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La sfârşitul anului 2016 în Statul de funcţii al Muzeului Judeţean Teleorman 

figurau 22 de posturi dintre care 20 ocupate, astfel: 

 

- conducerea - 3 posturi, ocupate 2 

- personalul de specialitate - 11 posturi, ocupate 10 

- personalul administrativ - 8 posturi 

 

Conducerea este asigurată de un manager şi un şef Serviciu financiar. 

 
Personalul de specialitate are următoarea structură: 

 
- arheolog - 1 

- muzeografi - 4 (istorie modernă - 1, istorie contemporană - 2, etnografie - 1) 

- pedagog muzeal - 1 

- conservator - 1 

- restauratori - 2 

- supraveghetori – 2 (din care 1 vacant) 

 
Personalul administrativ are următoarea structură: 

 
- referenţi - 3 (secretariat - 1, contabilitate - 1, informatică - 1) 

- administrator - 1 

- şofer - 1 

- îngrijitor - 1 

- paznici - 2 

 

 

I.  STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ 
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Muzeul Judeţean Teleorman deţine în prezent trei expoziţii permanente ce vizează 

domenii precum arheologia şi numismatica, istoria recentă şi etnografia, după cum urmează: 
 

1) Expoziţia permanentă Înapoi în timp. Arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman;  
 

2) Expoziţia permanentă Aspecte etnografice teleormănene; 
 

3) Expoziţia permanentă Colectivizare în Teleorman. Între rezistenţă şi acceptare forţată. 
 

 
 

Pe parcursul anului 2016, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman a continuat 

organizarea unor expoziţii temporare. Acestea, în număr de 10, au fost realizate atât cu 

obiecte din patrimoniul propriu, dar şi cu participarea unor colecţionari, asociaţii culturale şi 

instituţii colaboratoare. Programul de desfăşurare al acestora a fost următorul: 
 

1) Din istoria presei teleormănene, expoziţie organizată împreună cu Biroul Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale – 11 decembrie 2015-20 februarie 2016; 
 

2) „Oale şi străchini” – ceramica etnografică în judeţul Teleorman, organizată în colaborare cu 
Muzeul Municipal „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede – 15 mai 2015-30 aprilie 2016; 
 

3) Păpuşile şi moda franceză de-a lungul timpului, organizată cu exponate din patrimoniul 
Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova – 11 martie-25 mai; 
 

4) „Teleorman judeţul meu”, expoziţie realizată de elevii conduşi de profesoara Cristina 
Purcărea, Alexandria – 14-23 mai; 
 

5) Lemnul în cultura populară teleormăneană, organizată în colaborare cu Muzeul Municipal 
„Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede – 20 mai 2016-28 aprilie 2017; 
 

6) Valori ale artei religioase din judeţul Teleorman, organizată în colaborare cu Episcopia 
Alexandriei şi Teleormanului – 14 iunie-12 august; 
 

7) Expoziţie pictură organizată în colaborare cu Galeria „Goyart” Barcelona şi Asociaţia 
„Centro Pro ARTE” Alexandria – 26 august-16 septembrie; 
 

8) Colecţii şi Colecţionari, în cadrul proiectului „Octombrie, Luna Colecţionarului”, ediţia a 
V-a – 30 septembrie-28 octombrie; 
 

9) România şi Războiul de Întregire – 1916. Anul intrării României în război, organizată în 
colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale –  7 noiembrie-7 decembrie; 
 

10) Sănătatea publică în Teleorman în prima jumătate a sec. XX, expoziţie organizată în 
colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 16 decembrie 2016-               
17 februarie 2017. 

 

II.  EXPOZIŢII  PERMANENTE 

 

III.  EXPOZIŢII  TEMPORARE 
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1) Aurul şi argintul antic al României, expoziţie cu peste 1000 de piese lucrate din metale 

preţioase - aur şi argint - descoperite pe teritoriul României, realizată de Muzeul Naţional de 

Istorie a României Bucureşti şi alte 31 de muzee din ţară, ce a fost deschisă la Bucureşti, la  

19 decembrie 2013 şi va fi itinerată, în diferite muzee din ţară, până în decembrie 2016 (cu 

perspectiva prelungirii şi în prima jumătate a anului 2017). Pe parcursul anului 2016, 

expoziţia a fost organizată la Craiova, Constanţa, Iaşi, Piatra Neamţ şi Suceava, fiind vizitată 

de cca. 48000 de vizitatori. Muzeul Judeţean Teleorman participă cu un număr de 5 obiecte 

clasate la categoria juridică „tezaur” – un cercel elenistic din aur, un inel getic din argint din 

sec. IV, respectiv II î.Hr., două fibule şi o cataramă din sec. IV d.Hr., tot din argint – 

provenite de la Zimnicea, Măgura şi Lăceni. 

 
2) Comorile României în China, expoziţie temporară cu cca. 800 de piese descoperite pe 

teritoriul României, organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României, împreună cu 24 de 

muzee din ţară, la Beijing – 28 ianuarie-8 mai 2016 şi Chengdu – 5 iunie-26 august 2016. Muzeul 

Judeţean Teleorman participat cu un obiect clasat la categoria juridică „tezaur” - un capac 

prosopomorf din eneolitic, cultura Gumelniţa (cca. 4000 î.Hr.), provenit de la Orbeasca de Sus. 

 
3) România – civilizaţii suprapuse, expoziţie organizată de Muzeul Naţional de Istorie a 

României cu obiecte din patrimoniului a 25 de muzee din ţară – 22 iunie-18 septembrie 2016. 

Muzeul Judeţean Teleorman participat cu un obiect clasat la categoria juridică „tezaur” - un vas 

triplu din eneolitic, cultura Gumelniţa (cca. 4000 î.Hr.), provenit de la Vităneşti; 

 
4) România în Marele Război, expoziţie organizată de Muzeul Naţional de Istorie a 

României, împreună cu 20 de muzee şi instituţii de cultură – 15 septembrie 2016 – iunie 2017. 

Muzeul Judeţean Teleorman participă cu o fotografie de epocă ce reprezintă „Sosirea militarilor 

francezi în Alexandria, 6 Noiembrie 1918”. 

 

IV.  PARTICIPĂRI  EXPOZIŢIONALE  ÎN  AFARA  SEDIULUI 
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A continuat, pentru al nouălea an consecutiv, acest ciclul expoziţional iniţiat în martie 

2008. „Exponatul lunii” şi-a propus, lună de lună, să supună atenţiei publicului vizitator 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.  

 
Desfăşurarea evenimentului pe parcursul anului 2016 a fost următoarea: 

 

  1) Retrospectiva anului 2015 – ianuarie; 

  2) Casetă birou – februarie; 

  3) Hermineta din jad alpin de la Ciolăneştii din Deal” – martie; 

  4) Carafă Sarreguemines – aprilie; 

  5) Fotografie „Sosirea militarilor francezi în Alexandria, 6 noiembrie 1918” – mai; 

  6) Ulciorul de nuntă – iunie; 

  7) Oglinda omului din lăuntru – iulie; 

  8) Planul grădinii publice din Alexandria (1911) – august; 

  9) Plăci din corn pentru arc compozit – septembrie; 

10) Vesta femeiască – octombrie; 

11) Topor miniatural din eneolitic – noiembrie; 

12) Crucea unui pristolnic de bronz (1802) – decembrie. 

 

* * * 

În cadrul ciclului Exponatul Lunii a continuat concursul lunar Vino la muzeu şi 

câştigă, la care vizitatorii, fie veniţi la muzeu, fie vizitatori virtuali ai website - ului instituţiei, 

au fost invitaţi să răspundă la o întrebare legată de exponatul din luna respectivă şi să trimită 

răspunsurile lor fie prin poştă, fie prin email, la o adresă special creată. Câştigătorii au fost 

desemnaţi prin tragere la sorţi, iar cei 11 din anul trecut au fost de la Alexandria, Deva, 

Roman, Simeria. Premiile au constat dintr-un abonament la muzeu, pentru două persoane, 

valabil un an şi diferite publicaţii sau cărţi poştale ilustrate, editate de către instituţia noastră, 

instituţii colaboratoare sau oferite de sponsori. 

 

V.  CICLUL  EXPOZIŢIONAL  „EXPONATUL  LUNII” 
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Program educaţional ce are 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. 

Programul manifestărilor, ce s-au desfăşurat atât la sediul Muzeului Judeţean 

Teleorman dar şi la sediile unora dintre parteneri, a fost următorul: 
 

  1) Unirea Principatelor Române, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor 
Naţionale şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria – 22 ianuarie; 
 

  2) 150 de ani de al abdicarea domnitorului Al. I. Cuza, în colaborare cu Liceul Teoretic 
„Constantin Noica” Alexandria – 19 februarie; 
 

  3) 100 de ani de la trecerea în eternitate a Reginei Elisabeta a României şi 150 de ani de la 
venirea lui Carol I pe pământ românesc, în colaborare cu Secţia Numismatică Alexandria şi 
Ed. „Curtea Veche” Bucureşti – 2 martie; 
 

  4) Revoluţia de la 1821 – 195 de ani, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria – 18 martie; 
 

  5) Tradiţii populare de primăvară, în colaborare cu Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria –   
24 martie; 
 

  6) 9 Mai - zi cu triplă semnificaţie istorică, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi 
Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria – 9 mai; 
 

  7) Ziua Eroilor, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria – 9 iunie; 
 

  8) Ziua drapelului naţional al României, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel 
Mare” Alexandria – 22 iunie 2016; 
 

  9) Oraşe teleormănene înfiinţate de bulgari şi sârbi, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 
Alexandria – 25 octombrie; 
 

10) 1 Decembrie 1918 – Ziua marii Uniri, în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 3 Alexandria – 
28 noiembrie. 

* * * 

Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman 

Tot din dorinţa de a atrage publicul şi mai ales elevii, la muzeu a continuat, pe tot parcursul 
anului, vizitarea gratuită a expoziţiilor în prima vineri, respectiv sâmbătă a fiecărei luni, 
precum şi de Ziua Culturii Naţionale, Dragobetele, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Iei, 
Zilele Alexandriei, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. 

 

VI.  PROGRAMUL  EDUCAŢIONAL   

„MUZEUL - SURSĂ  DE  CULTURĂ  ŞI  EDUCAŢIE” 
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Începând din luna mai 2013, Muzeul Judeţean Teleorman a demarat un proiect ce cuprinde, 

pe lângă prezentarea muzeului, a expoziţiilor sale şi activităţilor specifice, diferite prezentări 

tematice, proiect ce se desfăşoară în localităţi rurale ale judeţului Teleorman, având ca grup 

ţintă elevii din ciclurile primare şi gimnaziale ce învaţă la şcolile respective. În anul 2016 

desfăşurarea programului a fost următoarea: 
 

1) Meşteşuguri populare uitate, în colaborare cu Şcoala Gimnazială Merişani, com. 

Dobroteşti – 26 mai; 
 

  2) Sărbătorile verii în cultura populară: Rusaliile, Drăgaica, în colaborare cu Liceul 

tehnologic Măgura – 6 iunie; 
 

  3) Vremea şi timpul – povestea anotimpurilor, în colaborare cu Direcţia pentru Cultură, 

Educaţie, Creaţie şi Sport a Municipiului Roşiorii de Vede şi Grădiniţa nr. 6 Roşiorii de Vede –     

27 octombrie; 
 

  4) Costumul popular teleormănean, în colaborare cu Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie 

şi Sport a Municipiului Roşiorii de Vede, Muzeul Municipal „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede 

şi Colegiul Naţional „Anastasescu” – 14 noiembrie; 
 

 

 

În cadrul programului de şcoală „alternativă” Să ştii mai multe, să fii mai bun, 

Muzeul Judeţean Teleorman a organizat, pentru perioada 18-22 aprilie 2016, a V-a ediţie a 

proiectului Muzeul altfel, ce a cuprins vizitarea cu ghidaj de specialitate a expoziţiilor 

permanente şi temporare organizate la muzeu.  
 

* * * 

În ceea ce priveşte numărul de vizitatori din săptămâna menţionată, acesta a fost de 

1521, respectiv 77,1 %, din mediu urban (Alexandria şi Videle) şi 22,9 %, din alte 11 

localităţi rurale din judeţ: Călineşti, Cernetu, Dobroteşti, Mavrodin, Măgura, Mârzăneşti, 

Nanov, Peretu, Poroschia, Ştorobăneasa, Vităneşti. 

 

VII.  PROIECTUL  EDUCAŢIONAL  „MUZEUL…  TE  VIZITEAZĂ” 

 

VIII.  PROIECTUL  EDUCAŢIONAL  „MUZEUL  ALTFEL” 
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Desfăşurată pe parcursul a 4 zile în perioada 29 august-1 septembrie a.c. a III-a ediţie 

a proiectului educaţional Şcoala de vară a cuprins patru ateliere adresate elevilor din ciclul 

primar şi gimnazial, derulate de către specialişti de la Muzeul Judeţean Teleorman. Atelierele 

desfăşurate au fost următoarele:  

 

- Costumul popular - atelier de colaje din materiale textile – specialiştii etnografi au 

prezentat copiilor, cu vârsta între 4-10 ani, portul popular tradiţional teleormănean, importanţa 

lui în viaţa oamenilor de la sat, realizarea unui costum popular etc. iar aceştia au realizat, prin 

tehnica colajului, folosind materiale textile şi carton, miniaturi ale unor costume populare. 

 

- Magnetul meu de frigider – atelierul şi-a propus dezvoltarea creativităţii şi a 

imaginaţiei copiilor cu vârsta între 4-10 ani, prin realizarea unor suveniruri, prin realizarea 

unui magnet de frigider folosind o plăcuţă de lemn, culori tempera şi magneţi. 

 

- Atelierul de mozaic – adresat copiilor cu vârsta de peste 6 ani, şi-a propus învăţarea 

unor lucruri interesante despre evoluţia în timp a mozaicului, descoperirea şi experimentarea 

uneia dintre cele mai vechi şi spectaculoase arte decorative, dezvoltarea imaginaţiei, 

creativităţii şi abilităţilor manuale precum şi familiarizarea lucrului cu plăcuţe de mozaic. 

 

- Organizator pentru amintiri dragi – un atelier adresat copiilor cu vârsta de peste 6 ani, 

şi-a propus dezvoltarea creativităţii copiilor şi a îndemânării prin lucrul cu hârtia, cartonul şi 

lipiciul formând, în cele din urmă, un album deosebit, personalizat de fiecare participant în parte. 

 

Atelierele celei de-a III-a ediţii a Şcolii de vară au atras un număr de 84 de elevi. 

 

IX.  PROIECTUL  EDUCAŢIONAL  „ŞCOALA DE VARĂ” 
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1. Noaptea muzeelor 
 
Importantă manifestare dedicată instituţiei muzeale, instituită la nivelul Uniunii 

Europene, a fost sărbătorită şi la Muzeul Judeţean Teleorman în data de 21 mai 2016, între 

orele 17.00-24.00, sub genericul Seară de teatru la muzeu. Cu această ocazie 428 de 

persoane au trecut pragul instituţiei muzeale teleormănene, cel mai mare număr de vizitatori 

de când este organizat evenimentul la muzeu.  

Organizatorii ediţiei 2016 a Nopţii Muzeelor au fost: Consiliul Judeţean Teleorman, 

Centrul Judeţean de Conservare si Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman şi 

Muzeul Judeţean Teleorman. 

Manifestările au cuprins un program artistic ce a avut ca temă teatrul, prin cele două 

piese susţinute de membrii trupei de teatru Scenik: Serpentina, de Paul Everac şi Boul şi viţeii, 

de Ion Băieşu. 

Pe lângă reprezentaţii cei prezenţi la muzeu au putut vizita gratuit expoziţiile 

permanente: Înapoi în timp: Arheologie şi Numismatică în judeţul Teleorman (Sălile 

Neoliticul, Eneoliticul şi Tezaure Monetare), Aspecte etnografice teleormănene şi 

Colectivizarea în Teleorman. Rezistenţă şi acceptare forţată – precum şi cele trei expoziţii 

temporare: Păpuşile şi moda franceză de-a lungul timpului, Lemnul în cultura populară 

teleormăneană şi Exponatul Lunii Mai – Fotografie „Sosirea militarilor francezi în 

Alexandria, 6 noiembrie 1918”. 

 

2. Târgul Colecţionarilor 
 

A IV-a ediţie a acestei activităţi adresată colecţionarilor şi iubitorilor de „vechituri”   

s-a desfăşurat la Muzeul Judeţean Teleorman, ca parte componentă a proiectului expoziţional 

Octombrie - Luna colecţionarului, în ziua de 15 octombrie 2016. La târg au participat, pe 

lângă 8 colecţionari care au oferit spre vânzare sau schimb diferite obiecte şi un număr de 35 

de vizitatori. 

 

X.  PROGRAME  ŞI  EVENIMENTE  PENTRU  PUBLICUL  LARG 
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Evenimentele importante ale istoriei naţionale şi locale, dar şi o serie de personalităţi 

au făcut obiectul unor comunicări, prezentări şi dezbateri în cadrul unor simpozioane, colocvii 

şi mese rotunde desfăşurate la sediul muzeului. 

Programul de desfăşurare al acestora a fost următorul: 
 
1) Nicolae Iorga – 145 de ani de la naştere, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale şi Şcoala Gimnazială nr. 7 Alexandria – 15 ianuarie; 
 

2) Rebeliunea legionară şi preluarea puterii de Ion Antonescu – 75 de ani, în colaborare cu 
Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” 
Alexandria – 20 ianuarie; 
 

3) 70 de ani de la finalizarea ultimei reforme agrare, în colaborare cu Liceul Teoretic 
„Constantin Noica” Alexandria – 25 martie; 
 

4) 150 de ani de la instaurarea monarhiei, în colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al 
Arhivelor Naţionale – 10 mai 2016; 
 

5) 70 de ani de la execuţia mareşalului Antonescu, în colaborare cu lector univ. dr. Dan Botez 
şi Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria – 1 iunie 2016; 
 

6) 70 de ani de la alegerile parlamentare din noiembrie 1946, în colaborare cu Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale – 25 noiembrie. 

 
 

XII.  ALTE  ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE  ÎN  AFARA  SEDIULUI 

 
 

1)  Ziua Imnului naţional, eveniment organizat de Prefectura Teleorman şi Consiliul Judeţean 
Teleorman – 29 iulie; 
 

2) Centenarul Primului Război Mondial – 26 august; 
 

3) Comemorarea a 100 de ani de la Şarja de la Prunaru, eveniment organizat de Batalionul 
1 Instrucţie „Olt”, Consiliul Judeţean Teleorman şi Primăria Bujoreni – 15 noiembrie; 
 

4) Memoria trecutului. Judeţul Teleorman în vâltoarea Primului Război Mondial, 
eveniment organizat de Prefectura Teleorman şi Consiliul Judeţean Teleorman – 23 
noiembrie; 
 

5) Zilele Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” eveniment organizat de Consiliul Judeţean 
Teleorman şi Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman – 16-17 noiembrie. 

 

XI.  SIMPOZIOANE,  COLOCVII,  MESE  ROTUNDE 
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XIII.  ACTIVITĂŢI  GĂZDUITE/ ALTE ACTIVITĂŢI 

 
 

1) Teleorman, judeţul meu, miniexpoziţie de pictură şi grafică, cu lucrări realizate de către 

elevi de la Şcolile Gimnaziale „Mihai Viteazul” şi Ştefan cel Mare Alexandria, coordonaţi de 

prof. Cristina Mihaela Purcărea – 14-30 mai; 
 

2) Machete de castele medievale, expoziţie organizată cu ocazia zilei de 1 Iunie de elevi ai 

Şcolii Gimnaziale nr. 7 Alexandria, coordonaţi de prof. Cătălin Florea – 1-10 iunie; 
 

3) Cercul pedagogic al profesorilor de istorie din învăţământul gimnazial din zona 

Alexandria - Zimnicea – 12 decembrie; 
 

4) Workshop-ul de dans, scriere creativă, muzică, film, fotografie, în cadrul Festivalului 

Naţional de Teatru Tânăr „Ideo Ideis”, ediţia 2016 – 9-11 august; 
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Evidenţa patrimoniului reprezintă una dintre activităţile cu caracter permanent şi a 

constat în următoarele: 
 

1) Înregistrarea în Registrul inventar general a 559 de piese, pe următoarele categorii: 
arheologie – 373, istorie – 4, etnografie – 182, documente -1, provenite din cercetările 
arheologice – 372 şi donaţii – 187. Numărul total de obiecte de patrimoniu inventariate la 
sfârşitul anului 2016 este de peste 28900; 
 

2) completarea Registrelor de Inventar de Colecţie, pentru domeniile: arheologie, etnografie, 
istorie, documente;  
 

3) Completarea Registrul inventar general în format electronic prin introducerea unui număr 
de 300 poziţii; 
 

4) Întocmirea unui număr de 383 fişe analitice de evidenţă (150 - arheologie, 180 - istorie, 53 
- etnografie); 
 

5) Au fost introduse, în programul de evidenţă computerizată a patrimoniului (DOCPAT) -       
322 fişe de evidenţă; 
 

6) Întocmirea documentaţiei pentru clasarea unor bunuri culturale şi depunerea dosarelor aferente la 
Ministerul Culturii - Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în vederea clasării - 10 dosare. 

 

* * * 

Pe parcursul anului 2016, nu a fost clasat nici unul dintre cele 70 de dosare depuse la 

Ministerului Culturii. La acestea se adaugă alte 10 dosare depuse la sfârşitul anul 2016, astfel 

că, în prezent pentru un număr de 80 de dosare procedurile de clasare nu sunt definitivate. 

În momentul de faţă, Muzeul Judeţean Teleorman deţine un nr. de 268 bunuri culturale 

clasate, din care 120 la categoria juridică tezaur (arheologie – 64, numismatică – 48, etnografie 

– 6, istorie – 2) şi 148 la categoria juridică fond (arheologie – 117, etnografie – 31). 
 

* * * 

6) Fotografierea, în format digital, a unor obiecte din patrimoniul Muzeului Judeţean 

Teleorman pentru care s-au întocmit sau se vor întocmi fişe de evidenţă, conservare şi 

restaurare – cca. 1200 obiecte. 

7) Completarea arhivei fotografice digitale a muzeului cu fotografii de la evenimentele şi 

manifestările culturale găzduite, precum şi de la şantierele şi supravegherile arheologice – 

cca. 6500 de imagini; 

8) Introducerea în inventarul Bibliotecii ştiinţifice a muzeului a unui număr de 110 de volume 

şi publicaţii periodice, provenite din schimbul de carte intermuzeal şi donaţii. Numărul total de 

publicaţii deţinute a ajuns la aproape 5760 volume. 

 

XIV.  EVIDENŢA  PATRIMONIULUI 
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1. Proiecte de cercetare  
 

Muzeul Judeţean Teleorman, în colaborare cu mai multe instituţii de specialitate din 
ţară, a continuat desfăşurarea unei serii de proiecte de cercetare: 

 

1) 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. 

 

2) Repertoriul arheologic al judeţului Teleorman, proiect de cercetare zonală 
desfăşurat de către Muzeului Judeţean Teleorman în colaborare cu Direcţia pentru Cultură a 
judeţului Teleorman – caracter permanent; 

 

3) Tehnologia interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de 
caz: Tronsonul premontan al Limes Transalutanus, proiect de cercetare zonală derulat de 
Muzeul Naţional de Istorie a României având ca parteneri locali Muzeul Judeţean Argeş, 
Muzeul Judeţean Olt şi Muzeul Judeţean Teleorman – 2014-2016; 

 

4) Cercetarea materialului paleontologic de pe teritoriul judeţului Teleorman, 
proiect desfăşurat în colaborare cu un paleontolog de la Facultatea de Geologie, Universitatea 
Bucureşti – 2014-2016. 
 
2. Şantiere arheologice 

1) În perioada 19 septembrie - 5 octombrie s-a desfăşurat a XXII-a campanie de 
săpături arheologice sistematice de la Vităneşti, punctul Măgurice, unde a continuat 
cercetarea locuirii gumelniţene de pe aşezarea de tip tell. 

 

2) În perioada 9 - 16 octombrie, la Mavrodin, în aşezarea eneolitică din punctul „La pod”, 
a fost efectuat un sondaj arheologic de evaluare pentru verificarea unor rezultate obţinute în urma 
unor investigaţii noninvazive (georadar) efectuate în cadrul proiectului Reconstituirea 
identităţilor: fapte, locuri, oameni, animale şi obiecte ale trecutului invizibil (Re-constructing 
the Identities: Facts, Places, Peoples, Animals and Objects of the Invisible Past), derulat de 
Muzeul Naţional de Istorie a României în colaborare cu Muzeul Judeţean Teleorman. 
 
3. Periegheze 

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 
zonele următoarelor localităţi: Balaci, Ciuperceni, Crângu, Gratia, Mârzăneşti, Necşeşti, 
Orbeasca de Sus, Poeni, Poroschia, Salcia, Scurtu Mare, Ştorobăneasa, Suhaia, Tătărăşti de 
Jos, Tătărăşti de Sus, Traian, Troianu, Videle – ianuarie-noiembrie. 
 
 
 
 

 

XV.  ACTIVITATEA  ŞTIINŢIFICĂ 
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4. Cercetare în arhive 

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: Arhivelor Naţionale Bucureşti, Biroul 
Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale. 

 
5. Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice 

 

1) Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a XV-a - „Monarhia 
constituţională a României la 150 de ani. Măreţie şi decădere”, Muzeul „Casa Mureşenilor” 
Braşov, 12-14 mai 2016. 

2) Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Tradiţie, istorie, armată”, ediţia a III-a, 
Muzeul Militar Naţional, Constanţa, 2-3 iunie 2016; 

3) Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Rolul muzeelor memoriale în muzeografia 
românească”, ediţia a XI-a, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, 8-10 iunie 2016; 

4) Simpozion internaţional la Făgăraş: „Opoziţie şi solidaritate în comunism”, Făgăraş – 
Sâmbăta de Sus, 1-4 septembrie 2016. 

5) Simpozionul internaţional „Marketing şi educaţia muzeală în muzee”, Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 22-24 septembrie 2016; 

6) Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Judeţean Argeş (ediţia a XLVII-a), Piteşti, 
20-21 octombrie 2016; 

7) Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, „Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. 
Istorie, Relaţii Politice şi Diplomaţie”, a XX-a ediţie, Constanţa, 27-29 octombrie 2016; 

8) Conferinţa Naţională de Pedagogie Muzeală „Realizări şi perspective în domeniul 
pedagogiei muzeale în muzeele cu specific de ştiinţe ale naturii din România”, Muzeul 
Judeţean Mureş, Târgul Mureş, 2-4 noiembrie 2016. 

 
6. Studii şi articole ştiinţifice 
 

Cătălin Borţun, Comunişti şi legionari în judeţul Teleorman 1945-1950, în Tradiţie, 
Istorie, Armată, III, Ed. Muzeului Militar Naţional, Bucureşti, 2016; 

Steluţa Chefani-Pătraşcu, Venirea şi staţionarea militarilor francezi în oraşul 
Alexandria 1918-1919, în Tradiţie, Istorie, Armată, III, Ed. Muzeului Militar Naţional, 
Bucureşti, 2016; 

Steluţa Chefani-Pătraşcu, Bulgari şi sârbi fondatori de oraşe pe meleaguri 
teleormănene, în Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul Euroasiatic, IV-I, 2016; 

Steluţa Chefani-Pătraşcu, Călătoria regelui Carol şi a reginei Elisabeta pe Dunăre, 1-8 
mai 1908, în Ţara Bârsei. Revista de Cultură a Muzeului „Casa Mureşenilor”, XV, Braşov, 2016. 

Corina Iordan, Şcoala de vară, în Anuarul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Prahova, VII, Ploieşti, 2016; 

Corina Iordan, Regatul meu, blazonul meu, în Drobeta XXVI, Drobeta Turnu-Severin, 2016; 

Corina Iordan, Omul, natura, arta – obiecte de podoabă în preistorie, Marisia, seria 
Pedagogie muzeală, IV, Târgu Mureş, 2016; 

Pavel Mirea, Noi date aspra locuirii Dudeşti din sud-vestul Munteniei, în Buletinul 
Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, nr. 8, 2016; 
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Pavel Mirea (coautor, împreună cu Otis Crandell şi Corina Ionescu), Neolithic and 
Chalcolithic stone tools used in ceramics production: Examples from the south of 
Romania, în Journal of Lithic Studies, vol. 3, nr. 1, 2016; 

Pavel Mirea, (coautor, împreună cu Monica Mărgărit şi Adrian Bălăşescu) 
Exploatarea tehnologică a materiilor osoase în nivelul Dudeşti de la Măgura „Buduiasca” 
(„Boldul lui Moş Ivănuş”), jud. Teleorman, în Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 
Seria Arheologie nr. 8, 2016; 

Ion Torcică, Unelte din piatră şlefuită descoperite în aşezarea de tip tell de la 
Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman), Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria 
Arheologie, 8, 2016. 
 
7. Articole de popularizare 

 

Cătălin Borţun, Aspecte ale abuzurilor sovietice în anul 1945 în judeţul Teleorman, 
în Muzeul Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Cătălin Borţun, Colonişti teleormăneni în Cadrilater, în Muzeul Judeţean Teleorman. 
e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.2 (10), 2016; 

Mădălina Dumitru, Restaurarea unui vas etnografic Oboga 1907, în Muzeul Judeţean 
Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Luminiţa Gheorghe, Arhitectura locuinţelor ţărăneşti teleormănene, în Muzeul 
Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Luminiţa Gheorghe, Sărbătorile verii în tradiţia populară teleormăneană, în Muzeul 
Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.2 (10), 2016; 

Luminiţa Gheorghe, Radiografia unui obicei: Ulciorul de nuntă, în Historia, rubrica 
„Din muzeele României”, nr.173, iunie 2016, p. 10-11. 

Claudiu Olaru, Alexăndrenii şi Muntele Athos în secolul al XIX-lea, în Muzeul 
Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Claudiu Olaru, Iconiţă metalică „Sfântul Nicolae”, în Muzeul Judeţean Teleorman. 
e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Claudiu Olaru, Apariţia ziarului în lume şi începuturile presei teleormănene, în 
Muzeul Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.2 (10), 2016; 

Steluţa Pătraşcu, Venirea marelui om de cultură Nicolae Iorga în Alexandria, 
duminică, 6 mai 1906, în Muzeul Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, 
anul V, nr.1 (9), 2016; 

Steluţa Pătraşcu, Mărturii ale sentimentelor monarhice într-un judeţ de câmpie - Teleorman, 
în Muzeul Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.2 (10), 2016; 

Simona Tironeac, Restaurarea unor documente descoperite la fundaţia unei prăvălii din 
Alexandria, în Muzeul Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Ion Torcică, Tehnici şi metode de cercetare ale siturilor de tip tell, în Muzeul 
Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Ion Torcică, Vasul de ofrandă Gârla Mare - Cârna, în Muzeul Judeţean Teleorman. 
e-Buletin semestrial de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 

Ion Torcică, Arcuri şi săgeţi în preistorie, în Muzeul Judeţean Teleorman. e-Buletin 
semestrial de informare, anul V, nr.2 (10), 2016; 

Pompilia Zaharia, Probleme de conservare în expoziţia permanentă de etnografie ca 
urmare a reabilitării termice a clădirii, în Muzeul Judeţean Teleorman. e-Buletin semestrial 
de informare, anul V, nr.1 (9), 2016; 
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Activitate de primă importanţă pentru păstrarea patrimoniului arheologic, istoric şi 
etnografic, cu caracter permanent, a vizat următoarele: 
 

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) Demontarea, curăţarea, tratarea, conservarea şi reorganizarea pieselor din expoziţia 

etnografică, ca urmare a montării sistemului de încălzire; 
 

6) Curăţarea, tratarea şi conservarea a unor piese care au făcut obiectul „Exponatului lunii” 

sau a unor expoziţii temporare; 
 

7) Restaurarea şi conservarea patrimoniului arheologic pe suport ceramic provenit din depozitul 

muzeului şi şantierele arheologice sistematice şi de salvare de la: Frumoasa, Necşeşti, Orbeasca, 

Putineiu, Ştorobăneasa, Turnu Măgurele, Valea Părului, Vităneşti şi Zimnicea (100 obiecte); 
 

8) Restaurarea şi conservarea patrimoniului pe suport hârtie (corp şi legătorie carte, documente, hărţi, 

litografii, volume moderne) provenit din depozitul muzeului şi biblioteca muzeului (35 obiecte); 
 

9) Curăţarea chimică şi conservarea în vederea expunerii în expoziţia permanentă de 

arheologie a unor obiecte de metal de la Albeşti, Alexandria, Bogdana, Măgura, 

Ştorobăneasa, Troianul, Turnu Măgurele, Valea Părului, Zimnicea, (67 obiecte), curăţarea 

chimică a materialului ceramic provenit de la şantierul de la Mavrodin şi curăţarea şi 

conservarea unor piese etnografice de lemn (163 obiecte). 
 

10) Au fost întocmite 56 de fişe de conservare; 
 

11) Au fost întocmite 21 dosare de restaurare (16 - restaurare ceramică, 5 - restaurare hârtie). 

 

XVI.  ACTIVITATEA  DE  CONSERVARE - RESTAURARE 
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Activitatea editorială a Muzeului Judeţean Teleorman s-a concretizat în anul 2016 

printr-un număr de trei publicaţii în format clasic şi o publicaţie în format digital. 

 
1) Publicaţia periodică a Muzeului Judeţean Teleorman Buletinul Muzeului Judeţean 
Teleorman. Seria Arheologie. Nr. 8-2016; 
 
2) Valori ale artei religioase din judeţul Teleorman, catalog de expoziţie, Ed. Cartea 
Ortodoxă, Alexandria, 2016; 
 
3) S-a început constituirea portofoliului de articole pentru Buletinul Muzeului Judeţean 
Teleorman. Seria Arheologie. Nr. 9-2017. 

 

* * * 
 

A continuat realizarea publicaţiei electronice bianuale (cu apariţie la 31 ianuarie şi la 

31 iulie), Muzeul Judeţean Teleorman – e Buletin de informare, respectiv numerele 9 şi 10. 

Publicaţia, iniţiată în anul 2012, îşi propune o largă informare a publicului despre activitatea 

muzeului. Este găzduită de website-ul a instituţiei şi numerele apărute până în prezent pot fi 

accesate de la următoarea adresă: http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html 

 

* * * 
 

Muzeul Judeţean Teleorman a organizat şi a găzduit lansări de carte, după cum 

urmează: 

 
1) Margareta. Mărturia unui sfert de veac regal, autor Sandra Gătejeanu-Gheorghe, 
Cotroceniul regal, autor Diana Mandache – 2 martie; 
 

2) Dr. Petru Groza – burghezul roşu, autor Dan Botez – 4 noiembrie; 

 

XVII.  ACTIVITATEA  EDITORIALĂ 
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Relaţiile cu publicul, activitate esenţială în domeniul promovării imaginii muzeului şi 

a stabilirii relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, s-au materializat, în anul 2016, 

prin următoarele: 
 

- parteneriate educaţionale încheiate cu unităţile de învăţământ - 10 (3-preşcolar, 4-clasele       

I-VIII, 2-clasele IX-XII); 

- alte parteneriate – 1; 

- comunicate de presă – 57; 

- afişe expoziţii şi evenimente culturale – 89; 

- asigurarea unei bune colaborări cu instituţiile partenere şi fixarea unui calendar al 

activităţilor comune; 

- colaborarea cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România - RNMR; 

- realizarea Jurnalului de activităţi culturale al muzeului; 

- întocmirea Agendei Culturale 2016; 

- întocmirea Dosarului de presă al muzeului; 

- întreţinerea website - ului muzeului; 

- postări pe contul pe Facebook, ca mijloc alternativ de promovare a instituţiei în mediul virtual 

(121 de postări). 

* * * 

În ceea ce priveşte apariţiile despre muzeu în presa scrisă, „on line” şi audio-vizuală, 

acestea au fost în număr de 784, structurate după cum urmează: 
 

- ziare locale – 118; 

- Agerpres – 53; 

- televiziuni locale – 85; 

- radiouri locale – 202; 

- radio naţional – 57; 

- presa de specialitate (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România - RNMR, Centru Informatic 

de Memorie Culturală - CIMEC, Magazin Istoric, website - uri specializate etc.) – 60; 

- apariţii on-line – 209. 

 

XVIII.  RELAŢIILE  PUBLICE  ŞI  COLABORAREA  CU  MASS – MEDIA 



 21

 
 

Pe parcursul anului 2016, Muzeul Judeţean Teleorman a înregistrat un număr de 4361 de 

vizitatori. Două evenimente au atras un număr foarte mare de vizitatori. Primul dintre ele, cel 

desfăşurat în cadrul programului Muzeul Altfel, din săptămâna 18-22 aprilie a atras, în numai 5 

zile, un număr de 1521 vizitatori, preşcolari, şcolari şi liceeni. Al doilea eveniment, Noaptea 

Muzeelor, din data de 21 mai, a atras, între orele 17.00-24.00, un număr de 428 vizitatori. 

Lunile cu cel mai mare aflux de vizitatori au fost: aprilie - 1739 vizitatori, martie - 717 

vizitatori şi mai - 556 vizitatori. Lunile cu cea mai mică afluenţă de public au fost decembrie - 

68 vizitatori, respectiv februarie şi iulie - 77 vizitatori. Media lunară a vizitatorilor, exceptând 

cele trei luni de maxim (aprilie, martie şi mai) şi cele trei de minim (decembrie, februarie şi 

iulie) a fost de 188, cu ianuarie, iunie şi octombrie peste medie, noiembrie, la media arătată 

mai sus, respectiv august, septembrie şi noiembrie sub medie. 

Pe parcursul anului 2016 s-au aflat în vizită la muzeu 156 de grupuri, cu un total de 

3329 vizitatori. Dintre acestea, 147 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi elevi (3171 

vizitatori), grupe de vârstă ce constituie baza vizitatorilor muzeului. A fost înregistrat un 

număr de 1032 de vizitatori individuali, dintre care 247 preşcolari şi elevi şi 785 adulţi. 

Un clasament al celor mai vizitate expoziţii, pe lângă cele permanente, ar fi următorul: 

1) Păpuşile şi moda franceză de-a lungul timpului, 11 martie-25 mai – 2906 vizitatori; 
 

2) „Oale şi străchini” – ceramica etnografică în judeţul Teleorman, 1 ianuarie -30 aprilie 2016 – 
2754 vizitatori 
 

2) Lemnul în cultura populară teleormăneană, 20 mai-31 decembrie – 1542 vizitatori; 
 

* * * 

Vizitatori virtuali 

 

Conform monitorizării realizate cu programul Google Analytics, în perioada 1 ianuarie 

- 31 decembrie 2016, a fost înregistrat un număr de 3713 vizite virtuale pe adresa 

www.muzeulteleroman.ro, reprezentând 2629 vizitatori virtuali din 62 de ţări de pe cele 7 

continente (Europa - 3387, America de Nord şi de Sud - 165, Asia - 84, Africa - 5, Australia 

şi Oceania - 7, plus 65 locaţii nesetate), cu o medie de 3,92 pagini vizitate la fiecare accesare. 

O statistică a clasamentului primelor cinci locuri la diferite categorii ale vizitelor 

virtuale poate fi sintetizată astfel: 

 

 

XIX.  NUMĂRUL  DE  VIZITATORI  AI  MUZEULUI 
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Ţări  
 

Oraşe 
(România) 

 

 
 

Oraşe 
(din lume) 

 

1 România - 2585 Bucureşti -   954 Sankt Petersburg (Rusia) -   88 
 

2 UK -   340 Alexandria -   863 Viena (Austria) -   45 
 

3 Rusia -    142 Roşiorii de Vede -     65 Samara (Rusia) -   24 
 

4 SUA -   116 Buzău -     62 Londra (UK) -   22 
 

5 Germania -      63 Cluj Napoca -     35 Frankfurt (Germania) -   19 
 

 

Topul accesărilor, pe zile, a fost următorul: 
 

- 6 august – 57 accesări; 
- 21 ianuarie – 45 accesări; 
- 24 ianuarie – 43 accesări. 

 

Doar în zilele de 28 mai şi 11 iunie website-ul muzeului nu a fost accesat. 
 
 

 
 

Începând cu anul 2012, Muzeul Judeţean Teleorman, cu sprijinul financiar al 

Consiliului Judeţean Teleorman, a instituit acordarea a două premii de excelenţă: Premiul 

„Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică  şi Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică. 

Ediţia cu numărul cinci a avut următorii laureaţi ce au fost premiaţi în cadrul unei 

manifestări desfăşurată la sediul Muzeului Judeţean Teleorman în data de 16 decembrie: 

 

- Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat domnului dr. 

Daniel Spânu (cercetător, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti) pentru 

volumul: Contribuţii arheologice şi iconografice la cercetarea sitului „Cetate” de la 

Zimnicea, Ed. Ordessos, Piteşti, 2014. În acest volum autorul a căutat să treacă în revistă 

toate informaţiile relevante referitoare la situl „Cetate” de la Zimnicea, începând cu primele 

săpături („dezgropări”) din sec. XIX, continuând cu cele interbelice şi imediat postbelice, cele 

din anii ’60-’70 şi încheind cu ultimele cercetări de teren de la începutul sec. XXI. 

- Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică a fost acordat domnului prof. 

Victor Gabriel Osăceanu (Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede) pentru 

volumul: Primul Război Mondial sub spectrul moralei, Ed. Tipoalex, Alexandria, 2016. 

Autorul încearcă să interpreteze o serie de aspecte ale războiului şi să analizeze principalii 

„actori” ai conflagraţiei mondiale prin prisma unor aspecte ce ţin de moralitate. 

 

XX.  PREMIILE  MUZEULUI  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
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I. Cercetare arheologică preventivă 

 

Arheologii Muzeului Judeţean Teleorman au realizat pe parcursul anului 2016 

următoarele lucrări de cercetare arheologică preventivă pentru mai multe lucrări de investiţie: 

1) „Construire staţie de telefonie mobilă” în sat Salcia, com. Salcia, jud. Teleorman, 

beneficiar S.C. Orange România S.A. (diagnostic intruziv); 

2) „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze 

Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria: Tronson Podişor – Corbu - 

teritoriul administrativ al judeţului Teleorman, comunele Gratia, Poeni, Tătărăşti de Jos şi 

Tătărăşti de Sus”, beneficiar SNTGR Transgaz SA Mediaş (evaluare teoretică şi cercetare de 

suprafaţă); 

3) „Înlocuire conductă de transport ţiţei Ø 10¾” Gherceşti-Icoana-Cartojani pe 

tronsonul terenuri agricole sat Negreni, jud. Teleorman, cca. 1500 m”, beneficiar Dimonu 

I.R. Radu Alexandru Întreprindere Individuală – Ploieşti (diagnostic – evaluare de teren); 

4) „Teren  PUZ - Parc Industrial Alexandria”, beneficiar Municipiul Alexandria 

(diagnostic – evaluare de teren). 

 

II. Studii tematice diverse 
 

Specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman au întocmit pe parcursul anului 2016, după 

caz, studiile arheologice, istorice şi etnografice aferente P.U.G. - urilor următoarelor unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman: Suhaia, Traian, Alexandria, Ştorobăneasa, 

Videle, Troianul şi Necşeşti. 

 

III. Alte prestări servicii – restaurare carte 
 

În laboratorul de specialitate al muzeului a fost restaurat un volum din patrimoniul 

Eparhiei Frăsinet (jud. Teleorman) – Agheasmatar, 1858. 

 

XXI.  CONTRACTE  PENTRU  OBŢINEREA  DE  VENITURI  PROPRII 
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1) Prin finanţarea de la bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadru 

secţiunii de dezvoltare, a fost realizat obiectivul de investiţie Iluminat perimetral, Muzeul 

Judeţean Teleorman. 
 

2) Prin finanţarea de la bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv în cadrul 

secţiunii de funcţionare, au fost realizate lucrări de reparaţii la casa scărilor de serviciu 

(chituire fisuri, refacere parţială tencuieli, izolarea peretelui exterior, zugrăveli cu vopsea 

lavabilă, schimbare ferestre cu tâmplărie de lemn cu ferestre termopan). 
 

3) Prin utilizarea unor surse financiare provenite din veniturile proprii, pe parcursul 

anului 2016, s-au realizat următoarele lucrări de reparaţii şi amenajări: 

- au fost schimbate corpurile de iluminat de pe casa scărilor de serviciu; 

- au fost schimbate corpurile de iluminat din holul de onoare al muzeului; 

- s-a continuat amenajarea sălilor Epoca metalelor – Geto-Dacii şi Mileniul I – Evul 

Mediu din cadrul expoziţiei permanente de arheologie; 

- au fost completate o serie de panouri de semnalizare PSI şi a fost montat un prag la 

uşa de la sala Tezaure Monetare, conform unor cerinţe ale I.S.U. Teleorman rezultate în urma 

unor controale. 

 

XXII.  LUCRĂRI DE INVESTIŢII, REPARAŢII ŞI AMENAJĂRI ALE UNOR 
SPAŢII EXPOZIŢIONALE SAU ADMINISTRATIVE 
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Bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Teleorman, aferent anului 

2016 a avut următoarea structură: 
[Lei] 

I  BUGET DE VENITURI  851534,67

I.1  VENITURI PROPRII 44725,95

I.1.1.Vânzare bilete 2811,00

I.1.2. Contracte/ subcontractări de cercetare arheologică preventivă şi studii 

arheologice, istorice şi etnografice aferente P.U.G. - urilor unor comune 

39114,00

I.1.3. Alte venituri (chirii sală, vânzări publicaţii etc.) 2800,95

I.2  SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE 

a. Secţiunea de Funcţionare 

b. Secţiunea de Dezvoltare 

 

806808,72

783000,00

23808,72

II  CHELTUIELI 851534,67

II.1  CHELTUIELI DE PERSONAL 606461,00

1.a   Cheltuieli salariale în bani 497929,00

1.b   Contribuţii 108532,00

II.2  CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 221264,95

2.a   Furnituri de birou 3635,03

2.b   Încălzire, iluminare, forţă motrică 34975,67

2.c   Apă, canal, salubritate 9656,17

2.d   Carburanţi si lubrifianţi 3000,00

2.e   Postă, telecomunicaţii, radio - TV, internet 5229,03

2.f   Reparaţii curente 29926,01

2.g   Bunuri de natura obiectelor de inventar 1659,00

2.h   Deplasări interne 986,00

2.i   Cărţi şi publicaţii 16000,00

2.j   Consultanţă şi expertiză 21200,00

2.k   Altele (întreţinere şi funcţionare, serviciu de pază, contracte mentenanţă, piese 

schimb, etc.) 

94998,04

III. CHELTUIEI DE CAPITAL (ACTIVE NEFINANCIARE) 23808,72

3.a   Mobilier, aparatură birotică şi alte active (PC – 2 buc.) 4822,67

3.b   Alte active fixe („Sistem de iluminat perimetral”) 18986,05

 

 

XXIII.  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  ÎN  ANUL  2016 


