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Capitolul I 

 

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

Consiliul Județean Giurgiu, denumit în continuare Autoritatea, pentru Muzeul Județean 

Teohari Antonescu Giurgiu, denumit în cele ce urmează Muzeul, instituție aflată în 

subordinea sa, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și 

completări prin legea nr. 269/2009, denumită în continuare Ordonanța, precum și cu cele ale 

Regulamentului de evaluare1. 

   

 Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza următoarelor 

criterii de evaluare:  

1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoara activitatea și în raport 

cu sistemul instituțional existent;  

2. îmbunătățirea activității instituției;  

3. organizarea/sistemul organizațional al instituției;  

4. situația economico-financiară a instituției;  

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.-31.12.2021, reprezentand evaluarea 

primului 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, 

mai mult sau mai putin 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 într-un mediu cultural care, încet dar sigur, începe 

să își reia cel puțin parțial dinamismul anterior izbucnirii pandemiei SARS-COV2.  

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. 

Obiectul de activitate al Muzeului este constituit din secțiile enumerate mai sus și se 

reflecta în administrarea, conservarea și prezentarea către public a unor artefacte ce acoperă 

intervalul temporal paleolitic- contemporaneitate si se materializeaza prin indeplinirea 

urmatoarelor atributii principale.  

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

specifice a patrimoniului muzeal detinut;  
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- 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. 

 

Muzeul Judetean Teohari Antonescu Giurgiu 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 5 principii:  

- promovarea valorilor culturale judetene si nationale;  

- autonomia actului cultural si neangajarea politico-ideologica sau religioasa; 

- liberul acces si sanse egale la cultura; 

- participarea activă la viața cultural-educativă a județului; 

- adaptarea mijloacelor de prezentare a patrimoniului și activității muzeale către 

public la noile tehnologii digitale. 

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 
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baza, vanzarea de publicatii proprii, brosuri si pliante, venituri din prestari servicii - cercetare 

arheologica preventiva, intocmirea de studii arheologice si istorice, sponsorizari).  

În anul 2021, 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. Perioada 

menționată a constituit un interval 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. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei de la 01.01.2021 - 31.12.2021, reprezentând prima 

evaluare. 

 

 

STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE 

 

A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA  

Evoluțiile economice la nivel național și mondial din ultimii doi s-au repercutat 

inevitabil și asupra activității și resurselor financiare ale muzeului. 

Putem afirma că ne aflăm în fața unui real caz de forță majoră, care pe lângă faptul că 

generează imprevizibilitate, limitează capacitățile de manifestare și expresie a activității 

muzeale. 

 În același context dar dintr-o altă perspectivă, condiționările din varii domenii 

generate de pandemia SARS-COV2 au complicat și mai mult paradigma socială și financiară 

în care muzeul își desfășoară activitatea. 

 Pentru a contracara măcar parțial efectele expuse mai sus echipa managerială a 

desfășurat o campanie susținută de popularizare a patrimoniului și activității muzeale, 

preponderent prin intermediul mass-media locală și al rețelelor de social media. 

 De asemenea, s-a pus un accent sporit pe activitatea de digitalizare a patrimoniului și 

prezentarea acestuia în spațiul virtual. 

 Nu în ultimul rând, activitatea muzeală a fost afectată consistent, mai ales în semestrul 

II al anului 2021 de implementarea proiectului de consolidare a sediului principal din strada 
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C.D. Gherea nr. 3, care adăpostește cea mai mare parte a patrimoniului și majoritatea 

covârșitoare a spațiilor administrative. 

 Dat fiind faptul că cel mai probabil în trimestrul II al anului 2022 sediul amintit va 

trebui plasat în custodia constructorului “liber de orice sarcină”, o mare parte a activității a 

fost îndreptată spre: 

- identificarea și implementarea unor soluții privind relocarea patrimoniului muzeal, 

cu respectarea prevederilor legale privind transportul, securitatea și conservarea 

obiectelor de patrimoniu; 

- identificarea unor soluții privind relocarea personalului muzeal în sediile 

secundare și păstrarea capacității lucrative a acestuia cât mai aproape de normal; 

- colaborarea cu partenerii români din cadrul proiectului de consolidare (Consiliul 

Județean, Fundația Amfiteatru ș.a.) pentru o desfășurare optimă a etapelor 

proiectului.   

 

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

aceleiaşi comunităţi; 

Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”  a extins în anul 2021 colaborarea cu alte 

muzee din ţară şi din Bulgaria la realizarea unor expoziţii temporare și proiecte bilaterale, care 

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

valorilor culturale româneşti).  

Printre entitățile juridice devenite deja parteneri tradiționali ai Muzeului se numără: 

La nivel municipal și județean: 

- 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. 

La nivel interjudețean și național: 

- Muzeul judeţean Argeş; 

- Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; 

- Muzeul Naţional de Istorie a României; 
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- 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; 

- Complexul National Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviste. 

Suplimentar celor prezentate mai sus au fost deschise noi punți de colaborare cu 

instituții similare dintre care amintim: 

- Muzeul Dunării de Jos - Călărași; 

- Muzeul Casa Mureșenilor - Brașov. 

S-a menținut totodată parteneriatul cu instituțiile de învățământ, cultură, relligioase și 

organizațiile nonguvernamentale de pe teritoriul județului.  

Această relație de colaborare a oferit majoritatea beneficiarilor atât pentru vizitarea 

expoziţiilor permanente şi temporare cât şi pentru activităţile cultural interactive desfăşurate 

la şcoli şi muzeu.  

Redăm mai jos parteneriatele deja existente la debutul anului 2021:  

- 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; 

- Episcopia Giurgiului; 

- Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul”; 

- Catedrala Episcopală ,,Adormirea Maicii Domnului”; 

- Mănăstirea ,, Sf. Ioan Rusul” Slobozia; 

- Mănăstirea Comana. 
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 În anul 2021 acestora li s-au adăugat: 

- Grădinița Albă ca Zăpada - Giurgiu; 

- Școala Gimnazială nr. 1 - Frătești, Giurgiu; 

- Școala Gimnazială “Remus Bengescu” - Pietrele, Giurgiu; 

- Școala de Vară Danube Transnational - București; 

- Cercetașii României - Danubius, Giurgiu; 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu; 

- Asociația Bio Mironești - Giurgiu; 

- Asociația DAR Development - Dâmbovița. 

 

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. 

 

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: 

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

de profil din judeţ; 

- Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu reprezintă un centru cultural cu 

îndelungată tradiţie; 

- Muzeul administrează colecţii valoroase, cu un număr mare de obiecte (aproximativ 

105.000 de piese din domeniile arheologie, istorie, numismatică, etnografie, artă, 

documentaristică); 

- Muzeul dezvoltă și susține permanent parteneriatul cu unităţi de învăţământ, instituţii de 

profil şi asociaţii culturale în scopul creşterii vizibilităţii judeţului Giurgiu; 
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-   În perioada supusă raportului, muzeul a diversificat modalitățile de prezentare a colecțiilor 

precum și tematica expozițională aferentă domeniilor de activitate;   

- Creșterea numărului de proiecte realizate în colaborare cu instituții culturale și 

parapedagogice (asociații, fundații ș.a.); 

-   Identificarea unor noi spații de expunere a patrimoniului și activității muzeale, atât fizic 

(Galeriile  de Artă, Ateneul Giurgiu), cât și creșterea prezenței în spațiul virtual. 

 

2.2 Puncte slabe  în realizarea obiectivelor: 

- numărul insuficient de personal specializat; 

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

captarea potenţialilor beneficiari; 

- legislaţie referitoare la acţiuni de protocol; 

- lipsa unui birou de marketing- public relations. 

  

2.3 Oportunităţi  create pentru realizarea obiectivelor: 

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

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

-  dezvoltarea unor proiecte turistice la nivel local şi judeţean; 

-  interesul manifestat pentru muzeu în afara graniţelor. 

 

  2.4  Ameninţări ce pot periclita obiectivele muzeului: 

-  instabilitatea economică, legislativă și politică, capabilă să genereze tendinţa alocării unor 

sume tot mai mici pentru satisfacerea nevoilor culturale;  

- imprevizibilul generat de situația pandemică; 

-  preferinţa publicului pentru un alt gen de manifestări. 

 

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

Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” asigură promovarea tuturor evenimentelor 

ştiinţifice, expoziţionale, editoriale şi educative, atât prin mijloace proprii cât și cu ajutorul 

presei locale.  

Modalitatea cea mai frecventă de promovare a constat în: 

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

desfăşurării manifestării; 
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- comunicate de presă ; 

- organizarea de conferinţe de presă; 

- scurte comunicate 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; 

- oferirea posibilităţii de vizitare gratuită a unităţilor muzeale  proprii, după caz; 

- 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;  

- proiecte realizate cu organizaţii, fundaţii şi asociaţii culturale:(Cenaclul literar 

„Luceafărul, Crucea Roşie, Filiala Giurgiu); 

- prezența din ce în ce mai puternică în spațiul virtual (youtube, social media etc.) prin 

intermediul filmelor documentare. 

 

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

cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată        

            1. Măsurători calitative şi cantitative:  

 În anul 2021, 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 (Zilele Culturii Naționale, Ziua Femeii, Noaptea Muzeelor, Zilele Muzeului).  

 Deoarece am constatat o diversificare a subiectelor de interes în cadrul publicului 

vizitator, am diversificat paleta expozițiilor temporare (am constatat o apetență crescută față 

de artele vizuale) precum și realizarea unor evenimente conjugate (științific, educativ-

recreativ, cultural), dintre care amintim atelierele din curtea muzeului precum și punerea în 

scenă în premieră a două piese de teatru (Generații – Moștenirea tăcută și Wanted – politică 

prin comedie). 

 Un accent deosebit pe valorificarea potenţialului de vizitare a Muzeului judeţean 

„Teohari Antonescu” a fost augmentat prin intermediul actorilor de audienţă locală (site, 

media, publicaţii de specialitate) şi naţională (site, media, publicaţii de specialitate).  

 În acest sens, in anul 2021, s-a postat constant pe pagina de Facebook si pe site-ul 

oficial al muzeului informaţii şi imagini privind oferta culturală a instituţiei. 
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 În contextul socio-economic prezentat mai sus, s-a acordat o atenție mult mai 

pregnantă  prezenței muzeului în spațiul virtual. 

 Astfel, pe parcursul anului 2021 s-au realizat, prin mijloace proprii, 13 de minifilme 

documentare. Totodată, pentru a diversifica paleta activităților muzeale, au fost realizate 

numeroase lansări de carte și alte activități culturale care nu intră de obicei în aria activității 

unui muzeu. 

 Din analiza publicului vizitator efectuată de către specialiștii muzeului au rezultat 

următoarele tendințe: 

 - translatarea informației strict științifice, pe cât posibil, în limbaj comun, facil de 

asimilat; 

 - combinarea informațiilor considerate importante din punct de vedere științific cu 

aspecte relativ minore, care sensibilizează auditoriul și contribuie la micșorarea distanței 

psihologice dintre vizitator și personajul istoric; 

 - folosirea noii tehnologi în cadrul prezentării expozițiilor, fie ele permanente sau 

temporare. 

 

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 dublare a numărului de vizitatori, cel mai numeros 

public înregistrându-se 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.  

 

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 

  În anul 2021, majoritatea proiectelor au fost destinate publicului și temeaticii județene, 

prin raportare evidentă la evenimentele cheie ale culturii naționale. 
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Astfel instituţia noastră a participat la expozitii importante, de interes județean și 

național, 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: 

- 15.01.2021 - Mihai Eminescu - Răsăritul eternității; 

- 16.01.2021 - Vlad Țepes - între întuneric și lumină; 

- 17.01.2021 - Dinu Ștefan Moraru - savantul necunoscut al orașului; 

- 18.01.2021 - Anea - prințesa războinică a preistoriei; 

- 19.01.2021 - Scrisoarea III - Istorie, poezie și patriotism la Porțile Orientului; 

- 16.02.2021 - Nicolae Bălănescu - director și proprietar de ziare; 

- 17.02.2021 - Dragobetele - Sărbătoarea îndrăgostoților la români; 

- 01.03.2021 - Ștergare de Vlașca în culorile mărțișorului; 

- 05.03.2021 - Venus - Femeia Eternă; 

- 08.03.2021 - Marea Zeiță Mamă - reprezentări din zona Vlașca; 

- 14.04.2021 - Oul pascal - de la simbol la creație; 

- 22.04.2021 - Giurgiu: renaștere prin oglinda timpului; 

- 23.04.2021 - Giurgiu - povestea AND-ului unui oraș; 

- 18.05.2021 - Costumul popular de sărbătoare din zona Vlașca; 

- 21.05.2021 – Tudor Vladimirescu – memoria unui patriot român; 

- 12.06.2021 - Noaptea muzeelor; 

- Dumitru Iuca; 

- Povești colorate din Muzeul Golești; 

- Jucării din ceramică. 

- 24.06.2021 - Ziua Internațională a iei; 

- 05.07.2021 - Expoziție Cicerone Popescu; 

- 09.08.2021 - Generații - Moștenirea tăcută; 

- 06.09.2021 - Povești din Herăști; 

- 27.09-02.10.2021 - Zilele Muzeului; 

- 01.12.2021 - România și drumul spre întregire statală și națională; 

- 18.12.2021 - Creație, magie, bucurie. 
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SEMINARII, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE SI MESE ROTUNDE: 

- 01.10.2021 – Teologi, preți și călugări vlăsceni; 

- 02.10.2021 – Istoria substanțelor halucinogene. 

 

LANSĂRI DE CARTE: 

- 02.10.2021 – “Ayahuasca - între mit și realitate”, Cătălin Țone; 

- 16.12.2021 – “Fals tratat de muzeologie”, vol. I, Emil Păunescu, Gelu Brâncoveanu; 

- 18.12.2021 – “O poveste despre unicorni”, autor Alexia Țone. 

 

PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI EFECTUATE ÎMPREUNĂ CU INSTITUŢII DE CULTURĂ  ŞI 

INVĂŢĂMÂNT DIN TARĂ ŞI DIN JUDEŢ: 

 

18.02.2021 – Dragobetele – atelier de educație și creație muzeală; 

25.02.2021 – Mărțișorul – atelier de educație și creație muzeală; 

05.03.2021 – Ziua Mamei – atelier de educație și creație muzeală; 

05-31.07.2021 – Urboteca – atelier de educație și creație muzeală; 

30.07.2021 – Apariții editoriale bolintiniene și giurgiuvene din perioada pandemiei – Cărțile 

Sudului – eveniment cultural; 

09.08.2021 – Generații – moștenirea tăcută; 

06.09.2021 - Povești din Herăști; 

15.09.2021 – Epopeea independenței balcanice – proect cultural/publicistic; 

28.09.2021 – In memoriam Petre Ghelmez – eveniment cultural 

29.09.2021 – Ocupații la Dunărea de Jos – ateliere meșteșugărești; 

10.11.2021 – vizita ambasadorului Franței la Monumentul Soldaților din Primul Război 

Mondial; 

15.12.2021- Ajutoarele lui Moș Crăciun – atelier educativ; 

 

B.2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

Muzeul Giurgiu a încercat în anul 2021, 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:   

- Grădinița Albă ca Zăpada - Giurgiu; 

- Școala Gimnazială nr. 1 - Frătești, Giurgiu; 
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- Școala Gimnazială “Remus Bengescu” - Pietrele, Giurgiu; 

- Școala de Vară Danube Transnational - București; 

- Cercetașii României - Danubius, Giurgiu; 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu; 

- Asociația Bio Mironești - Giurgiu; 

- Asociația DAR Development - Dâmbovița. 

   

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; în acest sens, în 

cadrul anului 2021 s-a finalizat 90% din inventarul patrimoniului muzeal; 

- atragerea publicului tânăr prin reformarea modalităților de prezentare, prin o mai 

bună colaborare cu decidenții asimilați sectorului middle management din cadul instituțiilor 

de învățământ (educatori, învățători, profesori diriginți); 

- o prezență cât mai consistentă în spațiul virtual. 

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

profesională şi prin angajarea unor noi salariaţi; au fost constituie premisele realizării unei 

restructurări a organigramei în conformitate cu obiectivele proiectului de management. 

 

 

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 1 ianuarie 2021 in Statul de functii al Muzeului Judetean ,,Teohari Antonescu,, 

Giurgiu figurau 36 posturi dintre care  ocupate 33 si  vacante 3. 
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La sfarsitul perioadei raportate (31 decembrie 2021) in Statul de functii al Muzeului 

Judetean ,,Teohari Antonescu,, Giurgiu figurau 34 posturi dintre care ocupate 32, astfel: 

- Conducerea – 3 posturi, ocupate 3 – Manager, Director adjunct, Contabil Sef 

- Personalul de specialitate – 14 posturi,  ocupate 13 

- muzeografi – 5 (Arheologie – 1, Istorie -1, Istorie Memoriala – 1, Colectia Muzeala 

Comana -1, Etnografie -1) 

- Restauratori – 3 (Arheologie-1, Istorie Memoriala-1, Etnografie si arta-1) 

- Conservator – 1 (Etnografie si arta-1) 

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

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

- Desenator – 1 (Arheologie) 

- Personalul Administrativ – 17 posturi,  ocupate 16 

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

1) 

- Administrator – 1 

- Sofer – 1 

- Casier – 1 

- Secretar-dactilograf – 1 

- Paznici – 5  (1 vacant) 

- Muncitori calificati – 4 

- 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. 
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 În perioana 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, Muzeul Județean ‘’Teohari 

Antonescu’’ Giurgiu a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite, respective 

Consiliului Județean Giurgiu, următoarele propuneri de reglementare prin acte normative: 

 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 2021 – 31 decembrie 2021, Muzeul Județean ‘’Teohari 

Antonescu’’ Giurgiu a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite, respective 

Consiliului Județean Giurgiu, următoarele propuneri de reglementare prin acte normative: 

• Adresa Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu nr. 30 din 08.01.2021 de  

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

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.89/20.04.2021 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 2021. 

• Adresa nr.2112/05.10.2021 a Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu, privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.236/07.10.2021 

• Adresa nr.2147/11.10.2021 a Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu, privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.245/13.10.2021. 

• Adresa nr.2252/09.11.2021 a Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu, privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.291/18.11.2021. 

• Adresa nr.2391/13.12.2021 a Muzeul Județean ‘’Teohari Antonescu’’ Giurgiu, privind 

aprobarea virării de credite în cadrul aceluiaşi capitol şi aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.317/15.12.2021. 

 

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: preşedinte – managerul muzeului, membrii-directorul adjunct, contabilul, un 

reprezentant al Consiliului județean şi un număr de trei persoane desemnate prin dispoziția 

Preşedintelui Consiliului județean. 
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 Pe parcursul perioadei raportate au avut loc periodic sau, după caz, în urma unor 

situații apărute în mod punctual o serie de sedințe, astfel: 

- şedinte ale Consiliului de Administrație, întrunite trimestrial;  

- 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/sanționare) 

Deşi personalul instituţiei nu este foarte numeros, realizările, în aceste condiţii, sunt 

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 

- 01.02.2021 – pensionare post supraveghetor Secția Memorială Petre Ghelmez; 

- 29.09.2021 – pensionare post paznic sediu central Muzeu; 

- 01.10.2021 – pensionare – post restaurator Secția Etnografie și Artă; 

• Suspendare contract de munca 

Nu este cazul. 

• Angajari de personal 

Nu este cazul 

• Cursuri de formare profesionala 

Curs manager cultural – Dumitru Gabriel-Virgil 

 

• Evaluarea personalului 

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

data de 31 ianuarie 2022 pentru anul 2021, toți angajatii obtinand calificativul maxim (foarte 

bine). 
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• Promovarea personalului 

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

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

- 1 gestionar custode,; 

- 1 inspector de specialitate; 

- 1 muzeograf 

• Sanctiuni disciplinare 

Nu este cazul. 

 

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; 

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 2021 nu au fost realizate alte lucrări. 

 

C

C.6 

Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau 

a altor organisme de control în perioada raportată 

 

- Controlul de regularitate al Curți de Conturi, în care nu au fost semnalate nereguli și 

nu au fost aplicate măsuri de îndreptare sau sancțiuni. 
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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 1.747 2.218 2.169 97,79 

I.1VENITURI PROPRII 5 5 4 80,00 

I.2 SUBVENTII PENTRU 

INSTITUTII PUBLICE 

a. secțiunea de funcționare 

b. secțiunea de dezvoltare 

1.742 

 

1.742 

0 

2.213 

 

2.213 

0 

2.165 

 

2.165 

0 

97,83 

 

97,83 

0 

II.CHELTUIELI 1.747 2.218 2.169 97,79 

II.1CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

1.485 1.906 1.872 98,22 

II.2 CHELTUIELI BUNURI 

SI SERVICII 

262 312 297 95,19 

III.CHELTUIELI DE 

CAPITAL (active 

nefinanciare) 

0 0 0 0 

 

In cadrul secțiunii de funcționare s-a înregistrat o execuție a bugetului de 97,79% .  

Pentru secțiunea de dezvoltare nu au fost prevăzute fonduri, instituția beneficiind de 

implementarea unui proiect de restaurare, conservare şi dotare derulat de ordonatorul 

principal de credite. 

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

regăsit în următorul tabl: 
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I. BUGET DE VENITURI 2.168.768 

I.1 VENITURI PROPRII 3.650 

I.1.1 Vânzare bilete 3.650 

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

I.1.3 Alte venituri  - 

I.2 SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE 

a. Secțiunea de Funcționare 

b. Secțiunea de Dezvoltare 

2.165.118 

2.165.118 

II CHELTUIELI 2.168.118 

II.1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.871.558 

1.1 Cheltuieli salariale în bani 1.830.500 

1.2 Cheltuieli salariale in natura - 

1.3 Contribuții 41.058 

II.2 CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 297.210 

2.1 Furnituri de birou 1.717 

2.2 Incălzire, iluminat şi forță motrică 146.066 

2.3 Apă, canal, salubritate 10.628 

2.4 Carburanți şi lubrifianți 5.000 

2.5 Poştă, telecomunicații, radio-tv, internet 6.195 

2.6 Reparații curente 12.847 

2.7 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.983 

2.8 Deplasări interne 1.108 

2.9 Altele (întreținere şi funcționare, cărți şi publicații etc) 111.666 

II. CHELTUIELI DE CAPITAL (ACTIVE NEFINANCIARE) 0 

  

Veniturile proprii înregistrate în anul 2021 au fost constituite 100% din vânzarea 

biletelor de intrare, respective 3650 lei. 

Lipsa specialiştilor îşi pune semnificativ amprenta, instituția neputând efectua lucrări 

de cercetare arheologică, lucrări ce reprezintă o sursă importantă de venituri.  
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D.2 Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel 

 

Nr.crt. Indicatori de performanță 2021 

1)  Cheltuieli pe beneficiar [lei] 

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

1693 

2168768/1281 

2)  Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3)  Număr de activități educaționale 6 

4)  Număr de apariții media (fără comunicate de presă) Presa scrisă: 44 

Radio-tv: 24 

5)  Număr de beneficiari neplătitori (participanți la activitati 

şi vizitatori neplatitori) 

790 

6)  Numărul de beneficiari plătitori(vizitatori) 491 

7)  Numărul de expoziții 11 

8)  Numărul de proiecte/acțiuni culturale 17 

9)  Venituri proprii din activitatea de bază 3650 

10)  Venituri proprii din alte activități - 

 

  

E.  SINTEZA PROGRAMELOR SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU 

INDEPLINIREA OBLIGATIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE 

MANAGEMENT 

Strategia de îndeplinire a obligațiilor asumate prin proiectul de management a ținut cont de: 

- capacitatea muzeului de a organiza evenimente în contextul pandemic; 

- capacitatea muzeului de a organiza evenimente în contextul indisponibilizării sediului 

principal; 

- identificarea unor metode de a oferi publicului informație nu neapărat prin vizitarea fizică a 

expozițiilor muzeale; 

- identificarea unor noi spații expoziționale; 

- extinderea activității muzeale în mediul rural. 

 

PROGRAME 

1. Valorificarea patrimoniului prin proiecte expoziționale 

a. Digitizarea patrimoniului – comorile muzeului prezentate prin filme documentare – 

digitalizare; realizarea de minifilme expoziționale; 

b. Organizarea de evenimente (mese rotunde, expoziții temporare), cu abordare 

multidisciplinară în cadrul subprogramului Istorie, credință și legendă; 

c. Ascensiunea oamenilor – demararea proiectului de prezentare în mod ilustrativ/narativ a 

evoluției omului de la Australopithecus Aferensis până la Homo Sapines Sapiens; 
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d. Istoria povestită – realizarea de minifilme documentare și microexpoziții cu scopul de a 

pune în lumină valorile naționale relevenate la nivelul județului precum și personalitățile 

locale; 

e. Editare carte – Fals tratat de muzeologie, autor Emil Păunescu Vol I - editat; Giurgiu în 

carotgrafia marilor Imperii – Coord. Florentin Breazu – în curs de apariție; Ascensiunea 

oamenilor – coord. Gabriel Dumitru – în curs de apariție; 10 ani de întuneric – autor 

Gabriel Dumitru –în curs de apariție. 

 

2. Valorificarea patrimoniului prin proiecte interactive 

a. Educație muzeală, redescoperirea patrimoniul uitat – Generații. Moștenirea tăcută; 

expoziții stradale; Noaptea Muzeelor 2021; 

b. Educație muzeală – creație, trecut și prezent; ateliere, miniexpoziții, implicare în activități 

caritabile; 

c. Burebista 2100 – identificarea modalităților de valorificare din toate punctele de vedere a 

patrimoniului din zona vizată – în curs de implementare. 

 

3. Giurgiu în cultura națională 

a. Zilele Culturii Naționale; - expoziții, conferințe de presă, filme documentare; 

b. Giurgiu – ADN-ul unui oraș și al locuitorilor săi – film documentar; 

c. Comana, Giurgiu – Vlad Țtepeș între întuneric și lumină – film documentar. 

 

4. Activități suplimentare 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

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 2022 veniturile totale preconizate, conform bugetului de venituri şi 

cheltuieli, sunt  2.326.000 lei din care: venituri rezultate din vanzarea biletelor 3000, subventii 

bugetare 2.323.000 lei. 

Cheltuielile pe anul 2022 sunt de 2.326.000 lei dintre care: cheltuieli generate de 

consumul de resurse materiale 406.000, cheltuieli cu resursele umane (salarii) 1.920.000. 

2. Numărul de beneficiari estimaţi: 

Anul de referinta: 

2018-2021 

Nr. de beneficiari 

estimati: 

Nr. de beneficiari realizaţi: 

 

2018 5000 10109 

2019 5500 7698 

2020 5302 4923 

2021 5000 1281 
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3. Analiza programului minimal realizat 

 

 

 

 

Manager 

Gabriel-Virgil DUMITRU 

Nr. 

crt. 

Programul Scurtă  

descrierea a 

programului 

Număr  

proiecte  

în cadrul  

programului 

Denumirea  

proiectului 

Buget  

prevăzut  

pe  

program 

(lei) 

Buget  

realizat 

pe  

program 

(lei) 

Anul 2021  

1 Valorificarea  

patrimoniului  

prin  

proiecte  

expoziționale 

Expoziție  

temporară  

şi film  

documentar 

4 Digitizarea 

patrimoniului-  

Comorile  

muzeului în filme 

documentare 

5 000 1 312 

Istorie, credință şi 

legendă 

 2 000 300 

Ascensiunea  

oamenilor 

1 000 200 

Istoria povestită  1 000 500 

Editare carte 10 000 0 

Total 30 000 2 312 

2. Valorificarea  

patrimoniului  

prin proiecte  

interactive 

 3 Educație muzeală 

–  

Redescoperirea  

patrimoniului uitat 

 700 400 

Educație muzeală 

–  

creație, trecut  

şi prezent 

1 000 200 

Landmark –  

Burebista 2100 

800 150 

Total 2 500 750 

3 Festival  

cultural 

Manifestare 

cultural-

ştiințifică 

pentru punerea 

în valoare a 

personalităților 

giurgiuvene 

1 Landmark –  

Giurgiu în  

cultura națională 

15 000 9 500 

Total 15 000 9 500 

Total General 47 500 12 562 


