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Pe parcursul anul 2018, Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean Teleorman, şi-a desfăşurat activitatea cultural-ştiinţifică prin intermediul a şase 
programe şi anume: 

 
1) programul Valorificarea patrimoniului muzeal şi a cercetării ştiinţifice; 
2) programul Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie; 
3) programul Cercetarea arheologică, istorică şi a patrimoniului cultural mobil; 
4) programul Evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural mobil; 
5) programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil; 
6) programul Marketingul şi educaţie muzeală. 
 
►   Evenimentele desfăşurate în cadrul programului „Centenar”. Au cuprins un palier variat 

de evenimente: simpozioane, prezentări de carte, expoziţii temporare: 
 

  1) Manifestarea 27 martie 1918 – Unirea Basarabiei cu România, s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială 
Lăceni. Au fost evocate principalele momente care au condus la unirea Basarabiei cu România, primul 
eveniment major din anul unionist 1918 (27 martie); 
  2) Simpozionul Centenar Basarabia, desfăşurat în colaborare cu Filiala Teleorman a Societăţii de 
Ştiinţe Istorice din România (27 martie); 
  3) Expoziţia temporară Centenarul văzut prin ochii copiilor în cadrul căreia au fost prezentate desene 
ale elevilor de la Şcolile Gimnaziale „Ştefan cel Mare” şi „Mihai Viteazul” din Alexandria (18-31 mai); 
  4) Simpozionul Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918, în colaborare 
cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (4, 5 octombrie). 
Simpozionul a vizat evidenţierea evenimentelor istorice care au condus la crearea României Mari. Timp 
de două zile, 16 specialişti din domeniul istoriei au prezentat o serie de probleme legate de tema 
simpozionului, cu sublinierea unor aspecte inedite sau mai puţin cunoscute din perioada respectivă. 
  5) Volumul Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918 – Lucrările 
Simpozionului Naţional, Alexandria 4, 5 octombrie 2018, a cuprins lucrările simpozionului respectiv – 
16 studii şi articole – şi a fost lansat în ziua de 5 octombrie a.c.; 
  6) Prezentarea 1 Decembrie 1918-2018 - Centenarul Marii Uniri susţinută la Liceul „Mircea Scarlat” 
Alexandria (30 octombrie), cu Şcoala Gimnazială nr. 5 Alexandria, la muzeu (27 noiembrie) şi la Liceul 
Tehnologic nr.1 Alexandria (28 noiembrie); 
  7) Expoziţia temporară 1918 Anul Întregirii Naţiunii, organizată în cadrul proiectului expoziţional 
multianual (2016-2019) România şi Războiul de Întregire, derulat în colaborare cu Biroul Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale, Muzeul Naţional de Istorie a României şi a PS Galaction, Episcopul 
Alexandriei şi Teleormanului. Expoziţia a urmărit evidenţierea evenimentelor istorice care au condus la 
crearea României Mari, privite în context local, naţional şi european, a importanţei evenimentelor din 
perioada Primul Război Mondial şi a Marii Uniri, prin intermediul mijloacelor muzeo-tehnice specifice. 
Deschiderea expoziţiei a avut loc pe data de 31 octombrie a.c., urmând să rămână la dispoziţia 
vizitatorilor până la 22 februarie 2019. 

 
►   Una dintre principalele direcţii de activitate ale instituţiei muzeale a o fost ilustrată de 

activitatea expoziţională. Au fost vizate expoziţiile permanente, ce valorifică principalele colecţii muzeale 
(de arheologie, numismatică, etnografie şi istorie), precum şi expoziţiile temporare, majoritatea rodul 
unor colaborări interinstituţionale. Astfel, pe lângă cele trei expoziţii permanente de arheologie, 
etnografie şi istorie recentă, în anul 2018, la Muzeul Judeţean Teleorman, au fost organizate şi găzduite 
12 expoziţii temporare, unele dintre ele în cadrul unor proiecte expoziţionale multianuale, ce au abordat o 
tematică diversificată din domeniile arheologiei, istoriei, etnografiei sau artei: 

 
  1) Comori documentare şi fotografice - din patrimoniul Biroului Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale şi Muzeului Judeţean Teleorman, organizată în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale (15 decembrie 2017 - 16 februarie 2018). 
  2) Mărţişoare pentru mame, expoziţie realizată de preşcolari şi şcolari, în cadrul parteneriatelor 
educaţionale încheiate cu diferite unităţi de învăţământ (28 februarie-23 martie); 



 3 

  3) Porţi către cer, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Marian Crângaşu şi Marius Nistor         (29 
martie-7 aprilie); 
  4) Podoabele în preistorie, expoziţie itinerantă organizată de Muzeul Judeţean Buzău şi alte şapte muzee 
din ţară, care a pus în valoare o serie de o obiecte de podoabă din epoca neo-eneolitică şi a bronzului 
timpuriu (20 aprilie-31 mai); 
  5) Anotimpurile în lumea satului teleormănean, expoziţie ce a pus în valoare printr-o serie de obiecte 
etnografice aspecte de viaţă cotidiană, port, tradiţii şi obiceiuri specifice celor patru anotimpuri, aşa cum 
sunt percepute în calendarul popular (18 mai 2018-30 aprilie 2019); 
  6) Centenarul văzut prin ochii copiilor (18-31 mai); 
  7) Personalitatea lui Gh. Vartic în sculptură şi corespondenţă, expoziţie de artă şi memorialistică ce a 
tratat personalitatea sculptorului de origine basarabeană. A fost etalată pentru prima dată o mare parte a 
donaţiei de sculptură intrată în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman cu aproape 20 de ani în urmă 
(26 iulie-27 august); 
  8) Expoziţia Drumul apei, a fost realizată cu fotografii ale elevilor Colegiului Naţional „Alexandru 
Dimitrie Ghica” din Alexandria (23 august-3 septembrie); 
  9) Anotimpuri, expoziţie fotografică itinerantă realizată de grupul de promovare a fotografiei de amatori 
şi profesionişti „La Conacul Fotografilor”, expusă anterior în alte 10 oraşe din ţară, s-a aflat şi la Muzeul 
Judeţean Teleorman (31 august-21 septembrie); 
10) Colecţii şi Colecţionari, expoziţie dedicată colecţionarilor şi colecţiilor lor în cadrul proiectului 
Octombrie, Luna Colecţionarului, ediţia a VII-a (28 septembrie-26 octombrie); 
11) Blue Banks – Identităţi feminine în mediul rural a fost o expoziţie realizată de Asociaţia TETA 
Alexandria, cu cofinanţarea AFCN. După ce a fost deschisă la Bucureşti, expoziţia a fost itinerată la 
Căminul Cultural din Conţeşti şi la Muzeul Judeţean Teleorman, între 9-23 octombrie; 
12) 1918 Anul Întregirii Naţiunii, (31 octombrie 2018-22 februarie 2019). 

 
Ciclul expoziţional „Exponatul lunii”, iniţiat cu 11 ani în urmă (în martie 2008) a continuat şi în 

2018. Lună de lună, a fost supus atenţiei vizitatorilor un obiect cu valoare arheologică, istorică, 
memorială sau etnografică deosebită ce a fost expus în Holul de onoare al muzeului, împreună cu o 
bogată bază documentară. În cadrul ciclului expoziţional a continuat şi concursul lunar Vino la muzeu şi 
câştigă.  

 
Au fost prezentate următoarele exponate: 

- ianuarie - Retrospectiva anului 2017; 
- februarie - Putineiul; 
- martie - Zaharniţa; 
- aprilie - Icoană pe lemn Sf. Mare Mucenic Gheorghe; 
- mai - Vasul antropomorf; 
- iunie - Suport metalic pentru bol; 
- iulie - Bota de apă; 
- august - Carte poştală Catedrala Alexandria 1927; 
- septembrie - Fotografie Primul Pavilion din Grădina publică din Alexandria (1900); 
- octombrie - Buton de sabie miceniană; 
- noiembrie - Gara Alexandria. Inaugurarea liniei ferate Roşiori-Alexandria 29 nov. 1895; 
- decembrie - Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

 

►   În cadrul programului educaţional Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie, respectiv proiectul 
Muzeul… te vizitează, ce au ca grupuri ţintă preşcolarii şi elevii din judeţ cu scopul principal de a-i atrage 
la muzeu şi de a le face cunoscut, prin diferite tipuri de activităţi, valorile istoriei locale şi naţionale 
precum şi tradiţiile populare, s-au desfăşurat un număr de 15 activităţi după cum urmează: 

 
  1) 24 Ianuarie - Unirea Principatelor, la sediu, în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria (23 
ianuarie); 
  2) Ştefan Luchian şi Catedrala din Alexandria, la sediu, în colaborare cu Episcopia Alexandriei şi 
Teleormanului (31 ianuarie); 
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  3) Dragobetele la români, la sediu, în colaborare cu Colegiul Naţional „A.D. Ghica” Alexandria       (23 
februarie) ; 
  4) Tradiţii şi obiceiuri de 9 Martie,  la sediu, în colaborare cu Colegiul Naţional „A.D. Ghica” Alexandria   (9 
martie); 
  5) Alegerile legislative din martie 1948 – primele alegeri ale Marii Adunări Naţionale, în colaborare 
cu Liceul Teoretic „C. Noica” Alexandria (15 martie); 
  6) Tradiţii de Sfintele Paşti, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Teleorman şi Liceul „A.I. Cuza” 
Alexandria (29 martie); 
  7) Războaiele Balcanice şi Cadrilaterul, la Roşiorii de Vede, în colaborare cu Liceul Tehnologic 
„Virgil Madgearu” din Roşiorii de Vede (24 aprilie) ; 
  8) 9 Mai 1877 – 140 de ani de la cucerirea Independenţei, la sediu, în colaborare cu Şcoala Gimnazială 
nr. 7 Alexandria (8 mai); 
  9) Ziua Eroilor, la sediu, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria (17 mai); 
10) Sărbătorile populare ale verii: Rusaliile şi Drăgaica, la Răzmireşti, în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială Răzmireşti (13 iunie); 
11) Roadele toamnei, la Scrioaştea, în colaborare cu Şcoala Gimnazială Scrioaștea (24 octombrie); 
12) Monumente istorice din Teleorman, la Mârzăneşti, în colaborare cu Şcoala Gimnazială Mârzănești 
(8 noiembrie); 
13) Spitalul de la Poroschia – un act de binefacere al Haritinei Gigârtu, la sediu, în colaborare cu 
Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria (22 noiembrie); 
14) Sf. Nicolae, bucuria copiilor, la Grădiniţa nr. 10 Alexandria (6 decembrie); 
15) Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea Crăciunului, la Vârtoape de Jos, în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială Vârtoapele (19 decembrie). 

 
La acestea se adaugă alte 5 simpozioane, colocvii şi mese rotunde desfăşurate la sediul muzeului, 

unde au fost dezbătute evenimentele importante ale istoriei naţionale şi locale, dar şi omagiate o serie de 
personalităţi: 

 
  1) 1938 - Instaurarea dictaturii regale, în colaborare cu Colegiul Naţional „A.D. Ghica” Alexandria (26 
februarie);  
  2) Secţia Numismatică Alexandria – 20 de ani de la constituire, în colaborare cu Secţia Numismatică 
Alexandria şi Episcopia Alexandriei şi Teleormanului (10 mai); 
  3) 11 Iunie 1948 – 70 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, la Videle, în 
colaborare cu Şcoala Gimnazială Nr. 2 şi Liceul Teoretic Videle (12 iunie); 
  4) Revoluţia din 1848 – 170 de ani, eveniment desfăşurat la Islaz, în cadrul programului de manifestări 
organizat de primăria din localitate (7 iunie); 
  5) Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918, în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (4, 5 octombrie); 
  6) 25 de ani de cercetări arheologice la Vităneşti (1993-2018), la sediu, în colaborare cu Muzeul 
Naţional de Istorie a României(18-19 octombrie). 
 

În cadrul aceluiaşi program - Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie - s-au desfăşurat şi alte 
proiecte educaţionale: 

 
- Muzeul altfel, proiect complementar al programului de şcoală „alternativă” Să ştii mai multe, să 

fii mai bun (începând cu 1 octombrie); 
 
- Şcoala de vară, ce s-a desfăşurat între 21-28 august 2018, a cuprins şase ateliere adresate 

elevilor din ciclul primar şi gimnazial: 
  1) România mare în ochii mei (21 august) 
  2) În lumea cărţilor poştale (22 august) 
  3) Portrete de regine ale României (23 august) 
  4) 5 semne de carte practice şi atractive (24 august) 
  5) Să învăţăm să tricotăm (27 august) 
  6) Statuete din preistorie (28 august) 
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►   O serie de programe şi evenimente pentru public au fost de asemenea organizate pe parcursul 
anului 2018: 
  1) Noaptea muzeelor, sub genericul Un Centenar într-o noapte (19 mai); 
  2) Târgul Colecţionarilor (13 octombrie); 
  3) Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman: Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie), 
Dragobetele (23 februarie), Ziua Internaţională a Copilului (31 mai), Zilele Alexandriei (30, 31 august), 
Ziua Naţională (1 decembrie), cu vizitarea gratuită a expoziţiilor muzeale. 

Tot din dorinţa de a atrage publicul şi mai ales elevii la muzeu, a continuat, în 2018, vizitarea 
gratuită a expoziţiilor în prima vineri a fiecărei luni. 

 
►   Vizitatori muzeului  
Pe parcursul anului 2018, aceştia au fost în număr de 3601, înregistrându-se o creştere cu 24,27% 

faţă de anul 2017. Dintre aceştia, 1684 au fost plătitori (46,76%) şi 1917 neplătitori sau beneficiari ai unor 
gratuităţi (53,24%). 

În anul 2018 s-au aflat în vizită la muzeu 131 de grupuri, cu un total de 2727 vizitatori (75,73% 
din totalul vizitatorilor). Dintre acestea, 122 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi elevi (2602 
vizitatori), grupe de vârstă ce constituie baza vizitatorilor muzeului. 

A fost înregistrat un număr de 874 de vizitatori individuali (24,01%), dintre care 343 preşcolari şi 
elevi (39,24%) şi 531 adulţi (60,76%). 

 
►   Relaţiile cu publicul, activitate esenţială în domeniul promovării imaginii muzeului şi a 

stabilirii relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, s-au materializat, în anul 2018, prin 
următoarele: 
- parteneriate educaţionale încheiate cu unităţile de învăţământ – 13; 
- comunicate de presă – 62; 
- asigurarea unei bune colaborări cu instituţiile partenere şi fixarea unui calendar al activităţilor comune; 
- întocmirea Jurnalului de activităţi culturale, a Agendei Culturale 2018, al Dosarului de presă; 
- întreţinerea website - ului muzeului şi postări pe contul pe Facebook, ca mijloc alternativ de promovare a 
instituţiei în mediul virtual. 

În ceea ce priveşte apariţiile despre muzeu în presa scrisă, on line şi audio-vizuală, acestea au fost 
în număr de 619, structurate după cum urmează: ziare locale (54), Agerpres (64), televiziuni locale (61), 
radiouri locale (127), radio naţional (63), presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din 
România, Centru Informatic de Memorie Culturală - CIMEC, Magazin Istoric, website - uri specializate 
etc. – 43), apariţii on-line – 207. 

 
►   Premiile Muzeului Judeţean Teleorman  
Începând cu anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman, cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Teleorman, a instituit două premii de excelenţă: Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică  şi 
Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. Ediţia cu numărul şapte a avut următorii laureaţi ce au 
fost premiaţi în cadrul unei manifestări desfăşurată la sediul Muzeului Judeţean Teleorman în data de 14 
decembrie 2018: 
  1) Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat autorului Theodor Ignat pentru 
volumul Cultura Gumelniţa pe valea Mostiştei, apărut în anul 2018; 
  2) Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică a fost acordat autorului Ştefan Păun pentru volumul 
Album comemorativ – Drăgăneşti Vlaşca 1916-1919, apărut în anul 2018. 

 
►   Activitatea editorială. Lansări şi prezentări de carte. 
Activitatea editorială s-a concretizat prin apariţia nr. 10 al revistei de arheologie Buletinul 

Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, număr aniversar şi omagial - „In Honorem”          dr. 
Radian Andreescu – 60 de ani (19 octombrie). 

Au apărut şi revistele de popularizare, în format digital, Muzeul Judeţean Teleorman. e - Buletin 
semestrial de informare, anul VII, nr. 1(13) şi 2(14) (31 ianuarie şi 31 iulie); 

Muzeul Judeţean Teleorman a organizat o serie de lansări/ prezentări de carte: 
  1) sub genericul Un alexăndrean în Primul Război Mondial a avut loc o întâlnire cu cititorii a 
scriitorului Tudor Brătescu, autorul romanului Zeflemeaua, apărut la Ed. Humanitas, 2016 (3 aprilie); 
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  2) Monumentul vlăscean, autor Ştefan Păun (4 octombrie); 
  3) Armata 2 Română. Mărăşeşti, iulie 1917. Mărturii documentare şi Grupul operativ de acoperire 
Rucăr-Bran, autori Cornel Popescu şi Cornel Ţucă (31 octombrie); 
  4) Noi contribuţii la istoria învăţământului din judeţul Teleorman, vol. I, autor Gheorghe Boja         (3 
decembrie); 

Tot la Muzeul Judeţean Teleorman au fost realizate o serie de cărţi poştale ilustrate de colecţie: 
  1) 600 de ani de la trecerea la cele veşnice a domnitorului Mircea cel Bătrân (1355-1418), două cărţi 
poştale ce reprezintă „Cetatea Turnu”, de la Turnu Măgurele şi „Cetatea de la Frumoasa” (31 ianuarie); 
  2) 150 de ani de la naşterea lui Ştefan Luchian (1868-1916), pictor al Catedralei Episcopale „Sf. 
Alexandru” din Alexandria (31 ianuarie); 
  3) 20 de ani de la înfiinţarea Secţiei Numismatice Alexandria – 14 mai 1998-14 mai 2018) (10 mai); 
  4) 25 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Vităneşti, punctul „Măgurice”, jud. 
Teleorman (1993-2018) (5 septembrie); 
  5) Intrarea trupelor franceze în Alexandria, 6 noiembrie 1918 (6 noiembrie). 

 
►   Activitatea ştiinţifică 
Muzeul Judeţean Teleorman, în colaborare cu mai multe instituţii de specialitate din ţară şi 

străinătate a continuat desfăşurarea unor proiecte de cercetare: 
  1) Proiectul privind cercetarea interacţiunilor om – fluviu în preistorie (cca. 9000-5000 cal 

BC) la Dunărea de Jos, proiect pilot derulat în colaborare cu Universităţile din Cardiff şi Lincoln, Marea 
Britanie (2017-2018); 

  2) Cercetarea sitului eneolitic de la Vităneşti „Măgurice”, proiect de cercetare arheologică 
pluridisciplinară a aşezării gumelniţene de tip tell, desfăşurat de către Muzeul Naţional de Istorie a 
României şi Muzeul Judeţean Teleorman (2015-2019); 

  3) Repertoriul arheologic al judeţului Teleorman, proiect de cercetare zonală cu caracter 
permanent, ce priveşte identificarea şi repertorierea siturilor arheologice, desfăşurat de către Muzeul 
Judeţean Teleorman în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman. 

 
În vederea completării datelor deţinute asupra locuirilor omeneşti din diferite epoci istorice de pe 

teritoriul judeţului nostru şi a realizării unor studii arheologice aferente P.U.G. - urilor unor localităţi dar 
şi pentru completarea Repertoriului arheologic al judeţului Teleorman, arheologii de la Muzeul 
Judeţean Teleorman au efectuat cercetări de teren în perioada martie-noiembrie, în zonele următoarelor 
localităţi: Alexandria, Brânceni, Ciuperceni, Crevenicu, Orbeasca de Sus, Năsturelu, Putineiu, Roşiorii de 
Vede, Scrioaştea şi Tătărăşti de Jos. 

Pentru realizarea unor studii istorice aferente PUG - urilor unor comune, pentru documentarea în 
vederea realizării unor expoziţii, simpozioane sau colocvii, muzeografii de la Muzeul Judeţean Teleorman 
au efectuat cercetări în arhive: Arhivele Naţionale Bucureşti şi Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale. 

 
O parte din rezultate au fost diseminate de către specialiştii din muzeu pe mai multe căi: 
- prin participarea la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice – 8 participări naţionale (Alexandria, 

Buzău, Iaşi, Piteşti, Târgu Mureş); 
- prin studiile şi articolele de specialitate – 10 articole; 
- prin articole de popularizare – 14 articole. 
 
►   Evidenţa patrimoniului reprezintă una dintre activităţile cu caracter permanent şi a constat în 

completarea Registrul inventar general şi a Registrelor de Inventar de Colecţie, întocmirea Fişelor 
Analitice de Evidenţă (FAE) şi introducerea acestora în programul de evidenţă computerizată a 
patrimoniului (DOCPAT), întocmirea documentaţiei pentru clasarea unor bunuri culturale şi depunerea ei 
la Ministerul Culturii. 

La sfârşitul anului 2018, numărul total de obiecte de patrimoniu inventariate era de peste 29200. 
În prezent, Muzeul Judeţean Teleorman deţine un nr. de 278 bunuri culturale clasate, din care 

123 la categoria juridică tezaur şi 155 la categoria juridică fond, alte 90 de dosare fiind depuse la 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru definitivarea procedurilor de clasare. 
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Arhiva fotografică digitală a muzeului s-a îmbogăţit cu cca. 5000 de imagini, fotografii de la 
evenimentele şi manifestările culturale găzduite, precum şi de la şantierele şi supravegherile arheologice. 

Au fost introduse în inventarul Bibliotecii ştiinţifice a muzeului 102 de volume şi publicaţii 
periodice, provenite din schimbul de carte intermuzeal şi donaţii, astfel numărul total de publicaţii 
deţinute ajungând la peste 5900 volume. 

 
►   Conservarea şi restaurarea reprezintă activităţi de primă importanţă pentru păstrarea 

patrimoniului arheologic, istoric şi etnografic. Sunt activităţi cu caracter permanent ce au vizat: 
  1) Verificarea şi menţinerea stării de conservare a patrimoniului cultural; 
  2) Verificarea şi menţinerea, în limitele posibilităţilor, a microclimatului din depozite şi din sălile de expoziţie; 
  3) Curăţarea umedă sau uscată, curăţarea chimică, tratarea şi conservarea unor piese pe diferite suporturi 
(ceramică, piatră, os, corn, textile, hârtie, lemn etc.), aflate în depozitele şi expoziţiile muzeului sau 
provenite din campaniile de săpături arheologice, cercetări de teren şi donaţii; 
  4) Tratament antifungic, dezinsecţie şi dezinfecţie în depozite, laboratoare, birouri, anexe administrative, 
săli de expoziţie, după caz; 
  5) Curăţarea, tratarea şi conservarea unor piese care au făcut obiectul unor expoziţii temporare; 
  6) Restaurarea şi conservarea patrimoniului arheologic pe suport ceramic provenit din depozitul 
muzeului şi şantierele arheologice sistematice şi de salvare de la: Alexandria, Coşoteni, Mavrodin, 
Năsturelu, Poroschia şi Vităneşti (34 obiecte); 
  7) Restaurarea şi conservarea patrimoniului pe suport hârtie (corp şi legătorie carte, documente, hărţi, 
litografii, volume moderne) provenit din depozitul muzeului şi biblioteca muzeului (20 obiecte); 
  8) Curăţarea chimică şi conservarea în vederea expunerii în expoziţia permanentă de arheologie a unor 
obiecte de metal, curăţarea chimică a materialului ceramic provenit din şantierele arheologice şi curăţarea 
şi conservarea unor piese etnografice de lemn; 
  9) Au fost întocmite 50 de fişe de conservare şi 26 dosare de restaurare (15 dosare restaurare 
ceramică şi 11 dosare restaurare hârtie); 
10) Organizarea depozitului de artă. 

 
►   Venituri proprii 
Pe lângă veniturile rezultate din activitatea de bază (vânzare de bilete), au fost realizate, prin 

efectuarea unor lucrări de cercetare arheologică preventivă, întocmirea unor studii arheologice şi istorice 
aferente unor P.U.G.-uri ale unor comune din Teleorman şi efectuarea pentru terţi a unor lucrări de 
restaurare, alte venituri, astfel: 
  1) diagnostic arheologic intruziv pentru lucrarea de investiţie „Înfiinţare infrastructură de recreere, 
tarlaua 35/3, parcela 363, com. Nanov, jud. Teleorman”; 
  2) diagnostic arheologic neintruziv pentru lucrarea de investiţie „PUZ şoseaua Alexandria – Cernetu - 
tarlaua 5,1 pentru zonă mixtă instituţii, servicii şi locuinţe cu regim mic de înălţime (maxim P+E+M)”; 
  3) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Înlocuire conductă de transport ţiţei Ø 10¾” 
Gherceşti – Icoana – Cartojani, pe tronsoanele: SPC  Bîrla, com. Bîrla jud. Argeş, cca. 850 m, terenuri 
agricole Bîrla – Miroşi, jud. Argeş, cca. 2400 m şi terenuri agricole sat Negreni – Clăniţa, jud. Teleorman, 
cca. 1500 m, total cca. 4750 m”; 
  4) cercetare arheologică preventivă pentru lucrarea de investiţie „Ansamblu stăreţie, chilii şi paraclis din 
perimetrul proiectatei mănăstiri Coşoteni (sat Coşoteni, comuna Vedea, judeţul Teleorman)”; 
  5) studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Vârtoape, jud. Teleorman; 
  6) studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Crevenicu, jud. Teleorman; 
  7) studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Putineiu, jud. Teleorman; 
  8) studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Năsturelu, jud. Teleorman; 
  9) studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Brânceni, jud. Teleorman; 
10) studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Scrioaştea, jud. Teleorman; 
11) restaurarea unui volum din patrimoniul Eparhiei Frăsinet, jud. Teleorman. 

 
►   Pe parcursul anului 2018, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman au fost efectuate o serie de 

lucrări de reparaţii, amenajări şi optimizări ale spaţiilor administrative şi expoziţionale, după cum urmează: 
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  1) prin finanţarea de la bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadrul secţiunii de 
funcţionare, au fost finalizate lucrările de reabilitare a tablourilor electrice, prin înlocuirea siguranţelor 
fuzibile cu siguranţe automate; 
  2) tot prin finanţarea de la bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadrul secţiunii de 
funcţionare, au fost realizate lucrări de reparaţii la unele spaţii administrative – birouri arheologi, 
laborator restaurare ceramică şi hol (chituire fisuri, refacere tencuieli, zugrăveli cu vopsea lavabilă); 
  3) prin utilizarea unor surse financiare provenite din veniturile proprii s-a realizat organizarea 
depozitului de artă, prin confecţionarea de rafturi, panouri fixe şi mobile pentru depozitare. 

 
►   Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Teleorman, aferent anului 

2018 a fost următoarea: 
[Lei] 

 

I.   BUGET DE VENITURI 943564 
I.1   VENITURI PROPRI 62950 
I.1.1.Vânzare bilete 1880 
I.1.2. Contracte de cercetare arheologică preventivă şi studii arheologice 
şi istorice aferente unor P.U.G. - uri 

58628 

I.1.3. Alte venituri (chirii sală, vânzări publicaţii etc.) 2442 
I.2  SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE 
a Secţiunea de Funcţionare 
b Secţiunea de Dezvoltare 

1010196 
1010196 

0 
II.   CHELTUIELI 1073146 
II.1   CHELTUIELI DE PERSONAL 883743 
1.a   Cheltuieli salariale în bani 854138 
1.b   Contribuţii 29605 
II.2   CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 193207 
2.a   Furnituri de birou 2389 
2.b   Încălzire, iluminare, forţă motrică 30363 
2.c   Apă, canal, salubritate 11736 
2.d   Carburanţi si lubrifianţi 4000 
2.e   Postă, telecomunicaţii, radio - tv, internet 5287 
2.f   Reparaţii curente 36346 
2.g   Bunuri de natura obiectelor de inventar 32856 
2.h   Deplasări interne 466 
2.i   Altele (întreţinere şi funcţionare, cărţi şi publicaţii, piese schimb etc.) 69764 
2.j   Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -3804 
III.   CHELTUIEI DE CAPITAL (ACTIVE NEFINANCIARE) 0 

  
 

Întocmit, 
 

 

 Manager, 
 

Dr. Pavel Mirea 
 
 

 

Șef Serviciu Financiar,  Responsabil Relații Publice, 
 

Ec. Luminița Coman 
  

Corina Iordan 
 


