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Pe parcursul anul 2019, Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean Teleorman, şi-a desfăşurat activitatea cultural-ştiinţifică prin intermediul a şase 
programe: 

 
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. 

 
►   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. Astfel, pe 
lângă cele trei expoziţii permanente de arheologie, etnografie şi istorie recentă, în anul 2019, la sediul 
Muzeul Judeţean Teleorman, au fost organizate 14 expoziţii temporare, ce au abordat o tematică 
diversificată din domeniile arheologiei, istoriei, etnografiei sau artei: 

 
  1) „1918 Anul Întregirii Naţiunii”, în cadrul proiectului expoziţional multianual (2016-2019) 
„România şi Războiul de Întregire”, derulat în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale (31 octombrie 2018-22 februarie 2019); 
  2) „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); 
  3) miniexpoziţia „Eternul Eminescu – cărţi poştale ilustrate şi plicuri filatelice” (din colecţiile prof. 
Gheorghe Chircu şi ec. Ion Crantea), cu ocazia „Zilei Culturii Naţionale” (15-31 ianuarie); 
  4) „Mărţişoare pentru mame” (ediţia a VII-a), expoziţie realizată de preşcolari şi şcolari, în cadrul 
parteneriatelor educaţionale încheiate cu diferite unităţi de învăţământ (28 februarie-15 martie); 
  5) „Plaiuri teleormănene”, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de Marian Crângaşu şi Marius 
Nistor (22 martie-25 aprilie); 
..6) „Primăvara în sărbătoare”, miniexpoziție de desene și colaje realizată de elevii Școlii Gimnaziale 
Drăgănești Vlașca (12-30 aprilie); 
  7) „Cave Canem”, expoziţie organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş (10 mai-14 iunie); 
  8) „Realitate adaptivă”, expoziţie de pictură a pictorului bulgar Svetozar Nedev (21 iunie-19 iulie); 
  9) „Ii teleormănene”, expoziţie organizată în colaborare cu Şezătoare Alexandria, de „Ziua 
Universală a Iei” (24 iunie-30 august);  
10) expoziţia „Taberei internaţionale de pictură Nenciuleşti” (retrospectiva primelor două ediţii)      
(25 iulie-23 august); 
11) „Un trecut glorios al pompierilor”, expoziţie organizată în colaborare cu Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Al. D. Ghica” Teleorman şi Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale      
(30 august-17 septembrie); 
12) „Colecţii şi colecţionari” (ediţia a VIII-a), în cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului” 
(27 septembrie-25 octombrie); 
13) „Din istoria transporturilor în judeţul Teleorman”, expoziţie realizată în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale (31 octombrie-6 decembrie); 
14) „30 de ani de la Revoluţia din 1989” (19 decembrie 2019-7 februarie 2020). 

 
► Pe lângă expoziţiile enumerate, Muzeul Judeţean Teleorman a fost coorganizator, împreună cu  

Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale al expoziţiei intitulată „Judeţul Teleorman – Repere 
arheologice şi istorice”, organizată în holul principal al Consiliului Judeţean Teleorman, cu ocazia 
sărbătoriri „Zilei Judeţului Teleorman”, între 10-13 mai. 

 
► Muzeul Judeţean Teleorman a participat cu un număr de trei obiecte din patrimoniul propriu, 

clasate la categoria „tezaur” (două figurine antropomorfe de lut, descoperite la Vităneşti şi un ac de os, 
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descoperit la Măgura), la expoziţia internaţională „Originile Europei. Civilizaţii preistorice între 
Carpaţi şi Dunărea de Jos“, organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României cu ocazia festivalului 
„Europalia”, în Belgia, la Muzeul Grand Curtius din Liège (8 noiembrie 2019-26 aprilie 2020). 

 
Ciclul expoziţional „Exponatul lunii”, iniţiat cu 12 ani în urmă (în martie 2008) a continuat şi în 

2019. 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”, câştigătorii concursului fiind din Alexandria, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi. 

Au fost prezentate următoarele exponate: 
- ianuarie - Retrospectiva anului 2018; 
- februarie – Catrinţa; 
- martie – Fructieră din metal; 
- aprilie – Icoană pe lemn „Răstignirea lui Hristos”; 
- mai – Sapă romană; 
- iunie – Ia teleormăneană; 
- iulie – Spărgător de nuci; 
- august – Carte poştală „Alexandria – Primăria, 1927”; 
- septembrie – Scrisoare, Alexandria 5 septembrie 1919; 
- octombrie – Toporul de luptă; 
- noiembrie – Amfora elenistică de la Orbeasca de Sus; 
- decembrie – Sculptură „Revoluţia din 1989 – cap de copil ciuruit”. 

 
► 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 14 activităţi după cum urmează: 

 
  1) manifestarea „Mica Unire, un pas spre Marea Unire”, organizată la sediu, în colaborare cu Şcolile 
Gimnaziale Plosca, Lunca şi „Ştefan cel Mare” Alexandria (22 ianuarie); 
  2) manifestarea „9 Martie – Ziua Mucenicilor”, organizată la Şcoala Gimnazială nr. 1 Mârzăneşti (6 martie); 
  3) manifestarea „Datini şi tradiţii de Paşti”, organizată la sediu, în colaborare cu Şcoala Gimnazială 
„Ştefan cel Mare” Alexandria (17 aprilie); 
  4) prezentarea „12 mai 1834 – piatra de temelie a fondării oraşului Alexandria”, organizată la Liceul 
Tehnologic nr. 1 Alexandria şi Colegiul Naţional Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria (10 mai); 
  5) prezentarea „Rebeliunea legionară în Teleorman”, organizată la Şcoala Gimnazială „Miron Radu 
Paraschivescu” Zimnicea (30 mai); 
  6) dezbaterea „155 de ani de la prima Reformă Agrară”, organizată la Liceul Teoretic Videle (5 iunie); 
  7) prezentarea „Nicolae Bălcescu – 200 de ani de la naştere”, organizată la sediu, în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Colegiul Naţional Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria (7 iunie); 
  8) prezentarea „Sărbătorile populare ale verii: Sânzienele şi Rusaliile”, organizată la Şcoala 
Gimnazială Tătărăştii de Sus (10 iunie); 
  9) „Atelier de arheologie experimentală” (partea I), organizată la sediu, în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria (11 iunie); 
10) prezentarea „Să cunoaştem costumul popular teleormănean”, organizată la Roşiorii de Vede, în 
colaborare cu Muzeul de Istorie „Petre Voivozeanu” (5 noiembrie); 
11) prezentarea „Plantele medicinale şi aromatice din gospodărie bunicilor”, organizată la Şcoala 
Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria (15 noiembrie); 
12) prezentarea „Vremea şi timpul”, organizată la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alexandria  
(22 noiembrie); 
13) „Atelier de arheologie experimentală” (partea a II-a), organizată la sediu, în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria (2 decembrie); 
14) manifestarea „Sfântul Nicolae – Bucuria copiilor”, organizată la Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Alexandria (6 decembrie). 
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La acestea se adaugă alte 9 simpozioane, colocvii şi mese rotunde desfăşurate la sediul muzeului 

sau în afară, la care au fost dezbătute evenimentele importante ale istoriei naţionale şi locale, dar şi 
omagiate o serie de personalităţi: 

 
  1) simpozionul „160 de ani de la Unirea Ţării Româneşti cu Moldova”, organizat la sediu, în 
colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria 
(23 ianuarie); 
  2) masa rotundă „100 de ani de la naşterea scriitorului Ioan Ianolide”, organizată la Dobroteşti, în 
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman şi Şcoala Gimnazială Dobroteşti (28 ianuarie); 
  3) simpozionul „Cucerirea Budapestei de către armatele române - 1919”, organizat la sediu, în 
colaborare cu Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” Alexandria (15 februarie); 
  4) simpozionul „140 de ani de la naşterea scriitorului Gala Galaction”, organizat la sediu, în 
colaborare cu Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria (16 aprilie); 
  5) simpozionul „Monumente istorice în judeţul Teleorman – bisericile de lemn”, organizat la sediu, 
în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman, de „Ziua Internaţională a 
Monumentelor şi Siturilor” (18 aprilie); 
  6) simpozionul „Proclamarea Independenţei României”, organizată la sediu, în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria (8 mai);  
  7) colocviul „Omul şi lumea animală în preistorie”, organizat la sediu, în colaborare cu Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti (12 iunie); 
  8) simpozionul „190 de ani de la semnarea Tratatului de pace de la Adrianopole”, organizat la sediu, 
în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr.7 Alexandria (25 septembrie); 
  9) simpozion „1939 – Invadarea Poloniei şi refugiaţii polonezi din jud. Teleorman”, organizat la 
sediu, în colaborare cu Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” Alexandria (11 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 22-29 august 2019, a cuprins şase ateliere adresate 

elevilor din ciclul primar şi gimnazial: „Primul meu goblen”, „Bombonieră cu capac”, „Coroane de 
regi şi regine”, „Mozaic”, „Cutiuţa cu bijuterii” şi „Pentru România Mare”. 

 
►   O serie de programe şi evenimente pentru public au fost organizate pe parcursul anului 2019: 

  1) Noaptea Europeană a Muzeelor (ediţia a XV-a), sub genericul „În ceas de noapte la muzeu” (18 mai); 
  2) Târgul Colecţionarilor (12 octombrie); 
  3) Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman: Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie), 
Dragobetele (22 februarie),  Ziua Internaţională a Copilului (31 mai), Ziua Universală a Iei (24 iunie), 
Zilele Alexandriei (30 august), Ziua Internațională a Pesoanelor Vârstnice (1 octombrie), Ziua 
Mondială a Educaţiei (4 octombrie), cu vizitarea gratuită a muzeului. 

Tot din dorinţa de a atrage publicul şi mai ales elevii la muzeu, a continuat, în 2019, vizitarea 
gratuită a expoziţiilor în prima vineri a fiecărei luni. 

 
►   Proiectul „Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” (ROBG-476), cu finanţare 

europeană în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 „Regiunea 
verde” este desfăşurat în parteneriat cu fundaţia „Mână deschisă” din Pleven, Bulgaria ( Lider de proiect). 

- Activitatea Muzeului Judeţean Teleorman a început după semnarea Contractului de cofinanţare 
din bugetul naţional nr. 134755/07.10.2019 cu autoritatea de management, prin iniţierea procedurilor de 
achiziţie pentru echipamentele prevăzute de proiect, realizarea de pliante şi organizarea conferinţei de 
presă de lansare a proiectului (octombrie-noiembrie). 

- Au fost achiziţionate următoarele: aparat foto DSLR, cameră video 4K, proiector video şi ecran, 
laptop, flipchart, telefon, birou, raft birou şi scaun directorial. 
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►   Vizitatorii muzeului  
Pe parcursul anului 2019, aceştia au fost în număr de 2178. Dintre aceştia, 704 au fost plătitori 

(32,32%) şi 1474 neplătitori sau beneficiari ai unor gratuităţi (67,68%). 
În anul 2019 s-au aflat în vizită la muzeu 61 de grupuri, cu un total de 1672 vizitatori (76,77% 

din totalul vizitatorilor). Dintre acestea, 43 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi elevi (1132 
vizitatori), grupe de vârstă ce constituie baza vizitatorilor muzeului. 

A fost înregistrat un număr de 506 de vizitatori individuali (23,23%), dintre care 36 preşcolari şi 
elevi (7,12%) şi 470 adulţi (92,88%). 

Profilul vizitatorului din anul 2019 a fost următorul: elev (53,6%), clasele 0-IV, venit în vizită 
în grup (35,4%), din mediul urban (80,2%), respectiv Alexandria (99%). 

 
►   Participanţi la programe şi proiecte educative, alţii decât vizitatorii (simpozioane, 

prezentări, vernisaje, alte evenimente culturale) – 1690, din care 1310 la sediu și 380 în afara sediului. 
 
►   Relaţiile cu publicul, activitate esenţială în domeniul promovării imaginii muzeului şi a 

stabilirii relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, s-au materializat, în anul 2019, prin 
următoarele: 
- parteneriate educaţionale încheiate cu unităţile de învăţământ – 15; 
- comunicate de presă – 59; 
- asigurarea unei bune colaborări cu instituţiile partenere şi fixarea unui calendar al activităţilor comune; 
- întocmirea Jurnalului de activităţi culturale, a Agendei Culturale 2019, 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 596, structurate după cum urmează: ziare locale (53), Agerpres (66), televiziuni locale (29), 
radiouri locale (141), radio naţional (4), presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din 
România, Centru Informatic de Memorie Culturală - CIMEC, Magazin Istoric, website - uri specializate 
etc. – 55), apariţii on-line – 188. 

 
►   Premiile Muzeului Judeţean Teleorman  
Începând cu anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman a instituit două premii de excelenţă: 

Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică  şi Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare 
istorică. Ediţia cu numărul opt a avut următorii laureaţi ce au fost premiaţi în cadrul unei manifestări 
desfăşurată la sediul Muzeului Judeţean Teleorman în data de 19 decembrie 2019: 
  1) Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat Primăriei Turnu Măgurele pentru 
implementarea proiectului de restaurare al Cetăţii Turnu; 
  2) Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică a fost acordat autorului Nicolae Drăguşin pentru 
volumul Viaţa ţărănească în comunism. Interviuri din judeţele Teleorman, Olt şi Ialomiţa, apărut în 
anul 2019, la Editura Fundaţiei „Academia Civică”. 

 
►   Activitatea editorială. Lansări şi prezentări de carte. 
Activitatea editorială s-a concretizat prin finalizarea nr. 11/2019 al revistei de arheologie 

Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie, ce urmează să apară la sfârşitul lunii 
ianuarie 2020. 

Au apărut şi revistele de popularizare, în format digital, Muzeul Judeţean Teleorman. e - 
Buletin semestrial de informare, anul VIII, nr. 1(15) şi 2(16) (31 ianuarie şi 31 iulie); 

Muzeul Judeţean Teleorman a organizat o prezentare de carte - Monografia comunei Tătărăștii 
de Sus, județul Teleorman (satele Tătărăștii de Sus, Udupu și Dobreni), autori Ion Pecie, Călin Ionuț 
Florea, apărută în 2019 la Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București (12 aprilie); 

Tot la Muzeul Judeţean Teleorman a fost realizată o carte poştală ilustrată de colecţie intitulată 
„30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989” (19 decembrie); 
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►   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 (2017-2019); 

  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, Baldovineşti, Blejeşti, Ciolăneştii din Deal, Ciolăneştii din Vale, Mavrodin, 
Orbeasca de Sus, Poiana, Purani, Scrioaştea, Secara, Segarcea Deal, Talpa 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 (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 (București, 

Călărași, Constanța, Drobeta Turnu-Severin, Iași, Golești, Târgu Mureş, Vălenii de Munte); 
- prin studiile şi articolele de specialitate – 10 articole; 
- prin articole de popularizare – 13 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 2019, numărul total de obiecte de patrimoniu inventariate era de peste 29600. 
În prezent, Muzeul Judeţean Teleorman deţine un nr. de 280 bunuri culturale clasate, din care 

123 la categoria juridică tezaur şi 157 la categoria juridică fond, alte 90 de dosare fiind depuse la 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru definitivarea procedurilor de clasare. 

 
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 160 de volume şi publicaţii 

periodice, provenite din schimbul de carte intermuzeal, achiziţii şi donaţii, astfel numărul total de 
publicaţii deţinute ajungând la aproape 6100 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; 
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  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, şi Vităneşti (45 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 tablouri; 
  9) Au fost întocmite 50 de fişe de conservare şi 16 dosare de restaurare (10 dosare restaurare 
ceramică şi 6 dosare restaurare hârtie); 
10) A continuat 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 (unele multianuale), 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) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Reabilitare străzi din zona centrală a 
municipiului Turnu Măgurele, în municipiul Turnu Măgurele – str. Republicii”, beneficiar Primăria 
Turnu Măgurele; 
  2) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Regularizare râul Glavacioc, Sericu şi 
barajul Furculeşti în zona oraşului Videle, judeţul Teleorman”, beneficiar Administraţia Naţională 
„Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea Piteşti (finalizare - iulie 2020); 
  3) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în comuna Lunca, sat Lunca, judeţul Teleorman”, beneficiar Primăria Lunca 
(finalizare - ianuarie 2021); 
  4) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Sistem centralizat de alimentare cu apă în 
comuna Scrioaştea, judeţul Teleorman”, beneficiar Primăria Scrioaştea (finalizare - august 2021); 
  5) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – 
Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”, beneficiar Consiliul Judeţean Teleorman – contract cu 
titlu gratuit (finalizare - august 2020); 
  6) cercetare arheologică preventivă asupra sitului de la Segarcea Deal „Cişmele“, beneficiar Muzeul 
Judeţean Teleorman (iulie); 
  7) cercetare arheologică preventivă asupra sitului de la Alexandria „V.V. 07” („Limonagiul“), 
beneficiar Muzeul Judeţean Teleorman (iulie-septembrie); 
  8) cercetare arheologică preventivă asupra sitului de la Vităneşti „VIT 004”, beneficiar Muzeul 
Judeţean Teleorman (noiembrie); 
  9) studiu arheologic şi istoric aferent P.U.G. - ului comunei Ciolăneşti, jud. Teleorman; 
10) restaurarea unui volum din patrimoniul Eparhiei Frăsinet, jud. Teleorman. 

 
►   Pe parcursul anului 2019, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman, prin finanţarea de la 

bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadrul secţiunii de funcţionare, dar şi prin 
utilizarea unor surse financiare provenite din veniturile proprii au fost efectuate o serie de lucrări de 
reparaţii, amenajări şi optimizări ale spaţiilor administrative şi expoziţionale, după cum urmează: 
  1) lucrări de reparaţii la acoperiş (acoperiri parţiale cu carton asfaltat); 
  2) lucrări de reparaţii la centrala de avertizare incendiu (înlocuire placă de bază); 
  3) lucrări de modernizare la sistemul de iluminat din expoziţia permanentă de etnografie (finalizare - 
ianuarie 2020); 
  4) proiectare, achiziţie şi montare sistem supraveghere video (finalizare - ianuarie 2020); 
  5) achiziţionare umidificatoare şi dezumidificatoare pentru unele săli de expoziţie şi pentru 
laboratoarele de restaurare-conservare; 
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  6) achiziționarea de scaune ergonomice, cele existente fiind uzate și având norma de utilizare depășită 
(achiziționate în 1995); 
  7) achiziționare unui copiator, cel existent fiind uzat moral iar consumabilele greu de procurat 
(achiziționat în 1995). 
 

►   Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Teleorman, aferent anului 
2019 a fost următoarea: 

[Lei] 
 

I.   BUGET DE VENITURI 1337687 
I.1   VENITURI PROPRI 48350 
I.1.1.Vânzare bilete 935 
I.1.2. Contracte de cercetare arheologică preventivă şi studii arheologice şi 
istorice aferente unor P.U.G. - uri 

 
40040 

I.1.3. Alte venituri (chirii sală, vânzări publicaţii etc.) 
I.1.3.I. Sumă recuperată ca urmare a deciziei Camerei de Conturi Teleorman 
de la operator economic (virată la ordonatorul principal de credit) 

2863 
 

4502 
I.2  SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE 
a Secţiunea de Funcţionare 
b Secţiunea de Dezvoltare 

1289337 
1277059 

12278 
II.   CHELTUIELI 1337687 
II.1   CHELTUIELI DE PERSONAL 1131708 
1.a   Cheltuieli salariale în bani 1107797 
1.b   Contribuţii 23911 
II.2   CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 178702 
2.a   Furnituri de birou 1929 
2.b   Încălzire, iluminare, forţă motrică 29964 
2.c   Apă, canal, salubritate 12543 
2.d   Carburanţi si lubrifianţi 4000 
2.e   Postă, telecomunicaţii, radio - tv, internet 6178 
2.f   Reparaţii curente 20788 
2.g   Bunuri de natura obiectelor de inventar 32392 
2.h   Deplasări interne 903 
2.i   Altele (întreţinere şi funcţionare, cărţi şi publicaţii, piese schimb etc.) 70005 
III.   CHELTUIEI DE CAPITAL (ACTIVE NEFINANCIARE) 5499 
3.a  Mobilier, aparatura birotica si alte active (proiect RO-BG 743) 5499 
IV. PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA  
(„Dunărea – un fluviu cu o bogată istorie comună” - ROBG-476) 21778 
4.a   Finantare nationala 3266 
4.b   Finantare externa nerambursabila 18512 

 
 

 Întocmit, 
 

 

 Manager, 
 

Dr. Pavel Mirea 
 
 

 

Șef Serviciu Financiar,  Responsabil Relații Publice, 
 

Ec. Luminița Coman 
  

Corina Iordan 
 


