele mostre ale profesionalismului expozițiilor din anul 2019, ale muzeului 

nostru giurgiuvean, care a avut curajul de a rveni la ceea ce l-a consacrat, istorie si mentalitate de 

profesionalism. 
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 Activitatea de cercetare stiintifică 

Toate sectiile muzeului au sustinut activitatea stiintifica prin cercetari personale ce s-au 

materializat in publicarea a 4 articole de specialitate, prezentate la sesiuni de comunicari 

nationale sau publicate in reviste de specialitate: Razboaiele modern la Dunarea de jos si 

consecintele lor. Studiu de caz: orasul Giurgiu (1828-1958); “150 de ani de proiect feroviar 

Giurgiu – Bucuresti”; 

 si 2 carti : “Ateneul” si “150 de ani de cale ferata Bucuresti Giurgiu” 

Cercetarea arheologica de teren a constat in: 

- Deplasari pe teren pentru supreavegherea arheologica – DJ 507 Giurgiu – Gostinu si 

localitatea Sadina, comuna Roata de Jos 

- Efectuarea de activitate de supreaveghere 

Cercetari arheologice preventive in cadrul proiectului BRUA 

 

 



 32 

 

B.2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

Muzeul Giurgiu a încercat în anul 2019, prin colaborări cu diverse instituţii să-şi  

orienteze activitatea spre un număr cât mai mare de beneficiari şi astfel a încheiat în decursul 

anului sus mentionat un numar de 12 protocoale de colaborare şi 10 proiecte de parteneriat după 

cum urmează:   

 - protocoale de colaborare cu :  

1) Muzeul Regional de Istorie Ruse, Bulgaria 

2) Asociaţia Euroregiunea Danubius, Ruse, Bulgaria 

3) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

4) Complexul Naţional Muzeal ,,Curtea Domnească” Târgovişte 

5) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Giurgiu 

6) Universitatea ,, 1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

7) Institutul de Arheologie ,, Vasile Pârvan” 

8) Şcoala Gimnazială Nr.7 Giurgiu 

9) Penitenciarul Giurgiu ( încheiat 04.07.2016, pe o perioadă de 3 ani) 

10) ,, Muzeul Dunării de Jos” ( încheiat ianuarie 2017 pe o perioadă de 3 ani) 

11) Muzeul Naţional de Artă al României ( încheiat 26.05.2017 pe o perioadă de 2 ani) 

12) Muzeul Regional de Istorie Veliko Tarnovo, Bulgaria 

 

- proiecte de parteneriat şi acorduri de parteneriat: 

 

1) Şcoala Gimnazială ,, Mihai Eminescu” Giurgiu 

2) Colegiul Naţional ,, Ion Maiorescu” Giurgiu 

3) Liceul Teoretic ,, Nicolae Cartojan” Giurgiu 

4) Liceul Teoretic ,, Tudor Vianu” Giurgiu 

5) Şcoala Gimnazială ,, Sf. Gheorghe” Giurgiu 

6) Şcoala Gimnazială ,, Academician Marin Voiculescu” 

7) Grădiniţa ,, Albă ca Zăpada” S.R.L. Giurgiu 

8) Şcoala Gimnazială de Artă ,, Victor Karpis” 

9) Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Giurgiu  
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10) Grădiniţa cu program prelungit ,, Prichindeii” Giurgiu 

     

 

 

 

 

Inainte de a trece la următorul punct, vreau să atrag atentia asupra unui fapt pe care 

muzeul  il face pentru comunitate si anume, faptul ca este un ambasador al comunitatii locale si 

uneori chiar nationale in spatiul cultural si geografic european si nu numai. Afisele de mai sus 

sunt un exemplu in acest sens, iar expozitiile pe care le prezint, au  ca si participanti sau 

realizatori cercetatori, artisti, diplomati care au cunoscut Giurgiul, valorile lui spirituale și 

bogatiile lui materiale si  tezaurul imaterial, chiar dacă erau din România, Polonia, Bulgaria, 

Franța, state din Uniunea Europeană sau state din continentul american. 
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B.3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse  

Principalele direcţii în care muzeul  a încercat să acţioneze sunt următoarele:  

- îmbunătăţirea evidenţei situatiei colecţiilor muzeale precum şi a depozitelor muzeale s-a 

făcut prin adoptarea unor decizii privind managementul acestor colecţii:  

1) Decizia nr.2 din 15.01.2019, privind preluarea de bunuri culturale-sectia 

arheologie(Iulia Răbâncă); 

2) Decizia privind verificarea inventarului colectia carte; 

3) Decizie pentru majorarea salariilor de baza începănd cu data de 01.01.2019; 

4) Decizie privind efectuarea operațiunii de inventariere pentru anul 2019; 

5) Decizie privind numire persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal 

la nivelul instituției; 

Diverse decizii privind salarizarea, constituirea comisiilor de examene sau alte aspecte 

privind buna desfăşurare a activității instituției. 

- atragerea unui numar mai mare de vizitatori si mai ales a celor platitori,  

Vizitatori :  

-  1.931 vizitatori plătitori 

-  6.505 vizitatori fără plată ;  

Sectia Comana – 500 vizitatori, 

Secţia Etnografie - 200 participanți la diverse activități;  

Sectia Petre Ghelmez – 20 vizitatori 

Total –8.418 vizitatori. 

- îmbunătăţirea calităţii  angajaţilor prin participarea la cursuri de pregătire profesională şi 

prin angajarea unor noi salariaţi. Au fost trimişi la cursuri de pregătire profesională un număr de 

6 angajaţi, pe diferite domenii de specializare şi angajat personal nou pentru completarea 

personalului de specialitate (secţia arheologie şi secţia etnografie şi artă) şi administrativ 

(compartiment contabilitate)  
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C. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE 

RESTRUCTURARE ŞI/SAU DE REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA 

FUNCŢIONARE 

În temeiul prevederilor din Decizia nr. 202/13.06.1981 a Consiliului Popular Provizoriu al 

judeţului Giurgiu, Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu funcţionează în subordinea 

Consiliului judeţean Giurgiu ca instituţie publică de cultură.  

Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu este organizat şi funcţionează conform 

prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. Finanţarea Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu se realizează 

din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului judeţean Giurgiu şi din 

venituri proprii.  

La începutul perioadei raportate (1 ianuarie 2019) in Statul de functii al Muzeului 

Judetean ,,Teohari Antonescu,, Giurgiu figurau 37 posturi dintre care  ocupate 33 si  vacante 4. 

Pentru eficientizarea activitatii si cu acordul Ordonatorului principal de credite in cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Personal- Secretariat si Salarizare a fost infiintat un post de 

inspector de specialitate studii superioare, grad profesional debutant prin  desfiintarea postului 

vacant de muzeograf debutant din cadrul Sectiei Istorie, in urma aprobarii noii Organigrame si a 

statului de functii pe anul 2019 prin Hotararea consililui Judetean Giurgiu a fost declansata  la 

sfarsitul anului 2019 procedurile privind ocuparea postului nou infiintat prin concurs, acesta 

ocupandu-se in urma sustinerii examenelor in data de 04.10.2019. 

Pentru eficientizarea activitatii  si cu acordul Ordonatorului principal de credite in luna 

ianuarie 2019 a fost demarate procedurile legale pentru ocuparea prin concurs a postului vacant 

de gestionar custode studii medii, grad profesional debutant, existent in statul de functii la Sectia 

Arheologie, acesta ocupandu-se in urma sustinerii si promovarii examenului in data de 

25.02.2019. 

Pentru eficientizarea activitatii si cu acordul Ordonatorului principal de credite a fost 

transformat postul de inspector de specialitate , studii superioare, grad profesional debutant din 

cadrul compartimentului Achizitii Publice in, inspector de specialitate, studii superioare, grad 

professional II in cadrul aceluiasi compartiment, in urma aprobarii noii Organigrame si a statului 

de functii pe anul 2019 prin Hotararea nr. 42/23.04.2019, acesta fiind ocupat prin transferul in 

interes serviciu in data de 02.09.2019. 
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In urma analizei statului de functii si de necesitatile 

personalului la nivelul fiecarei sectii de specialitate s-a 

constatat existenta a doua posturi de muzeografi la Sectia 

Arheologie dintre care unul vacant si s-a propus desfiintarea 

postului de muzeograf, studii superioare, grad profesional 

vacant, fiind aprobata solicitarea de catre Ordonatorul 

principal de credite prin Hotararea nr 138/25.10.2019 fiind 

emisa o noua Organigrama si Stat de functii. 

La sfarsitul perioadei raportate (31 decembrie 2019) 

in Statul de functii al Muzeului Judetean ,,Teohari 

Antonescu,, Giurgiu figurau 37 posturi dintre care ocupate 

37, astfel: 

- Conducerea – 3 posturi, ocupate 3 – Manager, 

Director adjunct, Contabil Sef 

- Personalul de specialitate – 16 posturi,  ocupate 16 

- muzeografi – 4 (Arheologie – 1, Istorie -1, Istorie 

Memoriala – 1, Colectia Muzeala Comana -1) 

- Restauratori – 4 (Arheologie-1, Istorie Memoriala-1, 

Etnografie si arta-2) 

- Conservator – 1 (Etnografie si arta-1) 

- Gestionar-custode – 2 (Arheologie-1, Istorie Memoriala-1) 

- Supraveghetori muzeu – 4 (Istorie-2, Istorie memoriala-1, Etnografie si arta-1) 

- Desenator – 1 (Arheologie) 

- Personalul Administrativ – 17 posturi,  ocupate 17 

- Inspector de specialitate – 3 ( Contabilitate, Personal-Salarizare – 2, Achizitii Publice -1) 

- Administrator – 1 

- Sofer – 1 

- Casier – 1 

- Secretar-dactilograf – 1 

- Paznici – 5 

- Muncitori calificati – 4 
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- Ingrijitor – 1 

 

C.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată 

- S-a actualizat regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; 

- S-a revizuit şi actualizat programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial şi a 

procedurilor conform  Ordinului 600/2018; 

- S-au actualizat fişele de post; 

 

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 

 Propunerile înaintate Consiliului Județean Giurgiu privind reglementarea activității 

instituției au avut ca obiect aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de 

personal precum şi repartizarea anuală şi pe trimestre a bugetului. 

 În perioana 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ 

Giurgiu a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliului Județean 

Giurgiu, următoarele propuneri de reglementare prin acte normative: 

• Adresa Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu nr. 16 din 07.01.2019 de  

înaintare a propunerilor privind bugetul de venituri şi cheltuieli al instituției, ulterior 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.34/04.04.2019 privind aprobarea 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, bugetului de venituri şi 

cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și 

subvențiiși a bugetului creditelor interne, pe anul 2019. 

• Adresa nr.664/27.06.2019 a Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu, privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.87/16.07.2019. 

 

 

C.3 Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 

  

 În cadrul Muzeului Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu, funcționează Consiliul de 

Administrație cu rol deliberativ de conducere format din 7 membrii cu următoarea componență: 
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preşedinte – managerul muzeului, membrii-directorul adjunct, contabilul, un reprezentant al 

Consiliului județean (doamna Delea Mirela conform HCJ nr.32/22.07.2016)  şi un număr de trei 

persoane desemnate prin dispoziția Preşedintelui consiliului județean. 

 Pe parcursul perioadei raportate au avut loc periodic sau, după caz, în urma unor situații 

apărute în mod punctual o serie de sedințe, astfel: 

- şedințe de lucru privind programele de activități, diferite probleme organizatorice; 

- întrunirile Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a Sistemului 

de control intern managerial; 

- întruniri ale grupului de lucru pentru integritate. 

 

 

C.4 Dinamica şi evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, 

cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancționare) 

 

 

Poate și pentru că personalul instituţiei nu este foarte numeros, realizările, în aceste 

condiţii, sunt socotite semnificative. Creşterea complexităţii şi activităţii personalului a fost 

susţinută, totodată, şi de cunoştinţele şi competenţele obţinute prin participarea la diverse 

programe de formare profesională continuă şi al educaţiei permanente. Analiza nivelului de 

pregătire a personalului se raportează permanent la nivelul instituţiei, la obiectivele şi funcţiile 

acesteia, la stadiul dezvoltării sale, la programele pe care le realizează sau la proiectele de viitor. 

Este important ca angajaţii să dispună de abilităţile, cunoştinţele necesare pentru îndeplinirea 

funcţiilor lor. 

• Incetare contracte de munca 

In perioada raportata nu s-au inregistrat incetari ale contractelor de munca. 

• Suspendare contract de munca 

Pentru perioada 11.06.2019 – 13.09.2019 a fost suspendat contractual de munca pentru 

functia de conducere – manager, reluandu-si activitatea incepand cu data de 13.09.2019, în 

perioada respective ocupând funcția de demnitate publică de Secretar de Stat în Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale. 

• Angajari de personal 
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 In perioada raportata au fost efectuate trei angajari. 

Postul de gestionar custode cu studii medii, grad profesional debutant a fost scos la 

concurs pentru a fi ocupat , cele doua probe cea scrisa si cea orala au fost programate pe 

01.02.2019 respectiv pe 06.02.2019, s-au prezentat la examenul scris 6 candidati dintre care 3 

candidati au fost declarati admisi la proba oral sustinuta in data de 06.02.2019 . S-au prezentat cei 

3 candidati admisi la proba scris dintre care, o candidata a promovat examenul scris, ocupand 

astfel postul de gestionar custode, debutant. 

Postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II din cadrul 

Compartimentului Achizitii a fost ocupat prin transfer în interes serviciu de la Directia Judeteana 

de Transport, Administrarea drumurilor Judetene si Control Trafic in data de 02.09.2019 

Postul de Inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul 

Compartimentului Contabilitate-Personal-Salarizare si Secretariat a fost scos la concurs, cele 

doua probe, cea scrisa si cea orala au fost programate pe 12.09.2019 respectiv pe 17.09.2019.  

S-au prezentat la examenul scris 4 candidati dintre care 1 candidat a fost declarat admis la 

proba scrisa sustinuta in data de 12.09.2019. La proba orala sustinuta in data de 17.02.2019 s-a 

prezentat candidata admisa la proba scrisă din data de 12.02.2019, care a promovat examenul 

oral, ocupand astfel postul de Inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional 

debutant. 

• Cursuri de formare profesionala 

Curs conservator opera de arta si monumente istorice – 1 persoana; 

Monitorizarea şi implementarea Sistemului de control intern managerial – 2 persoane; 

Control financiar preventive şi Forexebug – 1 persoană; 

Expert anticorupție – 1 persoana; 

Curs protectia datelor cu caracter personal (GDPR) – 1 persoană. 

 

• Evaluarea personalului 

Evaluarea anuala a personalului a fost efectuata conform legislatiei in vigoare, pana la 

data de 31 ianuarie 2020 pentru anul 2019, toți angajatii obtinand calificativul maxim (foarte 

bine). 

• Promovarea personalului 
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In perioada raportata au fost acordate, pentru angajatii indreptatiti, promovari in grade 

profesionale, fiind inregistrate si modificari ale transei de vechime dupa cum urmeaza: 

- Supraveghetor muzeu, transa 4 de vechime 

- Gestionar custode, transa 3 de vechime 

- Supraveghetor muzeu, transa 2 de vechime 

- Conservator, transa 1 de vechime 

- Gestionar custode, transa 1 de vechime 

- Gestionar custode,  de la debutant la treapta profesionala II 

- Restaurator,  de la debutant la grad profesional II 

 

Sanctiuni disciplinare 

Pe parcursul perioadei raportate nu au fost dispuse sanctiuni disciplinare. 

 

 

 

C

C.5 

Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor 

 

 Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” are în administrare gratuită de la Consilul 

județean Giurgiu clădirea, în care îşi are şi sediul principal, din str. C.D.Gherea,nr. 3, clădirea din 

str. George Coşbuc nr.14 unde funcționează secția de istorie memorială şi clădirea din satul 

Gogoşari respectiv, Casa Memorială Petre Ghelmez.  

  Din punct de vedere organizatoric, Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” se 

compune din patru secţii: arheologie, istorie, istorie memorială, etnografie şi artă.  

În ceea ce priveşte amenajarea muzeală, aceasta  este împărţită în trei categorii: 

a) spaţii destinate publicului (de prezentare şi expoziţionale); 

b) spaţii administrative; 
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c) spaţii de producţie 

(laborator restaurare-conservare, 

depozite).  

In spaţiile şi încăperile, unde 

sunt depozitate bunurile culturale au 

fost înregistrate şi verificate 

permanent condiţiile microclimatice. 

Pentru menţinerea condiţiilor 

microclimatice, muzeul dispune de  

dezumificatoare, purificatoare de 

aer, higrostat extern  şi 

termohigrometru digital. 

 Pe lângă lucrările de 

întreținere curentă a instalațiilor 

sanitare, a celor electrice, a spațiilor 

verzi din incinta muzeului, pe parcursul anului 2019 au fost realizate: 

1) lucrări de reparații a spațiilor administrative – reparație gard de împrejmuire și a 

fațadei clădirii din str. George Coşbuc, nr.14 (sectia de istorie memorială) , 

astăzi arătând impecabil;   

2) lucrări de reparații a spațiilor birourilor de contabilitate şi secretariat, unde au fost 

amenajate birouri pentru persoanele nou-angajate în institutia noastră; 

3) au fost achiziționate 5 calculatoare cu sistemele de operare aferente 

şi un laptop pentru secția de arheologie, acestea înlocuind partea tehnică 

existentă şi care fuseseră achiziționată în perioada 2006-2008., fiind depășite 

atât din punct de vedere tehnic, cât și moral. 

 

 

C

C.6 

Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din 

partea autorității sau a altor organisme de control în perioada 

raportată 
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În perioada raportată, au fost transmise, periodic, anual şi trimestrial, programele şi 

rapoartele de activitate, cu stadiul realizării lor, precum şi situațiile financiare ale instituției. 

Tot în perioada raportată au fost efectuate controale, după cum urmează: 

 

- ISU  ’Vlaşca’ – control tematic privind apărarea împotriva incendiilor şi protecția civilă 

(09.05.2019) 

 

Nereguli: Nu este actualizată organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de 

muncă (sectia istorie memorială)  

Nu s-a asigurat întocmirea planului propriu de apărare specific riscului 

la cutremur 

Rezultatele testerilor anuale nu sunt consemnate în fişele de instructaj 

Clădirea muzeului nu este echipată cu instalație de protecție împotriva 

trăsnetului 

Sancțiuni: Avertisment, manager Muscalu Ionel 

Masuri 

de reglementare 

A fost actualizată organizarea apărării împortiva incendiilor la locul de 

muncă pentru secția istorie memorială 

A fost întocmit planul propriu de apărare specific riscului la cutremur, 

urmând a fi corelate cu Primăria Municipiului Giurgiu 

Rezultatele testărilor anuale au fost consemnate în fişele de instructaj 

 

- Consiliul județean Giurgiu - Audit de regularitate/conformitate 01.03.2019 – 30.04.2019 

 

Recomandări - Completarea fişelor de post cu atribuții referitoare la 

implementarea şi dezvoltarea SCIM pentru toți membrii comisiei; 

- Actualizarea procedurilor operaționale pentru toate activitățile 

procedurabile identificate conform prevederilor OSGG nr.600/2018 

Implementări Recomandările au fost implementate la termenele stabilite 

(15.07.2019 şi 30.09.2019) 
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- Agenția națională pentru Plăți şi Inspecție Socială – control specific privind verificarea 

modului de respectare a prevederilor Legii nr.448/2006 şi a Normativului NP 051/2012 în 

cee ace priveşte accesul persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informational şi 

communicational 13.11.2019; 

 

Măsuri Accesibilizarea intrării în clădire conform NP 051/2012; 

Reconfigurarea rampelor, platformelor; 

Prevederea unor finisaje/materiale antiderapante(pe căi de acces 

exterioare sau interioare, în încăperi-birou, ghişeu, grup sanitar-după caz) 

Amplasarea sistemelor vizuale şi tactile-Prevederea unor suprafețe 

de avertizare tactile-vizuale (pavaj tactil pe căi de acces exterioare sau 

interioare după caz) 

Adaptarea tabloului de comandă (amplasarea la înălțimea 

conformă/montarea tastelor adaptate); 

Asigurarea accesului la nivelul superior al clădiri conform NP 

051/2012, prin montarea unui lift/platformă sau scări/trotuare rulante; 

Prevederea a cel puțin unui grup sanitar adaptat şi echipat 

corespunzător; 

Configurarea/reconfigurarea, spațiului de parcare cu asigurarea a 

minim 2 locuri destinate persoanelor cu dizabilități, cu amplasarea acestora 

cât mai aproape de calea de acces; 

Semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare; 

Dotarea cu echipamente şi tehnologii asistative (panouri luminoase, 

sisteme de avertizare audio-video, accesibilizarea paginii internet, după 

caz); 

Semnalizarea accesului adaptat în clădire/căilor de acces din 

clădire/încăperi cu simboluri şi marcaje internaționale; 

Asigurarea interpretului mimico-gestual pentru personae cu 

deficiențe de auz/surdo-cecitate 
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D Evoluția situației economico-financiare a instituției 

 

D.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanțul contabil al perioadei raportate 

 

 Execuția bugetară – prevăzut, realizat, diferență – pentru perioada de raportare este 

ilustrată pe capitole de cheltuieli în următorul table: 

 

BUGET Prevăzut 

inițial 

Rectificat Realizat (%) 

I.BUGET DE VENITURI 2.239 2.243 1.816 80,96 

I.1VENITURI PROPRII 10 14 19 135,71 

I.2 SUBVENTII PENTRU 

INSTITUTII PUBLICE 

a. secțiunea de funcționare 

b. secțiunea de dezvoltare 

2.229 

 

2.204 

25 

2.229 

 

2.204 

25 

1.797 

 

1.775 

22 

81,53 

 

80,53 

88 

II.CHELTUIELI 2.239 2.243 1.816 80,96 

II.1CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

1.791 1.791 1.553 86,71 

II.2 CHELTUIELI BUNURI 

SI SERVICII 

423 427 241 56,44 

III.CHELTUIELI DE 

CAPITAL (active 

nefinanciare) 

25 25 22 88 

 

In cadrul secțiunii de funcționare diferența de 19,47% s-a datorat bugetării cheltuielilor de 

personal pentru 37 de posturile şi pe parcursul anului au existat  perioade de concediu fără plată, 
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concedii medicale pentru unii din salariați. Posturile vacantate fiind ocupate din luna octombrie 

2019 în proporție de 100%. 

 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli detaliat pe capitole şi subcapitole de cheltuieli este regăsit 

în următorul tabl: 

 

I. BUGET DE VENITURI 1816389 

I.1 VENITURI PROPRII 19295 

I.1.1 Vânzare bilete 5281 

I.1.2 Contracte de cercetare arheologică preventive şi studii arheologice  8000 

I.1.3 Alte venituri  6014 

I.2 SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE 

a. Secțiunea de Funcționare 

b. Secțiunea de Dezvoltare 

1797094 

1775260 

21834 

II CHELTUIELI 1816389 

II.1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1553284 

1.1 Cheltuieli salariale în bani 1470787 

1.2 Cheltuieli salariale in natura 49450 

1.3 Contribuții 33047 

II.2 CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 241420 

2.1 Furnituri de birou 3383 

2.2 Incălzire, iluminat şi forță motrică 84909 

2.3 Apă, canal, salubritate 9864 

2.4 Carburanți şi lubrifianți 8500 

2.5 Poştă, telecomunicații, radio-tv, internet 6515 

2.6 Reparații curente 16643 

2.7 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7894 

2.8 Deplasări interne 11861 

2.9 Altele (întreținere şi funcționare, cărți şi publicații etc) 91851 

II. CHELTUIELI DE CAPITAL (ACTIVE NEFINANCIARE) 21834 
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O importantă sursă de venituri proprii obținute în perioada raportată a fost reprezentată, asa cum 

am prevăzut și în proiectul de management, din încasările făcute în cadrul contractelor de 

diagnostic, supraveghere şi cercetare arheologică preventive, încheiată în baza prevederilor legale 

conținute de O.G. 43/2000, lege3a 378/2001, Legea 426/2003 şî Ordinele 2562/2010 şi 

2178/2011 pentru întocmirea unor studii arheologice pentru diferite unități administrative-

teritoriale din județul Giurgiu. 

 

Situația contractelor, a derulării şi a încasării sumelor aferente: 

-Zăridiu Cristian, sat Sadina, com.Roata de Jos – supraveghere arheologica – 1000 lei, realizat şi 

încasat’ 

- SC Total Business Land SRL- subcontract cercetare arheologică de diagnostic pentru SC 

TransGas -conductă gaze , 7000 lei realizat şi încasat. 

 

D.2 Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada 

raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției din 

următorul tabel 

 

Nr.crt. Indicatori de performanță 2019 

 

1)  Cheltuieli pe beneficiar [lei] 

(subvenție+venituri-cheltuieli de capital/nr.de beneficiar) 

213 

1794555/8418 

2)  Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3)  Număr de activități educaționale 14 

4)  Număr de apariții media(fără comunicate de presă) Presa scrisă: 175 

Radio -tv: 15 

5)  Număr de beneficiari neplătitori (participanți la activitati 

şi vizitatori neplatitori) 

7224 

6)  Numărul de beneficiari plătitori(vizitatori) 1194 

7)  Numărul de expoziții 19 
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8)  Numărul de proiecte/acțiuni culturale 18 

9)  Venituri proprii din activitatea de bază 5281 

10)  Venituri proprii din alte activități 14014 

 

 

 

E.  SINTEZA PROGRAMELOR SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU 

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT. 

Investigarea preferinţelor publicului şi a modului în care acesta se raportează la 

programele muzeului (expoziţii, evenimente speciale) este o preocupare constantă, împreună cu 

identificarea modalităţilor de atragere a noi categorii de vizitatori.  

Se realizează prin raportare la: 

Programe: 

- program de cartografiere a siturilor arheologice şi de cercetare pluridisciplinară a zonelor 

adiacente siturilor; 

 cercetări de teren întreprinse în mai multe localităţi de pe raza judeţului Giurgiu, care au ca 

obiectiv realizarea unui Repertoriu arheologic al judeţului Giurgiu; 

- Participarea la programe naţionale de cercetare; 

- Cercetarea colecţiilor, realizarea evidenţei ştiinţifice, fotografierea şi clasarea colecţiilor 

muzeale;  

- Cercetare în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului; 

- Clasarea obiectelor de patrimoniu; 

- Creşterea în fiecare an a numărului de expoziţii temporare şi a diverselor manifestări culturale 

faţă de programul minimal aprobat; 

- Aducerea unor expoziţii cu piese celebre din patrimoniul cultural naţional care au atras un 
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număr important de vizitatori de toate vârstele, dar și participarea cu exponate sau expoziții 

proprii la expoziții naționale sau internaționale; 

- Diversificarea ofertei culturale a instituţiei prin manifestări care să satisfacă o gamă largă de 

gusturi culturale (seri muzical- literare, expoziţii de pictură, expoziţii nespecifice muzeului); 

- Cercetări de cabinet pentru completarea documentaţiei secţiei de etnografie; 

- Programe educative; 

- Promovarea imaginii instituţionale; 

- Colaborare cu terţi – organizarea de evenimente în colaborare cu alte instituţii culturale din 

Giurgiu sau din ţară;   

- Creşterea numărului de vizitatori; 

- Creşterea numărului partenerilor; 

- Creşterea numărului articolelor şi ştirilor mass-media; 

- Creşterea numărului articolelor în literatura de specialitate. 

Dintre programele muzeului sunt apreciate de public expoziţiile-eveniment, datorită 

amplorii lor, a colaboratorilor invitaţi să participe la organizarea expoziţiilor, a modului cum sunt 

concepute acestea şi a manifestărilor conexe (conferinţe, programe educative, concerte etc.).  

- programe educative anuale in colaborare cu institutiile de invatamant din judetul Giurgiu; 

- creşterea valorii ştiinţifice a instituţiei; 

- Numărul vizitatorilor muzeului a crescut de la 3242 în 2017 la 8418 în 2019  

- Programe derulate în colaborare cu instituţii locale, naţionale şi internaţionale ocazionate de 

sărbătorirea unor evenimente; 

- Oferirea de spaţii pentru organizarea diverselor manifestări culturale; 

- Găzduirea unor expoziţii temporare desfăşurate pentru valorificarea  obiectelor de patrimoniu 

din colecţii particulare. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, 

planificate pentru perioada de management 

 Dezvoltarea şi diversificarea funcţiei didactice a Muzeului județean Teohari Antonescu prin 

organizarea unor întâlniri ale cadrelor didactice, studenţilor şi cercetătorilor din domeniul istoriei: 
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- Organizarea perioadei de practică de specialitate individuală pentru studenţi din domeniul 

ştiinţelor umaniste, în special istorie; 

- Oferirea de consultanţă de specialitate pentru întocmirea de bibliografii şi facilitarea 

accesului la materiale de specialitate unor categorii de public interesat (elevi, studenţi, cadre 

didactice etc.). 

Participarea la diferite comisii: 

- participarea cu un specialist în Comisia judeţeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 

de pe lângă Instituţia Prefectului – Judeţul Giurgiu; 

- participarea unor specialişti în cadrul unor comisii pentru evaluarea managementului 

unor instituţii sau pentru concursuri de management: Centrul Cultural Ion Vinea Giurgiu, Teatrul 

Tudor Vianu, 

-participarea cu un specialist în Comitetul de conducere al Parcului Natural Comana. 

Alte activităţi: 

- asigurarea de asistenţă de specialitate la solicitarea persoanelor interesate pentru  realizarea unor 

studii sau monografii de localităţi; 

- colaborarea cu diferite instituţii şi organizaţii/ asociaţii culturale pentru realizarea unor 

materiale turistice pentru judeţul Giurgiu. 
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F. PREVIZIONAREA EVOLUTIEI ECONOMICO-FINANCIARE A 

INSTITUTIEI, CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR 

TREBUI ALOCATE DE CATRE AUTORITATE, PRECUM SI A 

VENITURILOR INSTITUTIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE. 

 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

 Pentru anul 2020 veniturile totale preconizate, conform planului de management, sunt de 

4.200.000 lei din care: venituri rezultate din vanzarea biletelor – 30.000, venituri rezultate din 

atragerea de noi surse 2.000.000 lei , subventii bugetare – 2.170.000. 

Cheltuielile pe anul 2020, conform planului de management sunt de 4.200.000 lei dintre care: 

cheltuieli generate de consumul de resurse materiale – 870.000, cheltuieli cu resursele 

umane(salarii) – 1.330.000 şi cheltuieli de capital – 2.000.000. 

 

 

 

2. Numărul de beneficiari estimaţi: 

De la preluarea mandatului de management al Muzeului județean Teohari 

Antonescu numărul vizitatorilor a fost peste cel prevăzut. 

Anul de referinta: 

2017 

Nr. de beneficiari 

estimati: 

Nr. de beneficiari realizaţi: 

 

2017 - 3282 

2018 5000 10109 

2019 5500 7698 

2020 8000 - 

 

3. Analiza programului minimal realizat 

Managementul s-a realizat în baza programelor propuse în contractul de management, 

prezentate, împreună cu proiectele componente. 
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• Valorificarea patrimoniului muzeal şi a cercetării ştiinţifice s-a făcut prin 

realizarea de proiecte, din care: 19 expoziţionale și 2 editoriale . 

• Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie - organizarea de prezentări, 

simpozioane, colocvii, mese rotunde, evenimente pentru publicul larg. 14 

proiecte, din care: prezentări/dezbateri/ simpozioane - 4 și proiecte şi activităţi 

efectuate împreună cu intituţii de cultură  şi invăţământ din tară şi din judeţ-10. 

• Cercetarea istorică a vizat, pe lângă patrimoniul propriu, şi cercetarea în 

diferite unităţi arhivistice, inclusive din Ruse sau Veliko Tarnovo, Bulgaria, 

dfar si de la Moscova sau Varsovia, prin intermediul unor colaboratori sau ai 

unor oameni indragostirti de istorie, pentru realizarea unor studii istorice şi 

pentru documentarea în vederea realizării unor expoziţii, simpozioane sau 

colocvii si chiar a unor studii noi. 

• Cercetarea arheologică, istorică şi a patrimoniului cultural mobil - cercetarea 

arheologică, istorică şi a patrimoniului cultural. După efectuarea demersurilor 

administrative, arheologul muzeului judetean a efectuat deplasari pe teren 

pentru supreavegherea arheologica – DJ 507 Giurgiu – Gostinu si localitatea 

Sadina, comuna Roata de Jos, cercetari arheologice preventive in cadrul 

proiectului BRUA. Un aspect interesant este Acela al cresterii numarului 

donatiilor de obiecte si vestigii arheologice in anul 2019 din partea unor 

personae fizice, acestea imbogatind in mod real patrimonial cu obiecte 

interesante. 

• Evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural mobil - înregistrarea, fişarea şi 

clasarea unor obiecte din patrimoniul muzeului, cât și inventarierea majorității 

bunurilor culturale aflate în sectiile de istorie și istorie memorial, două echipe 

de specialisti lucrând la îndeplinirea acestor 
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obiective.

 

• Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil - restaurarea şi 

conservarea unor obiecte din patrimoniul muzeului s-a aflat anul acesta, 2019, 

în program de pregatire. Totodata, am depus trei proiecte la AFCN, dar au fost 

response din lipsa de fonduri. 

• Programul de marketing şi educaţie muzeală - relaţia directă cu publicul, 

promovarea patrimoniului muzeal, activităţi de educaţie muzeală nonformală, 

de marketing cultural. Dintre obiectivele planului minimal pe anul 2019 s-au 

realizat in proportie de 90%, o singură activitate nerealizandu-se 

Programul de dezvoltare a relaţiilor cu publicul a condus la atingerea obiectivului privind 

creşterea gradului de acces şi participare a publicului, cu precădere a tinerei generaţii la actul de 

cultură, eficientizarea relaţiei  muzeu-public, la cunoaşterea publicului şi adaptarea programelor 

la nevoile şi preferinţele acestuia, inclusive prin numărul mare de accesări al paginii oficiale a 

muzeului, https://www.muzeulgiurgiu.ro/, cat și a paginii noastre de Facebook, 

https://www.facebook.com/muzeuljudeteanteohari.antonescugiurgiu/, tot mai populară în ultima 

perioadă. 

 În vederea promovării imaginii muzeului, a diseminării optime a informaţiilor referitoare 

la patrimoniul muzeului şi oferta sa culturală şi a atragerii publicului către muzeu s-au tipărit 

afişe, invitaţii, bannere, fly-ere, texte de prezentare şi materiale informative, magneți care 

reprezintă muzeul sau obiecte semnificative din colecțiile muzeului, cărți ale specialiștilor din 

muzeu. 

https://www.muzeulgiurgiu.ro/
https://www.facebook.com/muzeuljudeteanteohari.antonescugiurgiu/
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Au fost implementate caiete de impresii pentru cunoaşterea profilului vizitatorului 

muzeului, în limba română, la intrarea în spaţiile expoziţionale, dar bucuria noastră a fost mare să 

găsim foarte multe mesaje de încurajare sau felicitări în limbile bulgară, engleză, germană, 

franceză și… chiar arabă. 

Programul muzeul în mass-media şi on-line a condus, prin intermediul programelor 

derulate, la atingerea obiectivelor privind eficientizarea relaţiei muzeu-public, astfel încât 

instituţia muzeală să devină un punct major de atracţie. A fost înregistrată o prezenţă sporită în 

mass-media şi în mediul online. S-a realizat prezentarea activităţilor muzeului pe web-site-ul 

propriu care include noi secţiuni, un număr sporit de imagini şi posibilitatea ca vizitatorii să 

solicite online informaţii şi să posteze impresii legate de activitatea muzeului. S-au realizat 

programe de educaţie muzeală: program de ghidaje gratuite în expoziţia de bază  pentru publicul 

larg în zilele de sarbatorire a zilei orasului sau pentru femei de  si 8 martie; program special de 

ghidaje tematice destinate elevilor din ciclurile primar, gimnazial şi liceal în cadrul ediţiei 2019 a 

programului „Şcoala Altfel. Să ştii mai multe, să fii mai bun”;  

În cadrul diverselor proiecte implementate cu școlile gimnaziale , licee și Penitenciarul de 

maxima siguranță Giurgiu s-au organizat pentru copii între 7 şi 18 ani, dar și pentru adulții  aflati 

în detentie ateliere de arheologie, de fotografie, seminarii şi lecţii de istorie. 

 

Activitatea muzeului şi atragerea publicului spre activităţile muzeului s-a facut şi prin 

publicarea de articole şi anunţuri în mass-media locală, centrală şi, de asemenea, în presa bulgară 

(https://bnr.bg/shumen/post/100931226/muzeite-v-ruse-i-gurgevo-s-obshti-iniciativi, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ

0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%

D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0

%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B

0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&s

ource=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=

https://bnr.bg/shumen/post/100931226/muzeite-v-ruse-i-gurgevo-s-obshti-iniciativi
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM
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1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ

0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%

D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0

%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B

0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&s

ource=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=

1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ

0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%

D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0

%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B

0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&s

ource=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=

1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=zof1NTEKkgaZvM, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ

0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%

D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0

%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B

0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&s

ource=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=

1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=CdICdjey6Q3UGM,  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ

0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%

D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0

%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B

0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&s

ource=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=

1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GpSDfMNmhXze8M,) şi prin reţelele de socializare. Pentru 

atragerea și menținerea contactului dintre muzeu și publicul tânăr în contextul evenimentelor 

organizate în 2019 a fost create de către o firmă și pusă la dispoziția noastră gratuit o aplicație 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=FrNxylvQLfQQXM&imgdii=1pfAfQrpdKFpoM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=GUZnfrARpXZqXM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=zof1NTEKkgaZvM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=zof1NTEKkgaZvM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enRO857RO857&sxsrf=ALeKk02ao0ca2nEIaQ0VAhAGUUa3ncl1xw:1582162214751&q=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwje46XG_d7nAhUdi8MKHW3QD80QsAR6BAgJEAE&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=zof1NTEKkgaZvM
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informatică în premieră națională și mondială, denumită Trivipedia, în care vizitatorul 

interactioneaza cu personajul istoric.  

De asemenea, în anul 2019, muzeul a produs si pus la dispozitia publicului sau două 

panouri stradale foto și patru filme documentare de scurtă durată, iar în anul 2020 urmează să 

avem propria emisiune istorică la un post de televiziune locală, Open Tv. 

Ce îmi propun pentru acest an  2020? 

 Să îmi duc la bun sfârșit mandatul, în cele mai grele condiții bugetare, să fiu la fel de 

creativ, să susțin munca, talentul și provocările, împreună cu echipa corectă și muncitoare, deși 

jalnic plătită a instituției, să îi dăm o identitate vizuală corectă muzeului și să trezim mințile celor 

care nu s-au renovat indeajuns pentru aceste vremuri stufoase. 

Zâmbește, altădată era și mai rău!  

Stabilitatea este împotriva derizoriului, iar istoria este veșnică, neșovăitoare și scutită de 

calomnii! 

 

Manager, 

IONEL MUSCALU   

 


