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Pe parcursul anul 2021, Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Teleorman, şi-a desfăşurat activitatea cultural-ştiinţifică prin intermediul celor şase 
programe pe care le derulează, respectiv a proiectelor incluse în aceste 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 educaţia muzeală. 
 

*  *  * 
Restricţiile impuse de pandemia COVID-19 au afectat activitatea culturală a Muzeului Judeţean 

Teleorman şi în anul 2021.  
Deşi vremurile au impus restricţii, accesul în instituţiile de cultură, organizarea de evenimente 

culturale şi participarea directă a publicului la acestea fiind mult diminuate, Muzeul Judeţean Teleorman 
a abordat o nouă strategie de a comunica cu comunitatea şi de a-i satisface dorinţele şi aşteptările. 
Specialiştii instituţiei au reuşit, în perioada de relativă relaxare a condiţiilor sanitare din perioada iunie-
august, organizarea unor manifestări cu public. Şi de această dată mediul virtual a fost un bun mijloc de 
valorificare a activităţilor culturale stabilite pentru anul 2021.  

Postările pe pagina de Facebook a muzeului (244 postări) au marcat anumite evenimente istorice, 
memorialistice şi sărbători calendaristice, valorificând totodată arhiva foto şi video a instituţiei, inclusiv 
prin Canalul YouTube (27 postări) şi blogul arhivei fotografice (29 postări). 

Website-ul muzeului, într-o nouă formă de prezentare, actualizat, a fost disponibil începând cu 
data de 1 august 2021. 

Celelalte activităţi curente care au vizat cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului 
deţinut au fost efectuate cu o afectare minimă din cauza restricţiilor de natură sanitară. 

 

*  *  * 
►   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 (arheologie, numismatică, etnografie şi istorie), precum şi expoziţiile temporare. Astfel, pe 
lângă cele trei expoziţii permanente de arheologie, etnografie şi istorie recentă, în anul 2021, la sediul 
Muzeul Judeţean Teleorman a fost organizată o serie de expoziţii temporare ce au abordat ca tematică 
arta, arheologia sau istoria, unele dintre ele parte a unor proiecte expoziţionale multianuale: 

 
  1) expoziţia „Cercetări arheologice în judeţul Teleorman. Rezultatele decadei 2011-2020” a prezentat 
rezultatele cercetărilor arheologice din ultimul deceniu, cu cele trei componente: cercetarea sistematică, 
cercetarea preventivă şi cercetarea de suprafaţă, incluzând şi un segment dedicat descoperirilor 
întâmplătoare şi donaţiilor (23 decembrie 2020-30 iunie 2021); 
  2) expoziţia „De prin sate adunate. Fotografii şi costume populare din colecţia Etnotique”, în 
colaborare cu Asociaţia „Etnotique”, a prezentat costume şi piese de port popular femeiesc, alături de 
imagini surprinse în ultimii şase ani de activitate ai asociaţiei (18 iunie-11 iulie 2021); 
  3) expoziţia „Colecţii şi colecţionari” (ediţia a X-a), în cadrul proiectului „Octombrie, Luna 
Colecţionarilor” (1-31 octombrie 2021); 
  4) expoziţia „Puterea Istoriei”, organizată în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (9 
noiembrie-3 decembrie 2021); 
  5) expoziţia „Contraste, sentimente, destine...”, expoziţie de pictură cu lucrări semnate de artistul 
plastic prof. Mihaela Mocanu (10 decembrie 2021-8 ianuarie 2022). 
 

►   Ciclul expoziţional „Exponatul lunii”, iniţiat în martie 2008 a continuat şi pe parcursul 
anului 2020. Lună de lună, a fost supus atenţiei vizitatorilor un obiect cu valoare arheologică, istorică, 
memorială sau etnografică deosebită ce a fost expus împreună cu o bogată bază documentară. Au fost 
prezentate următoarele exponate: 
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- ianuarie - Retrospectiva anului 2020; 
- februarie – Vas de pământ pentru fiert ţuică; 
- martie – Sabie Simsir; 
- aprilie – Depozitul de lame din silex de la Băbăiţa (jud. Teleorman); 
- mai – Tingirea de aramă; 
- iunie – Talpa Ogrăzile – manifest anticomunist – 16 iunie 1957; 
- iulie – Set de birou; 
- august – Liturghier (august); 
- septembrie – Harta „Răspândirea românilor – 1941”; 
- octombrie – Ariciul de la Trivalea-Moşteni; 
- noiembrie – Diplomă C.F.R. (1939); 
- decembrie – Tezaurul de la Mavrodin. 

În cadrul ciclului expoziţional a continuat şi concursul lunar „Vino la muzeu şi câştigă”, 
câştigătorii concursului fiind din Alexandria, Bucureşti, Roşiorii de Vede şi com. Liţa (jud. Teleorman). 

 
►   Au fost derulate şi două proiecte expoziţionale virtuale, astfel: 

  1) „O zi la muzeu”, expoziţie virtuală de desene, cu ocazia „Zilei Internaţionale a Copilului” (1 iunie 2021); 
  2) „Crăciunul părinţilor noştri”, proiect expoziţional fotografic on line (20-31 decembrie 2021). 

 
►   În cadrul programului educaţional Muzeul – Sursă de cultură şi educaţie, respectiv proiectul 

Muzeul… te vizitează, programe 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, activităţile programate nu s-au putut desfăşura fizic datorită 
restricţiilor sanitare şi în această situaţie având asemenea activităţi doar on line: 
  1) manifestarea „Al. I. Cuza - Domnul Unirii Principatelor Române” (21 ianuarie 2021); 
  2) manifestarea „9 Mai 1877 - Proclamarea Independenţei României” (7 mai 2021); 
  3) manifestarea „Ziua Armatei Române”, (25 octombrie 2021). 

 
►   În cadrul proiectului educaţional „Şcoala de vară”, Muzeul Judeţean Teleorman a organizat 

în perioada 27 iulie - 19 august 2021 a VII-a ediţie. Proiectul, adresat elevilor din ciclul primar şi 
gimnazial, s-a derulat pe parcursul a patru săptămâni şi a cuprins patru ateliere, fiecare dintre ele 
desfăşurându-se de câte două ori pe săptămână: „Povestea podoabelor de mână”, „Cu mâinile în lut”, 
„Vază de flori în stil Art Deco”, „Arta decorării ceramicii”. La aceste ateliere au participat 74 elevi. 

 
►   Doar o parte a programelor şi evenimentelor pentru public, ce se desfăşurau în mod tradiţional, 

au putut fi organizate:  
- Noaptea Europeană a Muzeelor, a XVII-a ediţie (12 iunie); 
- Zilele Europene ale Arheologiei, a II-a ediţie (18-20 iunie); 
- evenimente de tipul Ziua porţilor deschise la Muzeul Judeţean Teleorman: Ziua Culturii 

Naţionale (15 ianuarie), Dragobetele (22 februarie), Ziua Internaţională a Muzeelor (18 mai) Ziua 
Internaţională a Copilului (2 iunie), Zilele Europene ale Arheologiei (18 iunie), Ziua Universală a Iei 
(24 iunie), Zilele Alexandriei (30 august), Ziua Naţională (1 decembrie), cu vizitarea gratuită a muzeului. 

Tot din dorinţa de a atrage publicul la muzeu, a continuat, şi în anul 2021, vizitarea gratuită a 
expoziţiilor în prima zi vineri a fiecărei luni.  

 
►   Începând cu data de 1 iulie a fost adoptat un nou program de vizitare al muzeului, defalcat pe 

perioada de iarnă (1 noiembrie-30 aprilie), de luni până sâmbătă, între orele 9.00-17.00 şi pe perioada de 
vară (1 mai-31 octombrie), de marţi până duminică, între orele 9,00-17.00. 

 
►   Vizitatorii muzeului  
Prezenţa vizitatorilor pe parcursul anului 2021, deşi a fost puternic afectată de efectele 

pandemiei, a înregistrat o creştere faţă de anul precedent. Dacă în 2020 se înregistrau 486 de vizitatori la 
sediu, în anul 2021 numărul acestora a fost de 752. Dintre aceştia, 210 au fost plătitori iar 175 au fost 
prezenţi pe 12 iunie, la evenimentul Noaptea Muzeelor. 
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Au fost prezente, în perioada ianuarie-decembrie 2021, 16 grupuri cu un total de 251 de 
vizitatori, 14 fiind grupuri de elevi, cu 236 vizitatori. 

 
►   Participanţi la programe şi proiecte educative, alţii decât vizitatorii, pentru perioada 

ianuarie-decembrie 2021 (simpozioane, prezentări, alte evenimente culturale): 496 participanţi, din care 
fizic, la sediu, 136 şi la activităţi on line - 360. 

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

relaţiilor parteneriale cu instituţiile colaboratoare, s-au materializat în anul 2021 prin următoarele: 
- parteneriate educaţionale încheiate cu unităţi de învăţământ: 9 (preşcolar - 1, clasele 0-VIII - 5, 

clasele IX-XII - 2 altele - 1); 
- comunicate de presă: 32; 
- asigurarea unei bune colaborări cu instituţiile partenere şi fixarea unui calendar al activităţilor comune; 
- întocmirea Jurnalului de activităţi culturale, a Agendei Culturale 2021, al Dosarului de presă; 
- postări pe conturile pe Facebook şi YouTube, ca mijloace 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 224, structurate după cum urmează: ziare locale - 7, Agerpres - 29, televiziuni locale - 6, 
televiziuni naţionale - 2, radiouri locale - 61, radio naţional - 21, presa de specialitate (Reţeaua Naţională 
a Muzeelor din România, Centru Informatic de Memorie Culturală - CIMEC, website-uri specializate 
etc. - 24, apariţii on line - 81. 

 
►   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. 
După un an de întrerupere, în anul 2021 a fost reluată această tradiţie, desfăşurându-se a IX-a ediţie: 

- Premiul „Ioan Spiru” pentru cercetare arheologică a fost acordat lui Cristian Eduard Ştefan 
(Bucureşti), autor al volumului Cercetări interdisciplinare în aşezarea neolitică de la Milcovu din Deal 
(jud. Olt, România), volum finanţat de Muzeul Judeţean Argeş şi apărut la Editura Cetatea de Scaun din 
Târgovişte în anul 2021; 

- Premiul „Ion Moraru” pentru cercetare istorică a fost acordat lui Paul Şchiopu (Alexandria), autor 
al volumelor Scurte monografii ale unor localităţi din fostul raion Alexandria, regiunea Bucureşti, 
Scurte monografii ale unor localităţi din fostul raion Roşiorii de Vede, regiunea Bucureşti, şi Scurte 
monografii ale unor sate din fostul raion Turnu Măgurele, regiunea Bucureşti, apărute în 2020 şi 2021. 

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

străinătate a continuat, în limita condiţiilor posibile, desfăşurarea unor 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 (august); 
  2) 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 (februarie-decembrie). 

 
Nu s-a putut efectua cercetarea istorică în diferite unităţi ale Arhivelor Naţionale, sălile de studiu 

ale acestora fiind închise pentru public. Totodată, participarea la sesiuni ştiinţifice de comunicări a fost 
limitată la formula on line: 

- Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Muzeului Ţării Făgăraşului (3 septembrie 2021); 
- Simpozionul Internaţional „Drobeta”, al Muzeului „Regiunii Porţilor de Fier” Drobeta Turnu 

Severin (16-17 septembrie). 
O parte din rezultate au fost diseminate de către specialiştii din muzeu şi prin: 
- rapoarte, studiile şi articolele de specialitate (5); 
- articole de popularizare (12). 
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►   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 (128 FAE întocmite) şi introducerea acestora în programul de evidenţă 
computerizată a patrimoniului (DOCPAT). La sfârşitul anului 2021, numărul total de obiecte de 
patrimoniu inventariate a ajuns la 30100. 

În prezent, Muzeul Judeţean Teleorman deţine un nr. de 321 bunuri culturale clasate, din care 
128 la categoria juridică tezaur şi 193 la categoria juridică fond, alte 48 de dosare (pentru obiecte 
etnografice) fiind depuse la Ministerul Culturii pentru definitivarea procedurilor de clasare. 

Au fost introduse în inventarul Bibliotecii ştiinţifice a muzeului 186 de volume şi publicaţii 
periodice, provenite din schimbul de carte intermuzeal, achiziţii şi donaţii, astfel numărul total de 
publicaţii deţinute ajungând la peste 6500 volume. 

 
►   Conservarea şi restaurarea reprezintă activităţi de primă importanţă pentru păstrarea 

patrimoniului arheologic, istoric şi etnografic. Sunt activităţi cu caracter permanent ce au vizat: 
- verificarea şi menţinerea stării de conservare a patrimoniului muzeal; 
- verificarea şi menţinerea, în limitele posibilităţilor, a microclimatului din depozite şi din sălile 

de expoziţie; 
- tratament antifungic, dezinsecţie şi dezinfecţie în depozite, laboratoare, birouri, anexe 

administrative, săli de expoziţie; 
- 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; 

- restaurarea şi conservarea patrimoniului arheologic pe suport ceramic, porţelan sau sticlă 
provenit din depozitul muzeului şi şantierele arheologice sistematice şi de salvare de la: Alexandria, 
Roşiorii de Vede, Vităneşti, Zimnicea (25 obiecte); 

- restaurarea şi conservarea patrimoniului pe suport hârtie (corp şi legătorie carte, documente, 
hărţi, fotografii, volume moderne) provenit din depozitul şi biblioteca muzeului (16 obiecte); 

Au fost întocmite 45 de fişe de conservare şi 11 dosare de restaurare. 
 
►   Venituri proprii 
Pe lângă veniturile rezultate din activitatea de bază (vânzarea de bilete), au fost realizate, prin 

efectuarea unor lucrări de cercetare arheologică preventivă (supraveghere arheologică), alte venituri, astfel: 
  1) cercetare arheologică preventivă Biserica „Sf. Împăraţi – Serdăreasa” Roşiorii de Vede (iulie-
august 2021); 
  2) diagnostic arheologic intruziv „PUZ Alexandria - tarlaua T 12, parcela P 1” (noiembrie 2021); 
  3) evaluare de teren „Reactualizare PUG Buzescu, jud. Teleorman” (noiembrie 2021); 
  4) diagnostic arheologic intruziv „PUZ Alexandria - tarlaua T 51, parcela P 581” (decembrie 2021); 
  5) diagnostic arheologic intruziv „Construire parc fotovoltaic Deparaţi, com. Trivalea Moşteni” 
(decembrie 2021). 

La acestea se adaugă un contract cu titlu gratuit, precum şi o cercetare arheologică preventivă 
derulată în beneficiul propriu al muzeului: 
  1) supraveghere arheologică asupra lucrării de investiţie „Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – 
Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)”, beneficiar Consiliul Judeţean Teleorman – 
contract cu titlu gratuit (2020-finalizată august 2021); 
  2) cercetare arheologică preventivă asupra sitului de la Alexandria „V.V. 07” („Limonagiul“), 
beneficiar Muzeul Judeţean Teleorman (septembrie-octombrie). 

 
►   Pe parcursul anului 2021, în lunile, 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 reparaţii în cele două 
săli ale expoziţiei permanente de istorie recentă „Colectivizare în Teleorman (1948-1962). Rezistenţă şi 
acceptare forţată”, respectiv reparaţii şi zugrăvirea pereţilor, înlocuirea parchetului, modernizarea 
sistemului de iluminat (octombrie-noiembrie 2021). Expoziţia urmează a fi reorganizată şi deschisă în 
prima parte a anului 2022. 
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►   Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean Teleorman, aferent anului 

2021, a fost următoarea: 
 

[Lei] 
 

I.   BUGET DE VENITURI 1433054
I.1   VENITURI PROPRII 43859
I.1.1.Vânzare bilete 330
I.1.2. Contracte de cercetare arheologică preventivă  21320
I.1.3. Alte venituri (chirii sală, vânzări publicaţii etc.) 22209
I.2  SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE 
a Secţiunea de Funcţionare 
b Secţiunea de Dezvoltare 

1389195
1389195

0
II.   CHELTUIELI 1433054
II.1   CHELTUIELI DE PERSONAL 1187277
1.a   Cheltuieli salariale 1161456
1.b   Contribuţii 25821
II.2   CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 245777
2.a   Furnituri de birou 1711
2.b   Încălzire, iluminare, forţă motrică 32050
2.c   Apă, canal, salubritate 14798
2.d   Carburanţi şi lubrifianţi 4000
2.e   Postă, telecomunicaţii, radio-tv, internet 6616
2.f   Reparaţii curente 46638
2.g   Bunuri de natura obiectelor de inventar 29938
2.h   Deplasări interne 0
2.i   Cărţi şi publicaţii 37720
2.j   Altele (întreţinere şi funcţionare, pregătire profesională etc.) 71198
2.k   Cheltuieli cu materiale sanitare necesare pentru combaterea pandemiei 1108

 
 
 
 
 
 
 

 Întocmit, 
 
 

 

 Manager, 
 

Dr. Pavel Mirea 
 
 

 

Şef Serviciu Financiar,  Responsabil Relaţii Publice, 
 

Ec. Luminiţa Coman 
  

Corina Iordan 
 


