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RAPORT DE ACTIVITATE   

 

 

pentru evaluarea finală a managementului la 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” în 

perioada 17 decembrie 2013 – 31 august 2018 

 

 
 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea 

managementului de către Consiliul Judeţean Gorj, denumit în continuare 

autoritatea, pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, denumită în 

continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 

ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.   

      În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi 

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: 17 decembrie 2013 –

31august 2018 
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2014 
 

 a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent: 

 

a.1. prezentarea succintă a colaborării cu instituţiile/organizaţiile culturale 

care se adresează aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare după caz, 

proiectele desfăşurate împreună cu acestea; 

1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii 

şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului 

liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori 

economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 

2. Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”Târgu-Jiu – instituţie 

de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – 

desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie 

permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în 

asigurarea coeziunii sociale şi accesului la informaţie. 

3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj este un aşezământ cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj 

având  atribuţii fundamentale ca: cercetarea, conservarea, protejarea, 

transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 

4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj – este un aşezământ cultural de drept 

public şi instituţie de spectacole şi concerte. 

5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură 

aflată în subordinea Consiliului judeţean Gorj – desfăşoară activităţi 

profesioniste de cercetare şi realizare de spectacole  pe baza unui repertoriu ales 

prin elaborarea şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară 

şi străinătate. 
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6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a 

Arhivelor Naţionale care are ca atribuţii principale administrarea, supravegherea 

şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc Fondul arhivistic Naţional, 

precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 

7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public desconcentrat al 

Ministerului Culturii – îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul 

protejării patrimoniului cultural naţional, colaborează cu autorităţile publice şi 

instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare  a bunurilor din 

patrimoniul cultural naţional etc. 

8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – instituţie aflată în subordinea 

Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu are ca obiect de activitate realizarea 

de producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale constând din spectacole 

de teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, 

a educării publicului spectator. 

9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în 

amenajarea expoziţională a Casei-muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal 

din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la Dobriţa, 

comuna Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia 

comunităţii locale. 

 a.2. participarea în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, 

invitat, participant etc.) la programe, proiecte europene/internaţionale – lista 

acestora şi o scurtă descriere a lor. 

1. Managementul Integrat al Ariei Naturale Protejate de Importanţă 

Comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est (2012-2014). 

Acest proiect demarat, de către  SC Butterfly Effect SRL, având Codul SMIS-

CSNR 37816 este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

şi Bugetul de Stat, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa 

Prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 

protecţia naturii”, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea 
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infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii 

şi reţelei Natura 2000. 

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu”, Universitatea Constantin Brâncuşi – Târgu Jiu, Muzeul Olteniei 

şi Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. 

Obiectivele proiectului sunt: 

 protecţia şi conservarea biodiversităţii din aria naturală protejată de 

importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 

 îmbunătăţirea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele din 

aria naturală protejată de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordului 

Gorjului de Est; 

 creşterea gradului de conştientizare a grupurilor ţintă privind 

importanţa conservării biodiversităţii pe teritoriul ariei naturale 

protejate de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordul Gorjului de 

Est. 

2. Expoziţia: Afişul polonez, secolul XXI. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 06 – 26 februarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Ambasada Poloniei – Secţia Culturală – Institutul Polonez din 

Bucureşti. 

3. Expoziţia: Mexic. Oameni şi locuri. Tradiţii şi obiceiuri.  (18 martie – 

18 aprilie 2014) 

Parteneri: Ambasada Mexicului în România, Muzeul Naţional al Ţăranului 

Român. 

4. Expoziţia: În ritmul epocii. Viaţa Kazimierei Illakowiczowna. (25 

martie – 25 aprilie 2014). 

Partener: Ambasada Republicii Polone la Bucureşti. 

5. Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, momente 

coregrafice, muzică ambientală, teatru, face painting. 



 6 

Data şi locul: 17 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, 

Muzeul de Literatură „Tudor Arhhezi” Târgu Cărbuneşti.. 

Parteneri: Centrul de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional „Tudor 

Vladimirescu”, Târgu Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, 

Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

6. Zilele Europene ale Patrimoniului. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 19 septembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj. 

7. Note Comune – Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul 

tehnologiei moderne. Proiect cultural. 

Data şi locul: 29 septembrie – 14 octombrie 2014, Clay Center for the Arts 

and Sciences, Charleston, Virginia de Vest, SUA. 

Partener: Clay Center for the Arts and Sciences, Charleston, Virginia de 

Vest, SUA. 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”  este singurul muzeu din 

Europa care în anul 2014 a obţinut fonduri în cadrul programului Museums 

Connect în colaborare cu Clay Center for the Arts and Sciences din Charleston, 

Virginia de Vest. Museums Connect  este un program internaţional de 

parteneriate între muzee, finanţat de Departamentul de Stat al SUA şi 

administrat de Alianţa Americană a Muzeelor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- dezvoltarea unei mai bune înţelegeri a propriei identităţi şi a culturii 

tradiţionale; 

- învăţarea despre diferenţele culturale dintre cele două ţări; 

- folosirea tehnologiei specifice secolului XXI ca instrument de 

învăţare continuă. 

Note Comune se desfăşoară în perioada 1 august 2014 – 31 iulie 2015, iar cele 

două instituţii participante au ca Parteneri Liceul de Muzică şi Artă „Constantin 
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Brăiloiu” din Târgu Jiu şi Wahama High Scool din Mason County, Virginia de 

Vest. 

 În cadrul său 25 de elevi români şi 25 de elevi americani, alături de patru 

artişti şi patru profesori (2 artişti români – 2 artişti americani, 2 profesori români 

– 2 profesori americani) vor învăţa şi dezvolta coceptul de educaţie nonformală 

Digital storytelling. 

 

a.3. lista acţiunilor de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei; 

1. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor evenimente culturale 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiilor temporare în 

parteneriat cu Ambasada Mexicului în România (6 martie 2014) şi Ambasada 

Poloniei în România (20 martie 2014); 

 - conferinţă de presă prilejuită de organizarea evenimentului Noaptea 

muzeelor (14 mai 2014); 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiei Coji a sculptorului 

Mircea Roman (2 iunie 2014); 

 - conferinţă de presă prilejuită de câştigarea proiectului  „Note comune – 

Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne” în 

parteneriat cu Clay Center for the Arts din Charleston, Virginia de Vest (25 

iulie 2014); 

-  conferinţă de presă organizată cu ocazia vernisării expoziţiei Cartea, 

păpuşa, povestea  (21 iulie 2014); 

 - conferinţe de presă prilejuită de organizarea expoziţiei temporare Fiare şi 

ferecături a sculptorului Aurel Vlad (11 septembrie 2014); 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării reconstituirii istorico-militare a 

bătăliei de la Podului Jiului (16 octombrie 2014); 

 -  conferinţă de presă prilejuită de organizarea festivalurilor folclorice ale 

copiilor „Filofteia Lăcătuşu” (3 iunie 2014) şi „Domnica Trop” (9 octombrie 

2014); 
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 - conferinţe de presă organizată cu ocazia întoarcerea delegaţiei române de SUA 

ca urmare a primului schimb cultural ce a avut loc în cadrul proiectului „Note 

Comune-Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne” (17 

octombrie 2014). 

2. Conferinţe de presă cu ocazia unor cercetări arheologice sau descoperiri 

întâmplătoare. 

 - cercetările arheologice sistematice din aşezarea geto-dacică fortificată de la 

Stoina-Păişani – „La Cetate” (25 iunie 2014); 

 - cercetările de supraveghere arheologică efectuate pe DN66 (Rovinari – 

Bumbeşti Jiu( (6 august 2014); 

- descoperire întâmplătoare a unor schelete de soldaţi din primul război mondial 

în zona comunei Stăneşti. 

3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul 

muzeului a unor bunuri culturale mobile (batoză de treierat din anul 1853, darac 

de lână din perioada interbelică etc.). 

4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale 

derulate de muzeu (expoziţii de bază şi temporare, simpozioane, aniversări, 

evocări, lansări de carte, etc.). 

5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu 

evenimentele culturale ale muzeului;  

6. Afişarea pe internet a evenimentelor culturale; 

7. Realizarea de bilete personalizate; 

8. Distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la diferite 

activităţi culturale. 

a. 4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR  

de strategii media; 

 - editarea de afişe, pliante, flyere, cataloage; 

 - editarea de pliante, cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de 

carte, etc. cu obiectivele muzeului; 
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- Parteneriate media; 

 - promovarea prin emisiuni radio şi TV; 

- promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro); 

 - participarea la evenimente dedicate turismului gorjean – Zilele turismului 

gorjean (6 – 27 septembrie 2014); 

 - gratuitate pentru copiii proveniţi din centrele de plasament; 

 - gratuitate pentru participanţii la expoziţii temporare, simpozioane, evocări, 

lansări de carte etc. 

 - gratuitate pentru elevii care participă la proiectul educaţional „Şcoala Altfel”; 

 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la Noaptea muzeelor; 

 - gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 

 - gratuitate copiilor implicaţi în programe metamuzeale; 

 - organizarea unor festivităţi în sălile de conferinţă ale muzeului; 

- promovarea prin intermediul instituţiilor culturale şi administrative din judeţ şi 

ţară; 

 - existenţa unui cerc de prieteni ai muzeului (colecţionari, artişti plastici, etc.) 

care promovează activitatea muzeului; 

 - acorduri de colaborare cu pensiuni, firme de turism,  în scopul promovării 

simultane; 

 - pagina de Facebook a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

a. 5. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de 

raportare, prin ataşarea de articole 8cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.), 

fără a fi ataşate comunicate de presă, ştiri sau anunţuri; 

 - În anul 2014 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate după 

cum urmează: 

 137 apariţii în presa scrisă; 

 35 ştiri radio; 

 62 ştiri TV; 

 14 emisiuni TV; 

http://www.muzeugorj.ro/
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a.6. profilul  beneficiarului actual: 

 - analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 

 - estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari, comparativ cu ultimul 

raport; 

 - analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate. 

Din studiul realizat cu privire la dinamica vizitatorilor, atât individual cât 

şi în grupuri raportate la lunile fiecărui an, la anotimpuri, categorii de vârstă, 

provenienţă, se observă că cel mai mare număr de vizitatori se înregistrează în 

perioada de primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu 

precădere de vizitatori individual din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de 

la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi care 

se află cazaţi în taberele şcolare ori pensiunile din Gorj sau judeţele limitrofe. 

De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori de la Casa-muzeu 

„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în 

perioada lunilor de vară când sunt concediile. 

În categoria vizitatorilor străini individuali, uneori şi în grupuri se 

încadrează cetăţenii ai altor state aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care 

efectuează concediul în România şi care tranzitează Gorjul, voluntari sau 

grupuri implicate în diverse proiecte europene ori internaţionale. 

Din statistica realizată pe anul 2014 rezultă că cei mai mulţi vizitatori s-au 

înregistrat la Peştera Polovragi, Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, 

Muzeul de Istorie şi Arheologie, la Muzeul de Artă şi Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara. 

Potrivit Planului de management pentru anul 2014 am estimat un număr 

de 61.890 beneficiari ai serviciilor culturale propuse de către muzeu. Din motive 

obiective această cifră nu a fost atinsă deoarece anul 2014 a fost ploios 

împiedicând, astfel, ca eventualii beneficiari să viziteze muzeul şi obiectivele 
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sale din teritoriu, mai ales Peştera Polovragi, Muzeul Arhitecturii Populare din 

Gorj de la Curtişoara, casele memoriale şi casele-muzeu. Mai mult, cele două 

întâmplări tragice din a doua jumătate a anului 2013 din apropierea Peşterii 

Polovragi, dar şi închiderea Transalpinei au determinat o scădere substanţială a 

numărului de vizitatori la acest obiectiv al muzeului. 

În anul 2014 numărul celor care au beneficiat de serviciile culturale ale  

muzeului a fost de 54.217. 

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari comparativ 

cu ultimul raport: 

Pentru anul 2015 am estimat un număr de 62.000 de beneficiari ai 

serviciilor culturale de tip muzeal. 

În realizarea acestui deziderat au fost propuse programe şi proiecte 

orientate către public prin care dorim să obţinem o sporire a prezenţei acestuia în 

cadrul lor, iar pe de altă parte formarea unui public-partener specializat, 

diferenţiat pe categorii în funcţie de vârstă, statut familial, domenii de interes 

care să vadă în muzeu o sursă de informare, de recreere, dar şi un loc în care să 

participe activ la manifestările culturale şi de promovare a protejării 

patrimoniului cultural şi natural. 

În acelaşi timp pentru atingerea şi, chiar, depăşirea numărului de vizitatori 

estimaţi se va realiza o promovare mai agresivă prin consolidarea relaţiilor cu 

agenţiile de turism, industria hotelieră locală, montarea de indicatoare, 

răspândirea stradal de materiale promoţionale, flyere, emisiuni radio-tv, articole 

în presa scrisă etc. 

a. 7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari – 

măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată; 

- pe termen scurt; 

- pe termen lung; 

Pe termen scurt: 
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În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii 

conform standardului internaţional ISO 9001: 2008. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite de către 

muzeu s-a alcătuit un chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului. 

Din analiza datelor obţinute şi pe anul 2014 rezultă că 89,5% dintre cei 

chestionaţi au considerat atitudinea muzeografilor foarte bună, iar 10,5% bună. 

În ceea ce priveşte activitatea de informare şi documentare a muzeului, 88% 

dintre cei evaluaţi a apreciat-o ca foarte bună, iar 12% ca bună. Marea majoritate 

a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are puncte slabe. 

Vizitatorii care au venit la muzeul de istorie şi arheologie au remarcat 

seriozitatea muzeografilor, colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, 

deschiderea faţă de public, curăţenia, modul de prezentare al informaţiei. 

Referitor la aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite, vizitatorii 

apreciază că trebuie realizată mai multă promovare, extinderea spaţiului şi 

completarea expoziţiei cu noi exponate. 

Pe termen scurt, beneficiarul ţintă al muzeului în anul 2014 a fost publicul 

vizitator care e variat din toate punctele de vedere: vârstă, sex, origine, interese, 

pregătire profesională, categorie socială etc. 

Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti 

străini, grupuri cu anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu 

dizabilităţi) sau entităţi juridice. 

Beneficiarul ţintă pe termen scurt este: vizitatorul individual 

(român/străin), vizitatorul venit în grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul 

care aparţine unor grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali vizitatori. 

Acestor consumatori culturali, muzeul le-a oferit şi în 2014 proiecte şi 

programe de calitate (expoziţii de bază şi temporare, programe metamuzeale 

etc.), dar şi diverse facilităţi. 

Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de 

învăţământ, agenţiile de turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile 
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turistice, ONG-urile care au în statut activităţi culturale sau de protecţia 

mediului, instituţiile muzeale din ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, 

instituţiile de cultură, instituţiile administrativ locale, sponsorii. 

Beneficiarilor pe termen lung li s-au oferit în anul 2014 facilităţi ca 

materiale de promovare (pliante, cărţi poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ 

convenabile pentru instituţiile de învăţământ şi agenţiile de turism, invitarea la 

festivităţile organizate de muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi 

gratitudine. 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului a reprezentat şi în anul 

2014 un punct de plecare privind implementarea unor politici de marketing 

adecvate pentru îndeplinirea misiunii instituţiei. 

Publicul muzeului a fost reprezentat în special de vizitatorii muzeului şi 

participanţii la diverse programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în 

vârstă etc.). 

Pe lângă aceştia muzeul a relaţionat şi cu diferite ONG-uri, instituţii de 

cultură şi educaţie, reprezentanţi ai comunităţii locale etc. 

Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari au fost utilizate ca mijloace 

de investigare: 

- chestionare de satisfacţie; 

- situaţii statistice privind fluxul turistic al obiectivelor din oraş şi din 

teritoriu; 

În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale 

de tip muzeal trebuie avută în vedere diferenţa dintre categoriile de  vizitatori: 

 vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie 

temporară nouă, pentru un program metamuzeal, lansare de carte, 

etc. 

 turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu 

au vizitat niciodată muzeul ori cu prilejul unui proiect cultural de 

anvergură; 
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 familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un 

program metamuzeal ori pentru o festivitate specială; 

 adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere, 

suveniruri, realizarea unor fotografii, etc. 

 elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa 

cunoştinţele de la şcoală atât în timpul anului şcolar, dar mai ales în 

cadrul programului Şcoala Altfel; 

 studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de 

specialitate, pentru efectuarea practicii ori pentru petrecerea 

timpului liber; 

 persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare. 

a. 8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei destinate publicului pentru 

primire, prezentare, producţie, prin delimitarea birourilor administrative sau a 

altor spaţii folosite de instituţie în acest scop. 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are în administrarea sa 

următoarele spaţii: 

 Muzeul de Istorie şi Arheologie din strada Geneva, Nr. 8, Târgu Jiu 

adăposteşte expoziţia de bază, săli de expoziţii temporare, sală de 

conferinţă, birouri administrative, depozitele de arheologie, istorie şi 

ştiinţe naturale; 

 Muzeul de Artă din strada Traian, nr. 1, Târgu Jiu adăposteşte expoziţia 

de bază, depozite şi birouri; 

 Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, cartier Curtişoara, oraş Bumbeşti 

Jiu adăposteşte expoziţia în aer liber cu obiecte de arhitectură vernaculară, 

depozite, birouri şi atelierul de tâmplărie; 

 Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” din Hobiţa, comuna Peştişani 

adăposteşte expoziţia de bază; 
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 Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, 

municipiul Târgu Jiu, adăposteşte expoziţia de bază; 

 Casa memorială „Ion Popescu Voiteşti” din Voiteştii din Vale, comuna 

Bălăneşti, adăposteşte expoziţia de bază şi dispensarul comunal; 

 Casa Cartianu din satul Cartiu, comuna Turcineşti adăposteşte expoziţia 

de bază; 

 Casa memorială „Tudor Vladimirescu” din satul Vladimir, comuna 

Vladimir adăposteşte expoziţia de bază; 

 Casa-muzeu „Maria Lătăreţu” din Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia 

adăposteşte expoziţia de bază; 

 Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi” din oraşul Tg- Cărbuneşti, strada 

Trandafirilor, nr. 43 adăposteşte expoziţia de bază (memorialistică); 

 Peştera Polovragi din satul Polovragi, comuna Polovragi la intrarea în 

Cheile Olteţului pe o lungime de 800 m. include circuitul vizitabil 

turiştilor; 

 Casa „Moangă - Pleşoianu” din satul Săcelu, comuna Săcelu preluată în 

administrare în anul 2010 pentru a fi salvată din starea accentuată de 

degradare; 

 Cula „Cioabă - Chintescu” din satul Şiacu, comuna Slivileşti preluată în 

administrare în anul 2013 pentru a fi salvată din starea accentuată de 

degradare. 

a. 9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, reparaţii, 

reabilitări, după caz; 

În anul 2014 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor 

probleme: 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă având ca fundament 

tipodimensionarea; 
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 Reparaţii curente la  piva de la Padeş, (tencuieli interioare şi schimbarea 

învelitorii de şiţă) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de 

la Curtişoara; 

 Reparaţii curente la şopronul (schimbarea învelitoarei) gospodăriei Ion 

Cărigă de la Baia de Fier din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din 

Gorj de la Curtişoara; 

 Refacerea scării de lemn care asigură accesul la etajul casei popii Udrişte 

de la Plopşoru din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara; 

 Refacerea podului de lemn din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din 

Gorj de la Curtişoara; 

 Construirea unui şopron de lemn destinat expunerii obiectelor de 

dimensiuni mari din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara; 

 Construirea unei vetre de foc; 

 Reasamblarea conacului de la Racoţi din cadrul Muzeului Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Modernizarea toaletelor de la Curtişoara şi Hobiţa. 

 Reparaţii curente la pivniţa de la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de 

la Hobiţa, com. Peştişani (înlocuirea învelitorii). 

b. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

b. 1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei; 

I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural  

Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor sub-proiecte ale căror obiective au fost: 

 Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului; 

 Promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în 

literatura de specialitate. 

I.1. Subproiectul – cercetarea ştiinţifică. 
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 Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o 

succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca medievală. 

 Cercetările arheologice preventive şi de supraveghere arheologică pe 

DN66 (Rovinari – Bumbeşti Jiu). 

 Responsabili: Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea. 

 Investigaţiile arheologice realizate în perioada 2013-2014 au surprins în 

punctul „Lunci” o aşezare din epoca bronzului (cultura Verbicioara) cu locuinţe 

de suprafaţă care au avut ca inventar vase ceramice întregi şi fragmentare şi 

piese din bronz. 

 De asemenea, cercetările din zona castrelor romane de la Bumbeşti-Jiu 

„Gară”  şi  „Vârtop” au scos la iveală vestigiile unor clădiri realizate din piatră 

de râu legate cu mortar. Inventarul arheologic, specific secolelor II-III p.Chr. 

este foarte bogat fiind reprezentat de vase ceramice fragmentare, materiale de 

construcţie din ceramică şi fier, arme, piese de harnaşament, accesorii 

vetimentare etc. 

 Cercetarea de supraveghere arheologică în Defileul Jiului (Bumbeşti-

Jiu – Petroşani). 

 Supravegherea arheologică realizată pe acest tronson de drum rutier în 

intervalul temporal 2013-2014 nu a reliefat existenţa vreunui sit arheologic. 

 Cercetarea de diagnostic arheologic de pe „Varianta de Ocolire Târgu-

Jiu”. 

 Responsabil: Vasile Marinoiu 

 Investigaţiile arheologice efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2014 

au depistat 6 situri arheologice noi care aparţin epocilor bronzului, geto-dacice şi 

medievală cu inventarul aferent reprezentat numai din fragmente ceramice. 

I 2. Subcapitolul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil. 

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil. 
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 Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil 

aflat în depozitele muzeului. 

Proiecte realizate. 

 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DCPAT-CIMEC a 

unui număr de 2000 de bunuri culturale existente în patrimoniul muzeului. 

Responsabil: Simona Voinescu. 

 Înregistrarea în format digital a unui număr de 6500 bunuri culturale 

extrase din Registrele de evidenţă analitică. 

Responsabil: Maria Părăianu. 

 Întocmirea a 2000 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate 

în colecţiile de arheologie, istorie şi geologie. 

Responsabili: Delia Cochină, Adina Cotorogea; Valentin Pătraşcu. 

 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în 

patrimoniului muzeului prin cercetare, donaţii şi achiziţii (144 bunuri 

mobile). 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

II. Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspect care urmăresc menţinerea stării 

de sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 

 măsuri de conservare a patrimoniului; 

 asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în 

expoziţii şi depozite; 

 restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 

II.1. Sub-proiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

Scop: Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 

 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi 

depozite conform cu normele de conservare. 

Proiecte: 
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 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din 

sălile de expoziţie şi depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 

Responsabili: Ion Catană, Maria Părăianu, Mariana Băra, Adina Troacă. 

 Activităţile de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri) a 

patrimoniului existent în expunere şi depozite. 

Responsabili: Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Sabian Lupu, Maria 

Cartianu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu. 

 Lucrări de conservare primară la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de 

la Hobiţa. 

Responsabili: Damian Băra, Nicolae Hotoboc; Eugen Cîrdăeţu. 

 Lucrări de conservare primară la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj 

de la Curtişoara. 

Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu, Irinel Covrig, Dumitru 

Moruşi. 

 Efectuarea tratamentelor de dezinsecţie şi deratizare în expoziţiile şi 

depozitele muzeului. 

Responsabili: Ion Catană, Maria Părăianu, Mariana Băra, Adina Troacă, Sabiana 

Lupu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu. 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă. 

Responsabil: Ion Catană. 

II.2. Subproiectul: Restaurarea patrimoniului muzeal. 

Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, 

integrare şi completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite 

să asigure o rezistenţă îndelungată a obiectului muzeal astfel încât să-şi redea 

istoria şi să-şi păstreze funcţionalitatea. 

Proiecte realizate: 

 Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică) 

descoperite în urma cercetărilor arheologice (curăţări, spălări, uscări, 

trieri). 
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III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 

Acest proiect s-a derulat sub forma unor sub-proiecte  ale căror obiective au fost: 

 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea d 

expoziţii, simpozioane etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; 

 Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

III.1. Sub-proiectul – Expoziţii de bază şi temporare. 

III.1.1.Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie 

temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 24 ianuarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabili: Albinel Firescu, Valentin Pătraşcu. 

 Afişul polonez, secolul XXI. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 06 – 26 februarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Institutul Polonez din Bucureşti. 

Responsabili: Ion Catană, Albinel Firescu. 

 Mexic. Oameni şi locuri. Tradiţii şi obiceiuri. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 18 martie – 18 aprilie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Ambasada Mexicului în România, Muzeul Naţional al Ţăranului 

Român. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Ion Catană. 

 În ritmul epocii. Viaţa Kazimierei Illakowiczówna. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 25 martie – 25 aprilie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Ambasada Republicii Polone la Bucureşti. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua 

Europei. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 9 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 
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Responsabil: Valentin Pătraşcu. 

 Egografie. Pictură, grafică, sculptură, ceramică, textile. Expoziţie 

temporară. 

Data şi locul: 6 mai, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabili: Albinel Firescu. 

 Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, momente coregrafice, 

muzică ambientală, teatru, face painting. 

Data şi locul: 17 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, 

Muzeul de Literatură „Tudor Arhhezi” Târgu Cărbuneşti.. 

Parteneri: Centrul de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional „Tudor 

Vladimirescu”, Târgu Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, 

Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Ion Catană, Adrian Catană, Titus 

Zamfiroiu, Albinel Firescu, Adina Troacă. 

 Mircea Roman. Coji. Expoziţie temporară de sculptură. 

Data şi locul: 10 iunie – 27 iulie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabilă: Mihaela Cristea. 

 Cartea, povestea, păpuşa. Expoziţie temporară de scenografie. 

Data şi locul: 24 iulie – 20 august 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri”, Craiova; 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu. 

 Without face. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 01 – 28 septembrie  2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Zilele Europene ale Patrimoniului. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 19 septembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj. 
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Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Aurel Vlad. Fiare şi ferecături. Expoziţie temporară de sculptură. 

Data şi locul: 17 septembrie – 2 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Responsabilă: Mihaela Cristea. 

 Zvonurile altei lumi. Emil Paşcalău. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 6 noiembrie – 30 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu. 

1 Decembrie – Ziua Naţională a României. Expoziţie temporă. 

Data şi locul: 28 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabili: Albinel Firescu, Valentin Pătraşcu. 

 Gabriela Iancu. Noi şi pământul. Culegeri fotografice. Expoziţie 

temporară. 

Data şi locul: 9 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabili: Albinel Firescu, Alina Tiţa. 

 Vasile Pleşa. Zilele Recunoştinţei. Expoziţie de fotografie. 

Data şi locul: 16 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu, 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, 

lansări de carte la sediul instituţiei. 

 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 14 ianuarie 2014, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabil: Valentin Pătraşcu. 
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 Daniela-Liliana Pătraşcu, Nicolae Miloşescu. Editura Sitech, Craiova, 

2014. Lansare de carte 

Data şi locul: 17 ianuarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu. 

 Doctorul Dimitrie Culcer – 170 de ani de la memoriul privind 

înfiinţarea spitalului din Târgu Jiu. Evocare istorică. 

Data şi locul: 6 martie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu. 

Responsabil: Valentin Pătraşcu. 

 Cornel Şomîcu, Moştenirea Magherilor, Şcoala Gorjeană, Târgu Jiu, 

2014, Lansare de carte. 

Data şi locul: 29 aprilie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu; 

Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Gheorghe Magheru, Târgu Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Iosif Keber. În memoriam. Evocare artistică. 

Data şi locul: 30 aprilie 2014, Muzeul de Artă. 

Partener: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Ziua Eroilor. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 29 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Şcoala Generală „Antonie Mogoş” Băleşti. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Tudor Arghezi – apicultorul. Evocare literară. 

Data şi locul: 12 iunie 2014, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi” Târgu 

Cărbuneşti. 

Partener: Şcoala Generală „George Uscătescu” Târgu Cărbuneşti. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 120 de ani de la înfiinţarea Muzeului Gorjului – Simpozion naţional. 
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Data şi locul: 15 – 18 iulie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de 

Artă. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Titus Zamfiroiu, Albinel Firescu. 

 Ion Popescu Voiteşti – 70. Comemorare. 

Data şi locul: 4 octombrie 2014, Casa memorială Ion Popescu-Voiteşti, 

Bălăneşti. 

Partener: Şcoala Generală „Ion Popescu Voiteşti” Bălăneşti. 

Responsabilă: Felicia Bantea. 

 Ion Popescu Voiteşti – Pietrele ţin minte. Masă rotundă. 

Data şi locul: 22 noiembrie 2014, Casa memorială Ion Popescu-Voiteşti, 

Bălăneşti. 

Parteneri: Primăria Comunei Bălăneşti; Şcoala Gimnazială „Ion Popescu 

Voiteşti” Bălăneşti, Asociaţia „Renaştem împreună”,  Asociaţia „Salvaţi 

Identitatea Satului” Centrul pentru Cultură, Istorie şi Educaţie. 

Responsabilă: Delia Cochină. 

 Gheorghe Dănescu, Trăiri şi doruri, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2014. 

Lansare de carte. 

Data şi locul: 25 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

Ion Popescu-Brădiceni,Pasărea Măiastră, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2014. 

Lansare de carte. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

III.1.2. Proiecte metamuzeale. 

 Omagiu lui Brâncuşi. Atelier de dans „Măiastra”. 

Data şi locul: 19 februarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Recunoştinţă fără de sfârşit. Dansuri inspirate după opera şi aforismele 

lui Constantin Brâncuşi. 
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Data şi locul: 16 martie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 1 Iunie. Atelier de balet „Măiastra”. 

Data şi locul: 1 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 A sosit vacanţa. Spectacol de balet „Măiastra”. 

Data şi locul: 16 iunie2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Cântec pentru Maria Apostol. Spectacol folcloric. 

Data şi locul: 11 august 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Doruleţ de România”, Târgu Jiu, N-SatTV, Târgu Jiu, 

Casa de discuri „Ijac Music Productions” Bumbeşti Jiu. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu. 

 Moş Crăciun există! Spectacol de teatru pentru copii. 

Data şi locul: 20 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala cum vă place, Refugiul Urban. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

III.1.3. Proiecte de pedagogie muzeală. 

 În bătătura bunicilor. Atelier de vacanţă pentru copii destinat 

familiarizării cu gospodăria ţărăneasă şi activităţile tradiţionale din 

aceasta. 

Data şi locul: 23-27 iunie 2014, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 
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b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului 

instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc). 

 Ziua Eroilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 29 mai 2014, Monumentul eroilor din satul Bălceşti, comuna 

Bengeşti-Ciocadia 

Partener: Şcoala Generală Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

 300 de ani de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu. 

Simpozion. 

Data şi locul: 26 iunie 2014, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Tudor 

Vladimirescu” Gorj 

Partener: Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj. 

Responsabili: Albinel Firescu, Valentin Pătraşcu. 

 Civilizaţia populară tradiţională din zona Gorjului. Repere. Expoziţie 

temporară de etnografie. 

Data şi locul: 2 octombrie 2014, Parcul Naţional Defileul Jiului, Bumbeşti 

Jiu. 

Partener: Parcul Naţional Defileul Jiului. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Note Comune – Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei 

moderne. Proiect cultural. 

Data şi locul: 29 septembrie – 14 octombrie 2014, Clay Center for the Arts 

and Sciences, Charleston, Virginia de Vest, SUA. 

Partener: Clay Center for the Arts and Sciences, Charleston, Virginia de 

Vest, SUA. 

Responsabili: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan. 

 Bătălia de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară. 

Data şi locul: 18 octombrie 2014, Parcul municipal Târgu Jiu. 
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Parteneri: Asociaţia „Tradiţia militară”, Bucureşti, Asociaţia Deutsches 

Freikorps, Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali, Asociaţia Naţională a 

Colecţionarilor de Arme. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, 

nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state); 

În anul 2014 muzeul a participat la târguri şi festivaluri: 

 Festivalul folcloric al copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediţia a II-a, 4 iunie 

2014, Alunu, judeţul Vâlcea; 

 Zilele turismului gorjean, ediţia a V-a, 6-27 septembrie 2014, Târgu Jiu; 

 Târgul meşterilor populari, a XXXVII-a, 24-26 octombrie 2014, Craiova; 

 Festivalul Naţional de Folclor „Maria Lătăreţu”, ediţia a XXI-a, 3-6 

noiembrie 2014, Târgu Jiu; 

A participat la simpozioane, sesiuni, colocvii şi conferinţe în afara judeţului: 

 Simpozion internaţional „Drobeta”, 25 – 26 septembrie 2014, 

Drobeta-Turnu Severin; 

 Marketingul şi educaţia în muzee, sesiune de comunicări, 2-3 

octombrie 2014, Sibiu; 

 Oltenia. Interferenţe culturale, ediţia a V-a, 15-17 octombrie 2014, 

Craiova; 

 Realizări şi perspective în domeniul pedagogiei muzeale, ediţia a III-a, 

4-6 noiembrie 2014, Târgu Mureş; 

 Cultura populară în România. Context istoric şi specific cultural, 13-

15 noiembrie 2014, Craiova; 

 Drobeta. Archeology and History, 13-14 noiembrie 2014, Drobeta 

Turnu Severin; 

 Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român. 96 de 

ani de la Marea Unire (1918-2014), 20-21 noiembrie 2014, Alba Iulia. 
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b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător; 

 Brâncuşiana copiilor. Ediţia a XII-a. Expoziţie  temporară. 

Data şi locul: 13 martie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Cercul pedagogic al Profesorilor de Educaţie Plastică al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Centrul Municipal 

de Cultură „Constantin Brâncuşi”Târgu Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Absolventul. Expoziţie de arte plastice, icoană şi arhitectură. 

Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 5 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Târgu Jiu, Liceul Teologic 

„Sf. Nicodim”, Târgu Jiu 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Expoziţia absolvenţilor. Promoţia 2014. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 16 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Tabăra Naţională de Pictură „Iosif Keber”. 

Data şi locul: 12 august 2014, Muzeul de Artă. 

Iniţiator: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”Târgu Jiu 

Parteneri: Filiala Târgu Jiu a UAP din România, Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu Jiu,Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabilă: Mihaela Cristea. 

 Moştenirea trecutului – temelie pentru viitor. Expoziţie temporară de 

fotografie. 

Data şi locul: 13 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
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Iniţiator: Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”, Ceauru-Băleşti. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Gorjeanul – 90 de ani. Trecut, prezent şi perspective. Simpozion. 

Data şi locul: 27 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Cotidianul „Gorjeanul”. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Artă şi meşteşug. Expoziţie temporară de etnografie. 

Data şi locul: 28 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Albinel Firescu. 

c) Organizarea/sistemul orgazaţional al instituţiei: 

c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată; 

 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” îşi  desfăşoară activitatea 

având ca fundament Regulamentul de Organizare şi Funcţionare întocmit în 

baza Legii 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare, 

a altor ordine şi norme specifice muzeului şi a Regulamentului de Ordine 

Interioară. 

 În anul 2014 s-au modificat Organigrama, Statul de Funcţii şi 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a muzeului: transformarea a patru 

posturi de muncitor calificat, gradul profesional II în posturi de muncitor 

calificat gradul profesional I, transformarea a două posturi de muzeograf în 

gradul profesional I din cadrul Secţiei de istorie şi arheologie, transformarea 

postului de referent gradul profesional II în post de referent gradul profesional I 

din cadrul Compartimentului de achiziţii publice, IT şi relaţii publice, 

transformarea postului de secretar-dactilograf, gradul profesional I, studii medii 

din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane în post de 
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inspector de specialitate (resurse umane) gradul profesional II, studii superioare, 

transformarea postului de supraveghetor, gradul profesional I, studii medii, 

vacant din cadrul Compartimentului administrativ în post de muzeograf, gradul 

profesional II, în cadrul Secţiei de Artă şi Etnografie, transformarea postului de 

muzeograf, gradul profesional II din cadrul Secţiei de istorie şi arheologie în 

postul de muzeograf gradul profesional I şi transformarea postului de restaurator 

ceramică, studii medii, gradul profesional I în postul de debutant. 

Modificările propuse s-au realizat cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobate pentru anul 2014 şi bugetul cheltuielilor de personal fiind aprobate de 

Consiliul Judeţean Gorj. 

 În anul 2014 s-a organizat concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 

vacante: 1 post muzeograf, gradul profesional II (perioadă nedeterminată), 1 

post consilier juridic, gradul profesional II (perioadă nedeterminată) şi 1 post 

muzeograf, gradul profesional II (perioadă determinată, titulara aflându-se în 

concediul pentru creşterea şi îngrijire copil până la vârsta de 2 ani). 

 În urma desfăşurării concursului au fost ocupate doar cele 2 posturi de 

muzeograf. 

c.3. delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după 

caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în 

cadrul conducerii pe perioada evaluată, precizarea numărului etc.; 

 Conform art. 12. aln 1 din Regulamentul de organizare şi Funcţionare al 

Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” managementul instituţiei este 

asigurat de un director (manager). 

 În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de 

administraţie, ca organ deliberativ de conducere. 

 Anul trecut, Consiliul de Administraţie a avut 8 (opt) întruniri luându-se 

măsuri pentru desfăşurarea normală şi eficientă a activităţii instituţiei. 
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 Tot, în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu 

ştiinţific cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau 

structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

 În anul 2014 Consiliul ştiinţific s-a întrunit de 5 (cinci) ori asigurându-se 

în cadrul firesc de dezvoltare a strategiei ştiinţifice şi culturale a muzeului. 

 Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie. 

 În perioada în care directorul (managerul) a lipsit (proiectul Note comune, 

plecarea în SUA, Charleston, Virginia de Vest) s-a delegat conducerea muzeului 

personalului cu funcţie de conducere în instituţie. 

c.4. perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare (prezentarea listei 

nominale cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare 

profesională) pentru conducere şi restul personalului: 

 - evaluarea personalului din cadrul instituţiei (nu se solicită descrierea 

evaluării anuale a personalului, ci doar rezultatele acesteia, perecum şi 

numărul de premieri, comisii de disciplină-măsuri, sancţiuni dispuse, altele); 

 - promovarea personalului din instituţie. 

 O atenţie specială s-a acordat în anul 2014 pregătirii profesionale şi 

perfecţionării personalului muzeal: 

 

Nr. 

crt. 
NUME/PRENUME 

DENUMIRE 

CURS 

PROGRAM DE 

PREGĂTIRE/PERFECŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CATEGORIE 

DE 

PERSONAL 

PERIOADA/

LOCUL 

1. Bălăcescu Georgeta Organizarea, 

gestionarea şi 

evidenţa 

patrimoniului 

în instituţiile 

de cultură. 

Specializare Economist 30 iunie – 7 

iulie, Băile 

Felix 

2.  Alina Tiţa Management

ul 

voluntarilor 

în contextul 

programului 

Curs de perfecţionare Economist 9-11 iunie, 

Târgu Jiu 
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ERASMUS+ 

Curs expert 

achiziţii 

publice 

Curs de perfecţionare Economist 5-10 iulie, 

Craiova 

Colocviu Atelier Economist 28 septembrie 

– 1 octombrie, 

Washington, 

Departamentul 

de Stat, Alianţa 

Americană a 

Muzeelor, 

SUA 

3. Şerbescu-Butucea 

Ana Mirela 

Management

ul 

voluntarilor 

în contextul 

programului 

ERASMUS+ 

Curs de perfecţionare Inspector 

achiziţii 

publice 

9-11 iunie, 

Târgu Jiu 

4. Cotorogea Adina Curs expert 

achiziţii 

publice 

Curs de perfecţionare Muzeograf 5-10 iulie, 

Craiova 

5.  Troacă Nicoleta Curs 

restaurare 

textile 

Curs de perfecţionare Supraveghetor 3-14 

noiembrie, 

Bucureşti 

(modul II) 

Practică de specialitate Supraveghetor 13 ianuarie – 8 

octombrie, 

Craiova 

 

 În ceea ce priveşte evaluarea personalului instituţiei pentru anul 2014 

marea majoritate a angajaţilor au obţinut calificativul FOARTE BINE, iar unii 

BINE. 

 La începutul anului 2014 s-a întrunit Comisia de Etică şi Disciplină care a 

hotărât sancţionarea cu avertisment scris a unui angajat care a lipsit nemotivat de 

la serviciu. 

 În anul 2014 s-a promovat în grade profesionale imediat superioare 

personalul instituţiei care a îndeplinit condiţiile de promovare. 
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c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea autorităţii 

sau a altor organisme de control, în perioada raportată, prin prezentarea de 

extrase din măsurile dispuse prin procesele –verbale şi a modului în care s-a 

realizat; 

 În anul 2014 controlul echipei de audit pentru recertificarea Sistemului de 

Management al Calităţii prin ISO 9001:2008 a constatat că acesta este 

„documentat, implementat corespunzător şi este eficace. Conducerea 

organizaţiei a asigurat resursele necesare funcţionării în bune condiţii a SM, 

asigură un mediu de lucru corespunzător pentru desfăşurarea tuturor 

activităţilor, este preocupată de respectarea partenerilor de afaceri, comunităţii 

şi a propriilor angajaţi”. 

d) Situaţia economico-financiară a instituţiei. 

d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate: 

 bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

 bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii contracte 

încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, 

cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale). 

  

NR. 

CRT. 

CATEGORII REALIZAT (lei) 

1. Venituri proprii (totalitatea surselor 

atrase) 

153.730 

2. Subvenţii/alocaţii 1.668.500 din care 

7.400 – sumă provenită de la Consiliul Judeţean Gorj pentru proiectul „Note 

comune” pentru promovare şi transport 

3.612 – sumă provenită de la Alianţa Americană a Muzeelor reprezentând 

contravaloare salarii şi transport. 

3. Cheltuieli de întreţinere şi pentru 

realizarea programului anual (bunuri şi 

servicii) 

773.548 736.799 bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi realizarea 

programului anual. 

29.350 – prestări servicii 

colaboratori 

7.400 – sumă cheltuită în cadrul 

proiectului „Note comune” 

4. Cheltuieli de personal 1.092.982 

5. Cheltuieli de capital: investiţii 18.700 
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6. Cheltuieli pentru reparaţii capitale. -  

2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Nr. 

crt 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată 

Realizat  

1. Cheltuieli de beneficiar (subvenţie+venituri – 

cheltuieli de capital) nr. de beneficiari (lei) 

31,41 

2. Fonduri nerambursabile (lei) 3612 

3. Număr de activităţi educaţionale 47 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 248 

5. Număr de beneficiari neplătitori 3210 

6. Număr de beneficiari plătitori 54217 

7. Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/frecvenţă 

media zilnică 

23 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 47 

9. Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 146,22 

10. Venituri proprii din alte activităţi (lei) 7432,60 

Pentru anul 2014 veniturile proprii pe care trebuia să le realizeze muzeul 

au fost de 202.000 lei. 

 Din motive obiective această sumă nu  fost atinsă deoarece a fost un an 

ploios împiedicând, astfel, ca eventualii beneficiari să viziteze muzeul şi 

obiectivele sale din teritoriu, mai ales, Peştera Polovragi, Muzeul Arhitecturii 

Populare  din Gorj de la Curtişoara, casele memoriale şi casele-muzeu. Mai mult, 

cele două întâmplări tragice din a doua jumătate a anului 2013, din apropierea 

Peşterii Polovragi, dar şi închiderea Transalpinei au determinat o scădere 

substanţială a numărului de vizitatori la acest obiectiv important al muzeului. 

 De asemenea, muzeul mai trebuia să încaseze 25.500 lei de la firmele care 

reabilitează DN66 (Rovinari-Bumbeşti Jiu) şi cea de la care construieşte centura 

de ocolire a Târgu Jiului. 

d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 

 

Nr. 

crt. 
Programul 

Tipul de 

proiect 
Denumirea proiectului 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

1 2 3 4 5 6 

1. Cercetarea 

ştiinţifică şi 

Proiecte mici - - - 

Proiecte medii Evidenţa analitică a patrimoniului 2.000 lei 1.800 lei 
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evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

cultural mobil 

Proiecte mari Cercetarea arheologică sistematică 

în aşezarea geto-dacică de la 

Stoina-Păişani – „La Cetate” 

25.000 lei 23.502 lei 

Cercetarea etnografică a judeţului 

Gorj 

10.000 lei 6.300 lei 

Cercetarea arheologică de teren 6.000 lei 3.150 lei 

Editarea revistei „LITUA” studii 

şi cercetări (nr. XVI) 

6.000 lei 7.630 lei 

2. Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

Proiecte mici - - - 

Proiecte medii Restaurarea patrimoniului muzeal 3.000 lei 2.334 lei 

Proiecte mari Conservarea patrimoniului muzeal 50.000 lei 39.000 lei 

3. Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

Proiecte mici Ecaterina Teodoroiu în memoria 

gorjenilor 

100 lei 87 lei 

24 ianuarie 1959 – Unirea 

Principatelor Dunărene 

150 lei 78 lei 

  Doctorul Dimitrie Culcer – 170 de 

ani de la memoriul privind 

înfiinţarea spitalului din Târgu Jiu 

150 lei 67 lei 

210 ani de la naşterea generalului 

Gheorghe Magheru 

150 lei 80 lei 

Joia Mare – obiceiuri tradiţionale 200 lei 185 lei 

9 mai – Ziua Independenţei de stat 

a României, Ziua Victoriei, Ziua 

Europei 

200 lei 170 lei 

Tudor Vladimirescu în memoria 

gorjenilor 

600 lei 420 lei 

Tudor Arghezi – poetul şi 

apicultorul 

200 lei 120 lei 

În bătătura bunicilor 200 lei 110 lei 

Zilele Europene ale Patrimoniului 1.000 lei 750 lei 

Ion Popescu Voiteşti, savantul 200 lei 150 lei 

1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României 

200 lei 165 lei 

16-22 Decembrie – Zilele 

Recunoştinţei 

200 lei 180 lei 

Proiecte medii Noaptea muzeelor 3.000 lei 1850 lei 

Mircea Roman – Coji. Sculptură 4.000 lei 4.700 lei 
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Proiecte mari 120 de ani de la întemeierea 

Muzeului Gorjului 

25.000 lei 27.041,57 

lei 

Zilele Muzeului Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara 

6.000 lei 5940 lei 

4. Programe 

metamuzeale 

Proiecte mici Festivalul Folcloric al Copiilor 

„Filofteia Lăcătuşu” 

1.000 lei 730 lei 

Festivalul Folcloric al Copiilor 

„Domnica Trop” 

1.000 lei 350 lei 

Zborul. Momente coregrafice 300 lei 280 lei 

Proiecte medii - - - 

Proiecte mari - - - 

5. Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al judeţului 

Gorj 

Proiecte mici - - - 

Proiecte medii - - - 

Proiecte mari Aurel Vlad. Fiare şi ferecături. 

Sculptură şi grafică. 

10.000 lei 78.000 lei 

6. Program de 

cercetare 

sociologică 

Proiecte mici Chestionare sociologice privitoare 

la expoziţiile de bază şi temporare 

ale muzeelor 

1.000 lei 980 lei 

Proiecte medii - - - 

Proiecte mari - - - 

7. TOTAL: 6 TOTAL: 29 TOTAL: 

156.850 lei 

TOTAL: 

135.949,57 

lei 

 

d.3. gradul de acoperire din sume atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 8,19% 

 - venituri proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 

categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet 

onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate: 

146.227,33 lei. 

 - venituri proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: 7.432,60 lei 

 - venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale; 

 - nu este cazul 
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d.4. gradul de creştere surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor 

(%); 

 - nu este cazul. 

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 55,05% 

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 1% 

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100% 

 - ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, 

altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte 

şi convenţii civile); 

 - nu este cazul. 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

 - din subvenţie/alocaţie; 631,60 mii lei 

 - din venituri proprii: 142,19 mii lei. 

e. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru 

îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor 

managementului; 

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de 

răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea); 

 În anul 2014 muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu 

funcţiile principale ale instituţiei. 

 Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural  a avut ca 

obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice 

din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi 

externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au 

avut ca scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o 

succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca bronzului şi până în epoca 

medievală. Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a 
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patrimoniului cultural mobil existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de 

cercetare, donaţie şi achiziţie. 

 În anul 2014 au fost întocmite 2.000 de fişe analitice de evidenţă şi au fost 

introduse în programul DOCPAT. 

 De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a 

bunurilor culturale au fost introduse 6.500 de piese.  

Au fost inventariate un număr de 144 bunuri culturale. 

A fost editat nr. XVI al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu 

un larg ecou în lumea ştiinţifică. 

Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a desfăşurat 

sub forma a două proiecte care au urmărit menţinerea stării de sănătate a 

obiectelor de muzeu. 

 Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea 

nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii 

microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conforme cu normale 

de conservare. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la Casa-muzeu 

„Constantin Brâncuşi” de la  Hobiţa şi de la  Muzeul Arhitecturii Populare din 

Gorj de la Curtişoara. 

 De asemnea, s-a demarat activitatea de reamenajare a depozitelor de la 

Muzeul de Artă având la bază principiul tipodimensionării. 

 S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în 

expunere şi depozite şi s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 

 Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea 

de tratamente chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului 

cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialor în 

urma cercetărilor arheologice. 
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 Programul  Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma 

unor proiecte ale căror obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi 

diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări etc. în 

cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a urmărit 

integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, 

festivaluri, momente coregrafice care au avut drept scop diversificarea ofertei 

culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi creşterea vizibilităţii 

instituţiei. 

 Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de 

chestionare care au privit expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea 

creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea 

acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în 

acestea). 

În anul 2014 s-au desfăşurat proiecte cultural-educative cu instituţiile de 

învăţământ şi asociaţii culturale prin care s-a urmărit familiarizarea elevilor cu 

spaţiile şi expoziţiile muzeului, prezentarea ofertei pe care muzeul o are şi 

fixarea noţiunilor pe care elevii le recepţionează cu ocazia acestor vizite. 

În muzeu s-au organizat expoziţii temporare dedicate exclusiv elevilor 

(Brâncuşiana copiilor, Absolventul, Expoziţia absolvenţilor. Promoţia 2014, 

Moştenirea trecutului-temelie pentru viitor). 

De asemenea, în cadrul proiectului Ziua Eroilor elevii din mediul rural au 

cunoscut mai aprofundat istoria locală prin prelegeri susţinute de către 

muzeografi. 

Acelaşi scop l-au avut şi evocările, comemorările şi aniversările organizate la 

casele memoriale din teritoriu fiind canalizate pe reliefarea personalităţilor al 

căror patronimic îl poartă. 
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Proiectul În bătătura bunicilor, desfăşurat în cadrul Muzeului Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara a avut ca grup ţintă elevii de la clasele 

gimnaziale. Scopul său a fost familiarizarea copiilor cu ocupaţii tradiţionale şi 

meşteşuguri care s-au practicat în arealul judeţului Gorj în secolele XVIII – XIX. 

Proiectele metamuzeale organizate de către muzeu, atât la sediu (Omagiu lui 

Constantin Brâncuşi. Atelier de dans Măiastra, Recunoştinţă fără de sfârşit, 1 

iunie. Atelier de balet „Măiastra”, A sosit vacanţa. Spectacol de balet, Cântece 

pentru Maria Apostol. Spectacol folcloric, Moş Crăciun există! Spectacol de 

teatru pentru copii), în judeţ (Festivalul copiilor. Domnica Trop), dar şi în ţară 

(Festivalul copiilor „Filofteia Lăcătuşu”) au urmărit să satisfacă preferinţele 

publicului pentru artă şi folclor autentic, celebrarea unor mari artişti ai ţării şi 

promovarea copiilor talentaţi. 

Proiectele expoziţionale derulate de muzeu au vizat îmbogăţirea cu noi 

bunuri culturale a unor expoziţii de bază, precum organizarea de expoziţii 

temporare cu tematici diverse, dar, mai ales, de artă contemporană. 

Dintre expoziţiile temporare care au avut un impact mare asupra unui 

segment de public se pot menţiona: Afişul polonez, secolul XXI, Mexic. 

Oameni şi locuri. Tradiţii şi obiceiuri, În ritmul epocii. Viaţa Kazimirei 

Illakowiczowna, Mircea Roman. Coji, Cartea, povestea, păpuşa, Aurel Vlad. 

Fiare şi ferecături, Zvonurile altei lumi. Emil Paşcalău etc. 

În cadrul programului Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat 

simpozioane şi mese rotunde având teme diverse, cel mai important fiind 120 de 

ani de la întemeierea Muzeului Gorjului, simpozioan cu caracter naţional care 

a reunit specialişti din domeniile arheologiei, geologiei, istoriei şi etnografiei din 

întreaga ţară. 

Prin proiectul de popularizare a cărţii (lansări de carte) s-au lansat cărţi de 

istorie, artă, poezie şi proză. 

e.3 analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în 

corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită: 
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Program/

proiect 
Scop Beneficiari 

Perioada de 

realizare 

Finanţare 

subvenţie/ 

alocaţie şi 

resurse 

atrase/venitur

i 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

Denumire 

iniţială/m

odificată 

Declarat/atins Estimat/realizat Estimat/realizat Estimat/realiza

t 

 

Cercetarea 

ştiinţifică 

şi evidenţa 

patrimoni

ului 

muzeal 

Atins 10.000/9972 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

49.000 

lei/42.380 lei 

 

Conservar

ea şi 

restaurare

a 

patrimoni

ului 

muzeal 

Atins 54.217/54.217 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

52.334 

lei/41.334 lei 

 

Valorifica

rea 

patrimoni

ului 

muzeal 

Atins 5000/4981 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

41.550 

lei/39.093,57 

lei 

 

Programe 

metamuze

ale 

Declarat 400/385 Iunie-octombrie/ 

Iunie-octombrie 

3300 

lei/13.600 lei 

Absenţa 

sponsorilor a 

împiedicat 

organizarea 

Festivalului 

folcloric al copiilor 

„Maria Lătăreţu”. 

Program 

de 

cercetare 

sociologic

ă 

Atins 5000/5000 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

1000 lei/980 

lei. 
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Promovar

ea 

turistică a 

patrimoni

ului 

cultural al 

judeţului 

Gorj 

Atins 2000/1998 Septembrie-

noiembrie/ 

Septembrie-

noiembrie 

10.000 

lei/7.800 lei 

 

 

e.4. managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficii: 

Nr. 

crt. 
Programul Tip proiect 

Număr de 

proiecte 

Număr de 

expoziţii, evocări 

lansări de carte, 

simpozioane 

Număr de 

beneficiari 

1 2 3 4 5 6 

1. Cercetarea ştiinţifică şi 

evidenţa patrimoniului 

muzeal 

Proiecte mici - - - 

Proiecte medii 1 1 3.702 

Proiecte mari 4 4 6.270 

TOTAL: 5 TOTAL: 5 TOTAL: 5 TOTAL: 9.972 

2. Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

Proiecte mici - - - 

Proiecte medii 1 1 8.830 

Proiecte mari 1 1 45.387 

TOTAL: 2 TOTAL: 2 TOTAL: 2 TOTAL: 

54.217 

3. Valorificarea 

patrimoniului muzeal 

Proiecte mici 13 13 1.971 

Proiecte medii 2 2 2.830 

Proiecte mari 2 2 180 

TOTAL: 17 TOTAL: 17 TOTAL: 17 TOTAL: 4981 

4. Programele 

metamuzeale 

Proiecte mici 3 3 385 

Proiecte medii - - - 

Proiecte mari - - - 

TOTAL: 3 TOTAL: 3 TOTAL: 3 TOTAL: 385 

5. Promovarea turistică a 

patrimoniului cultural al 

judeţului Gorj 

Proiecte mici - - - 

Proiecte medii - - - 

Proiecte mari 1 1 1.989 

TOTAL: 1 TOTAL: 1 TOTAL: 1 TOTAL: 1.989 

6. Program de cercetare 

sociologică 

Proiecte mici 1 1 5.000 

Proiecte medii - - - 

Proiecte mari - - - 

TOTAL: 1 TOTAL: 1 TOTAL: 1 TOTAL: 5.000 

 

e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara 

sediului, prin prezentarea sintetică a evoluţiei numărului de 

participanţi/beneficiari ai proiectelor instituţiei, în afara sediului acesteia. 

Numărului de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar rezultat din 
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înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, indiferent de categorie de 

bilete – preţ întreg, redus, profesional, onorific etc. 

 

Nr. 

crt. 
PROIECTE ÎN AFARA SEDIULUI INSTITUŢIEI NUMĂR DE BENEFICIARI 

1. Festivalul folcloric al copiilor „Filofteia Lăcătuşu” ediţia a II-a, 

4 iunie 2014, Alunu, Vâlcea 

162 

2. Ziua Eroilor. Monumentul eroilor din satul Bălceşti, com. 

Bengeşti-Ciocadia. 

87 

3. Note comune, Charleston, Virginia de Vest, SUA, 29 sept.-14 oct. 870 

4. Civilizaţia populară tradiţională din zona Gorjului. Repere. 

Parcul Naţional Defileul Jiului, 2 octombrie, Bumbeşti Jiu. 

78 

5. 300 de ani de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, 

26 iunie Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Tudor 

Vladimirescu” – Gorj. 

67. 

 

6. Festivalul folcloric al copiilor „Domnica Trop” ediţia a III-a, 12 

octombrie 2014, Rovinari-Gorj 

127 

7. Bătălia de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară. 18 

octombrie 2014, Parcul Central. 

228 

 

e.6. servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, 

rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după 

caz, prin prezentarea listei programelor/proiectelor/acţiunilor realizate în 

afara programului minimal şi o foarte scurtă descriere a acestora: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

PROIECTE PERIOADA 

1. Afişul polonez, secolul XXI. 08-28 februarie. 

2. Mexic. Oameni şi locuri. Tradiţii şi obiceiuri. 18 martie-18 aprilie. 

3. În ritmul epocii. Viaţa Kazimieriei 

Illakowiczowna. 

25 martie-25 aprilie. 

4. Mircea Roman. Coji. 10 iunie-27 iulie. 

5. Cartea, povestea, păpuşa. Expoziţie de 

scenografie. 

24 iulie-20 august. 

6. Withaut face. 02-28 septembrie. 

7. Aurel Vlad. Fiare şi ferecături. 17 septembrie-2 noiembrie. 

8. Zvonurile altei lumi. Emil Paşcalău. 06 noiembrie-30 decembrie. 

9. Gabriela Iancu. Noi şi pământul. Culegeri 

fotografice. 

09-30 decembrie. 

10. Iosif Keber. In memoriam. 30 aprilie 

11. Ion Popescu-Voiteşti. Pietrele ţin minte. 22 noiembrie. 

12. 300 de ani de la martiriul domnitorului 

Constantin Brâncoveanu. 

26 iunie. 

13.  Civilizaţia populară tradiţională din zona 

Gorjului. 

02-26 octombrie. 

14. Note comune – Conectarea tradiţiilor populare 

cu ajutorul tehnologiei moderne. 

29 septembrie-14 octombrie. 
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15. Bătălia de la Podul Jiului. Reconstituire 

istorico-militară. 

18 octombrie. 

16. Brâncuşiana copiilor. Ediţia a XII-a. 13-30 martie 

17. Absolventul. 05-30 iunie. 

18. Expoziţia absolvenţilor. Promoţia 2014. 16-30 iunie. 

19. Tabăra Naţională de Pictură „Iosif Keber”. 12-24 august. 

20. Moştenirea trecutului-temelie pentru viitor. 13-30 noiembrie. 

21. Gorjeanul. Trecut, prezent şi perspectivă 27 noiembrie. 

22. Artă şi perspectivă. 28 noiembrie-30 decembrie. 

 

e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia i se adresează instituţia, după caz, 

prin prezentarea listei activităţilor nespecifice instituţiei, necuprinse în 

programele acesteia, şi o foarte scurtă descriere a acestora. 

 

Nr. 

crt. 

 

PROIECTE PERIOADA 

1. Daniela Liliana Pătraşcu, Nicolae Miloşescu, Editura Sitech, 

Craiova, 2014. Lansare de carte. 

17 ianuarie. 

2. Cornel Şomîcu. Moştenirea Magherilor, Şcoala Gorjeană, Târgu 

Jiu, 2014. Lansare de carte. 

29 aprilie. 

3.  Gheorghe Dănescu, Trăiri şi doruri, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 

Lansare de carte. 

25 noiembrie. 

4. Ion Popescu-Brădiceni, Pasărea Măiastră, Editura măiastra, 

Lansare de carte. 

28 noiembrie. 

5. 1 Iunie. Atelier de balet „Măiastra”. 1 iunie. 

6. A sosit vacanţa. Spectacol de balet „Măiastra”. 16 iunie 

7. Cântec pentru Maria Apostol. Spectacol folcloric. 11 august. 

8. Moş Crăciun există! Spectacol de teatru pentru copii. 20 decembrie 

 

e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) 

100%. 

f. Evoluţia economică-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de 

către autoritate: 

f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

CATEGORII 2015 

1. Venituri proprii (totalitatea surselor atrase) 153.000 lei. 
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2. Subvenţii/donaţii 2.082.600 lei. 

3. Cheltuieli de întreţinere şi pentru realizarea 

programului anual (bunuri şi servicii) din care 

cheltuieli cu colaboratorii. 

1.049.500 lei. 

66.000 lei. 

4. Cheltuieli de personal 1.106,600 lei. 

5.  Cheltuieli de capital: investiţii. 13.500 lei. 

6. Cheltuieli pentru reparaţii capitale. - 

 

f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de  management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului; 

 

 

Nr. 

crt. 

 

PROGRAME INVESTIŢII 

1. Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului 

muzeal. 

49.000 lei. 

2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal 30.000 lei. 

3. Valorificarea patrimoniului muzeal. 166.700 lei. 

4. Programe metamuzeale. 3.300 lei. 

5. Promovarea turistică a judeţului Gorj 10.000 lei. 

6.  Program de cercetare sociologică. 1.000 lei 

 

f.3.  tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 

instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de 

management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de 

raportare; 

PERIOADA 

NUMĂR DE 

PROIECTE 

PROPRII 

NUMĂR DE 

BENEFICIARI 

NUMĂR DE 

BILETE/TAXE/TARIFE 

PRACTICATE 

VENITURI 

PROPUSE  

(mii lei) 

2015 35 62.000 85.334 153.000 

 

f.4. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de 

management (se va realiza proiecţia obiectivelor pentru continuarea 

implementării proiectului de management, în funcţie de evoluţia în timp a 

fiecărui obiectiv prevăzut la nr. 2 lit. a-d din anexa nr. 3 la contractul de 

management); 



 46 

 Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale a 

muzeului, mai ales prin integrarea dimensiunii participative şi prin 

reliefarea rolului educaţional şi de prezervare a zestrei materiale şi 

spirituale a comunităţii gorjene. 

 Obiective specifice: 

 Consolidarea statutului pe care îl are muzeul ca element de 

coeziune socială, atât în mediul rural, prin promovarea 

tradiţiilor ţărăneşti cât şi în mediul urban prin definirea 

identităţii culturale orăşeneşti 

 Promovarea muzeului ca un veritabil centru cultural pentru 

comunitatea gorjeană. 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de profil din 

ţară şi străinătate, cu instituţii de învăţământ. 

Pentru realizarea acestor obiective trebuie corelate organic cu funcţiile 

specifice ale muzeului care sunt constituirea, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului muzeal, evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea sa, punerea 

în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

Prin aceasta este necesară respectarea următoarelor direcţii de acţiune pe 

termen scurt, mediu şi lung: 

 organizarea funcţională a muzeului; 

 dezvoltarea capacităţii manageriale; 

 continuarea formării profesionale şi specializării pentru personalul 

auxiliar şi de specialitate; 

 asigurarea cu personal a tuturor obiectivelor muzeale din oraş şi 

teritoriu; 

 consolidarea spiritului de echipă; 

 alocarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile de investiţii; 

 asigurarea securităţii patrimoniului; 
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 consolidarea colaborărilor internaţionale pentru promovarea 

valorilor de patrimoniu; 

 valorificarea superioară a patrimoniului, 

 cursuri cu specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi 

animaţiei culturale; 

 modernizarea continuă a dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi 

atelierelor de restaurare; 

 consolidarea-restaurare clădirilor – monument istoric intrate recent 

în administrarea muzeului; 

 identificarea nevoilor grupurilor ţintă; 

 identificarea unor noi mijloace de promovare; 

 asigurarea resurselor financiare pentru reparaţii şi dotări; 

 asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane 

în cadrul instituţiei în vederea realizării cu maximă eficienţă a 

misiunii acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor; 

 creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi 

dezvoltarea activităţii instituţiei; 

 întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, 

acţiunilor şi activităţilor cultural-educative; 

 atragerea de fonduri din surse externe; 

 gestionarea eficientă a bugetului; 

 creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de învăţare. 

 

f.5. analiza SWOT a următoarelor perioade de raportare a managementului, 

după caz; 

 

- Puncte tari: 
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 sediul muzeului - două obiective situate central în municipiul de reşedinţă, 

iar celelalte răspândite echilibrat în teritoriul judeţului; 

 poziţie de prestigiu având în administrare cele mai valoroase documente 

ale identităţii noastre; 

 existenţa unei dotări tehnico-materiale moderne; 

 existenţa unui personal de specialitate şi auxiliar calificat: 

 existenţa unui patrimoniu muzeal bogat, variat, original şi reprezentativ; 

 derularea de proiecte de sensibilizare a comunităţii pentru cunoaşterea şi 

respectarea patrimoniului cultural, material şi imaterial, mobil şi imobil; 

 dezvoltarea acţiunii de formare şi educaţie continuă; 

 desfăşurarea de activităţi privind cunoaşterea, prezervarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului muzeal; 

 satisfacerea continuă a nevoilor spirituale ale comunităţii locale; 

 existenţa unei oferte culturale bogate şi diversificate; 

 prezenţa unui public fidel; 

 existenţa de parteneriate pe arii tematice variate cu instituţiile de 

învăţământ. 

 - Puncte slabe: 

 existenţa insuficientă a unor analize sociologice care să ofere 

informaţii clare despre profilul consumatorului cultural; 

 dotarea slabă a laboratoarelor de restaurare; 

 personal insuficient pentru activitatea de restaurare; 

 insuficienta pregătire a personalului pentru managementul de proiecte 

culturale; 

 absenţa unor instrumente şi norme privind evaluarea patrimoniului 

cultural; 

 implicarea relativ redusă a mediului de afaceri în programele şi 

proiectele culturale muzeale; 
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 experienţă redusă în promovarea voluntariatului în cadrul proiectelor 

culturale derulate de muzeu. 

 - Oportunităţi: 

 dezvoltare ascendentă, integrare europeană; 

 legături amiabile cu forul tutelar; 

 existenţa unui cadru legislativ care reglementează funcţiile şi 

statutul muzeelor; 

 dezvoltarea turismului; 

 afilierea muzeului la reţele şi circuite  internaţionale; 

 programe europene care vizează patrimoniul; 

 oportunităţi de finanţare naţionale şi internaţionale; 

 organizarea împreună cu Consiliul Judeţean Gorj de programe şi 

proiecte comune; 

 existenţa Centrului de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă 

Ministerul Culturii; 

 existenţa unei strategii  judeţene de dezvoltare durabilă – 2011-

2020. 

 - Ameninţări:  

 evoluţiile macroeconomice negative actuale; 

 nivelul scăzut de salarizare a personalului muzeal; 

 starea precară a reţelelor de transport care influenţează şi accesul turistic; 

 lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu valorificarea 

patrimoniului cultural local: turism, industrie hotelieră, construcţii civile, 

transporturi, servicii pentru consumatori; 

 reducerea ritmică a numărului de posturi; 

 parteneriat defectuos cu agenţiile de turism; 

 retrocedările revendicate de moştenitorii de drept şi pasivitatea 

autorităţilor în ceea ce priveşte identificarea unor soluţii viabile; 

 lipsa de fonduri pentru reabilitarea unor clădiri; 

 producerea de incendii şi deteriorări de patrimoniu; 

 insuficienta cunoaştere a rolului muzeului în cadrul comunităţii. 
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f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 

privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.  

 100% 

2015 
 

 A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea: 

 

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

adresează aceleiaşi comunităţi; 

1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii 

şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului 

liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori 

economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 

2. Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu – instituţie de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – 

desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie 

permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în 

asigurarea coeziunii sociale şi accesului la informaţie. 

3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj 

este un aşezământ cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj având  

atribuţii fundamentale ca: cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, 

promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 

4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj – este un aşezământ cultural de drept public şi 

instituţie de spectacole şi concerte. 

5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată 

în subordinea Consiliului judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de 
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cercetare şi realizare de spectacole  pe baza unui repertoriu ales prin elaborarea 

şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi străinătate. 

6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a 

Arhivelor Naţionale care are ca atribuţii principale administrarea, supravegherea 

şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc Fondul arhivistic Naţional, 

precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 

7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al 

Ministerului Culturii – îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul 

protejării patrimoniului cultural naţional, colaborează cu autorităţile publice şi 

instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare  a bunurilor din 

patrimoniul cultural naţional etc. 

8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – instituţie aflată în subordinea 

Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu are ca obiect de activitate realizarea de 

producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale constând din spectacole de 

teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a 

educării publicului spectator. 

9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea 

expoziţională a Casei-muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la Dobriţa, comuna 

Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia comunităţii 

locale. 

10. Asociaţiile şi fundaţiile (Refugiul Urban, Măiastra, Doruleţ de 

România, Columna) au ca scop promovarea şi apărarea intereselor profesionale, 

sociale şi culturale ale membrilor săi şi ale societăţii, precum şi satisfacerea 

nevoilor acestora în domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin 

activităţi culturale educative, inovative şi de tineret. 

Cu toate aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de 

colaborare (expoziţii, simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese 

rotunde, etc.)care au avut drept scop integrarea zestrei materiale şi spirituale ale 
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comunităţii locale în conştiinţa şi sensibilitatea celor care  alcătuiesc publicul – 

vizitator. 

Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, 

realizând o legătură trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a 

intrat în conştiinţa prezentului şi au prefigurat viitorul. 

 

 2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi, ameninţări); 

 

- Puncte tari: 

 sediul muzeului - două obiective situate central în municipiul de reşedinţă, 

iar celelalte răspândite echilibrat în teritoriul judeţului; 

 poziţie de prestigiu având în administrare cele mai valoroase documente 

ale identităţii noastre; 

 existenţa unei dotări tehnico-materiale moderne; 

 existenţa unui personal de specialitate şi auxiliar calificat: 

 existenţa unui patrimoniu muzeal bogat, variat, original şi reprezentativ; 

 derularea de proiecte de sensibilizare a comunităţii pentru cunoaşterea şi 

respectarea patrimoniului cultural, material şi imaterial, mobil şi imobil; 

 dezvoltarea acţiunii de formare şi educaţie continuă; 

 desfăşurarea de activităţi privind cunoaşterea, prezervarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului muzeal; 

 satisfacerea continuă a nevoilor spirituale ale comunităţii locale; 

 existenţa unei oferte culturale bogate şi diversificate; 

 prezenţa unui public fidel; 

 existenţa de parteneriate pe arii tematice variate cu instituţiile de 

învăţământ. 

 - Puncte slabe: 
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 existenţa insuficientă a unor analize sociologice care să ofere 

informaţii clare despre profilul consumatorului cultural; 

 dotarea slabă a laboratoarelor de restaurare; 

 personal insuficient pentru activitatea de restaurare; 

 insuficienta pregătire a personalului pentru managementul de proiecte 

culturale; 

 absenţa unor instrumente şi norme privind evaluarea patrimoniului 

cultural; 

 implicarea relativ redusă a mediului de afaceri în programele şi 

proiectele culturale muzeale; 

 experienţă redusă în promovarea voluntariatului în cadrul proiectelor 

culturale derulate de muzeu. 

 - Oportunităţi: 

 dezvoltare ascendentă, integrare europeană; 

 legături amiabile cu forul tutelar; 

 existenţa unui cadru legislativ care reglementează funcţiile şi 

statutul muzeelor; 

 dezvoltarea turismului; 

 afilierea muzeului la reţele şi circuite  internaţionale; 

 programe europene care vizează patrimoniul; 

 oportunităţi de finanţare naţionale şi internaţionale; 

 organizarea împreună cu Consiliul Judeţean Gorj de programe şi 

proiecte comune; 

 existenţa Institutul Naţional pentru Cercetarea şi Formarea 

Culturală de pe lângă Ministerul Culturii; 

 existenţa unei strategii  judeţene de dezvoltare durabilă – 2011-

2020. 

 - Ameninţări:  
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 evoluţiile macroeconomice negative actuale; 

 nivelul scăzut de salarizare a personalului muzeal; 

 starea precară a reţelelor de transport care influenţează şi accesul turistic; 

 lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu valorificarea 

patrimoniului cultural local: turism, industrie hotelieră, construcţii civile, 

transporturi, servicii pentru consumatori; 

 reducerea ritmică a numărului de posturi; 

 parteneriat defectuos cu agenţiile de turism; 

 retrocedările revendicate de moştenitorii de drept şi pasivitatea 

autorităţilor în ceea ce priveşte identificarea unor soluţii viabile; 

 lipsa de fonduri pentru reabilitarea unor clădiri; 

 producerea de incendii şi deteriorări de patrimoniu; 

 insuficienta cunoaştere a rolului muzeului în cadrul comunităţii. 

 3. evoluţia imagini existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea 

acesteia; 

 În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor: 

 1. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor evenimente culturale: 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiei temporare în 

parteneriat cu Ambasada Poloniei (27 martie 2015); 

 - conferinţă de presă prilejuită de vernisarea expoziţiei Ponderabile a 

artistului plastic Florentina Voichi (28 martie 2015); 

 - conferinţă de presă organizată cu ocazia prezenţei la Târgu Jiu a 

delegaţiei americane din Virginia de Vest, SUA care a constituit partea a doua a 

proiectului Note Comune (29 martie 2015); 

 - conferinţă de presă prilejuită de câştigarea proiectului GO, go, NGO (18 

aprilie 2015);  

 - conferinţă de presă organizată cu ocazia evenimentului Noaptea 

muzeelor (14 mai 2015); 
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 - conferinţă de presă prilejuită de organizarea congresului mondial: 4 th. 

Balkan Early Metallurgy Symposium (9 mai 2015); 

 - conferinţă de presă prilejuită de organizarea festivalurilor folclorice ale 

copiilor: „Maria Lătăreţu” (14 mai 2015), „Filofteia Lăcătuşu” (3 iunie 2015) 

şi „Domnica Trop” (7 octombrie 2015); 

 - conferinţă de presă cu ocazia susţinerii la Târgu Jiu a două concerte de 

către grupul de indieni nativi Yellow Bird Apache Dancers  (18 iunie 2015); 

2. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau 

descoperiri întâmplătoare. 

- cercetările arheologice sistematice din aşezarea geto-dacică fortificată de 

la Stoina – Păişani – „La Cetate” (27 iunie 2014); 

- conferinţă de presă cu ocazia cercetărilor arheologice preventive de pe 

„Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu” (12 august 2015); 

- conferinţe de presă organizate cu prilejul descoperii de către posesorii de 

detectoare de metale a unor piese de patrimoniu reprezentative; 

3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul 

muzeului a unor bunuri culturale imobile (porţi de lemn) şi mobile (piese 

etnografice); 

4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale 

derulate de muzeu (expoziţii temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări 

de carte etc.) 

5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu 

evenimentele culturale ale muzeului; 

6. Afişarea pe internet a manifestărilor culturale; 

7. Realizarea de bilete personalizate; 

8. Distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la diferite 

activităţi culturale. 

Printre acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării enumerăm: 

- editarea de afişe, pliante, flyere, cataloage; 



 56 

- editarea de cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte 

etc. cu obiectivele muzeului; 

- parteneriate media; 

- promovarea prin emisiuni radio-TV; 

- promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro, 

muzeulgorjuluimail.com); 

- participarea la evenimentele dedicate turismului (Târgul Internaţional de 

Turism al României, Bucureşti, 13-16 noiembrie 2015); 

- gratuitate pentru copiii proveniţi din centrele de plasament; 

- gratuitate pentru participanţii la expoziţii temporare, simpozioane, 

evocări, lansări de carte etc.; 

- gratuitate pentru elevii care participă la proiectul educaţional „Şcoala 

Altfel”; 

 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”; 

- gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 

- gratuitatea copiilor implicaţi în programele metamuzeale; 

- organizarea unor festivităţi în sălile de conferinţă ale muzeului; 

- promovarea prin intermediul intituţiilor culturale şi administrative din 

judeţ şi din ţară; 

- existenţa unui cerc de prieteni ai muzeului (colecţionari, artişti plastici, 

profesori etc.) care promovează activitatea muzeului; 

- acorduri de colaborare cu pensionarii şi firme de turism în scopul 

promovării simultane; 

- pagina de Facebook a muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

 

În anul 2015 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate 

după cum urmează: 

-148 apariţii în presa scrisă; 

- 59 ştiri TV; 

http://www.muzeugorj.ro/
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- 28 ştiri radio; 

- 17 emisiuni TV. 

 

 4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de 

plecare privind implementarea unor politici de marketing adecvate pentru 

îndeplinirea misiunii instituţiei. 

Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi 

participanţii la diverse programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în 

vârstă etc.) 

Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de 

cultură şi educaţie, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc. 

Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor 

care nu au călcat pragul muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa 

culturală din diferite motive. 

Cunoaşterea acestor non-vizitatori  constituie o condiţie a înţelegerii 

motivelor pentru care ei nu beneficiază de proiectele culturale ale muzeului. 

Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, 

pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de 

investigare: 

 chestionare de satisfacţie; 

 situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din 

teritoriu; 

 cartea vizitatorilor 

Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea 

rapidă a unor măsuri de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de 

muzeu, iar pe termen lung realizarea unei strategii adecvate care să crească 

eficienţa cultural-educaţională a activităţii sale, adică îndeplinirea misiunii 

publice pe care o are. 
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În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a 

fost documentat şi implementat un sistem de management al calităţii conform 

standardului internaţional ISO 9001:2008. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor 

culturale ale muzeului s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei 

clientului, care a vizat întrebări referitoare la desfăşurarea activităţii de 

informare şi documentare, atitudinea muzeografilor, punctele slabe şi tari ale 

instituţiei şi ce aspecte ar trebui îmbunătăţite. 

În funcţie de opiniile consemnate în aceste chestionare se pot lua ca 

măsuri: 

 organizarea de expoziţii şi programe mai atractive pliate pe nevoile, 

dorinţele şi interesele publicului; 

 dezvoltarea de oferte culturale personalizate în funcţie de public; 

 realizarea de expoziţii şi programe publice la sugestia vizitatorilor; 

 depistarea unor căi mai potrivite de prezentare a patrimoniului; 

 acordarea de facilităţi vizitatorilor. 

 5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei; 

Beneficiarul ţintă al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este 

publicul vizitator care e foarte variat din toate punctele de vedere: vârstă, sex, 

origine, interese, pregătire profesională, categorie socială, etc. 

Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti 

străini, grupuri cu anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu 

dizabilităţi) sau entităţi juridice. 

Pe termen scurt beneficiarul ţintă este: vizitatorul individual, 

(român/străin), vizitatorul venit în grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul 

care aparţine unor grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali vizitatori. 

Acestor consumatori culturali, muzeul trebuie să le ofere proiecte şi 

programe culturale de calitate (expoziţii de bază şi temporare, programe 

metamuzeale, etc.) dar şi diverse facilităţi. 
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Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de 

învăţământ, agenţiile de turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile 

turistice, ONG-urile care au în statut activităţi culturale sau de protecţia 

mediului, instituţiile muzeale din ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, 

instituţiile de cultură, instituţiile administrativ locale, sponsorii. 

Fără îndoială, că beneficiarul pe termen lung este şi comunitatea locală 

care intră în contact permanent cu oferta culturală muzeală. 

Beneficiarilor pe termen lung trebuie să li se ofere facilităţi materiale de 

promovare (pliante, cărţi poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ convenabile 

pentru instituţiile de învăţământ şi agenţiile de turism, invitarea la festivităţile 

organizate de muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi gratitudine. 

Pentru toţi beneficiarii activităţilor muzeale care, în egală măsură pot fi şi 

parteneri, este firesc să fie dezvoltate programe atractive şi adecvate în funcţie 

de motivaţiile şi dorinţele lor. 

 6. profilul beneficiarului actual; 

Din studiile realizate cu privire la dinamica vizitatorilor, cât şi în grupuri 

raportate la lunile fiecărui an, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă, se 

observă că cel mai mare număr de vizitatori se înregistrează în perioada de 

primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu 

precădere de vizitatori individual din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de 

la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi ce se 

află cazaţi în taberele şcolare ori pensiunile din Gorj sau judeţele limitrofe. 

De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori (71%) de la Casa-muzeu 

„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în 

perioada lunilor de vară când sunt concediile. 

Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări 

aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România 
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şi care tranzitează Gorjul sau voluntari. Aceştia se înregistrează pe tot parcursul 

unui an calendaristic, dar marea lor majoritate ne calcă pragul în perioada de   

vară. Ţările reprezentate acoperă diferite zone ale Globului. 

Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se 

înregistrează la Peştera Polovragi, Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la 

Hobiţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie, la Muzeul de Artă şi Muzeul 

Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii 

conform standardului internaţional ISO 9001:2008. Pentru a contribui la 

îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite de către muzeu s-a alcătuit un 

chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului. Din analiza datelor obţinute 

reiese că 89,5 % dintre cei chestionaţi au considerat atitudinea muzeografilor 

foarte bună, iar 10,5 % bună. În ceea ce priveşte activitatea de informare şi 

documentare a muzeului, 88% dintre cei evaluaţi a apreciat-o ca foarte bună, iar 

12% ca bună. 

Marea majoritatea a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are 

puncte slabe. 

Vizitatorilor care au venit la secţia de istorie şi arheologie le-au plăcut: 

seriozitatea ghizilor, colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, deschiderea 

faţă de public, curăţenia, modul de prezentare al informaţiei. 

Referitor la ce aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite vizitatorii 

apreciază că trebuie realizată mai multă promovare , extinderea spaţiului şi 

completarea expoziţiei cu noi exponate. 

Vor fi propuse programe şi proiecte culturale orientate către public prin 

care dorim să obţinem o sporire a prezenţei acestuia în cadrul lor, iar pe de altă 

parte formarea unui public-partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie 

de vârstă, statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de 

informare, de recreere, dar şi un loc în care să participe activ la iniţiative 

culturale şi de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. 
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Totodată, pentru sporirea numărului de vizitatori se va realiza o strategie 

de promovare mai agresivă  prin consolidarea relaţiilor cu agenţiile de turism, 

industria hotelieră locală, montarea de indicatoare atractive, răspândirea stradal 

cu materiale promoţionale, flyere, emisiuni radio - tv, articole în presa scrisă, etc. 

În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale 

de tip muzeal trebuie avută în vedere diferenţa dintre categoriile de  vizitatori: 

 vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie 

temporară nouă, pentru un program metamuzeal, lansare de carte, 

etc. 

 turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu 

au vizitat niciodată muzeul ori cu prilejul unui proiect cultural de 

anvergură; 

 familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un 

program metamuzeal ori pentru o festivitate specială; 

 adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere, 

suveniruri, realizarea unor fotografii, etc. 

 elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa 

cunoştinţele de la şcoală atât în timpul anului şcolar, dar mai ales în 

cadrul programului Şcoala Altfel; 

 studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de 

specialitate, pentru efectuarea practicii ori pentru petrecerea 

timpului liber; 

 persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare. 

 

 B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia; 

1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la 

nivel naţional şi strategia culturală a autorităţii; 
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Obiectivele strategice ale Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

am căutat să le pliem cu strategiile  stabilite în plan local, regional, național și 

european. 

Astfel, obiectivele strategice ale muzeului gorjean în perioada 2013-2018 

sunt în concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru 

perioada 2011-2020, precum și cu ariile tematice și obiectivele strategice ale 

documentelor europene pentru perioada 2011-2020 – Agenda culturală 

europeană și Strategia Uniunii Europene 2020. 

Managementul muzeului vizează ca până în 2018 Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu”, prin diversitatea activităților și a funcțiilor sale 

specifice să reprezinte un reper esențial în ceea ce privește realizarea actului 

cultural în spațiul teritorial-administrativ al Gorjului, dar cu precădere în 

municipiul de reședință. 

În ceea ce ne privește vom încerca să reliefăm dacă obiectivele noastre, 

specifice pentru situația din județul Gorj se corelează cu Strategia sectorială în 

domeniul culturii și patrimoniului național în perioada 2014-2020. 

 

PLAN DE MANAGEMENT PENTRU 

MUZEUL JUDEȚEAN GORJ 

„ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 

2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN 

DOMENIUL CULTURII ȘI 

PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Obiectiv strategic Obiective specifice Obiectiv strategic 

general 

Obiective 

specifice 

Obiectiv general. 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei  culturale a 

muzeului, mai 

ales prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin reliefarea 

rolului 

o.s.1.Consolidarea 

statutului pe care îl 

are muzeul ca 

element de 

coeziune socială, 

atât în mediul rural 

cât și în mediul 

urban prin 

definirea identității 

culturale 

orășenești 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei specifice a 

muzeelor, în 

special prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin accentuarea 

rolului 

educațional și de 

1. Întărirea rolului 

major pe care îl 

pot juca muzeele, 

ca facotr de 

coeziune socială, 

atât în mediul 

rural, prin 

promovarea 

tradițiilor locale, 

cât și în mediul 

urban, prin 
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educațional și de 

prezentare a 

zestrei materiale 

și spirituale  a 

comunității 

gorjene 

protejare a 

identităților 

culturale pe care îl 

are acest tip de 

instituție 

afirmarea 

identității 

culturale a 

locuitorilor 

orașelor 

2.Transformarea 

muzeului în 

mediator cultural 

și în beneficiar și 

creator de servicii 

pe piața culturală 

prin potențarea 

valențelor 

culturale pe care 

acest tip de 

instituție le are și 

care nu sunt 

întotdeauna direct 

legate de 

patrimoniul 

deținut 

  

 o.s.2 Promovarea 

muzeului ca un 

veritabil centru 

cultural pentru 

comunitatea 

gorjeană 

 3. Afirmarea 

muzeelor ca 

adevărate centre 

culturale pentru 

comunitățile pe 

care le servesc. 

7. Formarea 

profesională a 

angajaților 

instituțiilor 

muzeale în 

instrumente 

digitale. 

 o.s.3 Dezvoltarea 

relațiilor de 

parteneriat cu 

instituții de profil 

din țară și 

străinătate, cu 

instituții de 

învățământ 
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 o.s.4 Prezervarea 

bunurilor culturale 

mobile și imobile 

 5. Asigurarea 

aplicării 

Protocolului 

pentru Protecția 

bunurilor culturale 

în caz de conflict 

armat de la Haga. 

6. Promovarea 

utilizării 

instrumentelor 

digitale în 

instituțiile 

muzeale 

 

Aceste obiective decurg în chip firesc din funcțiile specifice ale muzeului 

care sunt: dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, evidența 

și protejarea sa, punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, 

educării și recreării. 

Pentru aceasta este necesară respectarea următoarelor direcții de acțiune 

pe termen scurt, mediu și lung: 

 

Direcții principale de 

acțiune ale Muzeului 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” 2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL 

CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2014-2015 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2016-2018 

 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2018-2020 

D.p.a.1 Organizarea 

funcțională a muzeului 

1. Deblocarea 

concursurilor 

pentru ocuparea 

unor posturi 

libere astfel încât 

să crească 

ponderea 

personalului 

tânăr din  

instituțiile 

muzeale 

  

D.p.a.2 Dezvoltarea 

capacității manageriale 

2. Asumarea 

concepției 
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marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale cât 

și a celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

D.p.a.3 Continuarea 

formării profesionale și 

specializării pentru 

personalul auxiliar și de 

specialitate 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

1. Continuarea 

formării 

profesionale și 

specializării 

pentru 

personalul de 

specialitate. 

2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee 

1. Diversificarea 

tipologiei 

ocupaționale în 

domeniul 

cercetării, 

conservării și 

restaurării. 

 

D.p.a.4 Alocarea unor 

resurse adecvate pentru 

cheltuielile de investiții. 

3. Alocarea unor 

resurse adecvate 

pentru 

cheltuielile de 

investiții  care să 

permită reluarea 

achizițiilor de 

bunuri culturale 

  

D.p.a.5. Consolidarea 

colaborărilor 

internaționale pentru 

promovarea valorilor de 

patrimoniu 

 7. Includerea 

muzeelor și a 

colecțiilor 

publice în 

ansambluri 

culturale vaste 

care sub aspectul 

unor centre 

 



 66 

culturale să 

permită 

constituirea unor 

poli de atracție 

pentru vizitatori 

localnici și 

pentru turiști, 

care să 

beneficieze nu 

doar de serviciile 

culturale oferite 

în sensul punerii 

în valoare a 

patrimoniului 

cultural, ci și de 

creația culturală 

curentă 

D.p.a.6 Valorificarea 

superioară a patrimoniului 

7. Formarea 

profesională a 

personalului de 

specialitate în  

vederea utilizării 

instrumentelor 

digitale. 

8. Sprijinirea 

folosirii 

instrumentelor 

digitale în 

vederea creșterii 

accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

instituțiile 

muzeale 

4. Dezvoltarea 

spațiilor 

destinate 

expunerii și 

depozitării în 

condiții 

corespunzătoare 

a colecțiilor și 

patrimoniului 

existent. 

5. Sprijinirea 

utilizării 

instrumentelor 

digitale în 

vederea 

protejării și 

promovării 

patrimoniului 

cultural deținut 

de instituțiile 

muzeale. 

6. Dezvoltarea 

unui sistem 

informațional 

complex care să 

asigure creșterea 

1. Crearea unui 

sistem 

informațional 

complex și 

coerent care să 

asigure evidența 

bunurilor clasate, 

gestiunea și 

monitorizarea 

lor. 
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accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

muzee prin 

intermediul 

internetului 

D.p.a.7. Cursuri cu 

specializare în domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și animației 

culturale 

 2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee. 

 

D.p.a.8 Modernizarea 

continuă a dotărilor 

tehnice, a laboratoarelor și 

atelierelor de restaurare 

 3.Modernizarea 

dotărilor tehnice, 

a laboratoarelor 

și atelierelor de 

restaurare. 

 

D.p.a.9. Identificarea 

nevoilor grupurilor țintă și 

a unor noi mijloace de 

promovare. 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

  

D.p.a.10 Creșterea 

capacității de inovare, 

rezolvare a problemelor și 

dezvoltarea activității 

instituției 

4. Stoparea 

diminuării 

colecțiilor prin 

pierderea, 

înstrăinarea sau 

neglijarea 

recondiționării 

5. Măsuri pentru 

corectarea 
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veniturilor 

construite pe 

criterii adecvate 

specificului 

activității, 

luându-se în 

calcul în mod 

cumulativ 

performanța 

instituției și 

competențele 

individuale 

D.p.a.11 Întărirea 

capacității instituționale și 

de administrare a 

programelor, acțiunilor și 

activităților cultural-

educative 

  3. Încurajarea 

prin intermediul 

programelor 

muzeale a 

utilizării și 

reutilizării 

monumentelor  , 

ansamblurilor și 

siturilor istorice 

ca spații pentru 

proiecte 

culturale 

interdisciplinare-

modalitate de a 

atrage categorii 

de tineri care nu 

frecventează în 

mod obișnuit 

muzeele.  

D.p.a.12. Creșterea rolului 

instituțiilor de învățământ 

în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de 

învățare. 

6. Sporirea 

rolului/ funcției 

instituției școlare 

în promovarea 

rolului muzeelor 

în activitatea de 

învățare 

  

 

Strategia de dezvoltare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

cuprinde un obiectiv strategic general care reflectă prioritățile de dezvoltare ale 
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muzeului și considerăm că se integrează obiectivului strategic pentru domeniul 

muzee definit în Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 

național pentru perioada 2014-2020. 

Muzeul va desfășura în această perioadă o serie de activități cultural-

educative, racordate la standardele și direcțiile principale de evoluție ale culturii 

românești și europene, punând în valoare și dinamizând adresabilitatea către 

comunitate a ofertei de bunuri și servicii culturale. 

Specificitatea acestei instituții publice de cultură, interdisciplinaritatea și, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuințele și solicitările comunității 

vor determina o participare numeroasă și interactivă a publicului gorjean la toate 

activitățile muzeului. 

Obiectivele specifice din Planul de management pentru Muzeul Județean 

Gorj „Alexandru Ștefulescu” au fost stabilite, cum era și firesc, urmând linia 

obiectivului strategic general. 

Astfel, în Planul de management pentru perioada 2013-2018 au fost 

propuse programe și proiecte culturale orientate către public prin care dorim să 

obținem o sporire a prezenței acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte formarea 

unui public-partener specializat, diferențiat pe categorii  în funcție de vârstă, 

statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de 

recreere, dar și un loc în care să participe activ la inițiative culturale și de 

promovare a protejării patrimoniului cultural și natural. 

Obiectivul specific 3 nu se regăsește în Strategia sectorială în domeniul 

culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Acest obiectiv a fost stabilit în planul de management deoarece muzeul 

derulează proiecte de colaborare (expoziții temporare, congrese, simpozioane, 

comemorări, festivaluri, etc.) cu instituții de profil din țară și străinătate, 

instituții de învățământ, ONG-uri care au drept scop integrarea zestrei materiale 

și spirituale ale comunității locale în conștiința și sensibilitatea celor care 

alcătuiesc publicul vizitator. 
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Referitor la direcțiile principale de acțiune așa cum au fost definite în 

Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”  

considerăm că se integrează în strategia sectorială în domeniul culturii și 

patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Din analiza comparativă a obiectivelor și direcțiilor principale de acțiune 

cuprinse în Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” și a celor cuprinse în Strategia sectorială în domeniul culturii și 

patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 se poate concluziona că 

țintele propuse de către managementul muzeului pentru perioada 2013-2018 se 

integrează obiectivelor definite la nivel național. 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

S-au derulat proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei. 

 I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 

 Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost: 

 Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului; 

 Promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în 

literaturii de specialitate. 

I.1. Subcapitolul – cercetarea ştiinţifică 

Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune 

culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe 

teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca medievală. 

 

 Cercetările de supraveghere arheologică pe DN66 (Rovinari-Bumbeşti 

Jiu) 

Responsabili: Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea 

 Investigaţiile arheologice preventive în perioada 2013-2014 au depistat în 

punctul „Lunci” o aşezare de epoca bronzului (cultura Verbicioara) cu locuinţe 

de suprafaţă care au avut ca inventar vase ceramice întregi şi fragmentare şi 

obiecte de bronz. 
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 De asemenea, cercetările din zona castrelor romane de la Bumbeşti Jiu – 

„Gară”  şi „Vârtop” au scos la iveală vestigiile unor clădiri realizate din piatră 

de râu legată cu mortar. Inventarul arheologic specific secolelor II-III p.Chr. este 

foarte bogat fiind reprezentat de vase ceramice fragmentare, materiale de 

construcţie din ceramică şi fier, arme, piese de harnaşament, accesorii 

vestimentare etc. 

 În anul 2015 în această zonă a DN66 s-a realizat doar supravegherea 

arheologică, recuperându-se doar fragmente ceramice. 

 

 Cercetările arheologice preventive de pe „Varianta ocolitoare a 

Municipiului Târgu Jiu” 

Responsabil: Vasile Marinoiu 

 Investigaţiile arheologice preventive întreprinse pe parcursul anului 2015 

au reliefat existenţa a 6 situri arheologice care aparţin epocilor bronzului, geto-

dacice şi medievală cu inventarul specific reprezentat din vase ceramice întregi 

şi fragmentare şi piese metalice. 

 Cercetarea de diagnostic arheologic şi evaluare de teren de la Bălăneşti. 

Responsabil: Vasile Marinoiu 

Lucrările de diagnostic arheologic au condus la identificarea unui nou sit 

arheologic care conţine o necropolă plană de incineraţie care aparţine culturii 

geto-dacice din secolele II-I a.Chr. şi suprapune un nivel de locuire anterior. La 

acestea se adaugă şi o mică aşezare din evul mediu (sec. XV-XVI) constituită 

din câteva bordeie. 

I.2. Subcapitolul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil 

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului. 

Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil aflat 

în depozitul muzeului. 

Proiecte realizate: 
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 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui 

număr de 1869 de bunuri culturale mobile existente în patrimoniul 

muzeului. 

Responsabil: 

 Înregistrarea în format digital a unui număr de 3137 bunuri culturale din 

Registrul de evidenţă analitică. 

Responsabili: Maria Părăianu, Carmen Şocu 

 Întocmirea a 2032 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate 

în colecţiile de arheologice, istorie şi geologie. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Delia Cochină, Adina Cotorogea, Daniela 

Pătraşcu. 

 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în 

patrimoniul muzeului prin cercetare, donaţii şi achiziţii (489 – istorie, 177 

– arheologie, 230 – etnografie, literatură – 1684, 5 – artă, 83 – ştiinţă) 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

 

II Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea 

stării de sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 

 măsuri de conservare a patrimoniului; 

 asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în 

expoziţii şi depozite; 

 restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 

II.1 Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

Scop:  

 Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 

 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi 

depozite conform cu normele de conservare. 
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Proiecte: 

 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din 

sălile de expoziţie şi depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 

Responsabili: Ion Catană, Maria Părăianu, Mariana Bără, Adina Troacă. 

 Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a 

patrimoniului existent în expunere şi depozite. 

Responsabili: Maria Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Sabina Lupu, 

Maria Cartianu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu. 

 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare 

din Gorj de la Curtişoara. 

Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu. 

 Lucrări de conservare primară la Cula Şiacu-Slivileşti. 

Responsabil: Nicolae Hotoboc. 

 Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi 

depozitele muzeului. 

Responsabili: Ion Catană, Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, 

Sabina Lupu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu. 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă. 

Responsabil: Ion Catană. 

II.2. Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal 

Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de 

întregire, integrare şi completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, 

chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel 

încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

Proiecte realizate: 

 Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică) 

descoperite în urma certărilor arheologice (curăţiri, spălări, uscări, trieri). 

III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 
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Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au 

fost: 

 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de 

expoziţii, simpozioane etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; 

 Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

III.1. Subcapitolul. Expoziţii de bază şi temporare. 

III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie 

temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 23 ianuarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al 

Arhivelor Naţionale, Colegiul Naţional „Spiru Harett”. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Adina Cotorogea. 

 Gheorghe Plăveţi. Pictură, grafică, sculptură. Retrospectivă. 

Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 29 ianuarie – 10 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Repere ale civilizaţiei populare tradiţionale. Expoziţie temporară de 

etnografie. 

Data şi locul: 12 februarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu. 

 Culorile ortodoxiei. Polonia. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 1 aprilie  2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Voichi. Ponderabile. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 3 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabili: Mihaela Cristea, Dumitru Hortopan. 

 Practica semnului în pictură. Expoziţie temporară de pictură. 
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Data şi locul: 5 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Limiti. Filomena D’Ambrozio. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 7 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Mihaela Cristea. 

 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua 

Europei. Expoziţie temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 7 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Adina Cotorogea. 

 Noaptea muzeelor. 

Data şi locul: 16 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, 

Muzeul Literaturii „Tudor Arghezi” Târgu Cărbuneşti. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Titus Zamfiroiu, Mihaela Cristea, Eugenia 

Firescu. 

 Pentru Flavius Voican, al doile pas. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 8 iunie 2015, Muzeul de Artă. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Egografie. Expoziţie temporară de pictură, grafică, sculptură, 

ceramică şi textile. 

Data şi locul: 8 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Avant Brâncuşi. M.C. Donici. Etnosculptură. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 23 iunie 2015, Muzeul de Artă. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Puritate (figurativ/nonfigurativ). Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 15 iulie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Albinel Firescu. 
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 „Aici  ~ Acolo”. Expoziţie de grafică, pictură şi tehnică mixtă. Marcel 

Duţu. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 15 iulie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Metaforme. Viorel Surdoiu. Pictură şi grafică. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 2 septembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Dup Darie. Axix Mundi 3. Sculptură – desen. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 10 septembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Mihaela Cristea. 

 Nicu Gabriel Constantinescu. Pictură. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 29 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Detectoare şi metale. Expoziţie temporară de arheologie. 

Data şi locul: 30 decembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, 

lansări de carte la sediul instituţiei. 

 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 14 ianuarie 2015, Casa memorială Ecaterina Teodoroiu. 

Responsabil: Valentin Pătraşcu. 

 Florian Vaideanu, Durerea anului, Editura Semnănătorul, Tismana, 

2015. Lansare de carte. 

Data şi locul: 25 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de carte gorjeni, Editura 

Semnănătorul – Tismana. 

Responsabil: Albinel Firescu. 



 77 

 4th Balkan Early Metallurgy Symposium. Simpozion internaţioanl de 

arheologie preistorică. 

Data şi locul: 10-12 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: University College London – Institute of Archeology, Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Tudor Vladimirescu. In memoriam. Evocare istorică. 

Data şi locul: 27 mai 2015, Casa memorială Tudor Vladimirescu, Vladimir. 

Responsabil: Ion Catană. 

 Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie, ediţia 

a III-a. 

Data şi locul: 28  - 29  mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Gheorghe Calotoiu. 

 Ion M. Ungureanu, 22 iulie 1953 – zi istorică pentru români, Editura 

măiastra Târgu Jiu, 2015. Lansare de carte. 

Data şi locul: 20 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia cercetătorilor şi autorilor de carte gorjeni, Bibliotaca 

Judeţeană „Christian Tell”, Primăria oraşului Ţicleni. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Cecilia Gurgui, Flori de Sânziene, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 

2015. Lansare de carte. 

Data şi locul: 24 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Muzeul Curtişoara la ceas aniversar – 1975 – 2015. Simpozion 

naţional de etnografie. 

Data şi locul: 28 – 30 august, 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Luptele de la Podul Jiului. Evocare istorică. 
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Data şi locul: 14 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Serviciul Judeţean 

Gorj al Arhivelor Naţionale. 

Responsabil: Valentin Pătraşcu. 

 In memoriam Alexandru Ştefulescu (1856-1910). Evocare. 

Data şi locul: 27 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabil: Valentin Pătraşcu. 

 Un savant gorjean dat uitării. Ion Popescu Voiteşti. Evocare. 

Data şi locul: 18 noiembrie 2015, Casa memorială Ion Popescu Voiteşti, 

Bălăneşti. 

Responsabili: Felicia Bantea, Delia Cochină. 

III.1.3.5. Proiecte metamuzeale. 

 Zborul. Recunoştinţă fără de sfârşit. Dansuri  inspirate după opera şi 

aforismele lui Constantin Brâncuşi. 

Data şi locul: 19 februarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Ziua Internaţională a dansului. Spectacol de balet. 

Data şi locul: 29 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Festivalul copiilor „Maria Lătăreţu”, ediţia a IV-a 

Data şi locul: 16 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Asociaţia „Doruleţ din România” 

Târgu Jiu. 

III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală. 
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 În bătătura bunicilor. Atelier de vacanţă pentru copii destinat 

familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale din 

cadrul acesteia. 

Data şi locul: 22-26 iunie 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului 

instituţiei. 

 Ziua Eroilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 21 mai 2015, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia. 

Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

 Note Commune – conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul 

tehnologiei moderne. Concert de muzică populară americană şi 

românească – Dan şi Robin Kessinger/Liceul de Arte „Constantin 

Brăiloiu” Târgu Jiu. 

Data şi locul: 9 aprilie 2015, Shopping City Târgu Jiu. 

Parteneri: Clay Center for the Arts and Sciences, Virginia de Vest, SUA, Liceul 

de Arte Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu. 

Responsabil: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan. 

 Stâlpul – element primordial al civilizaţiei lemnului. Dialog cultural 

Gorj-Maramureş. Expoziţie temporară de etnografie. 

Data şi locul: 8 mai 2015, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia 

Mare. 

Parteneri: Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare. 

Responsabil: Albinel Firescu, Ion Catană. 

 Yellow Bird. Apache Dancers. Spectacol extraordinar. 

Data şi locul: 22-23 iunie 2015, Shopping City Târgu Jiu, Amfiteatrul Târgu Jiu. 
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Parteneri: Ambasada SUA, Bucureşti, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, 

Shopping City Târgu Jiu. 

Responsabil: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan. 

 GO, go, NGO. Proiect cultural european. 

Data şi locul: 4-6 august 2015, Belec, Croaţia 

Parteneri: Societatea de Cultură şi Artă Belec, Croaţia. 

Responsabil: Alina Tiţa. 

III.1.6. Participat la festivaluri şi târguri. 

În anul 2015 muzeul a participat la târguri şi festivaluri după cum urmează: 

 Festivalul folcloric al copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediţia a III-a, 6 

iunie 2015, Alunu judeţul Vâlcea; 

 Festivalul folcloric al copiilor „Domnica Trop”, ediţia a IV-a, Rovinari, 

judeţul Gorj. 

 Târgul meşterilor populari, ediţia a XXXVIII, 24-26 octombrie, 

Craiova, judeţul Dolj. 

 Festivalul Naţional de Folclor „Maria Lătăreţu”, ediţia a XXII-a, 9-12 

noiembrie 2015, Târgu Jiu, Judeţul Gorj. 

 Târgul de Turism al României, 13-16 noiembrie 2015, Bucureşti. 

A participat la simpozioane sesiuni, colocvii şi conferinţe în afara judeţului. 

 Sesiunea ştiinţifică de comunicări „Ţara Bârsei”, ediţia a XIV-a 

„Dinastii culturale”, 15-16 aprilie 2015, Braşov; 

 Simpozionul Internaţional Drobeta 24-25 septembrie 2015, Drobeta 

Turnu Severin; 

 Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia a IV-a, 1-2 octombrie 2015, 

Sibiu; 

 Conferinţa naţională de pedagogie muzeală, 4-6 noiembrie, 1015, Târgu 

Mureş; 
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 Cultură şi civilizaţie în Oltenia subcarpatică, Simpozion naţional 26-27 

noiembrie 2015, Râmnicu-Vâlcea. 

III.1.7. Proiecte ca partener. 

 Brâncuşiana copiilor, ediţia a III-a. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 13 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Cercul pedagogic al profesorilor de arte vizuale educaţie plastică şi 

arhitectură al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Centrul Municipal de 

Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Biblioteca Judeţeană 

„Christian Tell” Târgu Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Daniel Covei, Mugurel Petrescu, Marian Penea, Paul Mălăianu. 

Expoziţie de fotografie. 

Data şi locul: 20 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Ion Catană. 

 Călătorie în adâncul mărilor şi oceanelor. Expoziţie temporară de 

ştiinţele naturii. 

Data şi locul: 25 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Muzeul Olteniei Craiova 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabili: Felicia Bantea, Delia Cochină. 

 Ferma „Petic de rai”. Spectacol de teatru. 

Data şi locul: 5 aprilie 2015, Casa Armatei, Târgu Jiu. 

Iniţiatori: Asociaţia Refugiul Urban, Târgu Jiu. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

Data şi locul: 20 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 



 82 

Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Ion Catană. 

 Lumină pentru copilărie. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 9 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Asociaţia pentru Cultură, Sport şi Reprezentare a Poliţiştilor de 

Pretutindeni. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Eroilor neamului românesc. Cinstire. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 20 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” Gorj. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Icoana şi floarea. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 28 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Palatul Copiilor Târgu Jiu. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Festivalul „Tarafuri şi Fanfare” 

Data şi locul: 30 august 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Aurelian Iulius Şuţă – ŞAI. Retrospectivă de idei. Expoziţie de 

caricatură. 

Data şi locul: 23 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
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Iniţiator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Cristian Sida. Pictură. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 26 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin 

Bârncuşi” Târgu Jiu. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Servus, Cluj! Expoziţie tematică de pictură şi grafică. 

Data şi locul: 17 noiembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Şcoala Populară de Arte „Tudor 

Jarda” Cluj Napoca. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 „Ion Popescu – Voiteşti – Pietrele ţin minte”. Masă rotundă, ediţia a 

II-a, Bălăneşti. 

Data şi locul: 21 noiembrie 2015, Casa memorială Ion Popescu – Voiteşti, 

Bălăneşti. 

Iniţiatori: Asociaţia „Salvaţi identitatea satului”, Primăria comunei Bălăneşti. 

Parteneri: Şcoala Gimnazială Ion Popescu- Voiteşti, Bălăneşti, Muzeul Judeţean 

Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Delia Cochină. 

 

3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse; 

În anul 2014 muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu funcţiile 

principale ale instituţiei. 
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 Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural  a avut ca 

obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice 

din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi 

externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au 

avut ca scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o 

succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca bronzului şi până în epoca 

medievală. Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a 

patrimoniului cultural mobil existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de 

cercetare, donaţie şi achiziţie. 

 În anul 2014 au fost întocmite 1869 de fişe analitice de evidenţă şi au fost 

introduse în programul DOCPAT. 

 De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a 

bunurilor culturale au fost introduse 3137 de piese.  

Au fost inventariate un număr de 2032 bunuri culturale. 

S-a întocmit documentaţia pentru a fi incluse în categoria Tezaur (3 piese 

de arheologie) şi Fond (21 de tablouri) mai multe bunuri culturale mobile. 

A fost editat nr. XVII al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu 

un larg ecou în lumea ştiinţifică. 

Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a desfăşurat 

sub forma a două proiecte care au urmărit menţinerea stării de sănătate a 

obiectelor de muzeu. 

 Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea 

nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii 

microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conforme cu normale 

de conservare. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la  Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara. 
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 De asemenea, s-a demarat activitatea de reamenajare a depozitelor de la 

Muzeul de Artă având la bază principiul tipodimensionării. 

 S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în 

expunere şi depozite şi s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 

 Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea 

de tratamente chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului 

cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialor în 

urma cercetărilor arheologice. 

 Programul  Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma 

unor proiecte ale căror obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi 

diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări etc. în 

cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a urmărit 

integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, 

festivaluri, momente coregrafice care au avut drept scop diversificarea ofertei 

culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi creşterea vizibilităţii 

instituţiei. 

 Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de 

chestionare care au privit expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea 

creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

 

C. Organizarea, funcţionare instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau 

reorganizare, mai bună, după caz: 

1. măsuri de organizare internă; 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” îşi desfăşoară activitatea având 

ca fundament Regulamentul de Organizare şi Funcţionare întocmit în baza Legii 

311/2013 a Muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare, a altor 

ordine şi norme specifice muzeului şi a Regulamentului de Ordine Interioară. 
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 În anul 2015 s-a modificat Statutul de funcţii prin transformarea postului 

de desenator, treapta profesională I în post de muzeograf, gradul profesional 

debutant la Secţia de istorie şi arheologie. 

 Modificarea propusă s-a realizat cu încadrarea în numărul maxim de 

posturi aprobate pentru anul 2015 şi  bugetul cheltuielilor de personal fiind 

aprobată prin Hotărârea nr. 84/11.09.2015 a Consiliului Judeţean Gorj. 

 În anul 2015 s-a organizat concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 

vacante: 1 (un) post restaurator ceramică, gradul profesional debutant, 1 (un) 

post consilier juridic, gradul profesional II, 1 (un) post supraveghetor gradul 

profesional I şi 1(un) post muzeograf, gradul profesional debutant din cadrul 

Secţiei de istorie şi arheologie. 

 În urma desfăşurării concursurilor toate cele 4 (patru) posturi au fost 

ocupate pe o perioadă nedeterminată. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

 În anul 2015 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a înaintat 

adresa nr. 682/2015 prin care solicită modificarea Statului de funcţii al instituţiei. 

 În esenţă este vorba de transformarea postului de desenator, treapta 

profesională I în post de muzeograf, gradul profesional debutant din cadrul 

Secţiei de istorie şi arheologie. 

 Propunerea muzeului a fost aprobată în Şedinţa Consiliului Judeţean Gorj 

prin hotărârea nr. 84/11.09.2015. 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere. 

 Conform art. 12, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” managementul instituţiei este 

asigurat de un director (manager). 

 În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de 

administraţie, ca organ deliberativ de conducere. 

Anul trecut, Consiliul de administraţie a avut 13 întruniri luându-se măsuri 

pentru desfăşurarea normală şi eficientă a activităţii instituţiei. Acestea au vizat 
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activitatea editorială, activitatea consignaţiei, publicarea de materiale de 

promovare, modificarea Regulamentului de Ordine Interioară, achiziţionarea de 

bunuri culturale mobile şi imobile, stabilirea preţului de vânzare a unor 

suveniruri etc. 

 Tot în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu 

ştiinţific cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau 

structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

 În anul 2015, Consiliul ştiinţific s-a întrunit de 7 (şapte) ori asigurându-se 

cadrul firesc de dezvoltare a strategiei culturale a muzeului. 

 Astfel, s-au aprobat planurile de activitate pe anul 2015, planul editorial, 

achiziţionarea de bunuri culturale mobile şi imobile, Agenda culturală pentru 

2016, reorganizarea unor expoziţii de bază de la obiectivele muzeului situate în 

teritoriu etc.. 

 Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie. 

4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri 

evaluare, promovare, motivare/sancţionare); 

 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are o structură 

organizatorică funcţională care corespunde misiunii şi scopurilor sale, 

desfăşurându-şi activitatea în mai multe locuri. 

În linii mari, schema de posturi este completă respectându-se disciplina 

muncii. 

Angajaţii au pregătirea profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care o 

îndeplineşte, realizând sarcinile trasate în condiţii de respectare a calităţii şi 

termenilor stabilite de manager. Unii manifestă iniţiativă şi creativitate. 

Tehnicile motivaţionale folosite în Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” au ca fundament ideea că omul reprezintă cea mai preţioasă resursă 

din instituţie. 

O modalitate de a motiva personalul angajat este asigurarea retribuţiei 

lunare la data stabilită în contractul individual de muncă. Acest lucru 
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echivalează cu posibilitatea angajaţilor de a-şi satisface trebuinţele fiziologice şi 

spirituale. 

Tehnicile motivaţionale însumează o gamă variată vizând mai ales 

evoluţia profesională şi personală a individului, recunoaşterea, aprecierea etc. 

Mai exact, în cadrul Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

managerul: 

- reîntocmeşte anual fişele postului în care sunt precizate clar 

atribuţiile fiecărui salariat; 

- comunică clar sarcinile de serviciu, parametrii calitate/timp, 

modul în care se realizează controlul; 

- asigură participarea specialiştilor la formele de perfecţionare 

promovate de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare 

Profesională; 

- stimulează angajaţii să-şi desăvârşească educaţia şi pregătirea 

profesională prin participarea la studii superioare sau studii 

aprofundate de profil; 

- creează, în funcţie de activitate, echipe de lucru armonizate care 

conlucrează la îndeplinirea sarcinilor; 

- recunoaşte realizările profesionale în timpul întâlnirilor 

trimestriale de analiză, precum şi mustrarea celor care au realizat 

abateri; 

- propune angajaţii cu rezultate remarcabile la promovări; 

- asigură cadrul de colaborare a muzeografilor cu organizaţii 

profesionale de profil; 

- permite muncitorilor inventivi să participe la luarea deciziilor. 

Managementul este exigent, perseverent şi flexibil care stimulează 

creativitatea prin angajarea muzeografilor în căutarea de soluţii la unele 

probleme concrete, să promoveze lucrul în echipă şi să acţioneze potrivit 

în mai multe din situaţiile ivite. 
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 Existenţa unei comunicări ample, deschise asupra muncii şi semnificaţiei 

sale facilitează înţelegerea şi destinderea atmosferei de muncă din 

instituţie. 

 O atenţie specială s-a acordat în anul 2015 pregătirii profesionale şi 

perfecţionării personalului muzeal: 

N

r. 

cr

t. 

NUME/PREN

UME 

DENUMIR

E CURS 

PROGRAM DE 

PREGĂTIRE/PERFEC

ŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CATEGO

RIE DE 

PERSON

AL 

PERIOAD

A/LOCUL 

1. HORTOPAN 

DUMITRU 

Manager 

cultural 

Curs de perfecţionare Manager 02-05 

martie, 

Modulul I, 

Târgu Jiu  

17-20 

noiembrie, 

Modului II, 

Târgu Jiu. 

2. BĂLĂCESCU 

GEORGETA 

Achiziţii 

publice 

Specializare Contabil-

şef 

03-06 

august 

Băile Felix. 

3.  COCHINĂ 

DELIA 

Bazele 

muzeologiei 

Curs perfecţionare Muzeograf 7-12 

decembrie, 

Modului III, 

Bucureşti. 

4. TROACĂ 

NICOLETA 

Curs 

restaurare 

textile 

Curs de perfecţionare Supravegh

etor 

13-20 

noiembrie, 

Modului II, 

Bucureşti. 
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5. RĂDOESCU 

OCTAV 

EMILIAN 

Curs 

restaurare 

ceramică 

Curs perfecţionare Restaurato

r 

23-27 

noiembrie, 

Modului I, 

Bucureşti. 

 

În ceea ce priveşte evaluarea personalului instituţiei pentru anul 2015 marea 

majoritate a angajaţilor o a obţinut FOARTE BINE, iar unii BINE. 

 În anul 2015 nu s-a promovat în grade profesionale imediat superioare 

deoarece nu s-au îndeplinit condiţiile legale. 

 De asemenea nu au fost sancţionat nici un angajat. 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor. 

În anul 2015 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor 

probleme: 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă având ca fundament 

tipodiemnsionarea; 

 Reparaţii curente la clopotniţa bisericii „Sf. Gheorghe” (schimbarea 

învelitorii şi tălpilor de susţinere) din cadrul Muzeului Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Reparaţii curente la poarta casei Ion Hărângică de la Dobriţa (schimbarea 

învelitorii) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara; 

 Reparaţii curente la poarta gospodăriei Dumitru Mihai de la Timişeni 

(refacerea învelitoarei) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj 

de la Curtişoara; 

 Reparaţii curente la vatra casei de la Glodeni (refacerea în totalitate) din 

cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor expoziţiei temporare 

din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie; 
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 Reparaţii curente la acoperişul culei de la Şiacu – Slivileşti; 

 Reparaţii curente la poarta casei de la Ţicleni (schimbarea învelitorii) din 

cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Reparaţii curente la poarta de intrare (schimbarea învelitoarei) din cadrul 

Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

6. măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea 

autorităţilor sau a unor organisme de control în perioada raportată; 

 Din raportul de audit din data de 29 iunie 2015 pentru rectificarea Sistemului de 

Management al Calităţii prin ISO 9001: 2008 s-a constatat că „Funcţiile de 

conducere/coordonare sunt implicate direct şi concret în procesul de implementare 

şi menţinere a SM (Simultan cu asigurarea resurselor necesare) în scopul 

îmbunătăţirii continue a SM şi creşterii performanţei generale… Sistemul de 

Management aplicat este documentat, implementat corespunzător şi eficace”. 

 În perioada 8 iunie – 17 iulie 2015 instituţia a fost verificată de către 

Compartimentul Audit Intern al Consiliului Judeţean Gorj. Intervalul supus 

auditului a fost 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2014. 

 Obiectivele misiunii de audit au vizat: organizarea instituţiei, asigurarea 

sarcinilor şi limitelor de autorizare, asigurarea mecanismelor şi instrumentelor de 

control, organizarea registrelor de contabilitate, conducerea activităţii financiar-

contabile, organizarea şi efectuarea CFP şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale. 

 În urma verificării a fost realizat Raportul de audit intern care a întocmit un 

Program de acţiune în vederea implementării recomandărilor şi să raporteze echipei 

de auditori interni, stadiul implementării acestora. 

 Evaluarea a echipei de auditori a avut la bază analiza activităţilor desfăşurate în 

cadrul entităţii şi bunei practici în domeniu şi discuţiile care au avut loc cu 

reprezentanţii instituţiei audiate, cu ocazia şedinţei de închidere cu privire la 

recomandările echipei de auditori apreciate ca fiind realiste şi fezabile. 

 Recomandările din Programul de acţiune au fost, ulterior, implementate. 
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 În perioada 7 septembrie – 15 octombrie 2015 s-a desfăşurat misiunea de control 

din partea Compartimentului Control Intern din cadrul Consiliului Judeţean Gorj. 

 Misiunea de control a avut ca obiective: modul de respectare a dispoziţiilor 

legale referitoare la gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti pe baza 

documentelor primare şi contabile, modul de organizare şi efectuare a inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi 

valorificarea rezultatelor inventarierii conform reglementărilor în vigoare şi modul 

de gestionare şi analiză a riscurilor la nivelul instituţiei. 

 Perioada controlată a fost 1 ianuarie – 31 decembrie 2014. 

 În urma controlului echipa de auditori nu a formulat recomandări pentru a fi 

soluţionate. 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate: 

Nr. 

crt. 

CATEGORII REALIZAT 

1. Venituri proprii 230.094 

2.  Donaţii şi sponsorizări 13.991 

3. Subvenţii 2.006.225 

4. Cheltuieli de întreţinere şi 

pentru realizarea programului 

anual (bunuri şi servicii) 

1.145.730 

5. Cheltuieli de personal 1.045.301 

6. Cheltuieli de capital: investiţii 59.273 

7. Cheltuieli pentru reparaţii 

capitale 

- 

 

2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 
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Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată 

2015 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 

cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari 

35,36 

2. Fonduri nerambursabile 14,90 

3. Număr de activităţi educaţionale 63 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de 

presă) 

252 

5. Număr de beneficiari neplătitori 12.074 

6. Număr de beneficiari plătitori 51.788 

7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/frecvenţă media zilnică 

29 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 63 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 132.165 

10. Venituri proprii din alte activităţi 97.929 

 

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin proiectul de management: 

Se realizează prin raportarea la: 

1. Viziune; 

Indiferent  de timp şi spaţiu, muzeul s-a impus ca instituţia care 

colecţionează, tezaurizează, conservă  şi restaurează mărturii ale trecutului. 

 Muzeul  reprezintă conştiinţa la care a ajuns comunitatea despre propria ei 

activitate culturală. Muzeul îi ajută pe oameni să privească în trecut. 

2. Misiune. 

 Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a 

colecţiona, conserva, cerceta, restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei, 
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mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, în 

special din arealul Gorjului, folosind ca modalitate de expresie patrimoniul 

muzeal pe care îl deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreării. 

 Mesajul pe care îl are instituţia este următorul: Priveşte în trecut! 

Cunoaşte identitatea locală, cultura şi civilizaţia acestor locuri. 

3.Obiective (generale şi specifice) 

 Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale a 

muzeului, mai ales prin integrarea dimensiunii participative şi prin 

reliefarea rolului educaţional şi de prezervare a zestrei materiale şi 

spirituale a comunităţii gorjene. 

 Obiective specifice: 

 Consolidarea statutului pe care îl are muzeul ca element de 

coeziune socială, atât în mediul rural, prin promovarea 

tradiţiilor ţărăneşti cât şi în mediul urban prin definirea 

identităţii culturale orăşeneşti 

 Promovarea muzeului ca un veritabil centru cultural pentru 

comunitatea gorjeană. 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de profil din 

ţară şi străinătate, cu instituţii de învăţământ. 

4. strategia culturală pentru întreaga perioadă de management. 

Pentru realizarea acestor obiective trebuie corelate organic cu funcţiile 

specifice ale muzeului care sunt constituirea, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului muzeal, evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea sa, punerea 

în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

Prin aceasta este necesară respectarea următoarelor direcţii de acţiune pe 

termen scurt, mediu şi lung: 

 organizarea funcţională a muzeului; 

 dezvoltarea capacităţii manageriale; 
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 continuarea formării profesionale şi specializării pentru personalul 

auxiliar şi de specialitate; 

 asigurarea cu personal a tuturor obiectivelor muzeale din oraş şi 

teritoriu; 

 consolidarea spiritului de echipă; 

 alocarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile de investiţii; 

 asigurarea securităţii patrimoniului; 

 consolidarea colaborărilor internaţionale pentru promovarea 

valorilor de patrimoniu; 

 valorificarea superioară a patrimoniului, 

 cursuri cu specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi 

animaţiei culturale; 

 modernizarea continuă a dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi 

atelierelor de restaurare; 

 consolidarea-restaurare clădirilor – monument istoric intrate recent 

în administrarea muzeului; 

 identificarea nevoilor grupurilor ţintă; 

 identificarea unor noi mijloace de promovare; 

 asigurarea resurselor financiare pentru reparaţii şi dotări; 

 asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane 

în cadrul instituţiei în vederea realizării cu maximă eficienţă a 

misiunii acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor; 

 creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi 

dezvoltarea activităţii instituţiei; 

 întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, 

acţiunilor şi activităţilor cultural-educative; 

 atragerea de fonduri din surse externe; 

 gestionarea eficientă a bugetului; 
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 creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de învăţare. 

5. strategie şi plan de marketing. 

Pentru următoarea perioadă de management muzeul îşi va păstra acelaşi 

mesaj. 

Rolul de instituţie care colecţionează tezaurizează, conservă şi restaurează 

mărturiile trecutului va constitui o prioritate şi pentru această perioadă. 

Astfel, prin implicarea colectivului muzeal în actele şi manifestările 

cultural – educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, proiectelor 

metamuzeale, prin pregătirea profesională a specialiştilor, prin reorganizarea 

depozitelor, îmbogăţirea şi amenajarea unor expoziţii de bază, dar şi prin 

cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural local vom urmări să consolidăm 

rolul şi locul muzeului de important locaş de cultură pe piaţa culturală judeţeană. 

Muzeul va desfăşura în continuare o serie de activităţi cultural-educative, 

racordate la standardele şi direcţiile principale de evoluţie ale culturii româneşti 

şi europene, punând în valoare şi dinamizând adversabilitatea către comunitate a 

ofertei de bunuri şi servicii culturale. 

Specificitatea  acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea şi, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările comunităţii 

vor determina o participare numeroasă şi interactivă a publicului gorjean la toate 

activităţile muzeului. 

Se va căuta să centrăm activitatea muzeului pe beneficiile, aşteptările şi 

dorinţele publicului larg. 

Pentru aceasta, muzeul trebuie să acţioneze în următoarele direcţii: 

 prezentarea şi cercetarea echilibrată şi selectivă a colecţiilor; 

 facilitarea accesului la informaţie a publicului prin organizarea de 

programe adecvate, 

 adaptarea unor programe de formare şi informare a publicului consumator 

al actului cultural muzeal; 
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 realizarea periodică de sondaje de opinie a vizitatorilor şi a nevoilor de 

informare a acestora; 

 atragerea de finanţări, inclusiv de cofinanţări naţionale şi internaţionale, 

sponsorizări; 

 creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii locale. 

 

 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management. 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 

Descriere  Scop  Grup ţintă Perioada  

1. Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi 

evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea 

valorilor istorice şi 

arheologice din 

judeţul Gorj 

-realizarea unor 

studii de specialitate 

editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări” 

-elaborarea 

riguroasă a unor 

proiecte care să 

prezinte într-o 

succesiune 

culturală şi 

cronologică 

evoluţia 

comunităţii 

umane sesizate 

arheologic pe 

teritoriul gorjului 

din antichitate şi 

până în epoca 

modernă; 

-întocmirea 

documentelor de 

evidenţă 

tradiţională şi 

informatizată a 

patrimoniului 

cultural mobil. 

-reliefarea în 

revista „Litua” a 

activităţii de 

cercetare 

ştiinţifică a 

-

comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-specialişti 

din muzeu 

2013-2018 
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muzeului 

2. Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care 

urmăresc 

menţinerea stării de 

sănătate a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de 

conservare primară; 

-asigurarea unui 

mediu optim 

permanent pentru 

piesele muzeale 

aflate în expoziţie şi 

depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural 

-păstrarea 

nemodificată a 

formei şi 

structurii 

bunurilor 

muzeale; 

-asigurarea unor 

condiţii 

microclimatice 

optime în spaţiile 

expoziţionale şi 

depozite 

-

comunitatea 

locală; 

copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti 

în domeniu 

2013-2018 

3. Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

-organizarea de 

expoziţii de bază 

sau temporare, 

simpozioane, 

aniversări, 

comemorări, lansări 

de carte, etc. în 

cadrul muzeului, în 

judeţ şi în ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice 

care au marcat 

istoria locală şi 

naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

Atragerea unui 

public cât mai 

numeros şi 

diversificat; 

-creşterea 

numărului de 

vizitatori; 

-creşterea 

vizibilităţii 

instituţiei; 

-integrarea 

activităţii 

muzeului în sfera 

preocupărilor 

comunităţii 

gorjene; 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti 

din muzee; 

-oameni de 

cultură. 

2013-2018 

4. Programe 

metamuzeale 

-organizarea de 

spectacole, 

momente 

coregrafice (balet), 

festivaluri 

-diversificarea 

ofertei culturale; 

-atragerea unui 

public cât mai 

numeros; 

-copii; 

-tineri, 

adulţi; 

-vârstnici; 

-artişti 
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-creşterea 

numărului de 

vizitatori; 

-creşterea 

vizibilităţii 

instituţiei 

5. Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului Gorj 

-participarea la 

săptâmîna 

turismului gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu 

agenţiile de turism; 

-consilierea în 

vederea realizării 

unor filme 

documentare ori de 

promovare; 

-sporirea 

vizibilităţii 

instituţiei; 

-creşterea 

numărului de 

vizitatori; 

-creşterea 

veniturilor proprii 

-copii, 

tineri, 

adulţi; 

- vîrstnici; 

- 

comunitatea 

locală şi 

naţională; 

- agenţii de 

turism; 

-străini 

 

6. Programul de 

cercetare 

sociologică 

-completarea de 

chestionare care 

privesc atât 

expoziţiile de bază, 

cât şi cele temporare 

-conturarea 

profilului 

vizitatorului; 

-îmbunătăţirea 

activităţii. 

-vizitatorii; 

-elevii; 

-studenţi; 

-adulţi; 

-vârstnici 

2014-2018 

 

 

7. proiecte din cadrul programelor; 

 

1. Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului muzeal 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective  Grup ţintă Valoare 

obţinută 

Perioada  

Surse 

posibile de 

finanţare 

1. Cercetarea 

arheologică  

sistematică în 

aşezarea geto-

dacică de la Stoina 

„Toiaga” 

-reluarea 

cercetărilor 

aheologice în acest 

sit arheologic; 

-îmbogăţirea 

patrimoniului 

muzeal; 

-realizarea unor 

-comunitatea 

locală; 

-studenţi; 

arheologi; 

-copii, tineri, 

adulţi, vârstnici 

25.000lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 
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studii arheologice 

2. Cercetarea 

etnografică a 

judeţului Gorj 

-cercetarea 

potenţialului 

etnografic al 

judeţului Gorj; 

-îmbogăţirea 

patrimoniului 

muzeal cu bunuri 

culturale mobile şi 

imobile; 

realizarea unor 

studii de etnografie 

-comunitatea 

locală; 

-copii, tineri, 

adulţi, vârstnici; 

-etnografi 

10.000 

lei/1n 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

 

3. Cercetare 

arheologică de 

teren 

-verificarea de situri 

arheologice incerte; 

-descoperirea de 

situri arheologice 

inedite; 

-îmbogăţirea 

patrimoniului 

muzeal 

-comunitatea 

locală; 

-arheologi 

6000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

 

4. Evidenţa analitică 

a patrimoniului 

cultural mobil 

-evidenţa şi 

documentarea care 

intră în patrimoniul 

muzeului; 

-clasarea bunurilor 

culturale; 

-operarea în baza de 

date DOCPAT de 

evidenţă a 

patrimoniului; 

-continuarea 

înregistrării în 

Registrul 

informatizat pentru 

evidenţa analitică a 

bunurilor culturale 

-specialiştii din 

muzeu 

2000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2013-2018 

5. Editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări” 

-valorificarea 

cercetării ştiinţifice 

-specialişti din 

muzeu; 

-profesori, 

-studenţi 

6000 lei/an 

buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 
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2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Valoare 

estimată 

Perioada  

Surse 

posibile de 

finanţare 

1. Conservarea patrimoniului 

muzeal 

-aplicarea de 

măsuri de ordin 

preventiv la scara 

întregului 

patrimoniu; 

-consolidarea 

capacităţii 

muzeului de a-şi 

îndeplini misiunea 

de conservare şi 

protejare 

-

comunitatea 

locală; 

-copii, 

tineri, 

adulţi, 

vârstnici 

50.000 

lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2013-

2018 

2. Restaurarea patrimoniului 

muzeal 

-restaurarea formei 

originale a 

obiectului muzeal 

prin diverse 

procedee şi aplicări 

de tratamente care 

să-i asigure o 

rezistenţă 

îndelungată, astfel 

încât să-şi redea 

istoria şi să-şi 

păstreze 

funcţionalitatea 

-

comunitatea 

locală; 

-copii, 

tineri, 

adulţi, 

vârstnici 

3000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2013-

2018 

 

3. Valorificarea patrimoniului muzeal 

Nr

. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Valoare 

estimată 

Perioada  

Surse 

posibile de 

finanţare 

1. Ecaterina Teodoroiu în 

memoria gorjenilor 

-reliefarea 

personalităţii 

Ecaterinei 

-elevi; 

-studenţi; 

-

100 lei/an 

Buget 

Muzeul 

2014-2018 
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Teodoroiu; 

-reînvierea  

sentimentului 

patriotic 

comunitatea 

locală 

Judeţean 

Gorj 

2. 24 ianuarie 1859 – Unirea 

Principatelor Dunărene 

-organizarea de 

expoziţii foto-

documentare şi 

desfăşurarea de 

lecţii de istorie în 

muzeu, 

-îmbogăţirea 

cunoştinţelor de 

istorie 

-elevi; 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

150 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

3. Constantin Brâncuşi. In 

memoriam 

-reliefarea 

personalităţii lui 

Constantin 

Brâncuşi; 

-organizarea de 

expoziţii, 

concursuri, mese 

rotunde, 

cunoaşterea şi 

respectarea operei 

brâncuşiene de la 

Tg-Jiu; 

-aprecierea 

valorilor culturale 

-elevi; 

-studenţi; 

-oameni de 

cultură; 

-

comunitatea 

locală 

1000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

sponsorizări 

2014-2018 

4. Muzeul pe înţelesul celor 

mici 

-organizarea de 

vizite la muzeu; 

-organizarea 

atelierelor de 

creaţie şi expoziţii; 

-să identifice şi să 

denumească 

obiective 

monument istoric 

din Tg-Jiu; 

-să cunoască 

evenimente 

importante din 

istoria poporului 

român; 

-familiarizarea cu 

-preşcolari; 

-cadre 

didactice; 

-părinţi 

500 lei/an  

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

sponsorizări 

2014-2018 
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muzeul. 

5. 9 mai – Ziua 

Independenţei de Stat a 

României, Ziua Victoriei, 

Ziua Europei 

-organizarea de 

expoziţii 

fotodocumentare în 

oraş şi teritoriu; 

-îmbogăţirea 

cunoştinţelor de 

istorie, 

-elvi; 

-studenţi; 

- cadre 

didactice 

200 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

6. Tudor Arghezi şi Gorjul -reliefarea 

personalităţii 

marelui poet 

român; 

-organizarea de 

vizite, 

simpozioane, 

concursuri, 

recitaluri, 

-întâlniri cu poeţi 

gorjeni 

contemporani 

-elevi, 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

-scriitori 

200 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

7. Tradiţii şi meşteşuguri în 

Gorjul de odinioară 

-organizarea de 

expoziţii temporare 

care să valorifice 

patrimoniul 

etnografic al 

muzeului; 

-desfăşurarea de 

acţiuni pentru 

cunoaşterea, 

conservarea şi 

promovarea 

valorilor 

etnografice; 

-dezvoltarea 

personală a 

participanţilor prin 

asimilarea de 

cunoştinţe despre 

arta populară; 

-întâlniri cu 

meşteşugari; 

-oferirea de 

oportunităţi de 

-preşcolari; 

-elevi; 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

900 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj, 

sponsorizări 

2014-2018 
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petrecere a 

timpului liber; 

-reînvierea unor 

obiceiuri 

8. Zilele Muzeului 

Arhitecturii Populare din 

Gorj de la Curtişoara 

-organizarea de 

expoziţii 

temporare; 

-familiarizarea cu 

satul gorjenesc de 

odinioară 

-prelegeri şi studii 

ştiinţifice cu 

privire la 

patrimoniul 

etnografic; 

-reamenajarea unor 

obiecte de 

arhitectură 

vernaculară; 

-organizarea de 

simpozioane 

ştiinţifice naţionale 

-

comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-specialişti 

în 

etnografie; 

-oameni de 

cultură 

6000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj, 

sponsorizări 

2014-2018 

9. Ion Popescu Voiteşti, 

savantul 

-reliefarea 

personalităţii 

geologului Ion 

Popescu Voiteşti; 

-familiarizarea 

participanţilor cu 

spaţiul Casei 

memoriale „Ion 

Popescu Voiteşti”; 

-organizarea de 

aniversări, 

comemorări,simpo

zioane 

-elevi; 

-studenţi; 

-geologi; 

-

comunitatea 

locală 

200 lei/ an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

10

. 

120 de ani de la 

întemeierea Muzeului 

Gorjului 

-organizarea unui 

simpozion naţional 

structurat pe 

următoarele 

domenii:arheologie

; geologie, istorie 

şi etnografie 

-specialişti 

din muzee, 

institute de 

cercetare şi 

universităţi 

25.000 

lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

sponsorizări 

2014 

11 Ziua Eroilor -organizarea de - 800 lei/an 2014-2018 
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. prelegeri referitor 

la eroii locali din 

teritoriul 

comunităţilor 

gorjene; 

-cultivarea 

sentimentului 

patriotic, 

-realizarea unor 

mape tematice 

comunitatea 

locală din 

teritoriul 

judeţului 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

12

. 

Tudor Vladimirescu în 

memoria gorjenilor 

-reliefarea 

personalităţii lui 

Tudor 

Vladimirescu; 

-familiarizarea 

participanţilor cu 

spaţiul Casei 

memoriale „Tudor 

Vladimirescu” 

-organizarea de 

simpozioane, 

momente literar-

artistice; 

-cultivarea 

sentimentului 

patriotic 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-

comunitatea 

locală 

600 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

13

. 

Zilele Europene ale 

Patrimoniului 

-organizarea de 

expoziţii temporare 

şi vizite la 

monumente 

istorice; 

-cunoaşterea mai 

bine a 

patrimoniului 

cultural; 

-protejarea 

patrimoniului 

cultural 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti 

în 

patrimoniu; 

-

comunitatea 

locală 

1000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-parteneri 

(DJC Gorj) 

2014-2018 

14

. 

Epoca bronzului în 

Oltenia 

-organizarea unei 

sesiuni de 

comunicări 

ştiinţifice cu 

privire la epoca 

-arheologi 4000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj, 

2015-2018 
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bronzului în 

Oltenia 

sponsorizări 

15

. 

Noaptea muzeelor -promovarea 

patrimoniului 

muzeului; 

-organizarea de 

expoziţii 

temporare; 

-derularea de 

video-proiecţii; 

-atragerea de 

voluntari; 

-momente 

coregrafice 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-

comunitatea 

locală 

3000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

16

. 

Atelier de  creaţie 

etnografică 

-valorificarea 

potenţialului 

etnografic al 

Muzeului 

Arhitecturii 

Populare din Gorj 

de la Curtişoara 

-elevi; 

-profesori 

2000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-

sponsorizări 

2014-2018 

17

. 

În bătătura bunicilor -familiarizarea 

participanţilor cu 

meşteşuguri şi 

ocupaţii 

tradiţionale din 

Gorjul de odinioară 

-copii; 

-profesori 

-bibliotecari 

500 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-

sponsorizări 

2014-2018 

18

. 

1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României 

-organizarea de 

expoziţii 

fotodocumentare 

care să realizeze 

etapele Marii 

Uniri; 

-cultivarea 

sentimentului 

patriotic 

-elevi; 

-studenţi; 

-profesori, 

-

comunitatea 

locală 

200 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2013-2018 

19

. 

Zilele Recunoştinţei -cinstirea memoriei 

eroilor din 

decembrie 1989 

-elevi; 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

200 lei/an 

Bugetul 

Muzeului 

Judeţean 

Gorj 

2013-2018 

20 Artişti plastici români de -organizarea de - 4000 lei/an 2014-2018 
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. ieri şi de azi expoziţii temporare 

de pictură, 

sculptură, grafică, 

fotografie, etc 

-aprecierea 

valorilor culturale; 

-aprofundarea 

cunoştinţelor 

despre artiştii 

plastici români; 

-formarea atitudinii 

de respect faţă de 

operele de artă 

comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-oameni de 

cultură; 

-artişti 

plastici 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-

sponsorizări  

21

. 

Arta prin ochii copiilor -dezvoltarea 

interesului copiilor 

pentru cultură şi 

artă; 

-stimularea 

creativităţii şi 

aptitudinilor 

copiilor; 

-organizarea de 

expoziţii temporare 

de pictură, desen; 

modelaj 

-elevi; 

-profesori, 

-artişti 

plastici 

100 lei/an 

buzet 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj, -

sponsorizări 

2014-2018 

 

4.Programe metamuzeale 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Valoare 

estimată 

Perioada  

Surse 

posibile de 

finanţare 

1. Festivalul copiilor „Maria 

Lătăreţu” 

-cinstirea memoriei 

şi activităţii Mariei 

Lătăreţu; 

-promovarea 

tinerelor talente 

-copii între 

7-15 ani; 

-părinţi; 

-

comunitatea 

locală; 

-interpreţi 

de muzică 

populară 

1000lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj, 

-

sponsorizări 

2014-2018 
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2. Festivalul copiilor 

„Domnica Trop” 

-cinstirea activităţii  

Domnicăi Trop; 

-promovarea 

tinerelor talente 

-copii între 

7-15 ani; 

-părinţi; 

-

comunitatea 

locală; 

-interpreţi 

de muzică 

populară 

1000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-

sponsorizări 

2014-2018 

3. Festivalul copiilor 

„Filofteia Lăcătuşi” 

-cinstirea memoriei 

şi activităţii 

Filofteei Lăcătuşu 

-promovarea 

tinerelor talente 

-copii între 

7-15 ani; 

-părinţi; 

-

comunitatea 

locală; 

-interpreţi 

de muzică 

populară 

1000 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-

sponsorizări 

2014-2018 

4. Zborul. Momente 

coregrafice 

-organizarea de 

spectacole 

omagiale în 

amintirea lui 

Constantin 

Brâncuşi 

-copii; 

-părinţi; 

-

comunitatea 

locală 

300 lei/an 

Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-

sponsorizări 

2014-2018 

 

 

5.Promovarea turistică a patrimoniului cultural al judeţului Gorj 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Valoare 

estimată 

Perioada  

Surse 

posibile de 

finanţare 

1. Zilele turismului gorjean -promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

muzeului şi 

judeţului Gorj; 

-organizarea de 

expoziţii 

-

comunitatea 

locală; 

-turişti 

10.000 

lei/an 

-Buget 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

-Buget 

Consiliul 

2014-2018 
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temporare, ghidaj 

de specialitate, 

spectacole, etc. 

Judeţean 

Gorj 

 

6. Programul de cercetare sociologică 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Valoare 

estimată 

Perioada  

Surse 

posibile de 

finanţare 

1. Chestionare sociologice 

privitoare la expoziţiile de 

bază şi temporare ale 

muzeului 

-reliefarea 

motivaţiilor 

vizitatorilor; 

-depistarea 

aspectelor pozitive 

cât şi negative 

privind muzeul şi 

oferta sa; 

-luarea de măsuri 

optime pentru 

satisfacerea 

vizitatorilor şi 

îmbunătăţirea 

activităţii muzeului 

 

-vizitatorii 1000 lei/an 

Bugetul 

Muzeul 

Judeţean 

Gorj 

2014-2018 

 

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada 

de management; 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” va derula şi alte activităţi 

ocazionale care vor facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale: 

- colaborarea cu universităţi din judeţ şi ţară pentru efectuarea 

practicii de specialitate a studenţilor; 

- organizarea de serate literar-muzicale, concerte de pian, 

spectacole de teatru; 

- promovarea agresivă a turismului local; 

- lansări de carte şi reviste. 
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 

resurselor financiare ce trebuie alocate de către autoritate, precum şi a 

veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

 

 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de 

raportare. 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 2016 

1. TOTAL VENITURI, din care 

1.a. venituri proprii, din care 

1.a.1. venituri activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenţii/alocaţii 

1.c. alte venituri 

 

2594 

 

232 

 

 

2362,80 

 

 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care 

2.a. Cheltuieli de personal 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din 

care 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli cu reparaţii curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 

2594 

1345 

1345 

 

1249,80 

 

 

114,60 
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2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

1135,21 

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de raportare; 

 Pentru anul 2016 am estimat un număr de 64.000 de beneficiari ai 

serviciilor culturale de tip muzeal. 

 

 

3.Analiza programului minimal realizat. 

 

 

Program/proi

ect 
Scop Beneficiari 

Perioada de 

realizare 

Finanţare subvenţie/ 

alocaţie şi resurse 

atrase/venituri 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

Denumire 

iniţială/modifi

cată 

Declarat/a

tins 

Estimat/realizat Estimat/realizat Estimat/realizat  

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

Atins 10.000/9972 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

49.000 lei/42.380 lei  

Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

Atins 60.000/63682 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

52.334 lei/41.334 lei  

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

Atins 5000/4981 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

41.550 lei/39.093,57 

lei 

 

Programe 

metamuzeale 

Declarat 500/2130 Iunie-octombrie/ 

Iunie-octombrie 

3300 lei/13.600 lei  

Program de 

cercetare 

sociologică 

Atins 5000/5000 Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

1000 lei/980 lei.  

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

Atins 2000/1998 Septembrie-

noiembrie/ 

Septembrie-

10.000 lei/7.800 lei  
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cultural al 

judeţului Gorj 

noiembrie 

 

 

2016 

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 

 

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

adresează aceleiaşi comunităţi; 

1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii 

şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului 

liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori 

economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 

2. Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu – instituţie de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – 

desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie 

permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în 

asigurarea coeziunii sociale şi accesului la informaţie. 

3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj 

este un aşezământ cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj având  

atribuţii fundamentale ca: cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, 

promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 

4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj – este un aşezământ cultural de drept public şi 

instituţie de spectacole şi concerte. 

5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată 

în subordinea Consiliului judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de 

cercetare şi realizare de spectacole  pe baza unui repertoriu ales prin elaborarea 

şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi străinătate. 
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6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a 

Arhivelor Naţionale care are ca atribuţii principale administrarea, supravegherea 

şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc Fondul arhivistic Naţional, 

precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 

7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al 

Ministerului Culturii – îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul 

protejării patrimoniului cultural naţional, colaborează cu autorităţile publice şi 

instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare  a bunurilor din 

patrimoniul cultural naţional etc. 

8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – instituţie aflată în subordinea 

Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu are ca obiect de activitate realizarea de 

producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale constând din spectacole de 

teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a 

educării publicului spectator. 

9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea 

expoziţională a Casei-muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la Dobriţa, comuna 

Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia comunităţii 

locale. 

10. Asociaţiile şi fundaţiile (Refugiul Urban, Măiastra, Doruleţ de 

România, Columna) au ca scop promovarea şi apărarea intereselor profesionale, 

sociale şi culturale ale membrilor săi şi ale societăţii, precum şi satisfacerea 

nevoilor acestora în domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin 

activităţi culturale educative, inovative şi de tineret. 

Cu toate aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de 

colaborare (expoziţii, simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese 

rotunde, etc.)care au avut drept scop integrarea zestrei materiale şi spirituale ale 

comunităţii locale în conştiinţa şi sensibilitatea celor care  alcătuiesc publicul – 

vizitator. 
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Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, 

realizând o legătură trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a 

intrat în conştiinţa prezentului şi au prefigurat viitorul. 

 

 2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi, ameninţări); 

 

 Puncte tari: 

 sediul muzeului - două obiective situate central în municipiul de reşedinţă, 

iar celelalte răspândite echilibrat în teritoriul judeţului; 

 poziţie de prestigiu având în administrare cele mai valoroase documente 

ale identităţii noastre; 

 existenţa unei dotări tehnico-materiale moderne; 

 existenţa unui personal de specialitate şi auxiliar calificat: 

 existenţa unui patrimoniu muzeal bogat, variat, original şi reprezentativ; 

 derularea de proiecte de sensibilizare a comunităţii pentru cunoaşterea şi 

respectarea patrimoniului cultural, material şi imaterial, mobil şi imobil; 

 dezvoltarea acţiunii de formare şi educaţie continuă; 

 desfăşurarea de activităţi privind cunoaşterea, prezervarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului muzeal; 

 satisfacerea continuă a nevoilor spirituale ale comunităţii locale; 

 existenţa unei oferte culturale bogate şi diversificate; 

 prezenţa unui public fidel; 

 existenţa de parteneriate pe arii tematice variate cu instituţiile de 

învăţământ. 

 Puncte slabe: 

 existenţa insuficientă a unor analize sociologice care să ofere informaţii 

clare despre profilul consumatorului cultural; 



 115 

 dotarea slabă a laboratoarelor de restaurare; 

 personal insuficient pentru activitatea de restaurare; 

 insuficienta pregătire a personalului pentru managementul de proiecte 

culturale; 

 absenţa unor instrumente şi norme privind evaluarea patrimoniului 

cultural; 

 implicarea relativ redusă a mediului de afaceri în programele şi proiectele 

culturale muzeale; 

 experienţă redusă în promovarea voluntariatului în cadrul proiectelor 

culturale derulate de muzeu. 

Oportunităţi: 

 dezvoltare ascendentă, integrare europeană; 

 legături amiabile cu forul tutelar; 

 existenţa unui cadru legislativ care reglementează funcţiile şi statutul 

muzeelor; 

 dezvoltarea turismului; 

 afilierea muzeului la reţele şi circuite  internaţionale; 

 programe europene care vizează patrimoniul; 

 oportunităţi de finanţare naţionale şi internaţionale; 

 organizarea împreună cu Consiliul Judeţean Gorj de programe şi proiecte 

comune; 

 existenţa Institutul Naţional pentru Cercetarea şi Formarea Culturală de 

pe lângă Ministerul Culturii; 

 existenţa unei strategii  judeţene de dezvoltare durabilă – 2011-2020. 

 -  Ameninţări:  

 evoluţiile macroeconomice negative actuale; 

 nivelul scăzut de salarizare a personalului muzeal; 

 starea precară a reţelelor de transport care influenţează şi accesul turistic; 
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 lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu valorificarea 

patrimoniului cultural local: turism, industrie hotelieră, construcţii civile, 

transporturi, servicii pentru consumatori; 

 reducerea ritmică a numărului de posturi; 

 parteneriat defectuos cu agenţiile de turism; 

 retrocedările revendicate de moştenitorii de drept şi pasivitatea 

autorităţilor în ceea ce priveşte identificarea unor soluţii viabile; 

 lipsa de fonduri pentru reabilitarea unor clădiri; 

 producerea de incendii şi deteriorări de patrimoniu; 

 insuficienta cunoaştere a rolului muzeului în cadrul comunităţii. 

  

 3. evoluţia imagini existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea 

acesteia; 

 În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor: 

 1. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor evenimente culturale: 

 - conferință de presă organizată cu ocazia vernisării expoziției: Sabia lui 

Tudor Vladimirescu – Acasă după 195 ani! (18 aprilie 2016); 

- conferință de presă prilejuită de organizarea la Târgu-Jiu a  spectacolului 

de muzică bluegross  din SUA de către formația Stash Wyslouch String Band 

(19 aprilie 2016); 

- conferință de presă cu ocazia organizării expoziției temporare Omul  și 

zeitatea  a artistului plastic din Italia, Rafaella Maron (9 mai 2016); 

- conferință de presă organizată cu ocazia evenimentului Noaptea 

muzeelor (18 mai 2016); 

- conferință de presă organizată cu ocazia inaugurării programului British 

Documentary (19 mai 2016) 

- conferință de presă prilejuită de organizarea Sesiunii Naționale de 

Rapoarte Arheologice, ediția 50, aniversară (23 mai 2016); 
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- conferință de presă prilejuită de vernisarea expoziției temporare Arta nu 

face decât să înceapă continuu (Constantin Brâncuși) organizată de curatorul 

din Italia, Pierluigi Luise (1 noiembrie 2016); 

- conferință de presă cu ocazia organizării festivalurilor folclorice ale 

copiilor „Domnica Trop” (4 octombrie 2016) și „Maria Lătărețu” (19 octombrie 

2016). 

2. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau 

descoperiri întâmplătoare. 

- conferință de presă organizată cu ocazia cercetărilor arheologice 

preventive întreprinse pe „Varianta ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu” (26 mai 

2016); 

- conferință de presă prilejuită de cercetările arheologice sistematice 

efectuate la așezarea geto-dacică fortificată de la Stoina-Păișani- „La Cetate”(30 

iunie 2016; 03 august 2016); 

- conferințe de presă organizate cu ocazia descoperirii de către posesorii 

de detectoare de metale a unor piese de patrimoniu reprezentative. 

3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul 

muzeului a unor bunuri culturale mobile. 

4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale 

derulate de muzeu (expoziţii temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări 

de carte etc.) 

5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu 

evenimentele culturale ale muzeului; 

6. Afişarea pe internet a manifestărilor culturale; 

7. Realizarea de bilete personalizate; 

8. – participarea la evenimente dedicate turismului (Târgul Internațional 

de Turism al Austriei, Viena, 14-17 ianuarie 2016, Târgul de Turism al Olteniei, 

Craiova, 18-20 martie  2016, Târgul Internațional de Turism al României, 
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București, 17-20 noiembrie 2016 și Târgul Internațional de Turism al Poloniei, 

Varșovia, 24-26 noiembrie 2016). 

9. Distribuirea de materiale de promovare  cu prilejul participării la 

diferite activități culturale. 

Printre acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea promovării enumerăm: 

 - editarea de afișe, pliante, flyere, cataloage; 

 - editarea de cărți poștale, realizarea de insigne, magneți, semne de carte, 

etc, cu obiectivele muzeului; 

 - parteneriate media; 

 - promovarea prin emisiuni radio-TV; 

-promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro, 

muzeulgorjului@gmail.com); 

 - gratuitate pentru copiii proveniți din centrele de plasament; 

 - gratuitate pentru participanții la expoziții temporare, simpozioane, 

evocări, lansări de carte etc; 

 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”; 

 - gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 

 - gratuitate  copiilor implicați în programe metamuzeale; 

 - organizarea unei festivități în sălile de conferință ale muzeului; 

 - promovarea prin intermediul instituțiilor culturale și administrative din 

județ și din țară; 

 - existența unui cerc de prieteni ai muzeului (colecționari, artiști plastici, 

profesori, etc.) care promovează activitatea muzeului; 

 - promovarea în Pagini Aurii; 

 - pagina de Facebook a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

În anul 2016 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate 

după cum urmează: 

 - 151 apariții în presa scrisă; 

 - 61 știri TV; 

http://www.muzeugorj.ro/
mailto:muzeulgorjului@gmail.com
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 - 69 știri radio; 

 - 9 emisiuni TV. 

 4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de 

plecare privind implementarea unor politici de marketing adecvate pentru 

îndeplinirea misiunii instituţiei. 

Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi 

participanţii la diverse programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în 

vârstă etc.) 

Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de 

cultură şi educaţie, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc. 

Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor 

care nu au călcat pragul muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa 

culturală din diferite motive. 

Cunoaşterea acestor non-vizitatori  constituie o condiţie a înţelegerii 

motivelor pentru care ei nu beneficiază de proiectele culturale ale muzeului. 

Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, 

pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de 

investigare: 

 chestionare de satisfacţie; 

 situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din 

teritoriu; 

 cartea vizitatorilor 

Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea 

rapidă a unor măsuri de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de 

muzeu, iar pe termen lung realizarea unei strategii adecvate care să crească 

eficienţa cultural-educaţională a activităţii sale, adică îndeplinirea misiunii 

publice pe care o are. 
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În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a 

fost documentat şi implementat un sistem de management al calităţii conform 

standardului internaţional ISO 9001:2008. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor 

culturale ale muzeului s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei 

clientului, care a vizat întrebări referitoare la desfăşurarea activităţii de 

informare şi documentare, atitudinea muzeografilor, punctele slabe şi tari ale 

instituţiei şi ce aspecte ar trebui îmbunătăţite. 

În funcţie de opiniile consemnate în aceste chestionare se pot lua ca 

măsuri: 

 organizarea de expoziţii şi programe mai atractive pliate pe nevoile, 

dorinţele şi interesele publicului; 

 dezvoltarea de oferte culturale personalizate în funcţie de public; 

 realizarea de expoziţii şi programe publice la sugestia vizitatorilor; 

 depistarea unor căi mai potrivite de prezentare a patrimoniului; 

 acordarea de facilităţi vizitatorilor. 

  

 5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei; 

Beneficiarul ţintă al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este 

publicul vizitator care e foarte variat din toate punctele de vedere: vârstă, sex, 

origine, interese, pregătire profesională, categorie socială, etc. 

Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti 

străini, grupuri cu anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu 

dizabilităţi) sau entităţi juridice. 

Pe termen scurt beneficiarul ţintă este: vizitatorul individual, 

(român/străin), vizitatorul venit în grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul 

care aparţine unor grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali vizitatori. 
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Acestor consumatori culturali, muzeul trebuie să le ofere proiecte şi 

programe culturale de calitate (expoziţii de bază şi temporare, programe 

metamuzeale, etc.) dar şi diverse facilităţi. 

Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de 

învăţământ, agenţiile de turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile 

turistice, ONG-urile care au în statut activităţi culturale sau de protecţia 

mediului, instituţiile muzeale din ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, 

instituţiile de cultură, instituţiile administrativ locale, sponsorii. 

Fără îndoială, că beneficiarul pe termen lung este şi comunitatea locală 

care intră în contact permanent cu oferta culturală muzeală. 

Beneficiarilor pe termen lung trebuie să li se ofere facilităţi materiale de 

promovare (pliante, cărţi poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ convenabile 

pentru instituţiile de învăţământ şi agenţiile de turism, invitarea la festivităţile 

organizate de muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi gratitudine. 

Pentru toţi beneficiarii activităţilor muzeale care, în egală măsură pot fi şi 

parteneri, este firesc să fie dezvoltate programe atractive şi adecvate în funcţie 

de motivaţiile şi dorinţele lor. 

  

 6. profilul beneficiarului actual; 

Din studiile realizate cu privire la dinamica vizitatorilor, cât şi în grupuri 

raportate la lunile fiecărui an, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă, se 

observă că cel mai mare număr de vizitatori se înregistrează în perioada de 

primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu 

precădere de vizitatori, individual, din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de 

la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi ce se 

află cazaţi în taberele şcolare ori pensiunile din Gorj sau judeţele limitrofe. 
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De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori (78%) de la Casa-muzeu 

„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în 

perioada lunilor de vară când sunt concediile. 

Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări 

aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România 

şi care tranzitează Gorjul sau voluntari. Aceştia se înregistrează pe tot parcursul 

unui an calendaristic, dar marea lor majoritate ne calcă pragul în perioada de   

vară. Ţările reprezentate acoperă diferite zone ale Globului. 

Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se 

înregistrează la Peştera Polovragi, Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la 

Hobiţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie, la Muzeul de Artă şi Muzeul 

Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii 

conform standardului internaţional ISO 9001:2008. Pentru a contribui la 

îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite de către muzeu s-a alcătuit un 

chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului. Din analiza datelor obţinute 

reiese că 91,5 % dintre cei chestionaţi au considerat atitudinea muzeografilor 

foarte bună, iar 8,5 % bună. În ceea ce priveşte activitatea de informare şi 

documentare a muzeului, 89% dintre cei evaluaţi a apreciat-o ca foarte bună, iar 

11% ca bună. 

Marea majoritatea a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are 

puncte slabe. 

Vizitatorilor care au venit la secţia de istorie şi arheologie le-au plăcut: 

seriozitatea ghizilor, colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, deschiderea 

faţă de public, curăţenia, modul de prezentare al informaţiei. 

Referitor la ce aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite vizitatorii 

apreciază că trebuie realizată mai multă promovare , extinderea spaţiului şi 

completarea expoziţiei cu noi exponate. 
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Vor fi propuse programe şi proiecte culturale orientate către public prin 

care dorim să obţinem o sporire a prezenţei acestuia în cadrul lor, iar pe de altă 

parte formarea unui public-partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie 

de vârstă, statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de 

informare, de recreere, dar şi un loc în care să participe activ la iniţiative 

culturale şi de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

Totodată, pentru sporirea numărului de vizitatori se va realiza o strategie 

de promovare mai agresivă  prin consolidarea relaţiilor cu agenţiile de turism, 

industria hotelieră locală, montarea de indicatoare atractive, răspândirea stradal 

cu materiale promoţionale, flyere, emisiuni radio - tv, articole în presa scrisă, etc. 

În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale 

de tip muzeal trebuie avută în vedere diferenţa dintre categoriile de  vizitatori: 

 vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie 

temporară nouă, pentru un program metamuzeal, lansare de carte, 

etc. 

 turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu 

au vizitat niciodată muzeul ori cu prilejul unui proiect cultural de 

anvergură; 

 familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un 

program metamuzeal ori pentru o festivitate specială; 

 adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere, 

suveniruri, realizarea unor fotografii, etc. 

 elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa 

cunoştinţele de la şcoală atât în timpul anului şcolar, dar mai ales în 

cadrul programului Şcoala Altfel; 

 studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de 

specialitate, pentru efectuarea practicii ori pentru petrecerea 

timpului liber; 

 persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare. 
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 B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia; 

 1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la 

nivel naţional şi strategia culturală a autorităţii; 

În exercitarea atribuțiilor manageriale, împreună cu echipa de conducere, 

am căutat să pliem obiectivele strategice ale Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” cu strategiile  stabilite în plan local, regional, național și 

european. 

Astfel, obiectivele strategice ale muzeului gorjean în perioada 2013-2018 

sunt în concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru 

perioada 2011-2020, precum și cu ariile tematice și obiectivele strategice ale 

documentelor europene pentru perioada 2011-2020 – Agenda culturală 

europeană și Strategia Uniunii Europene 2020. 

Managementul muzeului vizează ca până în 2018 Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu”, prin diversitatea activităților și a funcțiilor sale 

specifice să reprezinte un reper esențial în ceea ce privește realizarea actului 

cultural în spațiul teritorial-administrativ al Gorjului, dar cu precădere în 

municipiul de reședință. 

 În ceea ce privește adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la 

politicile culturale la nivel naţional şi strategia culturală a județului, vom încerca 

să reliefăm mai jos, dacă obiectivele noastre, specifice pentru situația din județul 

Gorj se corelează cu Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 

național în perioada 2014-2020. 

 

 

 

 

PLAN DE MANAGEMENT PENTRU STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN 
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MUZEUL JUDEȚEAN GORJ 

„ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 

2013-2018 

DOMENIUL CULTURII ȘI 

PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Obiectiv strategic Obiective specifice Obiectiv strategic 

general 

Obiective 

specifice 

Obiectiv general. 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei  culturale a 

muzeului, mai 

ales prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin reliefarea 

rolului 

educațional și de 

prezentare a 

zestrei materiale 

și spirituale  a 

comunității 

gorjene 

o.s.1.Consolidarea 

statutului pe care îl 

are muzeul ca 

element de 

coeziune socială, 

atât în mediul rural 

cât și în mediul 

urban prin 

definirea identității 

culturale 

orășenești 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei specifice a 

muzeelor, în 

special prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin accentuarea 

rolului 

educațional și de 

protejare a 

identităților 

culturale pe care îl 

are acest tip de 

instituție 

1. Întărirea rolului 

major pe care îl 

pot juca muzeele, 

ca factor de 

coeziune socială, 

atât în mediul 

rural, prin 

promovarea 

tradițiilor locale, 

cât și în mediul 

urban, prin 

afirmarea 

identității 

culturale a 

locuitorilor 

orașelor 

2.Transformarea 

muzeului în 

mediator cultural 

și în beneficiar și 

creator de servicii 

pe piața culturală 

prin potențarea 

valențelor 

culturale pe care 

acest tip de 

instituție le are și 

care nu sunt 

întotdeauna direct 

legate de 

patrimoniul 

deținut 

  

 o.s.2 Promovarea 

muzeului ca un 

veritabil centru 

cultural pentru 

comunitatea 

 3. Afirmarea 

muzeelor ca 

adevărate centre 

culturale pentru 

comunitățile pe 
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gorjeană care le servesc. 

7. Formarea 

profesională a 

angajaților 

instituțiilor 

muzeale în 

instrumente 

digitale. 

 o.s.3 Dezvoltarea 

relațiilor de 

parteneriat cu 

instituții de profil 

din țară și 

străinătate, cu 

instituții de 

învățământ 

  

 o.s.4 Prezervarea 

bunurilor culturale 

mobile și imobile 

 5. Asigurarea 

aplicării 

Protocolului 

pentru Protecția 

bunurilor culturale 

în caz de conflict 

armat de la Haga. 

6. Promovarea 

utilizării 

instrumentelor 

digitale în 

instituțiile 

muzeale 

Aceste obiective decurg în chip firesc din funcțiile specifice ale muzeului 

care sunt: dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, evidența 

și protejarea sa, punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, 

educării și recreării. 

Pentru aceasta este necesară respectarea următoarelor direcții de acțiune 

pe termen scurt, mediu și lung: 

 

Direcții principale de 

acțiune ale Muzeului 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” 2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL 

CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 
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2014-2015 2016-2018 

 

2018-2020 

D.p.a.1 Organizarea 

funcțională a muzeului 

1. Deblocarea 

concursurilor 

pentru ocuparea 

unor posturi 

libere astfel încât 

să crească 

ponderea 

personalului 

tânăr din  

instituțiile 

muzeale 

  

D.p.a.2 Dezvoltarea 

capacității manageriale 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale cât 

și a celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

  

D.p.a.3 Continuarea 

formării profesionale și 

specializării pentru 

personalul auxiliar și de 

specialitate 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

1. Continuarea 

formării 

profesionale și 

specializării 

pentru 

personalul de 

specialitate. 

2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee 

1. Diversificarea 

tipologiei 

ocupaționale în 

domeniul 

cercetării, 

conservării și 

restaurării. 

 

D.p.a.4 Alocarea unor 3. Alocarea unor   
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resurse adecvate pentru 

cheltuielile de investiții. 

resurse adecvate 

pentru 

cheltuielile de 

investiții  care să 

permită reluarea 

achizițiilor de 

bunuri culturale 

D.p.a.5. Consolidarea 

colaborărilor 

internaționale pentru 

promovarea valorilor de 

patrimoniu 

 7. Includerea 

muzeelor și a 

colecțiilor 

publice în 

ansambluri 

culturale vaste 

care sub aspectul 

unor centre 

culturale să 

permită 

constituirea unor 

poli de atracție 

pentru vizitatori 

localnici și 

pentru turiști, 

care să 

beneficieze nu 

doar de serviciile 

culturale oferite 

în sensul punerii 

în valoare a 

patrimoniului 

cultural, ci și de 

creația culturală 

curentă 

 

D.p.a.6 Valorificarea 

superioară a patrimoniului 

7. Formarea 

profesională a 

personalului de 

specialitate în  

vederea utilizării 

instrumentelor 

digitale. 

8. Sprijinirea 

folosirii 

instrumentelor 

digitale în 

4. Dezvoltarea 

spațiilor 

destinate 

expunerii și 

depozitării în 

condiții 

corespunzătoare 

a colecțiilor și 

patrimoniului 

existent. 

5. Sprijinirea 

1. Crearea unui 

sistem 

informațional 

complex și 

coerent care să 

asigure evidența 

bunurilor clasate, 

gestiunea și 

monitorizarea 

lor. 
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vederea creșterii 

accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

instituțiile 

muzeale 

utilizării 

instrumentelor 

digitale în 

vederea 

protejării și 

promovării 

patrimoniului 

cultural deținut 

de instituțiile 

muzeale. 

6. Dezvoltarea 

unui sistem 

informațional 

complex care să 

asigure creșterea 

accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

muzee prin 

intermediul 

internetului 

D.p.a.7. Cursuri cu 

specializare în domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și animației 

culturale 

 2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee. 

 

D.p.a.8 Modernizarea 

continuă a dotărilor 

tehnice, a laboratoarelor și 

atelierelor de restaurare 

 3.Modernizarea 

dotărilor tehnice, 

a laboratoarelor 

și atelierelor de 

restaurare. 

 

D.p.a.9. Identificarea 

nevoilor grupurilor țintă și 

a unor noi mijloace de 

promovare. 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 
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structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

D.p.a.10 Creșterea 

capacității de inovare, 

rezolvare a problemelor și 

dezvoltarea activității 

instituției 

4. Stoparea 

diminuării 

colecțiilor prin 

pierderea, 

înstrăinarea sau 

neglijarea 

recondiționării 

5. Măsuri pentru 

corectarea 

veniturilor 

construite pe 

criterii adecvate 

specificului 

activității, 

luându-se în 

calcul în mod 

cumulativ 

performanța 

instituției și 

competențele 

individuale 

  

D.p.a.11 Întărirea 

capacității instituționale și 

de administrare a 

programelor, acțiunilor și 

activităților cultural-

educative 

  3. Încurajarea 

prin intermediul 

programelor 

muzeale a 

utilizării și 

reutilizării 

monumentelor  , 

ansamblurilor și 

siturilor istorice 

ca spații pentru 

proiecte 

culturale 

interdisciplinare-

modalitate de a 

atrage categorii 

de tineri care nu 
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frecventează în 

mod obișnuit 

muzeele.  

D.p.a.12. Creșterea rolului 

instituțiilor de învățământ 

în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de 

învățare. 

6. Sporirea 

rolului/ funcției 

instituției școlare 

în promovarea 

rolului muzeelor 

în activitatea de 

învățare 

  

 

Strategia de dezvoltare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

cuprinde un obiectiv strategic general care reflectă prioritățile de dezvoltare ale 

muzeului și considerăm că se integrează obiectivului strategic pentru domeniul 

muzee definit în Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 

național pentru perioada 2014-2020. 

Muzeul va desfășura în această perioadă o serie de activități cultural-

educative, racordate la standardele și direcțiile principale de evoluție ale culturii 

românești și europene, punând în valoare și dinamizând adresabilitatea către 

comunitate a ofertei de bunuri și servicii culturale. 

Specificitatea acestei instituții publice de cultură, interdisciplinaritatea și, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuințele și solicitările comunității 

vor determina o participare numeroasă și interactivă a publicului gorjean la toate 

activitățile muzeului. 

Obiectivele specifice din Planul de management pentru Muzeul Județean 

Gorj „Alexandru Ștefulescu” au fost stabilite, cum era și firesc, urmând linia 

obiectivului strategic general. 

Astfel, în Planul de management pentru perioada 2013-2018 au fost 

propuse programe și proiecte culturale orientate către public prin care dorim să 

obținem o sporire a prezenței acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte formarea 

unui public-partener specializat, diferențiat pe categorii  în funcție de vârstă, 

statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de 
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recreere, dar și un loc în care să participe activ la inițiative culturale și de 

promovare a protejării patrimoniului cultural și natural. 

Obiectivul specific 3 nu se regăsește în Strategia sectorială în domeniul 

culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Acest obiectiv a fost stabilit în planul de management deoarece muzeul 

derulează proiecte de colaborare (expoziții temporare, congrese, simpozioane, 

comemorări, festivaluri, etc.) cu instituții de profil din țară și străinătate, 

instituții de învățământ, ONG-uri care au drept scop integrarea zestrei materiale 

și spirituale ale comunității locale în conștiința și sensibilitatea celor care 

alcătuiesc publicul vizitator. 

Referitor la direcțiile principale de acțiune așa cum au fost definite în 

Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”  

considerăm că se integrează în strategia sectorială în domeniul culturii și 

patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Din analiza comparativă a obiectivelor și direcțiilor principale de acțiune 

cuprinse în Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” și a celor cuprinse în Strategia sectorială în domeniul culturii și 

patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 se poate concluziona că 

țintele propuse de către managementul muzeului pentru perioada 2013-2018 se 

integrează obiectivelor definite la nivel național. 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

 I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 

 Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost: 

- dezvoltarea și evidența patrimoniului; 

 - promovarea valorilor istorice din județul Gorj, introducerea acestora în 

literatura de specialitate internă și externă. 

1. Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului. 

 I.1. 1. Subproiectul – cercetarea ştiinţifică 
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Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune 

culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe 

teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca contemporană. 

 Cercetările arheologice preventive și de supraveghere arheologică de 

pe „Varianta ocolitoare a Municipiului Târgu-Jiu” 

Responsabil: Vasile Marinoiu 

 Investigaţiile arheologice preventive și de supraveghere efectuate de-a 

lungul anilor 2015-2016 au reliefat existența a 6(șase) situri arheologice care 

aparțin epocilor bronzului, geto-dacice și medievală cu inventarul specific 

reprezentat din vase ceramice întregi și fragmentare, dar și piese metalice. 

 Cercetările arheologice sistematice întreprinse în așezarea fortificată 

„Cetate”, sat Păișani, comuna Stoina, județul Gorj. 

Responsabili: Vlad V. Zirra, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, 

București. 

Investigațiile arheologice sistematice au fost efectuate în luna iulie 2016, 

colectivul de cercetare aducând la lumină vestigiile fortificației compuse din 

materiale arse anterior asamblării lor în cadrul acestei structuri. Acesta constă 

din cărămizi și pământ argilos, fiecare din ele arse la roșu. Alături de ceramică s-

a găsit o cantitate semnificativă de resturi de faună domestică și sălbatică, toate 

acestea făcând, foarte probabil, parte dint-un ritual de întemeiere a fortificației 

respective. 

Inventarul ceramic descoperit se încadrează în a doua jumătate a secolului al IV-

lea a Chr. 

 Supravegherea arheologică realizată în parcul Coloanei fără Sfârșit, 

Calea Eroilor, oraș Târgu-Jiu, județul Gorj 

     Responsabil: Gheorghe Calotoiu 

Supravegherea arheologică s-a desfășurat în lunile august-septembrie 2016 cu 

ocazia realizării unui sistem de irigații automatizat. Nu au fost depistate vestigii 
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arheologice, întâlnindu-se sporadic fragmente de ceramică și sticlă din perioada 

contemporană. 

I.2. Subproiectul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil 

 Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil 

aflat în depozitul muzeului. 

 Proiecte realizate: 

 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui 

număr de 1419 de bunuri culturale mobile existente în patrimoniul 

muzeului. 

Responsabil: Simona Voinescu 

 Înregistrarea în format digital a unui număr de 3278 bunuri culturale din 

Registrul de evidenţă analitică. 

Responsabili: Maria Părăianu 

 Întocmirea a 1432 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate 

în colecţiile de arheologice, istorie şi geologie. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Delia Cochină, Adina Cotorogea, Daniela 

Pătraşcu, Elena Firescu. 

 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în 

patrimoniul muzeului prin cercetare, donaţii şi achiziţii (489 – istorie, 609 

– arheologie, 389 – etnografie, 6 – artă, 31 – ştiinţă, 4 - carte veche) 

Responsabil: Maria Părăianu 

 Întocmirea unui număr de 67 de fișe analitice de evidență, cereri de 

clasare și rapoarte de expertiză pentru categoria Tezaur 

Responsabil: Vasile Marinoiu 

 II Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea 

stării de sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 

 măsuri de conservare a patrimoniului; 



 135 

 asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în 

expoziţii şi depozite; 

 restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 

 II.1 Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

Scop:  

 Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 

 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi 

depozite conform cu normele de conservare. 

Proiecte: 

 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din 

sălile de expoziţie şi depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 

Responsabili: Ion Catană, Maria Părăianu, Mariana Bără, Adina Troacă. 

 Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a 

patrimoniului existent în expunere şi depozite. 

Responsabili: Maria Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Sabina Lupu, 

Maria Cartianu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu. 

 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare 

din Gorj de la Curtişoara. 

Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu. 

 Lucrări de conservare primară la Cula Şiacu-Slivileşti. 

Responsabil: Nicolae Hotoboc. 

 Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi 

depozitele muzeului. 

Responsabili: Ion Catană, Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, 

Sabina Lupu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu. 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă. 

Responsabil: Ion Catană. 

II.2. Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal 



 136 

Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de 

întregire, integrare şi completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, 

chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel 

încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Proiecte realizate: 

 Restaurarea unei piese din colecția de textile etnografice 

Responsabil: Nicoleta Troacă 

 III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 

Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au 

fost: 

 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de 

expoziţii, simpozioane etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; 

 Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 III.1. Subcapitolul. Expoziţii de bază şi temporare. 

 III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie 

temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 22 ianuarie 2016, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al 

Arhivelor Naţionale, Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Adina Cotorogea, Daniela Pătrașcu. 

 Semne și desemne. Paul Popescu și Vasile Vasiescu. Expoziție 

temporară de sculptură, pictură și desen. 

Data și locul: 16 martie-16 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Dogma Art Gallery, Rm.-Vâlcea. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Omul și zeitatea. Raffaela Maron. Italia. Expoziție temporară de 

sculptură și pictură. 

Data și locul: 12 mai-07 iunie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
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Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Locuri. Oameni. Lucruri. Arheogorj. Arheologie preventivă pe 

„Varianta ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu”. Expoziție temporară 

de arheologie. 

Data și locul: 23 mai – 1 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Responsabil: Vasile Marinoiu. 

 „Arta este locul libertății perfecte”. Expoziție temporară de pictură și 

sculptură. Italia și România (Caravaggio, de Chirico, Arman, Man 

Ray, Lucio Fontana, Joan Miro, Piero Manzoni, Rabarama, giuseppe 

Angeli, Raffaela Maro, Maria Schifano, Paul Popescu). 

Data și locul: 9 iunie - 9 septembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Dogma Art'Gallery, Rm. Vâlcea. 

Responsabili: Dorina Cioplea, Dumitru Hortopan. 

 Povești desenate. Desene pe asfalt. 

Data și locul: 01 iunie 2016, Muzeul de Artă. 

Parteneri: Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Nicolae Truță. Retrospectivă. Expoziție temporară de pictură. 

Data și locul: 09 iunie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Egografie. Expoziție temporară de pictură, grafică, sculptură, 

ceramică și textile. 

Data și locul: 23 iunie – 23 iulie 2016, Muzeul de Artă. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Corina Preda Perianu. Expoziție temporară de pictură. 

Data și locul: 08 septembrie – 08 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și 

Arheologie 

Partener: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu. 
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 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Expoziție 

temporară de pictură 

Data și locul: 17 - 25 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Academia de pictură StatiArt – Republica Moldova, Liceul 

Academic de arte Plastice Igor Vieru – Chișinău. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 „Arta nu face decât să înceapă continuu” (Constantin Brâncuși). 

Expoziție temporară de pictură și sculptură. Italia și România. (Ciro 

Palumbo, Paul Popescu, Vasile Saponariu, Florin Hutium, Luca 

Dall'olio, Valter Martinoni, Giulio Cardona, Fabio Brandalise). 

Data și locul: 03 noiembrie – 02 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și 

Arheologie. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Ferestrele sufletului. Angela Szabo. Expoziție temporară de pictură 

Data și locul: 22 noiembrie – 17 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și 

Arheologie. 

Partener: Orizont Verde. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Expoziție temporară 

fotodocumentară. 

Data și locul: 28 noiembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Biblioteca 

Județeană „Christian Tell”, Târgu-Jiu.. 

Responsabil: Valentin Pătrașcu, Adina Cotorogea, Elena Firescu. 

 Egografie miniaturală. Expoziție temporară de pictură, grafică, 

sculptură și textile. 

Data și locul: 08 - 31 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Zilele Recunoștinței. Expoziție temporară. 
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Data și locul: 16 – 31 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu – Jiu, Serviciul 

Județean Gorj al Arhivelor Naționale. 

Responsabili: Valentin Pătrașcu, Adina Cotorogea, Elena Firescu. 

III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, 

lansări de carte la sediul instituției. 

 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data și locul: 14 ianuarie 2016, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” 

Târgu-Jiu. 

Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, Serviciul Județean 

Gorj al Arhivelor Naționale. 

Responsabil: Valentin Pătrașcu. 

 Cristian  George Brebenel, Proză scurt,. Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 

2016 

Lansare de carte. 

Data și locul: 11 februarie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Partener: Cenaclul Columna. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Daniel Radu, Proză scurtă,  Editura Măiastra Târgu-Jiu, 2016. 

Lansare de carte. 

Data și locul: 25 februarie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Partener: Cenaclul Columna. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Marius Iorga, Proză scurtă, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016. 

Lansare de carte 

Data și locul: 31 martie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Cenaclul Columna, Asociația Culturală „Semn”. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 
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 Daniel Popa, Proză, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016. Lansare de 

carte 

Data și locul: 21 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Cenaclul Columna, Asociația Culturală „Semn”. 

Responsabil: Dorina Cioplea. 

 Dr. Laurențiu - Ștefan Szemkovics, Documente de la Constantin 

Brâncoveanu privitoare la unele mănăstiri și persoane din județul Gorj 

(1688-1712), Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016. 

Data și locul: 21 aprilie 2016. 

Partener: Arhivele Naționale ale României. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Epoca bronzului în Oltenia. Ediția a V-a. Simpozion Național de 

arheologie. 

Data și locul: 12 – 14 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Gheorghe Calotoiu. 

 Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice. Ediție aniversară. 50 de 

ani. 

Data și locul: 25 – 28 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Parteneri: Ministerul Culturii, Biblioteca Județeană „Chriatian Tell” Târgu-Jiu. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Titus Zamfiroiu, Albinel Firescu. 

 Tudor Vladimirescu. In memoriam. Evocare istorică. 

Data și locul: 27 mai 2016, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir 

Responsabil: Valentin Pătrașcu 

 Sat și stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. 

Simpozion național de etnografie 

Data și locul: 19 – 21 august 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu. 

 Ion Popescu Voitești, Amintiri, Editura Măiastra, 2016, Târgu-jiu. 

Lansare de carte. 
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Data și locul: 18 noiembrie 2016. Casa memorială „Ion Popescu Voitești”, 

comuna Bălănești, sat Voiteștii din Deal. 

Partener: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu. 

 Emilia Bubulac, De prin lume adunate, București, 2016 

Data și locul: 18 noiembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Partener: Liga Culturală „Fii Gorjului”, București. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

III.1.3. Proiecte metamuzeale 

 Acasă la Brâncuși – pelerinaj, adunare populară și spectacole 

folclorice 

Data și locul: 19 februarie 2016, Casa-muzeu „Constantin Brâncuși”, sat Hobița, 

comuna Peștișani, județul Gorj. 

Partener: Primăria și Consiliul Local Peștișani, Liceul Tehnologic „Constantin 

Brâncuși”, Peștișani, Liceul de Artă „Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, Școala 

Populară de Artă, Târgu-Jiu. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Dorina Cioplea. 

 Stash Wyslouch String Band. Spectacol de muzică bluegrass din SUA. 

Data și locul: 21 aprilie 2016, Amfiteatru, Centrul orașului. 

Partener: Ambasada SUA la București 

Responsabil: Alina Tița. 

 Ziua Internațională a dansului. Spectacol de balet. „Și îngerii 

dansează”. 

Data și locul: 28 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Partener: Asociația „Măiastra”, Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Balet de Noaptea muzeelor. Spectacol de balet. 

Data și locul: 21 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
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Parteneri: Studiourile de balet Simona Noja, Cluj Napoca, Asociația „Măiastra” 

Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Program British Documentary. Filme documentare. 

Data și locul: 21 mai-09 noiembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie 

Partener: Britsh Council 

Responsabil: Alina Tița 

 Comedia de 'll Arte. Spectacol de teatru. 

Data și locul: 03 iunie 2016, Casa Armatei Târgu-Jiu. 

Partener: Asociația Refugiul Urban Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Cartea junglei. Spectacol de teatru. 

Data și locul: 03 iunie 2016, Casa Armatei Târgu-Jiu. 

Partener: Asociația Refugiul Urban Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Festivalul Național al Copiilor „Domnica Trop”, ediția a V-a. Festival 

de folclor. 

Data și locul: 09 octombrie 2016, Rovinari. 

Parteneri: Primăria și Consiliul Local Rovinari, Casa de Cultură și Biblioteca 

Rovinari, Asociația „Doruleț din România” Târgu-Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu.  

 Festivalul Național al Copiilor „Maria Lătărețu”, ediția a V-a. 

Festival de folclor. 

Data și locul: 23 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie 

Parteneri: Asociația Culturală „Doruleț din România”, Târgu-Jiu, N-Sat TV 

Târgu-Jiu 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu 

 Uită-te până când vezi! Moment literar-muzical-coregrafic. 

Data și locul: 15 noiembrie 2016. Muzeul de Istorie și Arheologie. 
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Parteneri: Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, Târgu-Jiu, Asociația 

„Măiastra”, Târgu-jiu, SC ARTEGO SA. 

III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală. 

 În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanță pentru copii destinat 

familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale din 

cadrul acesteia. 

Data şi locul: 20-24 iunie 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Școala Populară de 

Artă, Târgu-Jiu 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara 

sediului instituţiei. 

 Ziua Eroilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 09 iunie 2016, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia. 

Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

 Centenarul Primului Război Mondial. Luptele din Defileul și de la 

Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară 

Data și locul: 28-29 octombrie 2016, podul Ferdinand, Târgu-jiu, 

Monumentul Generalului Dragalina – Defileul Jiului 

Parteneri: Asociația „Tradiția Militară”, București, Asociația IR-33 - Cetatea 

Aradului, Asociația Dentsches Freikorps. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 III.1.6. Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc.. 

În anul 2016 muzeul a participat la târguri şi festivaluri după cum urmează: 

 Târgul Internațional de Turism al Austriei, Ferien Mesze, Viena, 14-

17 ianuarie 2016; 

 Târgul de Turism al Olteniei, Craiova, 18-20 martie 2016; 
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 Festivalul Național al Copiilor „Domnica Trop”, ediția a V-a, 

Rovinari, 09 octombrie 2016; 

 Festivalul Național al Copiilor „Maria Lătărețu”, ediția a V-a, Târgu-

Jiu, 23 octombrie 2016; 

 Târgul Meșterilor Populari, ediția a XXXIX-a, Craiova, 24-26 

octombrie 2016; 

 Festivalul Național de Folclor „Maria Lătărețu”, ediția a XXIII-a, 

Târgu-Jiu, 08-10 noiembrie 2016; 

 Târgul Internațional de Turism al României, București, 17-20 

noiembrie 2016; 

 Târgul Internațional de Turism al Poloniei, Varșovia, 24-26 

noiembrie 2016; 

A participat la simpozioane sesiuni, colocvii şi conferinţe în afara judeţului. 

 Simpozion internațional „Mehedinți - istorie, cultură și spiritualitate”, 

30 mai - 01 iunie 2016, Drobeta - Turnu Severin; 

 Sesiune Națională de Comunicări științifice a Muzeului Militar 

Național regele Ferdinand I, „Tradiție, Istorie, armată”, ediția a III-a, 

02-03 iunie 2016, București; 

 Simpozion internațional „Drobeta. Archeology and history”, 10 – 11 

noiembrie 2016, Drobeta - Turnu Severin; 

 Sesiune științifică „Unitate, continuitate și independență în istoria 

poporului român. 98 de ani de la Marea Unire (1918-2016) ”, 17-18 

noiembrie 2016, Alba Iulia; 

 Simpozionul Național de Istorie „România în Primul Război Mondial. 

Campania din 1916. Centenar”, ediția I, 17-19 iunie 2016, Mănăstirea 

Bistrița, județul Vâlcea. 

 III.1.7. Proiecte ca partener. 
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 Absențe încercuite. Expoziție temporară de Sculptură a artistului 

plastic Maxim Dumitraș. 

Data și locul: 19 februarie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Inițiator: Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin 

Brâncuși”, Târgu-jiu. 

Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

  Salonul Internațional de Caricatură Nicolae Petrescu Găină. 

     Data și locul: 07 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

   Inițiatori: Asociația Caricaturiștilor Profesioniști din România, Muzeul 

Olteniei Craiova, Muzeul de Artă Craiova. 

Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Sabia lui Tudor Vladimirescu – Acasă după 195 ani! Expoziție 

temporară. 

Data și locul: 18-24 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Inițiatori: Primăria și Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu 

Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Elena Firescu 

 Târgu-Jiu Odinioară. Expoziție de fotografie veche 

Data și locul: 17 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Inițiator: Primăria Municipiului Târgu-Jiu. 

Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 Portugalia, țara dorului răsare. Expoziție temporară de fotografie. 

Data și locul: 02 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 

Inițiator: Club Rotary Târgu-Jiu. 

Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 
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 3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse; 

În anul 2016 muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu funcţiile 

principale ale instituţiei. 

 Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural  a avut ca 

obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice 

din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi 

externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au 

avut ca scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o 

succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca bronzului şi până în epoca 

medievală. Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a 

patrimoniului cultural mobil existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de 

cercetare, donaţie şi achiziţie. 

 În anul 2016 au fost întocmite 1419 de fişe analitice de evidenţă şi 

introduse în programul DocPAT. 

 De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a 

bunurilor culturale au fost introduse 3276 de piese.  

Au fost inventariate un număr de 1528 bunuri culturale. 

S-a întocmit documentaţia pentru a fi incluse în categoria Tezaur (67 piese 

de arheologie) şi Fond (21 de tablouri) mai multe bunuri culturale mobile. 

A fost editat nr. XVIII al anuarului LITUA care conţine articole şi studii 

cu un larg ecou în lumea ştiinţifică. 

 Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a 

desfăşurat sub forma a două proiecte care au urmărit menţinerea stării de 

sănătate a obiectelor de muzeu. 

 Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea 

nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii 

microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conforme cu normale 

de conservare. 
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 Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la  Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara și la Casa memorială „Tudor Vladimirescu ” 

din comuna Vladimir, județul Gorj. 

 De asemenea, s-a desfășurat în continuare activitatea de reamenajare a 

depozitelor de la Muzeul de Artă având la bază principiul tipodimensionării. 

 S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în 

expunere şi depozite şi s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 

 Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea 

de tratamente chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului 

cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialor în 

urma cercetărilor arheologice. 

 Programul  Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma 

unor proiecte ale căror obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi 

diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări etc. în 

cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a urmărit 

integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, 

festivaluri, momente coregrafice care au avut drept scop diversificarea ofertei 

culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi creşterea vizibilităţii 

instituţiei. 

 Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de 

chestionare care au privit expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea 

creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

 

 C. Organizarea, funcţionare instituţiei şi propuneri de restructurare 

şi/sau reorganizare, mai bună, după caz: 

 1. măsuri de organizare internă; 
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Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” îşi desfăşoară activitatea având 

ca fundament Regulamentul de Organizare şi Funcţionare întocmit în baza Legii 

311/2013 a Muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare, a altor 

ordine şi norme specifice muzeului şi a Regulamentului de Ordine Interioară. 

 În anul 2016 s-a modificat, la inițiativa managerului, Statul de funcții prin 

desfășurarea examenelor de promovare în grade și trepte profesionale. 

Procedura de organizare și desfășurare a examenelor a fost realizată cu 

respectarea HG nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum 

și prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014. 

Modificările propuse s-au efectuat cu încadrarea în numărul maxim de 

posturi aprobate, iar sumele aferente drepturilor salariale au fost prevăzute în 

bugetul aprobat pentru anul 2016 cu respectarea încadrării în plafonul 

cheltuielilor de personal. 

Astfel, conform Hotărârii Consiliului județean Gorj nr. 58/27 04 2016, 

postul de muzeograf, gradul profesional II s-a transformat în post de muzeograf 

gradul profesional I și un post de restaurator (ceramică, metal), treapta 

profesională debutant în post de restaurator (ceramică, metal), treapta 

profesională II, ambele din cadrul Secției de Istorie și Arheologie. 

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 17/28 07 2016 

postul de muzeograf debutant s-a transformat în post de muzeograf, gradul 

profesional II din cadrul Secției de Istorie și Arheologie, iar postul de trezoriei 

(etnografie), treapta profesională I s-a transformat în post de trezorier , treapta 

profesională IA și postul de restaurator (lemn), treapta profesională I s-a 

transformat în post de restaurator, treapta profesională IA din cadrul Secției de 

Artă și Etnografie. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj 95/22 11 2016 s-a  modificat 

Statul de funcții al Muzeului Județean „Alexandru Ștefulescu” după cum 

urmează: 
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- transformarea postului de gestionar custode sală, treapta profesională I, 

în post de gestionar custode sală, treapta profesională IA din cadrul Secției de 

Artă și Etnografie; 

- transformarea postului de referent, gradul profesional III în post de 

referent, gradul profesional II din cadrul Secției de Artă și Etnografie; 

- transformarea postului de muzeograf, gradul profesional II, în post de 

muzeograf, gradul profesional I, din cadrul Compartimentului Memorialistică 

(Casa-muzeu „Constantin Brâncuși”, sat Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj);  

- transformarea a 5 (cinci) posturi de muncitor, treapta profesională II, în 

posturi de muncitor treapta profesională I din cadrul Compartimentului 

Administrativ. 

În anul 2016 s-au organizat concursuri pentru ocuparea următoarelor 

posturi contractuale vacante: 

- 1 (un) post supraveghetor, treapta profesională I la Casa memorială 

„Ecaterina Teodoroiu”, municipiul Târgu-Jiu;  

- 1 (un) post supraveghetor treapta profesională I la Casa memorială 

„Tudor Vladimirescu”, sat Vladimir, comuna Vladimir, județul Gorj; 

- 1 (un) post muncitor (fochist), treapta profesională I din cadrul Secției de 

Istorie și Arheologie; 

- 1 (un) post de cercetător științific, gradul profesional I din cadrul Secției 

de Istorie și Arheologie. 

Concursurile s-au desfășurat în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare și Regulamentul de organizare și desfășurare a  concursurilor de ocupare 

a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare 

funcțiilor contractuale din aparatul de specialitate și aparatul permanent de lucru 

ale Consiliului Județean Gorj, precum și instituțiile subordonate Consiliului 

Județean Gorj nr. 876/2014, în temeiul Hotărârii guvernului 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul cheltuielilor de 

personal aprobat pentru anul 2016. 
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În urma desfășurării concursurilor s-au ocupat doar posturile de 

supraveghetor. Postul de muncitor (fochist) nu s-a ocupat datorită neîndeplinirii 

condițiilor de participare de către candidați, iar cel de cercetător științific este în 

curs de derulare. 

 2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

 În anul 2016, la solicitarea managerului Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu”, Consiliul Județean Gorj a modificat Statul de funcții al 

instituției prin transformarea unor posturi în grade și trepte profesionale imediat 

următoare, conform prevederilor legale în vigoare. Modificările, în cauză, au 

vizat Secția de Istorie și Arheologie, Secția de Artă și Etnografie, 

Compartimentul memorialistică și Compartimentul Administrativ. 

Modificările propuse s-au efectuat în încadrarea în numărul maxim de 

posturi aprobate, iar sumele aferente drepturilor salariale au fost prevăzute în 

bugetul aprobat pentru anul 2016 cu respectarea încadrării în plafonul 

cheltuielilor de personal. 

În ședința din 24. 08. 2016, Consiliul științific a aprobat Regulamentul de 

desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor  de cercetător științific 

gradul II și gradul I. 

 3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere. 

 Conform art. 12, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” managementul instituţiei este 

asigurat de un director (manager). 

 În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de 

administraţie, ca organ deliberativ de conducere. 

Anul trecut, Consiliul de administraţie a avut 9 (nouă) întruniri luându-se măsuri 

pentru desfăşurarea normală şi eficientă a activităţii instituţiei. Acestea au vizat 

activitatea editorială, activitatea consignaţiei, publicarea de materiale de 

promovare, achiziţionarea de bunuri culturale mobile şi imobile, stabilirea 

preţului de vânzare a unor suveniruri etc. 
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 Tot în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu 

ştiinţific cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau 

structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

 În anul 2016, Consiliul ştiinţific s-a întrunit de 6 (şase) ori asigurându-se 

cadrul firesc de dezvoltare a strategiei culturale a muzeului. 

 Astfel, s-au aprobat planurile de activitate pe anul 2016, planul editorial, 

achiziţionarea de bunuri culturale mobile şi imobile, Agenda culturală pentru 

2017, reorganizarea unor expoziţii de bază de la obiectivele muzeului situate în 

teritoriu, Regulamentul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

de cercetător științific gradul II și gradul I, organizarea unor expoziții temporare 

care nu au fost prevăzute în Agenda culturală pe anul 2016, etc.. 

 Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie. 

 4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, 

cursuri evaluare, promovare, motivare/sancţionare); 

 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are o structură 

organizatorică funcţională care corespunde misiunii şi scopurilor sale, 

desfăşurându-şi activitatea în mai multe locuri. 

În linii mari, schema de posturi este completă respectându-se disciplina 

muncii. 

Angajaţii au pregătirea profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care o 

îndeplineşte, realizând sarcinile trasate în condiţii de respectare a calităţii şi 

termenilor stabilite de manager. Unii manifestă iniţiativă şi creativitate. 

Tehnicile motivaţionale folosite în Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” au ca fundament ideea că omul reprezintă cea mai preţioasă resursă 

din instituţie. 

O modalitate de a motiva personalul angajat este asigurarea retribuţiei 

lunare la data stabilită în contractul individual de muncă. Acest lucru 

echivalează cu posibilitatea angajaţilor de a-şi satisface trebuinţele fiziologice şi 

spirituale. 
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Tehnicile motivaţionale însumează o gamă variată vizând mai ales 

evoluţia profesională şi personală a individului, recunoaşterea, aprecierea etc. 

Mai exact, în cadrul Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

managerul: 

- reîntocmeşte anual fişele postului în care sunt precizate clar 

atribuţiile fiecărui salariat; 

- comunică clar sarcinile de serviciu, parametrii calitate/timp, 

modul în care se realizează controlul; 

- asigură participarea specialiştilor la formele de perfecţionare 

promovate de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare 

Profesională; 

- stimulează angajaţii să-şi desăvârşească educaţia şi pregătirea 

profesională prin participarea la studii superioare sau studii 

aprofundate de profil; 

- creează, în funcţie de activitate, echipe de lucru armonizate care 

conlucrează la îndeplinirea sarcinilor; 

- recunoaşte realizările profesionale în timpul întâlnirilor 

trimestriale de analiză, precum şi mustrarea celor care au realizat 

abateri; 

- propune angajaţii cu rezultate remarcabile la promovări; 

- asigură cadrul de colaborare a muzeografilor cu organizaţii 

profesionale de profil; 

- permite muncitorilor inventivi să participe la luarea deciziilor. 

Managementul este exigent, perseverent şi flexibil care stimulează 

creativitatea prin angajarea muzeografilor în căutarea de soluţii la unele 

probleme concrete, să promoveze lucrul în echipă şi să acţioneze potrivit 

în mai multe din situaţiile ivite. 
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 Existenţa unei comunicări ample, deschise asupra muncii şi semnificaţiei 

sale facilitează înţelegerea şi destinderea atmosferei de muncă din 

instituţie. 

 O atenţie specială s-a acordat în anul 2016 pregătirii profesionale şi 

perfecţionării personalului muzeal: 

Nr

. 

crt

. 

NUME/PRENU

ME 

DENUMIRE 

CURS 

PROGRAM DE 

PREGĂTIRE/PERFE

CŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CATEGORIE 

DE PERSONAL 

PERIOADA/LO

CUL 

1. BĂLĂCESCU 

GEORGETA 

Finanțe 

publice locale 

și 

contabilitatea 

instituțiilor 

publice 

Specializare  Contabil-șef 14-21 august 

Băile Felix. 

2. ȘERBESCU-

BUTUCEA 

ANA MIRELA 

Managementu

l achizițiilor 

publice 

Specializare Inspector 

achiziții publice 

02-09 

octombrie, Băile 

Felix 

3.  Tița Alina 

Eugenia 

Implementare

a controlului 

intern 

managerial în 

instituțiile 

publice 

Specializare  Economist  02-09 

octombrie, Băile 

Felix 

4. Părăianu Maria Bazele 

muzeologiei 

(Modulul I) 

Curs de perfecţionare Muzeograf  07-11 

noiembrie, Sibiu 

5. Pană Doina Bazele 

muzeologiei 

(Modulul I) 

Curs de perfecţionare Muzeograf 07-11 

noiembrie, Sibiu 

6. Cioplea 

Camelia-Dorina 

Bazele 

muzeologiei 

Curs de perfecţionare Muzeograf 07-11 

noiembrie, Sibiu 
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(Modulul I) 

7. Troacă Nicoleta Curs 

restaurare 

textile 

(Atestat) 

Curs de perfecționare Supraveghetor  08-09 

decembrie, 

București  

8. Rădoescu 

Emilian-Octav 

Curs de 

restaurare 

ceramică, 

metal 

(preatestat) 

Curs de perfecționare Restaurator  08-09 

decembrie, 

București 

 

În ceea ce priveşte evaluarea personalului instituţiei pentru anul 2016 marea 

majoritate a angajaţilor o a obţinut FOARTE BINE, iar unii BINE. 

 În anul 2016 s-au promovat în grade și trepte profesionale imediat 

superioare angajații care au îndeplinit condițiile legale. 

 De asemenea, a fost sancţionat un angajat cu mustrare scrisă. 

 5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor. 

În anul 2016 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor 

probleme: 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă având ca fundament 

tipodiemnsionarea; 

 Reparaţii curente la pătulul gospodăriei Dumitru Mihai de la Timişeni 

(refacerea învelitoarei) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj 

de la Curtişoara; 

 Reparaţii curente la pereții casei de la Glodeni din cadrul Muzeului 

Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor expoziţiei temporare 

din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie; 
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 Reparații curente la moara de la Padeș (schimbarea învelitoarei) din 

cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara; 

 Reparații curente la casa memorială „Tudor Vladimirescu”, sat Vladimir, 

comuna Vladimir, județul Gorj (schimbarea învelitoarei și refacerea 

gardului de împrejmuire); 

 Reparații curente la Peștera de la Polovragi (suduri, vopsiri); 

 Reparații curente la gardul de împrejmuire (suduri, vopsiri) al Muzeului 

Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara. 

 6. măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea 

autorităţilor sau a unor organisme de control în perioada raportată; 

 În data de 23 mai 2016 a avut loc controlul care a vizat menținerea Sistemului 

de Management al Calității prin ISO 9001:2008. Tipul auditului a fost de 

supraveghere, iar obiectivele următoarele: 

- evaluarea modului în care obligațiile care rezultă din sistemul de management 

certificat sunt îndeplinite din punct de vedere al conformității și a eficacității 

acestuia cu cerințele standardelor de referință aplicabile; 

- evaluarea abilității sistemului de management de a îndeplini în continuare 

cerințele legale, reglementate și contractuale aplicabile în cadrul organizației; 

- identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management. 

Domeniul de audit a fost administrarea, conservarea și expunerea patrimoniului 

cultural muzeal al județului Gorj. 

În urma desfășurării controlului s-a constatat că auditul s-a derulat 

corespunzător „conform prevederilor din contractul încheiat între SRAC CERT, cu  

respectarea procedurilor SRAC CERT aplicabile și a planului de audit”. 

Concluzia  a fost că „Sistemul de management implementat este conform cu 

cerințele standardului de referință și funcționează în mod eficace”. 

Propunerea echipei de audit a fost menținerea certificatului de conformitate cu 

standardele de referință ale SM. 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
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 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate: 

          - mii lei - 

Nr. 

crt. 

CATEGORII PROGRAMAT 

lei 

REALIZAT 

lei 

1. Venituri proprii 286,50 286,14 

2.  Subvenţii 2362,80 2338,31 

3. Cheltuieli de întreţinere şi pentru 

realizarea programului anual (bunuri şi 

servicii 

1345,10 1343,77 

4. Cheltuieli de personal 1278,50 1273,48 

5. Cheltuieli de capital: investiţii 25,70 7,20 

6. Cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 

 

 2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată 

2016 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 

cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari (lei) 

39,37 

2. Fonduri nerambursabile (mii lei) - 

3. Număr de activităţi educaţionale 36 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de 

presă) 

290 

5. Număr de beneficiari neplătitori 11.536 

6. Număr de beneficiari plătitori 54.930 

7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/frecvenţă media zilnică 

21 
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8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 40 

9. Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 227.87 

10. Venituri proprii din alte activităţi (lei) 58.63 

 

 E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin proiectul de management: 

Se realizează prin raportarea la: 

1. Viziune; 

Indiferent  de timp şi spaţiu, muzeul s-a impus ca instituţia care 

colecţionează, tezaurizează, conservă  şi restaurează mărturii ale trecutului. 

 Muzeul  reprezintă conştiinţa la care a ajuns comunitatea despre propria ei 

activitate culturală. Muzeul îi ajută pe oameni să privească în trecut. 

2. Misiune. 

 Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a 

colecţiona, conserva, cerceta, restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei, 

mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, în 

special din arealul Gorjului, folosind ca modalitate de expresie patrimoniul 

muzeal pe care îl deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreării. 

 Mesajul pe care îl are instituţia este următorul: Priveşte în trecut! 

Cunoaşte identitatea locală, cultura şi civilizaţia acestor locuri. 

3.Obiective (generale şi specifice) 

 Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale a 

muzeului, mai ales prin integrarea dimensiunii participative şi prin 

reliefarea rolului educaţional şi de prezervare a zestrei materiale şi 

spirituale a comunităţii gorjene. 

 Obiective specifice: 

 Consolidarea statutului pe care îl are muzeul ca element de 

coeziune socială, atât în mediul rural, prin promovarea 
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tradiţiilor ţărăneşti cât şi în mediul urban prin definirea 

identităţii culturale orăşeneşti 

 Promovarea muzeului ca un veritabil centru cultural pentru 

comunitatea gorjeană. 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de profil din 

ţară şi străinătate, cu instituţii de învăţământ. 

 4. strategia culturală pentru întreaga perioadă de management. 

Pentru realizarea acestor obiective trebuie corelate organic cu funcţiile 

specifice ale muzeului care sunt constituirea, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului muzeal, evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea sa, punerea 

în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

Prin aceasta este necesară respectarea următoarelor direcţii de acţiune pe 

termen scurt, mediu şi lung: 

 organizarea funcţională a muzeului; 

 dezvoltarea capacităţii manageriale; 

 continuarea formării profesionale şi specializării pentru personalul 

auxiliar şi de specialitate; 

 asigurarea cu personal a tuturor obiectivelor muzeale din oraş şi 

teritoriu; 

 consolidarea spiritului de echipă; 

 alocarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile de investiţii; 

 asigurarea securităţii patrimoniului; 

 consolidarea colaborărilor internaţionale pentru promovarea 

valorilor de patrimoniu; 

 valorificarea superioară a patrimoniului, 

 cursuri cu specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi 

animaţiei culturale; 
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 modernizarea continuă a dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi 

atelierelor de restaurare; 

 consolidarea-restaurare clădirilor – monument istoric intrate recent 

în administrarea muzeului; 

 identificarea nevoilor grupurilor ţintă; 

 identificarea unor noi mijloace de promovare; 

 asigurarea resurselor financiare pentru reparaţii şi dotări; 

 asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane 

în cadrul instituţiei în vederea realizării cu maximă eficienţă a 

misiunii acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor; 

 creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi 

dezvoltarea activităţii instituţiei; 

 întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, 

acţiunilor şi activităţilor cultural-educative; 

 atragerea de fonduri din surse externe; 

 gestionarea eficientă a bugetului; 

 creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de învăţare. 

 5. strategie şi plan de marketing. 

Pentru următoarea perioadă de management muzeul îşi va păstra acelaşi 

mesaj. 

Rolul de instituţie care colecţionează tezaurizează, conservă şi restaurează 

mărturiile trecutului va constitui o prioritate şi pentru această perioadă. 

Astfel, prin implicarea colectivului muzeal în actele şi manifestările 

cultural – educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, proiectelor 

metamuzeale, prin pregătirea profesională a specialiştilor, prin reorganizarea 

depozitelor, îmbogăţirea şi amenajarea unor expoziţii de bază, dar şi prin 
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cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural local vom urmări să consolidăm 

rolul şi locul muzeului de important locaş de cultură pe piaţa culturală judeţeană. 

Muzeul va desfăşura în continuare o serie de activităţi cultural-educative, 

racordate la standardele şi direcţiile principale de evoluţie ale culturii româneşti 

şi europene, punând în valoare şi dinamizând adresabilitatea către comunitate a 

ofertei de bunuri şi servicii culturale. 

Specificitatea  acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea şi, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările comunităţii 

vor determina o participare numeroasă şi interactivă a publicului gorjean la toate 

activităţile muzeului. 

Se va căuta să centrăm activitatea muzeului pe beneficiile, aşteptările şi 

dorinţele publicului larg. 

Pentru aceasta, muzeul trebuie să acţioneze în următoarele direcţii: 

 prezentarea şi cercetarea echilibrată şi selectivă a colecţiilor; 

 facilitarea accesului la informaţie a publicului prin organizarea de 

programe adecvate, 

 adaptarea unor programe de formare şi informare a publicului consumator 

al actului cultural muzeal; 

 realizarea periodică de sondaje de opinie a vizitatorilor şi a nevoilor de 

informare a acestora; 

 atragerea de finanţări, inclusiv de cofinanţări naţionale şi internaţionale, 

sponsorizări; 

 creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii locale. 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management. 

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 

Descriere  Scop  Grup ţintă Perioada  

1. Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi 

evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea 

valorilor istorice şi 

-elaborarea 

riguroasă a unor 

proiecte care să 

prezinte într-o 

succesiune 

-

comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

2013-2018 
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arheologice din 

judeţul Gorj 

-realizarea unor 

studii de specialitate 

editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări” 

culturală şi 

cronologică 

evoluţia 

comunităţii 

umane sesizate 

arheologic pe 

teritoriul gorjului 

din antichitate şi 

până în epoca 

modernă; 

-întocmirea 

documentelor de 

evidenţă 

tradiţională şi 

informatizată a 

patrimoniului 

cultural mobil. 

-reliefarea în 

revista „Litua” a 

activităţii de 

cercetare 

ştiinţifică a 

muzeului 

-specialişti 

din muzeu 

2. Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care 

urmăresc 

menţinerea stării de 

sănătate a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de 

conservare primară; 

-asigurarea unui 

mediu optim 

permanent pentru 

piesele muzeale 

aflate în expoziţie şi 

depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural 

-păstrarea 

nemodificată a 

formei şi 

structurii 

bunurilor 

muzeale; 

-asigurarea unor 

condiţii 

microclimatice 

optime în spaţiile 

expoziţionale şi 

depozite 

-

comunitatea 

locală; 

copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti 

în domeniu 

2013-2018 

3. Valorificarea -organizarea de Atragerea unui -copii; 2013-2018 
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patrimoniului 

muzeal 

expoziţii de bază 

sau temporare, 

simpozioane, 

aniversări, 

comemorări, lansări 

de carte, etc. în 

cadrul muzeului, în 

judeţ şi în ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice 

care au marcat 

istoria locală şi 

naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

public cât mai 

numeros şi 

diversificat; 

-creşterea 

numărului de 

vizitatori; 

-creşterea 

vizibilităţii 

instituţiei; 

-integrarea 

activităţii 

muzeului în sfera 

preocupărilor 

comunităţii 

gorjene; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti 

din muzee; 

-oameni de 

cultură. 

4. Programe 

metamuzeale 

-organizarea de 

spectacole, 

momente 

coregrafice (balet), 

festivaluri 

-diversificarea 

ofertei culturale; 

-atragerea unui 

public cât mai 

numeros; 

-creşterea 

numărului de 

vizitatori; 

-creşterea 

vizibilităţii 

instituţiei 

-copii; 

-tineri, 

adulţi; 

-vârstnici; 

-artişti 

 

5. Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului Gorj 

-participarea la 

săptâmîna 

turismului gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu 

agenţiile de turism; 

-consilierea în 

vederea realizării 

unor filme 

documentare ori de 

promovare; 

-sporirea 

vizibilităţii 

instituţiei; 

-creşterea 

numărului de 

vizitatori; 

-creşterea 

veniturilor proprii 

-copii, 

tineri, 

adulţi; 

- vîrstnici; 

- 

comunitatea 

locală şi 

naţională; 

- agenţii de 

turism; 

-străini 

 

6. Programul de 

cercetare 

sociologică 

-completarea de 

chestionare care 

privesc atât 

expoziţiile de bază, 

-conturarea 

profilului 

vizitatorului; 

-îmbunătăţirea 

-vizitatorii; 

-elevii; 

-studenţi; 

-adulţi; 

2014-2018 
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cât şi cele temporare activităţii. -vârstnici 

 

7. proiecte din cadrul programelor; 

1. Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului muzeal 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective  Grup ţintă Perioada  

1. Cercetarea 

arheologică  

sistematică în 

aşezarea geto-

dacică de la Stoina 

Păișani – La 

Cetate 

-reluarea 

cercetărilor 

aheologice în acest 

sit arheologic; 

-îmbogăţirea 

patrimoniului 

muzeal; 

-realizarea unor 

studii arheologice 

-comunitatea 

locală; 

-studenţi; 

arheologi; 

-copii, tineri, 

adulţi, vârstnici 

2016 

2. Cercetarea 

etnografică a 

judeţului Gorj 

-cercetarea 

potenţialului 

etnografic al 

judeţului Gorj; 

-îmbogăţirea 

patrimoniului 

muzeal cu bunuri 

culturale mobile şi 

imobile; 

realizarea unor 

studii de etnografie 

-comunitatea 

locală; 

-copii, tineri, 

adulţi, vârstnici; 

-etnografi 

2016 

3. Cercetare 

arheologică de 

teren 

-verificarea de situri 

arheologice incerte; 

-descoperirea de 

situri arheologice 

inedite; 

-îmbogăţirea 

patrimoniului 

muzeal 

-comunitatea 

locală; 

-arheologi 

 

4. Evidenţa analitică 

a patrimoniului 

cultural mobil 

-evidenţa şi 

documentarea care 

intră în patrimoniul 

muzeului; 

-clasarea bunurilor 

culturale; 

-specialiştii din 

muzeu 

2016 
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-operarea în baza de 

date DOCPAT de 

evidenţă a 

patrimoniului; 

-continuarea 

înregistrării în 

Registrul 

informatizat pentru 

evidenţa analitică a 

bunurilor culturale 

5. Editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări” 

-valorificarea 

cercetării ştiinţifice 

-specialişti din 

muzeu; 

-profesori, 

-studenţi 

2016 

 

2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Perioada  

1. Conservarea patrimoniului 

muzeal 

-aplicarea de 

măsuri de ordin 

preventiv la scara 

întregului 

patrimoniu; 

-consolidarea 

capacităţii 

muzeului de a-şi 

îndeplini misiunea 

de conservare şi 

protejare 

-

comunitatea 

locală; 

-copii, 

tineri, 

adulţi, 

vârstnici 

2016 

2. Restaurarea patrimoniului 

muzeal 

-restaurarea formei 

originale a 

obiectului muzeal 

prin diverse 

procedee şi aplicări 

de tratamente care 

să-i asigure o 

rezistenţă 

îndelungată, astfel 

încât să-şi redea 

istoria şi să-şi 

păstreze 

-

comunitatea 

locală; 

-copii, 

tineri, 

adulţi, 

vârstnici 

2016 
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funcţionalitatea 

 

3. Valorificarea patrimoniului muzeal 

Nr

. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Perioada  

1. Ecaterina Teodoroiu în 

memoria gorjenilor 

-reliefarea 

personalităţii 

Ecaterinei 

Teodoroiu; 

-reînvierea  

sentimentului 

patriotic 

-elevi; 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

2016 

2. 24 ianuarie 1859 – Unirea 

Principatelor Dunărene 

-organizarea de 

expoziţii foto-

documentare şi 

desfăşurarea de 

lecţii de istorie în 

muzeu, 

-îmbogăţirea 

cunoştinţelor de 

istorie 

-elevi; 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

2016 

3. Constantin Brâncuşi. In 

memoriam 

-reliefarea 

personalităţii lui 

Constantin 

Brâncuşi; 

-organizarea de 

expoziţii, 

concursuri, mese 

rotunde, 

cunoaşterea şi 

respectarea operei 

brâncuşiene de la 

Tg-Jiu; 

-aprecierea 

valorilor culturale 

-elevi; 

-studenţi; 

-oameni de 

cultură; 

-

comunitatea 

locală 

  

2016 

4. Muzeul pe înţelesul celor 

mici 

-organizarea de 

vizite la muzeu; 

-organizarea 

atelierelor de 

creaţie şi expoziţii; 

-să identifice şi să 

-preşcolari; 

-cadre 

didactice; 

-părinţi 

2016 
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denumească 

obiective 

monument istoric 

din Tg-Jiu; 

-să cunoască 

evenimente 

importante din 

istoria poporului 

român; 

-familiarizarea cu 

muzeul. 

5. 9 mai – Ziua 

Independenţei de Stat a 

României, Ziua Victoriei, 

Ziua Europei 

-organizarea de 

expoziţii 

fotodocumentare în 

oraş şi teritoriu; 

-îmbogăţirea 

cunoştinţelor de 

istorie, 

-elvi; 

-studenţi; 

- cadre 

didactice 

2016 

6. Tudor Arghezi şi Gorjul -reliefarea 

personalităţii 

marelui poet 

român; 

-organizarea de 

vizite, 

simpozioane, 

concursuri, 

recitaluri, 

-întâlniri cu poeţi 

gorjeni 

contemporani 

-elevi, 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

-scriitori 

2016 

7. Tradiţii şi meşteşuguri în 

Gorjul de odinioară 

-organizarea de 

expoziţii temporare 

care să valorifice 

patrimoniul 

etnografic al 

muzeului; 

-desfăşurarea de 

acţiuni pentru 

cunoaşterea, 

conservarea şi 

promovarea 

valorilor 

etnografice; 

-preşcolari; 

-elevi; 

-studenţi; 

-

comunitatea 

locală 

2016 
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-dezvoltarea 

personală a 

participanţilor prin 

asimilarea de 

cunoştinţe despre 

arta populară; 

-întâlniri cu 

meşteşugari; 

-oferirea de 

oportunităţi de 

petrecere a 

timpului liber; 

-reînvierea unor 

obiceiuri 

8. Zilele Muzeului 

Arhitecturii Populare din 

Gorj de la Curtişoara 

-organizarea de 

expoziţii 

temporare; 

-familiarizarea cu 

satul gorjenesc de 

odinioară 

-prelegeri şi studii 

ştiinţifice cu 

privire la 

patrimoniul 

etnografic; 

-reamenajarea unor 

obiecte de 

arhitectură 

vernaculară; 

-organizarea de 

simpozioane 

ştiinţifice naţionale 

-

comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-specialişti 

în 

etnografie; 

-oameni de 

cultură 

2016 

9. Ion Popescu Voiteşti, 

savantul 

-reliefarea 

personalităţii 

geologului Ion 

Popescu Voiteşti; 

-familiarizarea 

participanţilor cu 

spaţiul Casei 

memoriale „Ion 

Popescu Voiteşti”; 

-organizarea de 

aniversări, 

-elevi; 

-studenţi; 

-geologi; 

-

comunitatea 

locală 

  

2016 
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comemorări,simpo

zioane 

10

. 

Ziua Eroilor -organizarea de 

prelegeri referitor 

la eroii locali din 

teritoriul 

comunităţilor 

gorjene; 

-cultivarea 

sentimentului 

patriotic, 

-realizarea unor 

mape tematice 

-

comunitatea 

locală din 

teritoriul 

judeţului 

2016 

11

. 

Tudor Vladimirescu în 

memoria gorjenilor 

-reliefarea 

personalităţii lui 

Tudor 

Vladimirescu; 

-familiarizarea 

participanţilor cu 

spaţiul Casei 

memoriale „Tudor 

Vladimirescu” 

-organizarea de 

simpozioane, 

momente literar-

artistice; 

-cultivarea 

sentimentului 

patriotic 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-

comunitatea 

locală 

2016 

12

. 

Zilele Europene ale 

Patrimoniului 

-organizarea de 

expoziţii temporare 

şi vizite la 

monumente 

istorice; 

-cunoaşterea mai 

bine a 

patrimoniului 

cultural; 

-protejarea 

patrimoniului 

cultural 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti 

în 

patrimoniu; 

-

comunitatea 

locală 

2016 

13

. 

Epoca bronzului în 

Oltenia 

-organizarea unei 

sesiuni de 

-arheologi  2016 
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comunicări 

ştiinţifice cu 

privire la epoca 

bronzului în 

Oltenia 

14

. 

Noaptea muzeelor -promovarea 

patrimoniului 

muzeului; 

-organizarea de 

expoziţii 

temporare; 

-derularea de 

video-proiecţii; 

-atragerea de 

voluntari; 

-momente 

coregrafice 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-

comunitatea 

locală 

2016 

15

. 

Atelier de  creaţie 

etnografică 

-valorificarea 

potenţialului 

etnografic al 

Muzeului 

Arhitecturii 

Populare din Gorj 

de la Curtişoara 

-elevi; 

-profesori 

2016 

16

. 

În bătătura bunicilor -familiarizarea 

participanţilor cu 

meşteşuguri şi 

ocupaţii 

tradiţionale din 

Gorjul de odinioară 

-copii; 

-profesori 

-bibliotecari 

2016 

17

. 

1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României 

-organizarea de 

expoziţii 

fotodocumentare 

care să realizeze 

etapele Marii 

Uniri; 

-cultivarea 

sentimentului 

patriotic 

-elevi; 

-studenţi; 

-profesori, 

-

comunitatea 

locală 

2016 

18

. 

Zilele Recunoştinţei -cinstirea memoriei 

eroilor din 

decembrie 1989 

-elevi; 

-studenţi; 

-

comunitatea 

  

2016 
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locală 

19

. 

Artişti plastici români de 

ieri şi de azi 

-organizarea de 

expoziţii temporare 

de pictură, 

sculptură, grafică, 

fotografie, etc 

-aprecierea 

valorilor culturale; 

-aprofundarea 

cunoştinţelor 

despre artiştii 

plastici români; 

-formarea atitudinii 

de respect faţă de 

operele de artă 

-

comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-oameni de 

cultură; 

-artişti 

plastici 

  

2016 

20

. 

Arta prin ochii copiilor -dezvoltarea 

interesului copiilor 

pentru cultură şi 

artă; 

-stimularea 

creativităţii şi 

aptitudinilor 

copiilor; 

-organizarea de 

expoziţii temporare 

de pictură, desen; 

modelaj 

-elevi; 

-profesori, 

-artişti 

plastici 

2016 

 

4. Programe metamuzeale 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Perioada  

1. Festivalul copiilor „Maria 

Lătăreţu” 

-cinstirea memoriei 

şi activităţii Mariei 

Lătăreţu; 

-promovarea 

tinerelor talente 

-copii între 7-15 

ani; 

-părinţi; 

-comunitatea locală; 

-interpreţi de 

muzică populară 

2016 

2. Festivalul copiilor 

„Domnica Trop” 

-cinstirea activităţii  

Domnicăi Trop; 

-promovarea 

-copii între 7-15 

ani; 

-părinţi; 

  

2016 
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tinerelor talente -comunitatea locală; 

-interpreţi de 

muzică populară 

3. Festivalul copiilor 

„Filofteia Lăcătuşi” 

-cinstirea memoriei 

şi activităţii 

Filofteei Lăcătuşu 

-promovarea 

tinerelor talente 

-copii între 7-15 

ani; 

-părinţi; 

-comunitatea locală; 

-interpreţi de 

muzică populară 

2016 

4. Zborul. Momente 

coregrafice 

-organizarea de 

spectacole 

omagiale în 

amintirea lui 

Constantin 

Brâncuşi 

-copii; 

-părinţi; 

-comunitatea locală 

2016 

 

5. Promovarea turistică a patrimoniului cultural al judeţului Gorj 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Perioada  

1. Zilele turismului gorjean -promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

muzeului şi 

judeţului Gorj; 

-organizarea de 

expoziţii 

temporare, ghidaj 

de specialitate, 

spectacole, etc. 

-comunitatea 

locală; 

-turişti 

2016 

 

 

7. Programul de cercetare sociologică 

Nr. 

crt 

Proiect Obiective Grup ţintă Perioada  

1. Chestionare sociologice 

privitoare la expoziţiile de 

-reliefarea 

motivaţiilor 

-vizitatorii 2016 
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bază şi temporare ale 

muzeului 

vizitatorilor; 

-depistarea 

aspectelor pozitive 

cât şi negative 

privind muzeul şi 

oferta sa; 

-luarea de măsuri 

optime pentru 

satisfacerea 

vizitatorilor şi 

îmbunătăţirea 

activităţii muzeului 

 

 

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru 

perioada de management; 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” va derula şi alte activităţi 

ocazionale care vor facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale: 

- colaborarea cu universităţi din judeţ şi ţară pentru efectuarea 

practicii de specialitate a studenţilor; 

- organizarea de serate literar-muzicale, concerte de pian, 

spectacole de teatru; 

- promovarea agresivă a turismului local; 

- lansări de carte şi reviste. 

 F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o 

estimare a resurselor financiare ce trebuie alocate de către autoritate, 

precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.  

  

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017. 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 2017    

mii lei 

1. TOTAL VENITURI, din care 

1.a. venituri proprii, din care 

3065,10 
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1.a.1. venituri activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenţii/alocaţii 

1.c. alte venituri 

 

230,00 

 

516,50 

2779,10 

 

 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care 

2.a. Cheltuieli de personal 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din 

care 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli cu reparaţii curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

3065,10 

1706 

1706 

 

1341,50 

 

 

91,20 

 

 

1250,30 
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 2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de 

raportare; 

 Pentru anul 2017 am estimat un număr de 66.500 de beneficiari ai 

serviciilor culturale de tip muzeal. 

2. Analiza programului minimal realizat.   

Program/ 

proiect 
Scop Beneficiari 

Perioada de 

realizare 

Finanţare 

subvenţie/ 

alocaţie şi 

resurse 

atrase/venit

uri 

Observaţii 

1 2 3 4 5 6 

Denumire 

iniţială/ 

modificată 

Declara

t/atins 

Estimat/ 

realizat 

Estimat/ realizat Estimat/      

realizat 

 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

Atins 13.000/    

14.170 

Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

49.000 lei/ 

40.721 lei 

 

Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

Atins 64.000/ 

66.466 

Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

53.000 lei/ 

43.120 lei 

 

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

Atins 64.000/       

66.466 

Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

198.000 lei/ 

198.000 lei 

 

Programe 

metamuzeal 

Atins  1000/      

1730 

Iunie-octombrie/ 

Iunie-octombrie 

3300 

lei/3230 lei 

 

Program de 

cercetare 

sociologică 

Atins 5000/      

5000 

Ianuarie – 

decembrie/Ianuarie 

– decembrie 

1000 lei/  

976 lei. 

 

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

Atins 20000/      

23000 

Septembrie-

noiembrie/ 

Septembrie-

10.000 lei/ 

9.880 lei 
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cultural al 

judeţului Gorj 

noiembrie 

               

2017 

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea: 

 

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

adresează aceleiaşi comunităţi; 

1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii 

şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului 

liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori 

economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 

2. Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” 

Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Târgu-Jiu – desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare 

şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu 

rol în asigurarea coeziunii sociale şi accesului la informaţie. 

3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj este un aşezământ cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj 

având  atribuţii fundamentale ca: cercetarea, conservarea, protejarea, 

transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 

4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj – este un aşezământ cultural de drept public şi 

instituţie de spectacole şi concerte. 

5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată 

în subordinea Consiliului judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de 

cercetare şi realizare de spectacole  pe baza unui repertoriu ales prin elaborarea 

şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi străinătate. 
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6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a 

Arhivelor Naţionale care are ca atribuţii principale administrarea, supravegherea 

şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional, 

precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 

7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al 

Ministerului Culturii – îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul 

protejării patrimoniului cultural naţional, colaborează cu autorităţile publice şi 

instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare  a bunurilor din 

patrimoniul cultural naţional etc. 

8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târju – Jiu – instituţie aflată în 

subordinea Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu are ca obiect de activitate 

realizarea de producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale constând din 

spectacole de teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării 

actului de cultură, a educării publicului spectator. 

9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea 

expoziţională a Casei-muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la Dobriţa, comuna 

Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia comunităţii 

locale. 

10. Asociaţiile şi fundaţiile (Şcoala Gorjeană, Măiastra, Doruleţ de România, 

Columna) au ca scop promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale şi 

culturale ale membrilor săi şi ale societăţii, precum şi satisfacerea nevoilor 

acestora în domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin activităţi 

culturale educative, inovative şi de tineret. 

11. Instituţiile de învăţământ au cel mai important parteneriat dezvoltat, 

permanent cu muzeul. El a devenit tradiţional şi a furnizat marea majoritate a 

beneficiarilor atât pentru vizitarea expoziţiilor de bază ori temporare ale 

muzeului, cât şi pentru alte activităţi culturale derulate de-a lungul unui an 

calendaristic. 
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Împreună cu aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de 

colaborare (expoziţii, simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese 

rotunde, etc.) care au avut drept scop integrarea zestrei materiale şi spirituale ale 

comunităţii locale în conştiinţa şi sensibilitatea celor care  alcătuiesc publicul – 

vizitator. 

Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, 

realizând o legătură trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a 

intrat în conştiinţa prezentului şi au prefigurat viitorul. 

 

 2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi, ameninţări); 

 

 Puncte tari: 

 sediul muzeului - două obiective situate central în municipiul de reşedinţă, 

iar celelalte răspândite echilibrat în teritoriul judeţului; 

 poziţie de prestigiu având în administrare cele mai valoroase documente 

ale identităţii noastre; 

 existenţa unei dotări tehnico-materiale moderne; 

 existenţa unui personal de specialitate şi auxiliar calificat: 

 existenţa unui patrimoniu muzeal bogat, variat, original şi reprezentativ; 

 derularea de proiecte de sensibilizare a comunităţii pentru cunoaşterea şi 

respectarea patrimoniului cultural, material şi imaterial, mobil şi imobil; 

 dezvoltarea acţiunii de formare şi educaţie continuă; 

 desfăşurarea de activităţi privind cunoaşterea, prezervarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului muzeal; 

 satisfacerea continuă a nevoilor spirituale ale comunităţii locale; 

 existenţa unei oferte culturale bogate şi diversificate; 

 prezenţa unui public fidel; 
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 existenţa de parteneriate pe arii tematice variate cu instituţiile de 

învăţământ. 

 Puncte slabe: 

 existenţa insuficientă a unor analize sociologice care să ofere informaţii 

clare despre profilul consumatorului cultural; 

 dotarea slabă a laboratoarelor de restaurare; 

 personal insuficient pentru activitatea de restaurare; 

 insuficienta pregătire a personalului pentru managementul de proiecte 

culturale; 

 absenţa unor instrumente şi norme privind evaluarea patrimoniului 

cultural; 

 implicarea relativ redusă a mediului de afaceri în programele şi proiectele 

culturale muzeale; 

 experienţă redusă în promovarea voluntariatului în cadrul proiectelor 

culturale derulate de muzeu. 

Oportunităţi: 

 dezvoltare ascendentă, integrare europeană; 

 legături amiabile cu forul tutelar; 

 existenţa unui cadru legislativ care reglementează funcţiile şi statutul 

muzeelor; 

 dezvoltarea turismului; 

 afilierea muzeului la reţele şi circuite  internaţionale; 

 programe europene care vizează patrimoniul; 

 oportunităţi de finanţare naţionale şi internaţionale; 

 organizarea împreună cu Consiliul Judeţean Gorj de programe şi proiecte 

comune; 

 existenţa Institutul Naţional pentru Cercetarea şi Formarea Culturală de 

pe lângă Ministerul Culturii; 
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 existenţa unei strategii  judeţene de dezvoltare durabilă – 2011-2020. 

 -  Ameninţări:  

 evoluţiile macroeconomice negative actuale; 

 nivelul scăzut de salarizare a personalului muzeal de specialitate; 

 starea precară a reţelelor de transport care influenţează şi accesul turistic; 

 lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu valorificarea 

patrimoniului cultural local: turism, industrie hotelieră, construcţii civile, 

transporturi, servicii pentru consumatori; 

 parteneriat defectuos cu agenţiile de turism; 

 retrocedările revendicate de moştenitorii de drept şi pasivitatea 

autorităţilor în ceea ce priveşte identificarea unor soluţii viabile; 

 lipsa de fonduri pentru reabilitarea unor clădiri; 

 producerea de incendii şi deteriorări de patrimoniu; 

 insuficienta cunoaştere a rolului muzeului în cadrul comunităţii. 

  

 3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea 

acesteia; 

 În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor: 

- conferinţă de presă organizată cu ocazia vernisării expoziţiei: Poznan à 

la Europa. Europa à la Poznan, onorată de prezenţa ambasadorului Republicii 

Polonia la Bucureşti (23 ianuarie 2017); 

 - conferinţă de presă prilejuită de derularea programului educaţional: 

Şcoala Planetelor. Despre Univers (16 februarie 2017); 

 - conferinţă de presă prilejuită de organizarea Salonului Internaţional de 

caricatură „Nicolae Petrescu - Găină”,  ediţia a IX-a (24 februarie 2017); 

 - conferinţă de presă organizată cu ocazia prezentării programului 

Cultural „Centenar – Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu (22 martie 2017)” 
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 - conferinţă de presă cu ocazia organizării simpozionului internaţional de 

arheologie „Local consumption and assimilation of foreign goods in the 

European Bronze Age Symposium” (02 octombrie 2017); 

- conferinţă de presă cu ocazia vernisării expoziţiilor: „Monede chinezeşti 

– O istorie de 3000 de ani/Frumuseţile Chinei” (09 octombrie 2017); 

2. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau 

descoperiri întâmplătoare. 

- conferinţă de presă prilejuită de cercetările arheologice  sistematice 

efectuate în aşezarea de la Târgu-Logreşti (23 august 2017); 

- conferinţe de presă organizate cu ocazia descoperirii de către posesorii 

de detectoare de metale a unor piese de patrimoniu semnificative; 

3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul 

muzeului a unor bunuri culturale mobile. 

4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale 

derulate de muzeu (expoziţii temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări 

de carte etc.) 

5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu 

evenimentele culturale ale muzeului; 

6. Afişarea pe internet a manifestărilor culturale; 

7. Realizarea de bilete personalizate; 

8. Participarea la evenimente dedicate turismului (Târgul de Turism al 

Olteniei, Craiova, 10-12 martie 2017, Târgul Internaţional de Turism al 

României, Bucureşti, 17-20 noiembrie 2017); 

9. Distribuirea de materiale de promovare  cu prilejul participării la 

diferite activități culturale. 

Printre acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea promovării enumerăm: 

 - editarea de afișe, pliante, flyere, cataloage; 

 - editarea de cărți poștale, realizarea de insigne, magneți, semne de carte, 

etc, cu obiectivele muzeului; 
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 - parteneriate media; 

 - promovarea prin emisiuni radio-TV; 

-promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro); 

 - gratuitate pentru copiii proveniți din centrele de plasament; 

 - gratuitate pentru participanții la expoziții temporare, simpozioane, 

evocări, lansări de carte etc; 

 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”; 

 - gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 

 - gratuitate  copiilor implicați în programe metamuzeale; 

 - organizarea unor festivități în sălile de conferință ale muzeului; 

 - promovarea prin intermediul instituțiilor culturale și administrative din 

județ și din țară; 

 - existența unui cerc de prieteni ai muzeului (colecționari, artiști plastici, 

profesori, etc.) care promovează activitatea muzeului; 

 - promovarea în Pagini Aurii; 

 - pagina de Facebook a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

În anul 2017 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate 

după cum urmează: 

 - 133 apariții în presa scrisă; 

 - 48 știri TV; 

 - 71 știri radio; 

 - 4 emisiuni TV. 

 4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de 

plecare privind implementarea unor politici de marketing adecvate pentru 

îndeplinirea misiunii instituţiei. 

Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi 

participanţii la diverse programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în 

vârstă etc.) 

http://www.muzeugorj.ro/
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Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de 

cultură şi educaţie, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc. 

Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor 

care nu au călcat pragul muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa 

culturală din diferite motive. 

Cunoaşterea acestor non-vizitatori  constituie o condiţie a înţelegerii 

motivelor pentru care ei nu beneficiază de proiectele culturale ale muzeului. 

Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, 

pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de 

investigare: 

 chestionare de satisfacţie; 

 situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din 

teritoriu; 

 cartea vizitatorilor 

Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea 

rapidă a unor măsuri de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de 

muzeu, iar pe termen lung realizarea unei strategii adecvate care să crească 

eficienţa cultural-educaţională a activităţii sale, adică îndeplinirea misiunii 

publice pe care o are. 

În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a 

fost documentat şi implementat un sistem de management al calităţii conform 

standardului internaţional ISO 9001:2008. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor 

culturale ale muzeului s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei 

clientului, care a vizat întrebări referitoare la desfăşurarea activităţii de 

informare şi documentare, atitudinea muzeografilor, punctele slabe şi tari ale 

instituţiei şi ce aspecte ar trebui îmbunătăţite. 

În funcţie de opiniile consemnate în aceste chestionare se pot lua ca 

măsuri: 
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 organizarea de expoziţii şi programe mai atractive pliate pe nevoile, 

dorinţele şi interesele publicului; 

 dezvoltarea de oferte culturale personalizate în funcţie de public; 

 realizarea de expoziţii şi programe publice la sugestia vizitatorilor; 

 depistarea unor căi mai potrivite de prezentare a patrimoniului; 

 acordarea de facilităţi vizitatorilor. 

  

 5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei; 

Beneficiarul ţintă al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este 

publicul vizitator care e foarte variat din toate punctele de vedere: vârstă, sex, 

origine, interese, pregătire profesională, categorie socială, etc. 

Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti 

străini, grupuri cu anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu 

dizabilităţi) sau entităţi juridice. 

Pe termen scurt beneficiarul ţintă este: vizitatorul individual, 

(român/străin), vizitatorul venit în grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul 

care aparţine unor grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali vizitatori. 

Acestor consumatori culturali, muzeul trebuie să le ofere proiecte şi 

programe culturale de calitate (expoziţii de bază şi temporare, programe 

metamuzeale, etc.) dar şi diverse facilităţi. 

Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de 

învăţământ, agenţiile de turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile 

turistice, ONG-urile care au în statut activităţi culturale sau de protecţia 

mediului, instituţiile muzeale din ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, 

instituţiile de cultură, instituţiile administrativ locale, sponsorii. 

Fără îndoială, că beneficiarul pe termen lung este şi comunitatea locală 

care intră în contact permanent cu oferta culturală muzeală. 

Beneficiarilor pe termen lung trebuie să li se ofere facilităţi materiale de 

promovare (pliante, cărţi poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ convenabile 
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pentru instituţiile de învăţământ şi agenţiile de turism, invitarea la festivităţile 

organizate de muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi gratitudine. 

Pentru toţi beneficiarii activităţilor muzeale care, în egală măsură pot fi şi 

parteneri, este firesc să fie dezvoltate programe atractive şi adecvate în funcţie 

de motivaţiile şi dorinţele lor. 

 6. profilul beneficiarului actual; 

Din studiile realizate cu privire la dinamica vizitatorilor, cât şi în grupuri 

raportate la lunile fiecărui an, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă, se 

observă că cel mai mare număr de vizitatori se înregistrează în perioada de 

primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu 

precădere de vizitatori, individual, din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de 

la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi ce se 

află cazaţi în taberele şcolare ori pensiunile din Gorj sau judeţele limitrofe. 

De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori (80%) de la Casa-muzeu 

„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în 

perioada lunilor de vară când sunt concediile. 

Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări 

aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România 

şi care tranzitează Gorjul sau voluntari. Aceştia se înregistrează pe tot parcursul 

unui an calendaristic, dar marea lor majoritate ne calcă pragul în perioada de   

vară. Ţările reprezentate acoperă diferite zone ale Globului. 

Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se 

înregistrează la Peştera Polovragi, Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la 

Hobiţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă şi Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara. 

În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii 

conform standardului internaţional ISO 9001:2008. Pentru a contribui la 
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îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite de către muzeu s-a alcătuit un 

chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului. Din analiza datelor obţinute 

reiese că 91,5 % dintre cei chestionaţi au considerat atitudinea muzeografilor 

foarte bună, iar 8,5 % bună. În ceea ce priveşte activitatea de informare şi 

documentare a muzeului, 89% dintre cei evaluaţi a apreciat-o ca foarte bună, iar 

11% ca bună. 

Marea majoritatea a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are 

puncte slabe. 

Vizitatorilor care au venit la secţia de istorie şi arheologie le-au plăcut: 

seriozitatea ghizilor, colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, deschiderea 

faţă de public, curăţenia, modul de prezentare al informaţiei. 

Referitor la ce aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite vizitatorii 

apreciază că trebuie realizată mai multă promovare , extinderea spaţiului şi 

completarea expoziţiei cu noi exponate. 

Vor fi propuse programe şi proiecte culturale orientate către public prin 

care dorim să obţinem o sporire a prezenţei acestuia în cadrul lor, iar pe de altă 

parte formarea unui public-partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie 

de vârstă, statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de 

informare, de recreere, dar şi un loc în care să participe activ la iniţiative 

culturale şi de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

Totodată, pentru sporirea numărului de vizitatori se va realiza o strategie 

de promovare mai agresivă  prin consolidarea relaţiilor cu agenţiile de turism, 

industria hotelieră locală, montarea de indicatoare atractive, răspândirea stradal 

cu materiale promoţionale, flyere, emisiuni radio - tv, articole în presa scrisă, etc. 

În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale 

de tip muzeal trebuie avută în vedere diferenţa dintre categoriile de  vizitatori: 

 vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie 

temporară nouă, pentru un program metamuzeal, lansare de carte, 

etc. 
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 turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu 

au vizitat niciodată muzeul ori cu prilejul unui proiect cultural de 

anvergură; 

 familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un 

program metamuzeal ori pentru o festivitate specială; 

 adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere, 

suveniruri, realizarea unor fotografii, etc. 

 elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa 

cunoştinţele de la şcoală atât în timpul anului şcolar, dar mai ales în 

cadrul programului anual  Şcoala Altfel; 

 studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de 

specialitate, pentru efectuarea practicii ori pentru petrecerea 

timpului liber; 

 persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare. 

 

 B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia; 

 1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la 

nivel naţional şi strategia culturală a autorităţii; 

În exercitarea atribuțiilor manageriale, împreună cu echipa de conducere, 

am căutat să pliem obiectivele strategice ale Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” cu strategiile  stabilite în plan local, regional, național și 

european. 

Astfel, obiectivele strategice ale muzeului gorjean în perioada 2013-2018 

sunt în concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru 

perioada 2011-2020, precum și cu ariile tematice și obiectivele strategice ale 

documentelor europene pentru perioada 2011-2020 – Agenda culturală 

europeană și Strategia Uniunii Europene 2020. 
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Managementul muzeului vizează ca până în 2018 Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu”, prin diversitatea activităților și a funcțiilor sale 

specifice să reprezinte un reper esențial în ceea ce privește realizarea actului 

cultural în spațiul teritorial-administrativ al Gorjului, dar cu precădere în 

municipiul de reședință. 

 În ceea ce privește adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la 

politicile culturale la nivel naţional şi strategia culturală a județului, vom încerca 

să reliefăm mai jos, dacă obiectivele noastre, specifice pentru situația din județul 

Gorj se corelează cu Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 

național în perioada 2014-2020. 

 

PLAN DE MANAGEMENT PENTRU 

MUZEUL JUDEȚEAN GORJ 

„ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 

2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN 

DOMENIUL CULTURII ȘI 

PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Obiectiv strategic Obiective specifice Obiectiv strategic 

general 

Obiective 

specifice 

Obiectiv general. 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei  culturale a 

muzeului, mai 

ales prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin reliefarea 

rolului 

educațional și de 

prezentare a 

zestrei materiale 

și spirituale  a 

comunității 

gorjene 

o.s.1.Consolidarea 

statutului pe care îl 

are muzeul ca 

element de 

coeziune socială, 

atât în mediul rural 

cât și în mediul 

urban prin 

definirea identității 

culturale 

orășenești 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei specifice a 

muzeelor, în 

special prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin accentuarea 

rolului 

educațional și de 

protejare a 

identităților 

culturale pe care îl 

are acest tip de 

instituție 

1. Întărirea rolului 

major pe care îl 

pot juca muzeele, 

ca factor de 

coeziune socială, 

atât în mediul 

rural, prin 

promovarea 

tradițiilor locale, 

cât și în mediul 

urban, prin 

afirmarea 

identității 

culturale a 

locuitorilor 

orașelor 

2.Transformarea 

muzeului în 

mediator cultural 

și în beneficiar și 
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creator de servicii 

pe piața culturală 

prin potențarea 

valențelor 

culturale pe care 

acest tip de 

instituție le are și 

care nu sunt 

întotdeauna direct 

legate de 

patrimoniul 

deținut 

  

 o.s.2 Promovarea 

muzeului ca un 

veritabil centru 

cultural pentru 

comunitatea 

gorjeană 

 3. Afirmarea 

muzeelor ca 

adevărate centre 

culturale pentru 

comunitățile pe 

care le servesc. 

7. Formarea 

profesională a 

angajaților 

instituțiilor 

muzeale în 

instrumente 

digitale. 

 o.s.3 Dezvoltarea 

relațiilor de 

parteneriat cu 

instituții de profil 

din țară și 

străinătate, cu 

instituții de 

învățământ 

  

 o.s.4 Prezervarea 

bunurilor culturale 

mobile și imobile 

 5. Asigurarea 

aplicării 

Protocolului 

pentru Protecția 

bunurilor culturale 

în caz de conflict 

armat de la Haga. 

6. Promovarea 

utilizării 
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instrumentelor 

digitale în 

instituțiile 

muzeale 

Aceste obiective decurg în chip firesc din funcțiile specifice ale muzeului 

care sunt: dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, evidența 

și protejarea sa, punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, 

educării și recreării. 

Pentru aceasta este necesară respectarea următoarelor direcții de acțiune 

pe termen scurt, mediu și lung: 

 

Direcții principale de 

acțiune ale Muzeului 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” 2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL 

CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2014-2015 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2016-2018 

 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2018-2020 

D.p.a.1 Organizarea 

funcțională a muzeului 

1. Deblocarea 

concursurilor 

pentru ocuparea 

unor posturi 

libere astfel încât 

să crească 

ponderea 

personalului 

tânăr din  

instituțiile 

muzeale 

  

D.p.a.2 Dezvoltarea 

capacității manageriale 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale cât 

și a celorlalte 

resurse umane 

implicate în 
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diverse proiecte 

D.p.a.3 Continuarea 

formării profesionale și 

specializării pentru 

personalul auxiliar și de 

specialitate 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

1. Continuarea 

formării 

profesionale și 

specializării 

pentru 

personalul de 

specialitate. 

2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee 

1. Diversificarea 

tipologiei 

ocupaționale în 

domeniul 

cercetării, 

conservării și 

restaurării. 

 

D.p.a.4 Alocarea unor 

resurse adecvate pentru 

cheltuielile de investiții. 

3. Alocarea unor 

resurse adecvate 

pentru 

cheltuielile de 

investiții  care să 

permită reluarea 

achizițiilor de 

bunuri culturale 

  

D.p.a.5. Consolidarea 

colaborărilor 

internaționale pentru 

promovarea valorilor de 

patrimoniu 

 7. Includerea 

muzeelor și a 

colecțiilor 

publice în 

ansambluri 

culturale vaste 

care sub aspectul 

unor centre 

culturale să 

permită 

constituirea unor 

poli de atracție 

pentru vizitatori 

localnici și 

pentru turiști, 

care să 

beneficieze nu 

doar de serviciile 
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culturale oferite 

în sensul punerii 

în valoare a 

patrimoniului 

cultural, ci și de 

creația culturală 

curentă 

D.p.a.6 Valorificarea 

superioară a patrimoniului 

7. Formarea 

profesională a 

personalului de 

specialitate în  

vederea utilizării 

instrumentelor 

digitale. 

8. Sprijinirea 

folosirii 

instrumentelor 

digitale în 

vederea creșterii 

accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

instituțiile 

muzeale 

4. Dezvoltarea 

spațiilor 

destinate 

expunerii și 

depozitării în 

condiții 

corespunzătoare 

a colecțiilor și 

patrimoniului 

existent. 

5. Sprijinirea 

utilizării 

instrumentelor 

digitale în 

vederea 

protejării și 

promovării 

patrimoniului 

cultural deținut 

de instituțiile 

muzeale. 

6. Dezvoltarea 

unui sistem 

informațional 

complex care să 

asigure creșterea 

accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

muzee prin 

intermediul 

internetului 

1. Crearea unui 

sistem 

informațional 

complex și 

coerent care să 

asigure evidența 

bunurilor clasate, 

gestiunea și 

monitorizarea 

lor. 

 

D.p.a.7. Cursuri cu 

specializare în domeniul 

relațiilor publice, 

 2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 
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comunicării și animației 

culturale 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee. 

D.p.a.8 Modernizarea 

continuă a dotărilor 

tehnice, a laboratoarelor și 

atelierelor de restaurare 

 3.Modernizarea 

dotărilor tehnice, 

a laboratoarelor 

și atelierelor de 

restaurare. 

 

D.p.a.9. Identificarea 

nevoilor grupurilor țintă și 

a unor noi mijloace de 

promovare. 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

  

D.p.a.10 Creșterea 

capacității de inovare, 

rezolvare a problemelor și 

dezvoltarea activității 

instituției 

4. Stoparea 

diminuării 

colecțiilor prin 

pierderea, 

înstrăinarea sau 

neglijarea 

recondiționării 

5. Măsuri pentru 

corectarea 

veniturilor 

construite pe 

criterii adecvate 

specificului 

activității, 

luându-se în 

calcul în mod 

cumulativ 

performanța 

instituției și 

  



 194 

competențele 

individuale 

D.p.a.11 Întărirea 

capacității instituționale și 

de administrare a 

programelor, acțiunilor și 

activităților cultural-

educative 

  3. Încurajarea 

prin intermediul 

programelor 

muzeale a 

utilizării și 

reutilizării 

monumentelor  , 

ansamblurilor și 

siturilor istorice 

ca spații pentru 

proiecte 

culturale 

interdisciplinare-

modalitate de a 

atrage categorii 

de tineri care nu 

frecventează în 

mod obișnuit 

muzeele.  

D.p.a.12. Creșterea rolului 

instituțiilor de învățământ 

în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de 

învățare. 

6. Sporirea 

rolului/ funcției 

instituției școlare 

în promovarea 

rolului muzeelor 

în activitatea de 

învățare 

  

 

Strategia de dezvoltare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

cuprinde un obiectiv strategic general care reflectă prioritățile de dezvoltare ale 

muzeului și considerăm că se integrează obiectivului strategic pentru domeniul 

muzee definit în Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 

național pentru perioada 2014-2020. 

Muzeul va desfășura în această perioadă o serie de activități cultural-

educative, racordate la standardele și direcțiile principale de evoluție ale culturii 

românești și europene, punând în valoare și dinamizând adresabilitatea către 

comunitate a ofertei de bunuri și servicii culturale. 
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Specificitatea acestei instituții publice de cultură, interdisciplinaritatea și, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuințele și solicitările comunității 

vor determina o participare numeroasă și interactivă a publicului gorjean la toate 

activitățile muzeului. 

Obiectivele specifice din Planul de management pentru Muzeul Județean 

Gorj „Alexandru Ștefulescu” au fost stabilite, cum era și firesc, urmând linia 

obiectivului strategic general. 

Astfel, în Planul de management pentru perioada 2013-2018 au fost 

propuse programe și proiecte culturale orientate către public prin care dorim să 

obținem o sporire a prezenței acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte formarea 

unui public-partener specializat, diferențiat pe categorii  în funcție de vârstă, 

statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de 

recreere, dar și un loc în care să participe activ la inițiative culturale și de 

promovare a protejării patrimoniului cultural și natural. 

Obiectivul specific 3 nu se regăsește în Strategia sectorială în domeniul 

culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Acest obiectiv a fost stabilit în planul de management deoarece muzeul 

derulează proiecte de colaborare (expoziții temporare, congrese, simpozioane, 

comemorări, festivaluri, etc.) cu instituții de profil din țară și străinătate, 

instituții de învățământ, ONG-uri care au drept scop integrarea zestrei materiale 

și spirituale ale comunității locale în conștiința și sensibilitatea celor care 

alcătuiesc publicul vizitator. 

Referitor la direcțiile principale de acțiune așa cum au fost definite în 

Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”  

considerăm că se integrează în strategia sectorială în domeniul culturii și 

patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Din analiza comparativă a obiectivelor și direcțiilor principale de acțiune 

cuprinse în Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” și a celor cuprinse în Strategia sectorială în domeniul culturii și 
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patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 se poate concluziona că 

țintele propuse de către managementul muzeului pentru perioada 2013-2018 se 

integrează obiectivelor definite la nivel național. 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

 I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 

 Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost: 

- dezvoltarea și evidența patrimoniului; 

 - promovarea valorilor istorice din județul Gorj, introducerea acestora în 

literatura de specialitate internă și externă. 

3. Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului. 

 I.1. 1. Subproiectul – cercetarea ştiinţifică 

Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune 

culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe 

teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca contemporană. 

 Cercetările arheologice preventive și de supraveghere arheologică de 

pe „Varianta ocolitoare a Municipiului Târgu-Jiu” 

Responsabil: Vasile Marinoiu 

o  Investigaţiile arheologice preventive și de supraveghere efectuate 

de-a lungul anilor 2015-2016 au reliefat existența a 6(șase) situri arheologice 

care aparțin epocilor bronzului, geto-dacice și medievală cu inventarul specific 

reprezentat din vase ceramice întregi și fragmentare, dar și piese metalice.  

Cercetările arheologice preventive efectuate în lunile iunie-iulie 2017 la 

Groapa de împrumut din cadrul sitului nr. 6 (Lunca Romaneşti) de pe Varianta 

de ocolire a municipiului Târgu-Jiu au scos la iveală 81 de complexe 

arheologice. 

Ele reliefează existenţa unei aşezări deschise specifice celei de-a doua epoci 

a fierului şi epocii migraţiilor. 

 Cercetările arheologice sistematice întreprinse în așezarea fortificată 

„Cetate”, sat Păișani, comuna Stoina, județul Gorj. 
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Responsabil: Vlad V. Zirra, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile 

Pârvan”, București. 

Investigațiile arheologice sistematice au fost efectuate în luna iulie 2017, 

colectivul de cercetare aducând la lumină vestigiile fortificației compuse din 

materiale arse anterior asamblării lor în cadrul acestei structuri. Acesta constă 

din cărămizi și pământ argilos, fiecare din ele arse la roșu. Alături de ceramică s-

a găsit o cantitate semnificativă de resturi de faună domestică și sălbatică, toate 

acestea făcând, foarte probabil, parte dint-un ritual de întemeiere a fortificației 

respective. 

Inventarul ceramic descoperit se încadrează în a doua jumătate a secolului al IV-

lea a. Chr. 

 Supravegherea arheologică realizată în parcul Coloanei fără Sfârșit, 

Calea Eroilor, oraș Târgu-Jiu, județul Gorj 

     Responsabil: Gheorghe Calotoiu 

Supravegherea arheologică s-a desfășurat în lunile august-septembrie 2016 cu 

ocazia realizării unui sistem de irigații automatizat. Nu au fost depistate vestigii 

arheologice, întâlnindu-se sporadic fragmente de ceramică și sticlă din perioada 

contemporană. 

 Cercetările arheologice sistematice efectuate în aşezarea deschisă de 

la Târgu Logreşti-Seaca „Capul dealului”, judeţul Gorj. 

Responsabil: Radu Băjenaru, Institutul naţional de Arheologie „Vasile Pârvan ” 

Bucureşti. 

Reluarea cercetărilor arheologice în acest sit în perioada iulie-august 2017 au 

evidenţiat existenţa unei aşezări din prima epocă a fierului, faza târzie, unicat 

până acum în literatura de specialitate. În campania din anul precedent au fost 

trasate mai multe secţiuni cu dimensiuni diferite. Într-una dintre ele a fost 

investigat un bordei care conţinea inventar ceramic fragmentar şi întregibil 

specifice epocii respective. 
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 Cercetările arheologice preventive din vicusurile militare romane şi 

zonele de protecţie de la Bumbeşti-jiu „Gară”şi „Vârtop”, judeţul 

Gorj 

Responsabil: Vasile Marinoiu 

Cercetările din aceste două situri au fost reclamate de amplasarea unor stâlpi de 

110 Kv de la hidrocentrala Luncani (oraş Bumbeşti-Jiu) către staţia de 

transformare Parângu (cartier Curtişoara, oraş Bumbeşti Jiu) fiind efectuate în 

intervalul temporal august-septembrie 2017. 

Astfel, investigaţiile relizate aici au scos la lumină artefacte specifice epocii 

romane (materiale de construcţii fragmentare, ceramică de uz comun, piese 

metalice, etc) şi substrucţiile unor drumuri de incintă. 

 Cercetările  de supraveghere arheologică din curtea bisericii Sfântul 

Gheorghe de la Pleşa (oraş Bumbeşti Jiu), judeţul Gorj. 

Responsabil: Gheorghe Calotoiu. 

Supravegherea arheologică desfăşurată în perioada septembrie-octombrie 2017 a 

fost solicitată de lucrările de construire a unei copertine în curtea bisericii cu 

hramul Sf. Gheorghe din satul pleşa. 

Au fost efectuate mai multe casete care nu au furnizat materiale 

arheologice. 

 Cercetările arheologice preventive în vicusul militar roman de la 

Bumbeşti Jiu „Gară” 

Responsabil: Vasile Marinoiu. 

Cauza cercetării de aici a fost determinată de obţinerea de fonduri europene în 

vederea construirii: „Centru turistic muzeal Castru Roman, oraş Bumbeşti Jiu, 

judeţul Gorj – parcare şi alee pietonală de acces” fiind derulată în luna 

noiembrie 2017 

Investiţiile arheologice preventive au evidenţiat prezenţa unor artefacte din 

secolele II-III, fără structuri constructive. 
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 Cercetarea de supraveghere arheologică din comuna Albeni, judeţul 

Gorj. 

Responsabil: Vasile Marinoiu. 

Supravegherea arheologică derulată în luna decembrie 2017 a fost determinată 

de lucrările pentru construirea unui teren de fotbal cu gazon artificial. 

Nu au fost descoperite materiale arheologice şi nici anomalii care să facă 

posibilă prezenţa unor vestigii arheologice. 

I.2. Subproiectul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil 

 Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil 

aflat în depozitul muzeului. 

 Proiecte realizate: 

 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui 

număr de 1419 de bunuri culturale mobile existente în patrimoniul 

muzeului. 

Responsabil: Simona Voinescu 

 Înregistrarea în format digital a unui număr de 2500 bunuri culturale din 

Registrul de evidenţă analitică. 

Responsabil: Maria Părăianu 

 Întocmirea a 1419 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate 

în colecţiile de arheologice, istorie şi geologie. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Delia Cochină, Adina Cotorogea, Daniela 

Pătraşcu, Elena Firescu. 

 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în 

patrimoniul muzeului prin cercetare, donaţii şi achiziţii (425 – istorie, 

191– arheologie, 31 – etnografie, 11 – artă, 74 – ştiinţe naturale). 

Responsabil: Albinel Firescu, Elena Firescu, Adina Cotorogea 

 Întocmirea unui număr de 113 fișe analitice de evidență, cereri de clasare 

și rapoarte de expertiză pentru a fi incluse în categoria Tezaur (3) şi Fond 
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(110) a patrimoniului cultural naţional din domeniile arheologie, carte 

veche şi artă modernă. 

Responsabil: Vasile Marinoiu, Toma Rădulescu, Cătălin Davidescu. 

 II Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea 

stării de sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 

 măsuri de conservare a patrimoniului; 

 asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în 

expoziţii şi depozite; 

 restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 

 II.1 Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

Scop:  

 Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 

 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi 

depozite conform cu normele de conservare. 

Proiecte: 

 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din 

sălile de expoziţie şi depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 

Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Bără, Adina Troacă. 

 Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a 

patrimoniului existent în expunere şi depozite. 

Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Băra, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, 

Sabina Lupu, Maria Cartianu, Doina Pană, Roza Cochină, Ionuţ Firescu. 

 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare 

din Gorj de la Curtişoara. 

Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu, Cristinel Sanda, 

Damian Băra. 

 Lucrări de conservare primară la Cula Şiacu-Slivileşti. 
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Responsabil: Nicolae Hotoboc, Damian Băra. 

 Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi 

depozitele muzeului. 

Responsabili:Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, 

Doina Pană, Roza Cochină, Ionuţ Firescu. 

II.2. Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal 

Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de 

întregire, integrare şi completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, 

chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel 

încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Proiecte realizate: 

 Restaurarea a 33 de piese din colecția de textile etnografice 

Responsabil: Nicoleta Troacă 

 III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 

Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au 

fost: 

 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de 

expoziţii, simpozioane etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; 

 Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 III.1. Subcapitolul. Expoziţii de bază şi temporare. 

 III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie 

temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 23 ianuarie 2016, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al 

Arhivelor Naţionale, Școala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Maria Părăianu. 

o Status quo. Florin Hutium – artă vizuală. Expoziţie temporară de 

pictură 
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Data şi locul: 12 ianuarie – 12 februarie 2017. Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Responsabil: Dorina Cioplea, Dumitru Hortopan. 

o Poznan à la Europa. Europa à la Poznan. Expoziţie temporară 

fotodocumentară. 

Data şi locul: 26 ianuarie – 20 februarie 2017, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Partener: Ambasada Republicii Polonia la Bucureşti. 

Responsabil: Alina Tiţa, Hortopan Dumitru 

o Diptic. Rodica Jianu şi Lidia Mărgelu. Expoziţie temporară de 

pictură 

Data şi locul: 27 februarie – 27 martie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Responsabil: Dorina Cioplea 

o Salonul internaţional de Caricatură „Nicolae Petrescu - Găină”, 

ediţia a IX-a. Expoziţie temporară de caricatură. 

Data şi locul: 28 februarie – 28 martie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă din Craiova, Asociaţia 

Caricaturiştilor Profesionişti din România. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Expo – Caricatură. Şai. Expoziţie temporară de caricatură. 

Data şi locul: 6 aprilie – 6 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: UAPR – filiala Craiova, Asociaţia Caricaturiştilor Profesionişti din 

România. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o 9 mai  - Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua 

Europei. 

Data şi locul: 9 – 30 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca 

„Christian Tell”, Târgu-Jiu 
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Responsabili: Valentin Pătraşcu, Maria Părăianu, Adina Cotorogea. 

o Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, 

programe metamuzeale. 

Data şi locul: 20 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, 

Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Târgu Cărbuneşti. 

Parteneri: Centrul de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional „Tudor 

Vladimirescu”, Târgu-Jiu, Palatul Copiilor, Târgu-Jiu, Liceul de Arte 

„Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, Asociaţia „Măiastra”, Târgu-Jiu, Colegiul 

Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu, Titus Zamfiroiu, Maria 

Părăianu, Elena Firescu, Adina Cotorogea, Eugenia Firescu 

o Marius Turaiche. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 23 iunie – 17 iulie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Asociaţia pentru Cultură, Sport şi Reprezentare a poliţiştilor de 

pretutindeni. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu 

o Grigore Patrichi – Smulţi. Retrospectivă. Expoziţie temporară de 

sculptură. 

Data şi locul: Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Responsabil: Albinel Firescu 

o Centenar: Ecaterina Teodoroiu – eroina de la Jiu. Expoziţie 

temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 22 august – 14 septembrie 2017, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Partener: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea, Elena Firescu 

o Valer Neag. 2017. Expoziţie temporară de pictură şi sculptură. 

Data şi locul: 17 septembrie – 17 octombrie 2017, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 
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Partener: UAPR – filiala Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

o Gabriela Voicu. Porţi de trecere – omagiu mamei mele. Expoziţie 

temporară de pictură. 

Data şi locul: 17 septembrie – 17 octombrie 2017, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Responsabil: Dorina Cioplea 

o Monede Chinezeşti – O istorie de 3000 de ani. Frumuseţile Chinei. 

Expoziţii temporare de numismatică şi fotografie. 

Data şi locul: 12 octombrie – 12 noiembrie 2017, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Partener: Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti. 

Responsabili: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea. 

o 1 Decembrie  - Ziua Naţională a României. Expoziţie temporară 

fotodocumentară 

Data şi locul: 29 noiembrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, Serviciul Judeţean 

Gorj al Arhivelor Naţionale. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu, Elena Firescu, Adina Cotorogea, Daniela 

Pătraşcu. 

o Egografie miniaturală. Expoziţie naţională de pictură. Ediţia a III-a 

Data şi locul: 7 februarie 2017 – 7 ianuarie 2018, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Responsabil: Dorina Cioplea 

o Zilele Recunoştinţei. Expoziţie temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 16-31 decembrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu-Jiu, Serviciul 

Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. 

Responsabil: Valentin Pătraşcu 
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III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, 

lansări de carte la sediul instituției. 

 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data și locul: 14 ianuarie 2017, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” 

Târgu-Jiu. 

Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, Serviciul Județean 

Gorj al Arhivelor Naționale, Asociaţia „Doruleţ de România”, Târgu-Jiu. 

Responsabil: Valentin Pătrașcu. 

o Epoca bronzului în Oltenia. Ediţia a VI-a. Simpozion Naţional de 

Arheologie. 

Data şi locul: 11-13 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Gheorghe Calotoiu. 

o Antonie Dijmărescu. Un om în cetate, Editura CJCPCT Gorj, Târgu-

Jiu, 2017. Lansare de carte. 

Data şi locul: 19 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 26 mai 2017, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir. 

Responsabil: Valentin Pătraşcu 

o Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei „Albinuşa”, 

nr. 4 

Data şi locul: 7 iunie 2017, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Târgu 

Cărbuneşti. 

Responsabil: Eugenia Firescu 

o Nicolae Bâzu. Răsăritul unui apus. Despre viaţă – vol. 8. Lansare de 

carte. 

Data şi locul: 9 iunie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 
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o Sat şi stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. 

Ţăranii şi universul lor rural. Simpozion naţional de etnografie. Ediţia a 

VI-a. 

Data şi locul: 27-30 septembrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova. 

Responsabil: Albinel Firescu 

o Local Consumption and assimilation of foreign goods in the 

European Bronze Ahe symposium. Simpozion internaţional de 

arheologie. 

Data şi locul: 4-7 octombrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, DAI Rőmisch 

– Germanische Kommision (Frankfurt am Maiu), Institut fűr Ur-und 

Frűhgeschichte und Vorderasiatische Archäologie (Heidelberg). 

Responsabil: Dumitru Hortopan  

o Ion Popescu Voiteşti – un savant dat uitării. Evocare. 

Data şi locul: 18 noiembrie 2017, Casa memorială „Ion Popescu Voiteşti”, 

Bălăneşti 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

III.1.3. Proiecte metamuzeale 

o Brâncuşi. „Zbor şi dor”. Recital Felicia Filip. Teatrul de balet din 

Sibiu. 

Data şi locul: 19 februarie 2017, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Târgu-

Jiu. 

Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Asociaţia 

„Măiastra”, Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Balet şi operă de Noaptea muzeelor. Spectacol de balet şi muzică de 

operă. 
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Data şi locul: 20 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Târgu-Jiu 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Visul unei nopţi de vară. Spectacol de teatru. 

Data şi locul: 26 mai 2017, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Târgu Jiu 

Partener: Asociaţia Refugiu Urban.Târgu-Jiu 

Responsabil: Titus Zamfiroiu 

o Cântec pentru Domnica Trop. Tezaurul uman viu al României. 

Spectacol folcloric. 

Data şi locul: 15 iunie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Doruleţ din România”, Târgu-Jiu, N-Sat TV 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o British Documentary. Filme documentare. 

Data şi locul: 5 octombrie-16 noiembrie 2017, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 

Partener: British Council 

Responsabil: Alina Tiţa 

o Viorel Surdoiu – Poezie Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2017. 

Lansare de carte. 

Data şi locul: 12 octombrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Cenaclul Columna, Târgu-Jiu 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Festivalul Naţional al Copiilor „Maria Lătăreţu”, ediţia a VI-a. 

Festival de folclor 

Data şi locul: 5 noiembrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Doruleţ din România”, Târgu-Jiu, N-sat TV 

Responsabil: Dragoş Petre Predoiu 

o Gabriela Iancu. Atelier practic. Compoziţie fotografică şi natură 

statică. 
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Data şi locul: 11 noiembrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Alina Tiţa 

III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală. 

o Şcoala Planetelor. Spectacol educaţional despre Univers. 

Data şi locul: 20-24 februarie 2017, Muzeul de Artă 

Partener: Asociaţia „Şcoala Planetelor”, Oradea 

Responsabil: Alina Tiţa 

 În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanță pentru copii destinat 

familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale din 

cadrul acesteia. 

Data şi locul: 20-24 iunie 2017, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Școala Populară de 

Artă, Târgu-Jiu 

Responsabil: Elena Firescu, Nicoleta Troacă 

 III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara 

sediului instituţiei. 

 Ziua Eroilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 25 mai 2017, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia. 

Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

 Centenarul Primului Război Mondial. Luptele din Defileul Jiului și 

de la Schela. Reconstituire istorico-militară 

Data și locul: 13-14 octombrie 2017, podul Ferdinand, Târgu-Jiu, Poiana lui 

Mihai Viteazul, comuna Schela 

Parteneri: Asociația „Tradiții Ostăşeşti”, București, Asociația IR-33 - Cetatea 

Aradului, Asociația 6 Dorobanţi, Asociaţia Edelweiss ost, Asociaţia Tomis, 

Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali, Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de 

Arme. 
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Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 III.1.6. Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc.. 

În anul 2017 muzeul a participat la târguri şi festivaluri după cum urmează: 

o Festivalul Național al Copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediția a IV-a, 

Horezu, 04 martie 2017; 

 Târgul de Turism al Olteniei, Craiova, 10-12 martie 2016; 

 Festivalul Iei româneşti, Cipru, Nicosia, 27-29 mai 2017; 

 Participarea la programul „Internaţional Visitor Leadership 

Program – IVLP On Demand” al Ambasadei SUA la Bucureşti, 18-28 

iunie 2018, Washington, Los Angeles, New York; 

 Târgul Meșterilor Populari, ediția a XXXIX-a, Craiova, 24-26 

octombrie 2017;  

 Festivalul Național al Copiilor „Maria Lătărețu”, ediția a VI-a, 

Târgu-Jiu, 5 noiembrie 2017; 

 Festivalul Național de Folclor „Maria Lătărețu”, ediția a XXIV-a, 

Târgu-Jiu, 07-10 noiembrie 2017; 

 Târgul Internațional de Turism al României, București, 17-20 

noiembrie 2017; 

o Festivalul Naţional al Copiilor „Domnica Trop”, ediţia a VI-a, 

Târgu-Jiu, 9 decembrie 2017;  

o Simpozionul Naţional organizat de Muzeul Imnului Naţional „Casa 

Mureşenilor”, Braşov, 4-6 aprilie 2017; 

o Simpozionul Naţional „Istorie. Tradiţie. Armată”, ediţia a IV-a, 

organizat de Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Bucureşti, 

8-9 iunie 2017; 

o Simpozionul Internaţional organizat de Biblioteca Judeţeană 

„Alexandru şi Aristia Aman” Craiova, 8-10 iunie 2017; 
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o Simpozionul Naţional „Centenarul primului Război Mondial, 

Campania 1917”, organizat de Asociaţia Naţională ”Cultul Eroilor – 

Regina Maria”, filiala Vâlcea, Focşani, 6-7 august 2017; 

o Simpozionul naţional organizat de filiala Constanţa a Muzeului 

Militar Naţional „Regele Ferdinand I” şi Asociaţia Culturală „Astra 

Dobrogeană”, Constanţa, 3-4 septembrie 2017 

o Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe Culturale”, ediţia a 

VII-a, Craiova, 27-28 septembrie 2017; 

o Simpozionul Internaţional „Local consumption and assimilation of 

foreign goods in the European Bronze Age Symposium”, Târgu-Jiu, 4-7 

decembrie 2017 

 III.1.7. Proiecte ca partener. 

o (Pre)view. Expoziţie temporară de arte plastice. 

Data şi locul: 26 ianuarie-20 februarie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Dorina Cioplea 

o Moştenirea Magherilor. Proiect educativ regional: 

Data şi locul: 20 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială „Antonie 

Mogoş” Ceauru-Băleşti. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Serviciul Judeţean 

Gorj al Arhivelor Naţionale, Asociaţia „Şcoala Gorjeană”, Târgu-Jiu. 

Responsabil: Albinel Firescu 

o Mystikosmidea. Panaite Chifu. Expoziţie temporară de pictură şi 

sculptură 

Data şi locul: 27 octombrie – 27 noiembrie 2017, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie. 
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Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin 

Brâncuşi”, Târgu-Jiu. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Să ne cunoaştem istoria. Reconstituirea Bătăliei de la Podul Jiului. 

Proiect educaţional. 

Data şi locul: 28 octombrie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Asociaţia „Victoria 

Internaţional”. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Albinel Firescu 

o Nicolae Fleissig. Versant aleatoriu. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 16 martie 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin 

Brâncuşi” Târgu-Jiu 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Repere etnografice mehedinţene. Costumul popular. Expoziţie 

temporară de etnografie 

Data şi locul: 13 aprilie – 12 mai 2017, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Responsabil: Albinel Firescu 

 3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse; 

În anul 2017 muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu funcţiile 

principale ale instituţiei. 

 Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural  a avut ca 

obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice 

din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi 
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externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au 

avut ca scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o 

succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca bronzului şi până în epoca 

medievală. Au continuat cercetările arheologice preventive și de supraveghere 

arheologică de pe „Varianta ocolitoare a municipiului Tg-Jiu” unde au fost 

investigate 6 (șase ) așezări din epocile bronzului, geto-dacică și medievală. 

În același timp, s-au continuat și cercetările arheologice sistematice 

întreprinse în așezarea fortificată geto-dacică de la Păișani - „Cetate”, comuna 

Stoina. 

De asemenea, au debutat şi cercetările arheologice sistematice de la Târgu 

Logreşti – Seaca „Capul Dealului” unde investigaţiile au scos la iveală o aşezare 

din prima epocă a fierului, faza târzie, singura până acum din România. 

Spre finalul anului 2017, în vicusul militar de la Bumbeşti Jiu „Gară” au 

fost efectuate cercetări în vederea eliberării terenului de sarcină arheologică, 

acestea fiind reclamate de construirea în viitor a unui muzeu al fortificaţiei, 

parcare şi alei de acces. 

Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a 

patrimoniului cultural mobil existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de 

cercetare, donaţie şi achiziţie. 

 În anul 2017 au fost întocmite 1419 de fişe analitice de evidenţă şi 

introduse în programul DocPAT. 

 De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a 

bunurilor culturale au fost introduse 2500 de piese.  

Au fost inventariate un număr de 732 bunuri culturale. 

S-a întocmit documentaţia pentru a fi incluse în categoria Tezaur (3 piese) 

şi Fond (110 piese) mai multe bunuri culturale mobile. 

A fost editat nr. XIX al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu 

un larg ecou în lumea ştiinţifică. 
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În perioada 18-28 iunie 2017 o delegaţie de la muzeu a participat prin 

programul „IVLP On Demand” la o vizită profesională în SUA cu tema 

„Management şi design muzeal” unde au avut loc vizite la muzee şi întâlniri cu 

experţi americani în domeniul culturii. 

 Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a 

desfăşurat sub forma a două proiecte care au urmărit menţinerea stării de 

sănătate a obiectelor de muzeu. 

 Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea 

nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii 

microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conforme cu normale 

de conservare. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la  Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara , Casa memorială „Tudor Vladimirescu ” din 

comuna Vladimir, județul Gorj şi la Cula de la Şiacu – Slivileşti. 

 S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în 

expunere şi depozite şi s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 

 Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea 

de tratamente chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului 

cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialor în 

urma cercetărilor arheologice. 

 Programul  Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma 

unor proiecte ale căror obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi 

diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări etc. în 

cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a urmărit 

integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, 

festivaluri, momente coregrafice şi de operă care au avut drept scop 
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diversificarea ofertei culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi 

creşterea vizibilităţii instituţiei. 

 Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de 

chestionare care au privit expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea 

creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

 C. Organizarea, funcţionare instituţiei şi propuneri de restructurare 

şi/sau reorganizare, mai bună, după caz: 

 1. măsuri de organizare internă; 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” îşi desfăşoară activitatea având 

ca fundament Regulamentul de Organizare şi Funcţionare întocmit în baza Legii 

311/2013 a Muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare, a altor 

ordine şi norme specifice muzeului şi a Regulamentului de Ordine Interioară. 

Pe parcursul anului 2017 s-au modificat la iniţiativa managerului 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii 

ale muzeului. 

Modificările propuse s-au efectuat cu încadrarea în numărul maxim de 

posturi aprobate, iar sumele aferente drepturilor salariale au fost prevăzute în 

bugetul aprobat pentru anul 2017 cu respectarea încadrării în plafonul 

cheltuielilor de personal. 

De asemenea, prin adresa nr. 185/06 02 2017 înaintată Consiliului 

Judeţean Gorj s-a propus suplimentarea numărului de angajaţi cu 4(patru) 

posturi, pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii muzeului, după cum 

urmează: 

- 1 (un) post de supraveghetor, studii medii la Casa-muzeu „Maria 

Lătăreţu”, sat Bălceşti, comuna Bengeşti – Ciocadia în cadrul Compartimentului 

memorialistică; 

- 1 (un) post de conservator, studii superioare, gradul profesional debutant 

în cadrul Secţiei de Istorie şi Arheologie; 
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- 1 (un) post de arheolog, studii superioare, gradul profesional debutant în 

cadrul Secţiei de Istorie şi Arheologie; 

 - 1 (un) post de economist, studii superioare, gradul profesional IA în 

cadrul Compartimentului financiar-contabilitate. 

Prin adresa nr. 783/19 04 2017 am propus modificarea Statului de funcţii 

după cum urmează: 

 - transformarea  a două posturi de muzeograf, gradul profesional I din 

cadrul  Secţiei de Istorie şi Arheologie, în muzeograf, gradul profesional IA, ca 

urmare a îndeplinirii de către ocupanţii posturilor a condiţiilor de promovare în 

cadrul profesional imediat următor; 

 - transformarea postului de referent IT, treapta profesională I din cadrul 

Compartimentului achiziţii publice, IT şi relaţii publice în referent IT, treapta 

profesională IA, ca urmare a îndeplinirii de către ocupantul postului a condiţiilor 

de promovare în treaptă profesională imediat următoare. 

Propunerile au fost aprobate prin Hotărârea nr. 74/28 04 2017 a 

Consiliului Judeţean Gorj. 

În luna iunie 2017 s-a demarat procedura de organizarea a concursului de 

ocupare a două posturi de execuţie, vacante pe perioadă determinată (perioada în 

care două angajate titulare de post se aflau în concediu de maternitate de 2(doi) 

ani de muzeograf în cadrul Secţiei de Istorie şi Arheologie şi al Secţiei  de Artă 

şi Etnografie. 

Candidaţii înscrişi la concurs nu au îndeplinit condiţiile de participare, 

posturile rămânând în continuare vacante. 

Totodată, prin adresa nr. 1252/16 06 2017 s-a solicitat Consiliului 

Judeţean Gorj modificarea Statului de Funcţii prin transformarea postului , de 

muncitor calificat (fochist), treapta profesională I în post de muncitor calificat 

(fochist), treapta profesională IV din cadrul Compartimentului administrativ. 

Solicitarea noastră a survenit ca urmare a faptului că pentru postul de 

muncitor calificat (fochist), treapta profesională I nu au fost îndeplinite criteriile 
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legale specifice postului respectiv de către nici un candidat înscris la 

concursurile(3) organizate de către muzeu. 

Conform Hotărârii nr. 109/29 06 2017 a Consiliului Judeţean Gorj 

propunerea Muzeului Judeţean Gorj  „Alexandru Ştefulescu” a fost aprobată. 

Prin adresa nr. 1773/05 09 2017 s-a propus modificarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare a Statului de Funcţii şi a Organigramei muzeului 

prin transformarea postului vacant de muzeograf IA din cadrul secţiei de Istorie 

şi Arheologie în post de şef secţie, muzeograf IA, prin înfiinţarea Secţiei de 

Memorialistică care să includă casele memoriale şi casele-muzeu ce au fost 

organizate în memoria unor personalităţi istorice, ştiinţifice sau artistice din 

judeţul Gorj.  

Înfiinţarea  acestui post devenea oportună deoarece răspunde de întreaga 

activitate a secţiei pe care o coordonează, sub toate aspectele, implicând atât 

fondul, cât şi formele pe care le implică această coordonare. 

Conform Hotărârii 158/29 09 2017 solicitarea muzeului a fost aprobată. 

Prin adresa nr. 2097/12 10 2017 s-a propus Consiliului Judeţean Gorj 

modificarea Organigramei, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi 

Statului de Funcţii ale Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, după 

cum urmează: 

- înfiinţarea unui post de inspector de specialitate (contabilitate), funcţie 

contractuală de execuţie, studii superioare, gradul profesional I la 

Compartimentul financiar contabilitate: 

- promovarea profesională a unui post de restaurator textile, studii medii, 

treapta profesională I, în post de restaurator textile, studii medii, treapta 

profesională 1A din cadrul Secţiei de Istorie şi Arheologie, ocupantul acestuia 

îndeplinind condiţiile de promovare în treapta profesională imediat superioară; 

 - reîncadrarea profesională a unui număr de 5 (cinci) funcţii contractuale 

de execuţie, perioadă nedeterminată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj 

nr. 137/31 07 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
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publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

„Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi 

instituţiile/serviciile publice din subordine. 

În şedinţa Consiliului Judeţean Gorj  din 30 10 2017 s-a aprobat 

modificarea Organigramei Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare ale Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

În anul 2017 s-au organizat concursuri pentru ocuparea următoarelor 

posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată. 

 - 1 (un) post supraveghetor, treapta profesională I în cadrul Secţiei de 

Istorie şi Arheologie; 

- 1 (un) post muncitor calificat, treapta profesională IV în cadrul Secţiei 

de Istorie şi Arheologie; 

- 1 (un) post supraveghetor, treapta profesională I în cadrul Casei 

memoriale „Ion Popescu Voiteşti” de la Bălăneşti; 

 - 1 (un) post supraveghetor, treapta profesională I în cadrul Casei 

memoriale „Tudor Vladimirescu” de la Vladimir; 

- 1 (un) post inspector de specialitate, gradul profesional I în cadrul 

Secţiei de Istorie şi Arheologie; 

Concursurile s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi a Regulamentului de Organizare şi desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare 

funcţiilor contractuale din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru 

ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile subordonate Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 876/2014, în temeiul HG 286/2011,cu modificările şi 

completările ulterioare, cu încadrarea în bugetul cheltuielilor de personal aprobat 

pentru anul 2017. 

În urma desfăşurării concursurilor s-au ocupat toate posturile. 

De asemenea, pe baza deciziei Consiliului General al Consiliului Naţional 

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, adoptată în 



 218 

cadrul reuniunii din data de 28 09 2017, prin Ordinul MCI nr. 649/17 10 2017 a 

fost ocupat şi postul de cercetător ştiinţific gradul I. 

Pentru anul 2018 se va avea în vedere promovarea în trepte şi grade 

profesionale a angajaţilor care îndeplinesc condiţiile legale, precum şi ocuparea 

tuturor posturilor vacante. 

Totodată, pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii instituţiei ne vom 

adresa Consiliului Judeţean Gorj pentru suplimentarea numărului de angajaţi cu 

3 (trei) posturi după cum urmează: 

 - 1 (un) post de supraveghetor, studii medii la Casa-muzeu „Maria 

Lătăreţu”, sat Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia; 

- 1 (un) post de conservator general, studii superioare; 

- 1 (un) post de arheolog, studii superioare; 

 2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

 În anul 2017, la solicitarea managerului Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu”, Consiliul Județean Gorj a modificat Organigrama, 

Statul de funcții şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei prin 

transformarea unor posturi în grade şi trepte profesionale imediat următoare, 

suplimentarea numărului de posturi şi înfiinţarea unui post de şef de secţie aş 

Compartimentului memorialistică . 

Modificările în cauză au vizat Secţia de Istorie şi Arheologie, Secţia de 

Artă şi Etnografie, Compartimentul memorialistică şi Compartimentul 

administrativ. 

Totodată, solicitările transmise de către muzeu Consiliului Judeţean Gorj 

au fost aprobate. 

 3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere. 

 Conform art. 12, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” managementul instituţiei este 

asigurat de un director (manager). 
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 În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de 

administraţie, ca organ deliberativ de conducere. 

Anul trecut, Consiliul de administraţie a avut 7 (şapte) întruniri luându-se măsuri 

pentru desfăşurarea normală şi eficientă a activităţii instituţiei. Acestea au vizat 

activitatea editorială, activitatea consignaţiei, publicarea de materiale de 

promovare, achiziţionarea de bunuri culturale mobile, stabilirea preţului de 

vânzare a unor suveniruri etc. 

 Tot în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu 

ştiinţific cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau 

structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

 În anul 2017, Consiliul ştiinţific s-a întrunit de 5 (cinci) ori asigurându-se 

cadrul firesc de dezvoltare a strategiei culturale a muzeului. 

 Astfel, s-au aprobat planurile de activitate pe anul 2017, planul editorial, 

achiziţionarea de bunuri culturale mobile, Agenda culturală pentru 2018, 

reorganizarea unor expoziţii de bază de la obiectivele muzeului situate în 

teritoriu, organizarea unor expoziții temporare care nu au fost prevăzute în 

Agenda culturală pe anul 2017, etc.. 

 Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie. 

 4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, 

cursuri evaluare, promovare, motivare/sancţionare); 

 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are o structură 

organizatorică funcţională care corespunde misiunii şi scopurilor sale, 

desfăşurându-şi activitatea în mai multe locuri. 

În linii mari, schema de posturi este completă respectându-se disciplina 

muncii. 

Angajaţii au pregătirea profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care o 

îndeplineşte, realizând sarcinile trasate în condiţii de respectare a calităţii şi 

termenilor stabilite de manager. Unii manifestă iniţiativă şi creativitate. 
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Tehnicile motivaţionale folosite în Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” au ca fundament ideea că omul reprezintă cea mai preţioasă resursă 

din instituţie. 

O modalitate de a motiva personalul angajat este asigurarea retribuţiei 

lunare la data stabilită în contractul individual de muncă. Acest lucru 

echivalează cu posibilitatea angajaţilor de a-şi satisface trebuinţele fiziologice şi 

spirituale. 

Tehnicile motivaţionale însumează o gamă variată vizând mai ales 

evoluţia profesională şi personală a individului, recunoaşterea, aprecierea etc. 

Mai exact, în cadrul Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

managerul: 

- reîntocmeşte anual fişele postului în care sunt precizate clar 

atribuţiile fiecărui salariat; 

- comunică clar sarcinile de serviciu, parametrii calitate/timp, 

modul în care se realizează controlul; 

- asigură participarea specialiştilor la formele de perfecţionare 

promovate de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare 

Profesională; 

- stimulează angajaţii să-şi desăvârşească educaţia şi pregătirea 

profesională prin participarea la studii superioare sau studii 

aprofundate de profil; 

- creează, în funcţie de activitate, echipe de lucru armonizate care 

conlucrează la îndeplinirea sarcinilor; 

- recunoaşte realizările profesionale în timpul întâlnirilor 

trimestriale de analiză, precum şi mustrarea celor care au realizat 

abateri; 

- asigură cadrul de colaborare a muzeografilor cu organizaţii 

profesionale de profil; 

- permite muncitorilor inventivi să participe la luarea deciziilor. 
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Managementul este exigent, perseverent şi flexibil care stimulează 

creativitatea prin angajarea muzeografilor în căutarea de soluţii la unele 

probleme concrete, să promoveze lucrul în echipă şi să acţioneze potrivit 

în mai multe din situaţiile ivite. 

 Existenţa unei comunicări ample, deschise asupra muncii şi semnificaţiei 

sale facilitează înţelegerea şi destinderea atmosferei de muncă din 

instituţie. 

 O atenţie specială s-a acordat în anul 2017 pregătirii profesionale şi 

perfecţionării personalului muzeal: 

Nr. 

crt. 
NUME/PRENUME 

DENUMIRE 

CURS 

PROGRAM DE 

PREGĂTIRE/PERFE

CŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CATEGORIE 

DE PERSONAL 

PERIOADA/LO

CUL 

1. PĂRĂIANU 

MARIA 

Bazele 

muzeologiei 

(modulele II-

III) 

Curs de perfecţionare  Muzeograf  06-17 martie 

2017, 06-16 

iunie 2017, 

Bucureşti 

2. PANĂ DOINA Bazele 

muzeologiei 

(modulele II-

III) 

Curs de perfecţionare  Muzeograf  06-17 martie 

2017, 13-24 

noiembrie 2017, 

Bucureşti 

3.  BĂLĂCESCU 

GEORGETA 

Finanţe 

publice locale 

şi 

contabilitatea 

instituţiilor 

Specializare  Economist  18-25 iunie 

Vişeul de Sus 

4. ŞERBESCU-

BUTUCEA ANA-

MIRELA 

Finanţe 

publice locale 

şi 

contabilitatea 

instituţiilor 

Specializare  Inspector de 

specialitate 

18-25 iunie 

Vişeul de Sus 

5. HORTOPAN 

DUMITRU 

IVLP, US. 

Museum 

Design and 

Management 

Specializare  Director  18-28 iunie 

2017, 

Washington 

DC, Los 

Angeles, New 

York, SUA 

6. TIŢA ALINA 

EUGENIA 

IVLP, US. 

Museum 

Design and 

Management 

Specializare  Economist 18-28 iunie 

2017, 

Washington 

DC, Los 

Angeles, New 

York, SUA 
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7. TIŢA ALINA 

EUGENIA 

Conector - 

Erasmus 

Specializare Economist 01-07 iulie 

2017, Bucureşti 

8. ŞERBESCU-

BUTUCEA ANA-

MIRELA 

Arhivar Specializare  Inspector de 

specialitate 

13 noiembrie 

2017-13 

ianuarie 2018, 

Târgu-Jiu 

9. COTOROGEA 

ADINA 

GABRIELA 

Comunicare 

în limba 

oficială 

Specializare  Muzeograf  31 martie-02 

aprilie 2017, 

Târgu-Jiu 

10. FIRESCU ELENA 

MARIA 

Comunicare 

în limba 

oficială 

Specializare  Muzeograf  31 martie-02 

aprilie 2017, 

Târgu-Jiu 

 

În ceea ce priveşte evaluarea personalului instituţiei pentru anul 2017 toţi 

angajaţii  au obţinut FOARTE BINE. 

 În anul 2017 s-au promovat în grade și trepte profesionale imediat 

superioare angajații care au îndeplinit condițiile legale. 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor. 

În anul 2017 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor 

probleme: 

 Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor expoziţiei temporare 

din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie; 

 Reparaţii curente la Casa de la Romaneşti (schimbare învelitoare) din 

cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Reparații curente la casa memorială „Tudor Vladimirescu”, sat Vladimir, 

comuna Vladimir, județul Gorj (schimbarea învelitoarei și refacerea 

gardului de împrejmuire); 

 Reparații curente la Peștera de la Polovragi (suduri, vopsiri); 

 Reparații curente la gardul de împrejmuire (suduri, vopsiri) al Muzeului 

Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara. 

 

 6. măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea 

autorităţilor sau a unor organisme de control în perioada raportată; 
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 Cu ocazia controlului efectuat de către inspectorii de muncă din cadrul 

ITM Gorj în data  de 05 04 2017 au fost dispuse măsuri în domeniul relaţiilor de 

muncă care au fost duse la îndeplinirea pe parcursul anului 2017 de către Muzeul 

Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

În perioada 08. 05 – 09. 06. 2017 Compartimentul Control Intern din cadrul 

Consiliului Judeţean Gorj  a efectuat controlul la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu”. Misiunea de control a avut ca obiective: 

- respectarea normelor legale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli a instituţiei publice şi prevederile legale privind înregistrarea în evidenţa 

contabilă a operaţiunilor economico-financiare. 

- modul de gestionare şi analiză a riscurilor la nivelul instituţiei conform 

Metodologiei de implementare a standardului 8 – Managementul Riscului (a 

Procedurii) de Sistem – Managementului Riscului). 

În urma controlului s-a lăsat de îndeplinit ca măsură elaborarea unei metodologii 

de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul instituţiei, 

identificarea şi analiza acestora, elaborarea procedurilor de sistem şi actualizarea 

procedurilor operaţionale conform reglementărilor în vigoare. 

Această măsură a fost dusă la îndeplinire la termenul stabilit. 

În perioada 11-12. 09. 2017 a avut loc controlul care a vizat recertificarea 

Sistemului de Management al Calităţii prin ISO 9001:2008. 

Obiectivele auditului au fost: 

- evaluarea eficacităţii sistemului de management în totalitatea sa, ţinând cont de 

modificările interne şi externe şi relevanţa şi aplicabilitatea lui continuă la domeniul 

certificării; 

- evaluarea modului în care angajamentul managementului a asigurat menţinerea 

eficacităţii şi îmbunătăţirea sistemului de management în scopul creşterii 

performanţei generale; 
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- evaluarea eficacităţii sistemului de management privind îndeplinirea 

obiectivelor organizaţiei şi ale rezultatelor intenţionate ale sistemului de 

management respectiv. 

Domeniul de audit a fost administrarea, conservarea şi expunerea patrimoniului 

cultural muzeal al judeţului Gorj. 

Concluziile echipei de audit au fost că auditul s-a desfăşurat corespunzător, 

conform prevederilor din contractul încheiat între SRAC CERT, cu respectarea 

procedurilor SRAC CERT aplicabile şi a planului de audit. 

Propunerea echipei de audit a fost de reînnoire a certificatului de conformitate 

cu standardul/ ele de referinţă al /2SM. 

În data de 18. 10. 2017 a avut loc un control tematic efectuat la Muzeul Judeţean 

Gorj „Alexandru Ştefulescu” de către Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor 

Naţionale, republicată. 

În urma controlului s-au stabilit mai multe măsuri de remediere a deficienţelor 

constatate care au fost duse la îndeplinire în totalitate. 

 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate (2017): 

          - mii lei - 

Nr. 

crt. 

CATEGORII PROGRAMAT 

lei 

REALIZAT 

lei 

1. Venituri proprii 418,00 405,79 

2.  Subvenţii 2799,10 2637,40 

3. Cheltuieli de întreţinere şi pentru realizarea 

programului anual (bunuri şi servicii) 

1489,20 1396,01 

4. Cheltuieli de personal 1629,30 1549,05 

5. Cheltuieli de capital: investiţii 98,60 98,13 

6. Cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 
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2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată 2017 

Realizat 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 

cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari (lei) 

36,04 

2. Fonduri nerambursabile (mii lei) - 

3. Număr de activităţi educaţionale 44 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de 

presă) 

256 

5. Număr de beneficiari neplătitori 5207 

6. Număr de beneficiari plătitori 76 504 

7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/frecvenţă media zilnică 

23 

 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 46 

9. Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 389.369 

10. Venituri proprii din alte activităţi (lei) 19.533 

 

Tabelul managementului  economico-financiar  pentru anul 2017 
Pentru realizarea obiectivelor asumate de management pentru anul 2017, 

este necesar un buget cu  următoarea structură: 
 

Nr. 

crt. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Anul 2017 

-mii lei- 

1. Bugetul de venituri, din care: 3118,50 

 

-    venituri proprii/alte surse atrase 418 

-    alocaţii bugetare   2799,10  

-    fonduri europene nerambursabile - 

2. Cheltuieli de întreținere, din care: 3118,50 

 

-    cheltuieli de personal 1629,31 

-     bunuri şi servicii 1489,20 

Cheltuieli de dezvoltare, din care: 98,60 

- proiecte cu finanţări din fonduri europene - 

- cheltuieli de capital:investiţii 98,60 
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3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) din care: 100% 

 

- venituri proprii realizate din activitatea de bază 6,72 

-     venituri proprii realizate din alte activităţi - 

-     venituri realizate din prestări de servicii culturale - 

4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 100% 

5. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%) - 

6. Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii bugetare (%) 100% 

7. Cheltuieli pe beneficiar din care: 1489,20 

 
- din credite bugetare 1173,70 

-     din venituri proprii/alte surse atrase 315,50 

 

Criteriile de performanţă realizate în anul 2017:  

          1. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

a) din alocații bugetare – 2799,10 lei; 

b) din surse atrase – 418 lei;  

2. Gadul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituţiei – minim 

9,27 % 

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor – 55,62%; 

4. Gradul de acoperire a cheltuielilor de personal din subvenţie  -  100 %; 

5. Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii din totalul cheltuielilor - 

maxim 44,39 %; 

6. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu bunuri şi servicii din subvenţie  -  

39,19 %, 

7. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor/agendelor de cultură 

(lansări de carte, evocări, expoziţii, târguri, cercetări, studii, vernisaje, 

aniversări/comemorări a unor mari personalităţi, activităţi de recunoaştere a 

localităţilor cu istorii vechi şi autentice de artă, cultură şi educaţie, de 

recunoaştere şi premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a altor instituţii, organisme şi entităţi, în revigorarea şi 

dezvoltarea actului cultural şi creşterea gradului de atracţie, interes şi preocupare 

a beneficiarilor pentru domeniul specific de  activitate al instituţiei de  muzeu 

şi/sau activităţii cultural-educative în general etc.), din care:   

     a) la sediu - minim  42 

     b) în afara sediului  - minim  

7 

           8. Numărul beneficiarilor (spectatori, vizitatori – număr reprezentat de 

cifrele înregistrate în evidenţele analitice/contabile ale instituţiei, indiferent de 

categoria de bilete – preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.), din care: 

a) la sediu –5 207 

b) în  proiecte –  11 235 

c) beneficiari din categoria de vârstă cuprinsă între 0 - 14 ani –  38.632 

9. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, alte 

evenimente organizate etc. – 6  ;  

10. Proiecte realizate ca partener/coproducător – 6; 
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11. Iniţieri de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în vederea completării 

efortului financiar din alocaţii bugetare (fonduri europene, fonduri 

guvernamentale, donaţii, sponsorizări, alte fonduri nerambursabile) –  2; 

    Acest punct se va evalua în baza rapoartelor întocmite de 

compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean, situaţii ce vor reflecta, 

pentru perioada stabilită prin prezentul contract de management, istoricul 

oportunităţilor de finanţare nerambursabile existente la nivel naţional şi 

specifice domeniului său de activitate, în condiţiile întrunirii criteriilor de 

eligibilitate aferente posibilelor programe/proiecte de accesat, atât individual, cât 

şi în parteneriat cu diverse entităţi, proiecte purtătoare de beneficii de orice fel 

(financiare, materiale, imagistice, relaţionare, administrative etc.) pentru 

instituţia manageriată. 

12. Proiecte în curs de implementare sau realizate cu cel puţin 50% din 

venituri proprii, inclusiv donaţii şi sponsorizări – 2 

       Sumele corespunzătoare acestor venituri proprii vor fi solicitate distinct 

Consiliului Judeţean, din bugetul anual propriu al judeţului, cu justificarea 

sumelor reprezentând încasări realizate din activitatea  muzeului;  

13. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - 

minim1 studiu; 

14. Suport informaţional pentru realizarea de materiale şi filme documentare 

privind istoricul Muzeului Județean Gorj, locale situate pe raza administrativ-

teritorială a judeţului Gorj – 1;  

15. Parteneriate active cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj pentru coordonarea şi promovarea activităţii specifice la nivel 

local –  3;  

16. Realizarea de chestionare privind modul de percepere şi asimilare a 

informaţiilor oferite populaţiei judeţului Gorj de către Muzeul Județean Gorj –  2;  

17.  Prelucrarea pe suport electronic a unui număr de bunuri culturale  -  

12,64 % 

18. Asigurarea stării de echilibru economic la nivelul instituţiei – limita 

procentuală minimă este: buget realizat/buget planificat  ≥ 101,08 %.  

 

    Perfecționarea personalului: 

- numărul de angajați participanți la diverse forme de perfecționare: - 8 

- vizite  la  muzee  din țară: - 2. 

 

 E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin proiectul de management: 

Se realizează prin raportarea la: 

1. Viziune; 
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Indiferent  de timp şi spaţiu, muzeul s-a impus ca instituţia care 

colecţionează, tezaurizează, conservă  şi restaurează mărturii ale trecutului. 

 Muzeul  reprezintă conştiinţa la care a ajuns comunitatea despre propria ei 

activitate culturală. Muzeul îi ajută pe oameni să privească în trecut. 

2. Misiune. 

 Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a 

colecţiona, conserva, cerceta, restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei, 

mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, în 

special din arealul Gorjului, folosind ca modalitate de expresie patrimoniul 

muzeal pe care îl deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreării. 

 Mesajul pe care îl are instituţia este următorul: Priveşte în trecut! 

Cunoaşte identitatea locală, cultura şi civilizaţia acestor locuri. 

3.Obiective (generale şi specifice) 

 Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale a 

muzeului, mai ales prin integrarea dimensiunii participative şi prin 

reliefarea rolului educaţional şi de prezervare a zestrei materiale şi 

spirituale a comunităţii gorjene. 

 Obiective specifice: 

 Consolidarea statutului pe care îl are muzeul ca element de 

coeziune socială, atât în mediul rural, prin promovarea 

tradiţiilor ţărăneşti cât şi în mediul urban prin definirea 

identităţii culturale orăşeneşti 

 Promovarea muzeului ca un veritabil centru cultural pentru 

comunitatea gorjeană. 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de profil din 

ţară şi străinătate, cu instituţii de învăţământ. 

 4. strategia culturală pentru întreaga perioadă de management. 
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Pentru realizarea acestor obiective trebuie corelate organic cu funcţiile 

specifice ale muzeului care sunt constituirea, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului muzeal, evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea sa, punerea 

în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

Prin aceasta este necesară respectarea următoarelor direcţii de acţiune pe 

termen scurt, mediu şi lung: 

 organizarea funcţională a muzeului; 

 dezvoltarea capacităţii manageriale; 

 continuarea formării profesionale şi specializării pentru personalul 

auxiliar şi de specialitate; 

 asigurarea cu personal a tuturor obiectivelor muzeale din oraş şi 

teritoriu; 

 consolidarea spiritului de echipă; 

 alocarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile de investiţii; 

 asigurarea securităţii patrimoniului; 

 consolidarea colaborărilor internaţionale pentru promovarea 

valorilor de patrimoniu; 

 valorificarea superioară a patrimoniului, 

 cursuri cu specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi 

animaţiei culturale; 

 modernizarea continuă a dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi 

atelierelor de restaurare; 

 consolidarea-restaurare clădirilor – monument istoric intrate recent 

în administrarea muzeului; 

 identificarea nevoilor grupurilor ţintă; 

 identificarea unor noi mijloace de promovare; 

 asigurarea resurselor financiare pentru reparaţii şi dotări; 



 230 

 asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane 

în cadrul instituţiei în vederea realizării cu maximă eficienţă a 

misiunii acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor; 

 creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi 

dezvoltarea activităţii instituţiei; 

 întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, 

acţiunilor şi activităţilor cultural-educative; 

 atragerea de fonduri din surse externe; 

 gestionarea eficientă a bugetului; 

 creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de învăţare. 

 5. strategie şi plan de marketing. 

Pentru următoarea perioadă de management muzeul îşi va păstra acelaşi 

mesaj. 

Rolul de instituţie care colecţionează tezaurizează, conservă şi restaurează 

mărturiile trecutului va constitui o prioritate şi pentru această perioadă. 

Astfel, prin implicarea colectivului muzeal în actele şi manifestările 

cultural – educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, proiectelor 

metamuzeale, prin pregătirea profesională a specialiştilor, prin reorganizarea 

depozitelor, îmbogăţirea şi amenajarea unor expoziţii de bază, dar şi prin 

cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural local vom urmări să consolidăm 

rolul şi locul muzeului de important locaş de cultură pe piaţa culturală judeţeană. 

Muzeul va desfăşura în continuare o serie de activităţi cultural-educative, 

racordate la standardele şi direcţiile principale de evoluţie ale culturii româneşti 

şi europene, punând în valoare şi dinamizând adresabilitatea către comunitate a 

ofertei de bunuri şi servicii culturale. 

Specificitatea  acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea şi, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările comunităţii 
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vor determina o participare numeroasă şi interactivă a publicului gorjean la toate 

activităţile muzeului. 

Se va căuta să centrăm activitatea muzeului pe beneficiile, aşteptările şi 

dorinţele publicului larg. 

Pentru aceasta, muzeul trebuie să acţioneze în următoarele direcţii: 

 prezentarea şi cercetarea echilibrată şi selectivă a colecţiilor; 

 facilitarea accesului la informaţie a publicului prin organizarea de 

programe adecvate, 

 adaptarea unor programe de formare şi informare a publicului consumator 

al actului cultural muzeal; 

 realizarea periodică de sondaje de opinie a vizitatorilor şi a nevoilor de 

informare a acestora; 

 atragerea de finanţări, inclusiv de cofinanţări naţionale şi internaţionale, 

sponsorizări; 

 creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii locale. 

 

6. Programe propuse și realizate în anul 2017   

(managementul de proiect, centralizatorul de 

programe/proiecte/beneficiar) 

   

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 
Descriere  Scop  Grup ţintă 

1. 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi 

evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea 

valorilor istorice şi 

arheologice din 

judeţul Gorj 

-realizarea unor 

studii de specialitate 

editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări” 

-elaborarea riguroasă a unor 

proiecte care să prezinte într-

o succesiune culturală şi 

cronologică evoluţia 

comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul 

gorjului din antichitate şi 

până în epoca modernă; 

-întocmirea documentelor de 

evidenţă tradiţională şi 

informatizată a patrimoniului 

cultural mobil. 

-reliefarea în revista „Litua” 

a activităţii de cercetare 

ştiinţifică a muzeului 

-comunitatea locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-specialişti din muzeu 
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2. 

Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care 

urmăresc menţinerea 

stării de sănătate a 

piesei de muzeu: 

-măsuri de 

conservare primară; 

-asigurarea unui 

mediu optim 

permanent pentru 

piesele muzeale 

aflate în expoziţie şi 

depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural 

-păstrarea nemodificată a 

formei şi structurii bunurilor 

muzeale; 

-asigurarea unor condiţii 

microclimatice optime în 

spaţiile expoziţionale şi 

depozite 

-comunitatea locală; 

copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti în domeniu 

3. 

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

-organizarea de 

expoziţii de bază sau 

temporare, 

simpozioane, 

aniversări, 

comemorări, lansări 

de carte, etc. în 

cadrul muzeului, în 

judeţ şi în ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice 

care au marcat istoria 

locală şi naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

Atragerea unui public cât 

mai numeros şi diversificat; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei; 

-integrarea activităţii 

muzeului în sfera 

preocupărilor comunităţii 

gorjene; 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti din muzee; 

-oameni de cultură. 

4. 

Programe 

metamuzeale 

-organizarea de 

spectacole, momente 

coregrafice (balet), 

festivaluri 

-diversificarea ofertei 

culturale; 

-atragerea unui public cât 

mai numeros; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei 

-copii; 

-tineri, adulţi; 

-vârstnici; 

-artişti 

5. 

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului Gorj 

-participarea la 

săptâmîna turismului 

gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu 

agenţiile de turism; 

-consilierea în 

vederea realizării 

unor filme 

documentare ori de 

promovare; 

-sporirea vizibilităţii 

instituţiei; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea veniturilor proprii 

-copii, tineri, adulţi; 

- vîrstnici; 

- comunitatea locală şi 

naţională; 

- agenţii de turism; 

-străini 
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6. 

Programul de 

cercetare 

sociologică 

-completarea de 

chestionare care 

privesc atât 

expoziţiile de bază, 

cât şi cele temporare 

-conturarea profilului 

vizitatorului; 

-îmbunătăţirea activităţii. 

-vizitatorii; 

-elevii; 

-studenţi; 

-adulţi; 

-vârstnici 
    

  7. Proiecte în cadrul programelor propuse și realizate în anul 2017   

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte  

în cadrul 

progra-

mului 

Denumirea proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei)/Buget 

realizat 

1. 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea valorilor 

istorice şi arheologice din 

judeţul Gorj; 

-realizarea unor studii de 

specialitate 

editarea revistei „Litua. 

Studii şi cercetări”. 

 

 

 

 

5 

1. Cercetarea arheologică sistematică în 

aşezarea geto-dacică de la Stoina 

„Păişani”; 

2. Cercetarea arheologică sistematică 

din așezarea de epoca bronzului de la 

Târgul Logrești – Seaca „Capul 

Dealului”; 

3. Evidenţa analitică a     patrimoniului 

cultural mobil; 

4. Editarea revistei „Litua. Studii  şi 

cercetări”. 

5. Cercetarea etnografică a judeţului 

Gorj. 

80 000/ 
64 876 

2. 

Conservarea 

şi restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care urmăresc 

menţinerea stării de 

sănătate a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de conservare 

primară; 

-asigurarea unui mediu 

optim permanent pentru 

piesele muzeale aflate în 

expoziţie şi depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.   Conservarea patrimoniului muzeal; 

2.    Restaurarea patrimoniului muzeal. 

53. 000/ 

27.220 

3. 

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

-organizarea de expoziţii 

de bază sau temporare, 

simpozioane, aniversări, 

comemorări, lansări de 

carte, etc. în cadrul 

muzeului, în judeţ şi în 

ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice care 

au marcat istoria locală şi 

 

27 
1. Ecaterina Teodoroiu în memoria 

gorjenilor; 

2. 24 ianuarie 1859 – Unirea 

Principatelor Dunărene; 

3. Muzeul pe înţelesul celor mici; 

4. 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a 

României, Ziua Victoriei, Ziua Europei; 

5. Diptic – Rodica Jianu şi Lidia 

Mărgelu – expoziţie temporară de 

pictură; 

6. Nicolae Fleissig – Sculptură; 

178.200/ 

171.112 
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naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

7. ŞAI – un artist printre poliţişti; 

8. Gheorghe Tătărescu – promotorul 

modernizării Gorjului interbelic; 

9. Târgul Floriilor; 

10. Epoca bronzului în Oltenia – 

simpozion de arheologie; 

11. Noaptea muzeelor; 

12. Ziua eroilor; 

13. Tudor Vladimirescu în memoria 

gorjenilor; 

14. 10 ani de la inaugurarea Muzeului 

de literatură „Tudor Arghezi”, Tg. 

Cărbuneşti; 

15. EGOgrafie – expoziţie temporară de 

pictură, grafică şi textile; 

16. În bătătura bunicilor; 

17. Ateliere de vacanţă pentru copii; 

18. Zilele Muzeului Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara; 

19. Comemorarea a 100 de ani de la 

sacrificiul suprem al Ecaterinei 

Teodoroiu; 

20. Valer Neag – umbre pe zid – 

expoziţie de sculptură, 

21. 14 octombrie Luptele de la Podul 

Jiului; 

22. Panaite Chifu – Sculptură şi desen; 

23 Interaction – Local assimilation of 

foreign influences and goods. Congres 

Internaţional de Arheologie Preistorică; 

24. Ion Popescu Voiteşti – un savant 

dat uitării – evocare; 

25. 1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României; 

26. EGOgrafie miniaturală – expoziţie 

temporară de pictură; 

27. Zilele Recunoştinţei – evocare şi 

expoziţie temporară; 

4. 

Programe 

metamuzeale 
-organizarea de 

spectacole, momente 

coregrafice (balet), 

festivaluri. 

 

5 
1. Festivalul copiilor „Maria Lătăreţu”; 

2. Festivalul copiilor „Domnica Trop”; 

3. Zborul. Momente coregrafice; 

4. Festivalul Folcloric „Filofteia 

Lăcătuşu”; 

5. Cântec pentru Domnica Trop – 

tezaurul uman viu al României. 

6.000/ 

 15.000  

5. 

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului 

Gorj 

-participarea la săptămâna 

turismului gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu agenţiile 

de turism; 

-consilierea în vederea 

realizării unor filme 

documentare ori de 

promovare. 

1 1. Zilele turismului gorjean. 

10.000/ 

10 025,26 
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6 

Programul de 

cercetare 

sociologică 

completarea de 

chestionare care privesc 

atât expoziţiile de bază, 

cât şi cele temporare 

1 Chestionare sociologice privitoare la 

expoziţiile de bază şi temporare ale 

muzeului 
1.000 

TOTAL BUGET ESTIMAT /REALIZAT PENTRU PROGRAMUL MINIMAL 2017 289.210,26 

           

8.Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru 

perioada de management; 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” va derula şi alte activităţi 

ocazionale care vor facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale: 

- colaborarea cu universităţi din judeţ şi ţară pentru efectuarea 

practicii de specialitate a studenţilor; 

- organizarea de serate literar-muzicale, concerte de pian, 

spectacole de teatru; 

- promovarea agresivă a turismului local; 

- lansări de carte şi reviste. 

  

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o 

estimare a resurselor financiare ce trebuie alocate de către autoritate, 

precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.  

 1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 2018    

mii lei 

1. TOTAL VENITURI, din care 

1.a. venituri proprii, din care 

1.a.1. venituri activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenţii/alocaţii 

1.c. alte venituri 

 

3784,60 

 

475,60 

 

516,50 

3 309 

 

 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care 

2.a. Cheltuieli de personal 

3784,60 

2432 
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2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli cu reparaţii curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

2432 

 

1257 

 

 

10,00 

 

 

48,60 

  

 Tabelul managementului  economico-financiar  pentru anul 2018 
Pentru realizarea obiectivelor asumate de management pentru anul 2018, 

este necesar un buget cu  următoarea structură: 
 

Nr. 

crt. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Anul 2018 

-mii lei- 

1. Bugetul de venituri, din care: 3 784,60 

 

-    venituri proprii/alte surse atrase     475,60 

-    alocaţii bugetare   3 309  

-    fonduri europene nerambursabile - 

2. Cheltuieli de întreținere, din care: 3 784,60 

 

-    cheltuieli de personal 2 432 

-     bunuri şi servicii 1 304 

Cheltuieli de dezvoltare, din care: - 

- proiecte cu finanţări din fonduri europene - 

- cheltuieli de capital:investiţii 48,60 

3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) din care: 100% 

 

- venituri proprii realizate din activitatea de bază 9,33 

-     venituri proprii realizate din alte activităţi - 

-     venituri realizate din prestări de servicii culturale - 

4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 100% 

5. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%) - 

6. Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii bugetare (%) 100% 

7. Cheltuieli pe beneficiar din care: 1304 

 
- din credite bugetare 920 

-     din venituri proprii/alte surse atrase 384 

 

  CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTR ANUL 2018:  

          1. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

b) din alocații bugetare – 3 309 lei; 

b) din surse atrase –475,60 lei;  

2. Gradul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituţiei – minim 

12,57% 

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor – 64,26%; 

4. Gradul de acoperire a cheltuielilor de personal din subvenţie  -  100 %; 
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5. Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii din totalul cheltuielilor - 

maxim 44,34 %; 

6. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu bunuri şi servicii din subvenţie  -  

27,81 %, 

7. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor/agendelor de cultură 

(lansări de carte, evocări, expoziţii, târguri, cercetări, studii, vernisaje, 

aniversări/comemorări a unor mari personalităţi, activităţi de recunoaştere a 

localităţilor cu istorii vechi şi autentice de artă, cultură şi educaţie, de 

recunoaştere şi premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a altor instituţii, organisme şi entităţi, în revigorarea şi 

dezvoltarea actului cultural şi creşterea gradului de atracţie, interes şi preocupare 

a beneficiarilor pentru domeniul specific de  activitate al instituţiei de  muzeu 

şi/sau activităţii cultural-educative în general etc.), din care:   

     a) la sediu - minim  32 

     b) în afara sediului  - minim  

5 

           8. Numărul beneficiarilor (spectatori, vizitatori – număr reprezentat de 

cifrele înregistrate în evidenţele analitice/contabile ale instituţiei, indiferent de 

categoria de bilete – preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.), din care: 

a) la sediu – minim 76 504 

b) în  proiecte –  minim 10 000 

c) beneficiari din categoria de vârstă cuprinsă între 0 - 14 ani –  minim 

50.000 

9. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, alte 

evenimente organizate etc. – minim 5 ;  

10. Proiecte realizate ca partener/coproducător – minim  5; 

11. Iniţieri de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în vederea completării 

efortului financiar din alocaţii bugetare (fonduri europene, fonduri 

guvernamentale, donaţii, sponsorizări, alte fonduri nerambursabile) – minim 2; 

    Acest punct se va evalua în baza rapoartelor întocmite de 

compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean, situaţii ce vor reflecta, 

pentru perioada stabilită prin prezentul contract de management, istoricul 

oportunităţilor de finanţare nerambursabile existente la nivel naţional şi 

specifice domeniului său de activitate, în condiţiile întrunirii criteriilor de 

eligibilitate aferente posibilelor programe/proiecte de accesat, atât individual, cât 

şi în parteneriat cu diverse entităţi, proiecte purtătoare de beneficii de orice fel 

(financiare, materiale, imagistice, relaţionare, administrative etc.) pentru 

instituţia manageriată. 

12. Proiecte în curs de implementare sau realizate cu cel puţin 50% din 

venituri proprii, inclusiv donaţii şi sponsorizări – minim 2 

       Sumele corespunzătoare acestor venituri proprii vor fi solicitate distinct 

Consiliului Judeţean, din bugetul anual propriu al judeţului, cu justificarea 

sumelor reprezentând încasări realizate din activitatea  muzeului;  
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13. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - 

minim1 studiu; 

14. Suport informaţional pentru realizarea de materiale şi filme documentare 

privind istoricul Muzeului Județean Gorj, locale situate pe raza administrativ-

teritorială a judeţului Gorj – minim 1;  

15. Parteneriate active cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj pentru coordonarea şi promovarea activităţii specifice la nivel 

local – minim 3;  

16. Realizarea de chestionare privind modul de percepere şi asimilare a 

informaţiilor oferite populaţiei judeţului Gorj de către Muzeul Județean Gorj – 

minim 1;  

17.  Prelucrarea pe suport electronic a unui număr de bunuri culturale  -  

minim 12,64 % 

18. Asigurarea stării de echilibru economic la nivelul instituţiei – limita 

procentuală minimă este: buget realizat/buget planificat  ≥ 97 %. 

  

    Perfecționarea personalului: 
- numărul de angajați participanți la diverse forme de perfecționare: - 

minim 4 

- vizite  la  muzee  din țară: - minim 2. 
 

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de raportare; 

 Pentru anul 2017 am estimat un număr de 82 000 de beneficiari ai 

serviciilor culturale de tip muzeal. 

3. Analiza programului minimal pentru anul 2018: 

  Programe propuse pentru anul 2018 

Nr. 

crt. 

Denumire program Descriere  Scop  Grup ţintă Perioada  

1. Cercetarea ştiinţifică şi 

evidenţa patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea valorilor 

istorice şi arheologice din 

judeţul Gorj 

-realizarea unor studii de 

specialitate 

editarea revistei „Litua. 

Studii şi cercetări” 

-elaborarea riguroasă a 

unor proiecte care să 

prezinte într-o 

succesiune culturală şi 

cronologică evoluţia 

comunităţii umane 

sesizate arheologic pe 

teritoriul gorjului din 

antichitate şi până în 

epoca modernă; 

-întocmirea 

documentelor de 

evidenţă tradiţională şi 

informatizată a 

patrimoniului cultural 

mobil. 

-reliefarea în revista 

-comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-specialişti din 

muzeu 

Ianuarie-

decembrie 

2018 
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„Litua” a activităţii de 

cercetare ştiinţifică a 

muzeului 

2. Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului muzeal 

-activităţi care urmăresc 

menţinerea stării de 

sănătate a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de conservare 

primară; 

-asigurarea unui mediu 

optim permanent pentru 

piesele muzeale aflate în 

expoziţie şi depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural 

-păstrarea nemodificată 

a formei şi structurii 

bunurilor muzeale; 

-asigurarea unor 

condiţii microclimatice 

optime în spaţiile 

expoziţionale şi 

depozite 

-comunitatea 

locală; 

copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti în 

domeniu 

Ianuarie-

decembrie 

2018 

3. Valorificarea 

patrimoniului muzeal 

-organizarea de expoziţii 

de bază sau temporare, 

simpozioane, aniversări, 

comemorări, lansări de 

carte, etc. în cadrul 

muzeului, în judeţ şi în 

ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice care 

au marcat istoria locală şi 

naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

Atragerea unui public 

cât mai numeros şi 

diversificat; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei; 

-integrarea activităţii 

muzeului în sfera 

preocupărilor 

comunităţii gorjene; 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti din 

muzee; 

-oameni de 

cultură. 

Ianuarie – 

decembrie 

2018 

4. Programe metamuzeale -organizarea de 

spectacole, momente 

coregrafice (balet), 

festivaluri 

-diversificarea ofertei 

culturale; 

-atragerea unui public 

cât mai numeros; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei 

-copii; 

-tineri, adulţi; 

-vârstnici; 

-artişti 

 

5. Promovarea turistică a 

patrimoniului cultural 

al judeţului Gorj 

-participarea la săptâmîna 

turismului gorjean; 

-încheierea de parteneriate 

cu agenţiile de turism; 

-consilierea în vederea 

realizării unor filme 

documentare ori de 

promovare; 

-sporirea vizibilităţii 

instituţiei; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea veniturilor 

proprii 

-copii, tineri, 

adulţi; 

- vîrstnici; 

- comunitatea 

locală şi 

naţională; 

- agenţii de 

turism; 

-străini 

 

6. Programul de cercetare 

sociologică 

-completarea de 

chestionare care privesc 

atât expoziţiile de bază, 

cât şi cele temporare 

-conturarea profilului 

vizitatorului; 

-îmbunătăţirea 

activităţii. 

-vizitatorii; 

-elevii; 

-studenţi; 

-adulţi; 

Ianuarie – 

decembrie 

2018 
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-vârstnici 

 

 Proiecte din cadrul programelor (2018) 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

progra-

mului 

Denumirea proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

1. 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi 

evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea 

valorilor istorice 

şi arheologice 

din judeţul Gorj; 

-realizarea unor 

studii de 

specialitate 

editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări”. 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Cercetarea arheologică 

sistematică în aşezarea geto-dacică 

de la Stoina „Păişani”; 

2. Cercetarea arheologică 

sistematică din așezarea de epoca 

bronzului de la Târgul Logrești – 

Seaca „Capul Dealului”; 

3. Evidenţa analitică a     

patrimoniului cultural mobil; 

4. Editarea revistei „Litua. Studii  şi 

cercetări”. 

5. Cercetarea etnografică a 

judeţului Gorj. 

80.000,00 

2. 

Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care 

urmăresc 

menţinerea 

stării de sănătate 

a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de 

conservare 

primară; 

-asigurarea unui 

mediu optim 

permanent 

pentru piesele 

muzeale aflate 

în expoziţie şi 

depozite; 

-ateliere de 

vacanţă, ateliere 

de creaţie pentru 

elevi. 

-restituirea 

formei originale 

a bunului 

cultural. 

 

 

 

 

       

2 

1.   Conservarea patrimoniului 

muzeal; 

2.    Restaurarea patrimoniului 

muzeal. 

 

 

 

 

 

 

53.000,00 

3. 

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

-organizarea de 

expoziţii de 

bază sau 

temporare, 

simpozioane, 

aniversări, 

comemorări, 

lansări de carte, 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ecaterina Teodoroiu în memoria 

gorjenilor;  

2. Georgiana şi Corin Brandt. 

Pictură; 

3. 24 ianuarie 1859 – Unirea 

Principatelor Dunărene; 

4. Blagoveşteniile – rit şi 

sărbătoare; 
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etc. în cadrul 

muzeului, în 

judeţ şi în ţară. 

-prelegeri 

despre 

evenimente şi 

personalităţi 

istorice care au 

marcat istoria 

locală şi 

naţională; 

-ateliere de 

vacanţă, ateliere 

de creaţie pentru 

elevi. 
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5. Centenarul Unirii Basarabiei cu 

România; 

6. Rodica Popescu. Pictură, grafică 

şi sculptură; 

7. 9 mai – Ziua Independenţei de 

Stat a României, Ziua Victoriei, 

Ziua Europei; 

8. Epoca bronzului în Oltenia. 

Simpozion naţional de arheologie; 

9. ŞAI. Expoziţie temporară  de 

caricatură; 

10. Ziua Eroilor. Expoziţie 

temporară fotodocumentară; 

11. Prin Târgu-Jiul de odinioară; 

Ion Ţârlea. Expoziţie temporară de 

fotografie; 

12. Noaptea muzeelor; 

13. Tudor Vladimirescu în 

memoria gorjenilor; 

14. Tudor Arghezi – poetul şi 

apicultorul; 

15. În bătătura bunicilor; 

16. Sat şi societate; 

17. EGOgrafie; 

18. Centenarul Primului Război 

Mondial. Reconstituire istorico-

militară; 

19. Centenarul Primului Război 

Mondial. Expoziţie 

fotodocumentară; 

20. Şcoala de toamnă. Ţăranul şi 

universul său cultural; 

21. Grănicerii trecătorilor din cetăţi 

şi din morminte. Colocviu 

internaţional de arheologie 

funerară; 

22. Luptele de la Podul Jiului. 

Reconstituire istorico-militară. 

23. Ion Popescu-Voiteşti – un 

savant dat uitării. Evocare. 

24. Centenarul Unirii Bucovinei şi 

Transilvaniei cu România; 

25. EGOgrafie miniaturală; 

26. Zilele Recunoştinţei; 

27. Festivalul Internaţional de Film 

Turistic; 

28. Proiect artistic: Ansamblul 

sculptural „Drumul regelui” – 

Transalpina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282. 000 

4. 

Programe 

metamuzeale 

-organizarea de 

spectacole, 

momente 

coregrafice 

(balet), 

festivaluri. 

 

 

 

4 

1. Festivalul Naţional de Folclor al 

copiilor „Maria Lătăreţu”; 

2. Festivalul Naţional de Folclor al 

copiilor „Domnica Trop”; 

3. Zborul. Momente coregrafice; 

4. Festivalul „Filofteia Lăcătușu” 

 

 

 

27.000 
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5. 

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului Gorj 

-participarea la 

săptămâna 

turismului 

gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu 

agenţiile de 

turism; 

-consilierea în 

vederea 

realizării unor 

filme 

documentare ori 

de promovare. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1. Zilele turismului gorjean. 

 

 

 

 

 

 

10.000 

6 

Programul de 

cercetare 

sociologică 

completarea de 

chestionare care 

privesc atât 

expoziţiile de 

bază, cât şi cele 

temporare 

 

 

1 

1. Chestionare sociologice 

privitoare la expoziţiile de bază şi 

temporare ale muzeului 

 

 

 

1.000 

           TOTAL BUGET ESTIMAT PENTRU PROGRAMUL MINIMAL 453.000 

 

 

01. 01. 2018 – 31. 08. 2018 

 
A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 

 

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

adresează aceleiaşi comunităţi; 

1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii 

şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului 

liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori 

economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 

2. Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” 

Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Târgu-Jiu – desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare 

şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu 

rol în asigurarea coeziunii sociale şi accesului la informaţie. 
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3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj este un aşezământ cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj 

având  atribuţii fundamentale ca: cercetarea, conservarea, protejarea, 

transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 

4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj – este un aşezământ cultural de drept public şi 

instituţie de spectacole şi concerte. 

5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată 

în subordinea Consiliului judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de 

cercetare şi realizare de spectacole  pe baza unui repertoriu ales prin elaborarea 

şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi străinătate. 

6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a 

Arhivelor Naţionale care are ca atribuţii principale administrarea, supravegherea 

şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional, 

precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 

7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al 

Ministerului Culturii – îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul 

protejării patrimoniului cultural naţional, colaborează cu autorităţile publice şi 

instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare  a bunurilor din 

patrimoniul cultural naţional etc. 

8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu – Jiu – instituţie aflată în 

subordinea Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu are ca obiect de activitate 

realizarea de producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale constând din 

spectacole de teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării 

actului de cultură, a educării publicului spectator. 

9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea 

expoziţională a Casei-muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la Dobriţa, comuna 
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Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia comunităţii 

locale. 

10. Asociaţiile şi fundaţiile (Şcoala Gorjeană, Măiastra, Doruleţ de România, 

Columna) au ca scop promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale şi 

culturale ale membrilor săi şi ale societăţii, precum şi satisfacerea nevoilor 

acestora în domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin activităţi 

culturale educative, inovative şi de tineret. 

11. Instituţiile de învăţământ au cel mai important parteneriat dezvoltat, 

permanent cu muzeul. El a devenit tradiţional şi a furnizat marea majoritate a 

beneficiarilor atât pentru vizitarea expoziţiilor de bază ori temporare ale 

muzeului, cât şi pentru alte activităţi culturale derulate de-a lungul unui an 

calendaristic. 

Împreună cu aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de 

colaborare (expoziţii, simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese 

rotunde, etc.) care au avut drept scop integrarea zestrei materiale şi spirituale ale 

comunităţii locale în conştiinţa şi sensibilitatea celor care  alcătuiesc publicul – 

vizitator. 

Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, 

realizând o legătură trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a 

intrat în conştiinţa prezentului şi au prefigurat viitorul. 

 

 2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi, ameninţări); 

 

 Puncte tari: 

 sediul muzeului - două obiective situate central în municipiul de reşedinţă, 

iar celelalte răspândite echilibrat în teritoriul judeţului; 

 poziţie de prestigiu având în administrare cele mai valoroase documente 

ale identităţii noastre; 
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 existenţa unei dotări tehnico-materiale moderne; 

 existenţa unui personal de specialitate şi auxiliar calificat: 

 existenţa unui patrimoniu muzeal bogat, variat, original şi reprezentativ; 

 derularea de proiecte de sensibilizare a comunităţii pentru cunoaşterea şi 

respectarea patrimoniului cultural, material şi imaterial, mobil şi imobil; 

 dezvoltarea acţiunii de formare şi educaţie continuă; 

 desfăşurarea de activităţi privind cunoaşterea, prezervarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului muzeal; 

 satisfacerea continuă a nevoilor spirituale ale comunităţii locale; 

 existenţa unei oferte culturale bogate şi diversificate; 

 prezenţa unui public fidel; 

 existenţa de parteneriate pe arii tematice variate cu instituţiile de 

învăţământ. 

 Puncte slabe: 

 existenţa insuficientă a unor analize sociologice care să ofere informaţii 

clare despre profilul consumatorului cultural; 

 dotarea slabă a laboratoarelor de restaurare; 

 personal insuficient pentru activitatea de restaurare; 

 insuficienta pregătire a personalului pentru managementul de proiecte 

culturale; 

 absenţa unor instrumente şi norme privind evaluarea patrimoniului 

cultural; 

 implicarea relativ redusă a mediului de afaceri în programele şi proiectele 

culturale muzeale; 

 experienţă redusă în promovarea voluntariatului în cadrul proiectelor 

culturale derulate de muzeu. 

Oportunităţi: 

 dezvoltare ascendentă, integrare europeană; 
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 legături amiabile cu forul tutelar; 

 existenţa unui cadru legislativ care reglementează funcţiile şi statutul 

muzeelor; 

 dezvoltarea turismului; 

 afilierea muzeului la reţele şi circuite  internaţionale; 

 programe europene care vizează patrimoniul; 

 oportunităţi de finanţare naţionale şi internaţionale; 

 organizarea împreună cu Consiliul Judeţean Gorj de programe şi proiecte 

comune; 

 existenţa Institutul Naţional pentru Cercetarea şi Formarea Culturală de 

pe lângă Ministerul Culturii; 

 existenţa unei strategii  judeţene de dezvoltare durabilă – 2011-2020. 

 -  Ameninţări:  

 evoluţiile macroeconomice negative actuale; 

 nivelul scăzut de salarizare a personalului muzeal de specialitate; 

 starea precară a reţelelor de transport care influenţează şi accesul turistic; 

 lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu valorificarea 

patrimoniului cultural local: turism, industrie hotelieră, construcţii civile, 

transporturi, servicii pentru consumatori; 

 parteneriat defectuos cu agenţiile de turism; 

 retrocedările revendicate de moştenitorii de drept şi pasivitatea 

autorităţilor în ceea ce priveşte identificarea unor soluţii viabile; 

 lipsa de fonduri pentru reabilitarea unor clădiri; 

 producerea de incendii şi deteriorări de patrimoniu; 

 insuficienta cunoaştere a rolului muzeului în cadrul comunităţii. 

  

 3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea 

acesteia; 
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 În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor: 

- conferinţă de presă organizată cu ocazia lansării albumului - testament al 

Mariei Lătăreţu „Sus, în deal, pe poeniţă” (7 februarie 2018); 

 - conferinţă de presă prilejuită de vernisarea expoziţiilor de fotografie: 

„China 2017. Festivalul Primăverii – Anul Nou Chinezesc” (12 martie 2018); 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării spectacolului extraordinar „Şi-

auzi, mândră, cucu cântă” – Domnica Trop. Tezaur uman viu al României (24 

aprilie 2018). 

2. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau 

descoperiri întâmplătoare. 

- conferinţe de presă organizate cu ocazia descoperirii de către posesorii 

de detectoare de metale a unor piese de patrimoniu semnificative; 

3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul 

muzeului a unor bunuri culturale mobile. 

4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale 

derulate de muzeu (expoziţii temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări 

de carte etc.) 

5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu 

evenimentele culturale ale muzeului; 

6. Afişarea pe internet a manifestărilor culturale; 

7. Realizarea de bilete personalizate; 

8. Participarea la evenimente dedicate turismului (Târgul de Turism al 

Olteniei), Craiova, 09 – 11 martie 2018.  

9. Distribuirea de materiale de promovare  cu prilejul participării la 

diferite activități culturale. 

Printre acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea promovării enumerăm: 

 - editarea de afișe, pliante, flyere, cataloage; 

 - editarea de cărți poștale, realizarea de insigne, magneți, semne de carte, 

etc, cu obiectivele muzeului; 
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 - parteneriate media; 

 - promovarea prin emisiuni radio-TV; 

-promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro); 

 - gratuitate pentru copiii proveniți din centrele de plasament; 

 - gratuitate pentru participanții la expoziții temporare, simpozioane, 

evocări, lansări de carte etc; 

 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”; 

 - gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 

 - gratuitate  copiilor implicați în programe metamuzeale; 

 - organizarea unor festivități în sălile de conferință ale muzeului; 

 - promovarea prin intermediul instituțiilor culturale și administrative din 

județ și din țară; 

 - existența unui cerc de prieteni ai muzeului (colecționari, artiști plastici, 

profesori, etc.) care promovează activitatea muzeului; 

 - promovarea în Pagini Aurii; 

 - pagina de Facebook a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 

În anul 2018 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate 

după cum urmează: 

 - 73 apariții în presa scrisă; 

 - 29 știri TV; 

 - 56 știri radio; 

 - 1 emisiuni TV. 

 4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de 

plecare privind implementarea unor politici de marketing adecvate pentru 

îndeplinirea misiunii instituţiei. 

Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi 

participanţii la diverse programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în 

vârstă etc.) 

http://www.muzeugorj.ro/
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Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de 

cultură şi educaţie, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc. 

Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor 

care nu au călcat pragul muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa 

culturală din diferite motive. 

Cunoaşterea acestor non-vizitatori  constituie o condiţie a înţelegerii 

motivelor pentru care ei nu beneficiază de proiectele culturale ale muzeului. 

Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, 

pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de 

investigare: 

 chestionare de satisfacţie; 

 situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din 

teritoriu; 

 cartea vizitatorilor 

Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea 

rapidă a unor măsuri de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de 

muzeu, iar pe termen lung realizarea unei strategii adecvate care să crească 

eficienţa cultural-educaţională a activităţii sale, adică îndeplinirea misiunii 

publice pe care o are. 

În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a 

fost documentat şi implementat un sistem de management al calităţii conform 

standardului internaţional ISO 9001:2008. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor 

culturale ale muzeului s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei 

clientului, care a vizat întrebări referitoare la desfăşurarea activităţii de 

informare şi documentare, atitudinea muzeografilor, punctele slabe şi tari ale 

instituţiei şi ce aspecte ar trebui îmbunătăţite. 

În funcţie de opiniile consemnate în aceste chestionare se pot lua ca 

măsuri: 
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 organizarea de expoziţii şi programe mai atractive pliate pe nevoile, 

dorinţele şi interesele publicului; 

 dezvoltarea de oferte culturale personalizate în funcţie de public; 

 realizarea de expoziţii şi programe publice la sugestia vizitatorilor; 

 depistarea unor căi mai potrivite de prezentare a patrimoniului; 

 acordarea de facilităţi vizitatorilor. 

  

 5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei; 

Beneficiarul ţintă al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este 

publicul vizitator care e foarte variat din toate punctele de vedere: vârstă, sex, 

origine, interese, pregătire profesională, categorie socială, etc. 

Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti 

străini, grupuri cu anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu 

dizabilităţi) sau entităţi juridice. 

Pe termen scurt beneficiarul ţintă este: vizitatorul individual, 

(român/străin), vizitatorul venit în grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul 

care aparţine unor grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali vizitatori. 

Acestor consumatori culturali, muzeul trebuie să le ofere proiecte şi 

programe culturale de calitate (expoziţii de bază şi temporare, programe 

metamuzeale, etc.) dar şi diverse facilităţi. 

Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de 

învăţământ, agenţiile de turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile 

turistice, ONG-urile care au în statut activităţi culturale sau de protecţia 

mediului, instituţiile muzeale din ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, 

instituţiile de cultură, instituţiile administrativ locale, sponsorii. 

Fără îndoială, că beneficiarul pe termen lung este şi comunitatea locală 

care intră în contact permanent cu oferta culturală muzeală. 

Beneficiarilor pe termen lung trebuie să li se ofere facilităţi materiale de 

promovare (pliante, cărţi poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ convenabile 
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pentru instituţiile de învăţământ şi agenţiile de turism, invitarea la festivităţile 

organizate de muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi gratitudine. 

Pentru toţi beneficiarii activităţilor muzeale care, în egală măsură pot fi şi 

parteneri, este firesc să fie dezvoltate programe atractive şi adecvate în funcţie 

de motivaţiile şi dorinţele lor. 

 6. profilul beneficiarului actual; 

Din studiile realizate cu privire la dinamica vizitatorilor, cât şi în grupuri 

raportate la lunile fiecărui an, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă, se 

observă că cel mai mare număr de vizitatori se înregistrează în perioada de 

primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu 

precădere de vizitatori, individual, din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de 

la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi ce se 

află cazaţi în taberele şcolare ori pensiunile din Gorj sau judeţele limitrofe. 

De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori (80%) de la Casa-muzeu 

„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în 

perioada lunilor de vară când sunt concediile. 

Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări 

aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România 

şi care tranzitează Gorjul sau voluntari. Aceştia se înregistrează pe tot parcursul 

unui an calendaristic, dar marea lor majoritate ne calcă pragul în perioada de   

vară. Ţările reprezentate acoperă diferite zone ale Globului. 

Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se 

înregistrează la Peştera Polovragi, Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la 

Hobiţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara şi Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”. 

În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii 

conform standardului internaţional ISO 9001:2008. Pentru a contribui la 
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îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite de către muzeu s-a alcătuit un 

chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului. Din analiza datelor obţinute 

reiese că 90,5 % dintre cei chestionaţi au considerat atitudinea muzeografilor 

foarte bună, iar 9,5 % bună. În ceea ce priveşte activitatea de informare şi 

documentare a muzeului, 90% dintre cei evaluaţi a apreciat-o ca foarte bună, iar 

11% ca bună. 

Marea majoritatea a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are 

puncte slabe. 

Vizitatorilor care au venit la secţia de istorie şi arheologie le-au plăcut: 

seriozitatea ghizilor, colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, deschiderea 

faţă de public, curăţenia, modul de prezentare al informaţiei. 

Referitor la ce aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite vizitatorii 

apreciază că trebuie realizată mai multă promovare , extinderea spaţiului şi 

completarea expoziţiei cu noi exponate. 

Au fost propuse programe şi proiecte culturale orientate către public prin 

care dorim să obţinem o sporire a prezenţei acestuia în cadrul lor, iar pe de altă 

parte formarea unui public-partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie 

de vârstă, statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de 

informare, de recreere, dar şi un loc în care să participe activ la iniţiative 

culturale şi de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

Totodată, pentru sporirea numărului de vizitatori am realizat o strategie de 

promovare mai agresivă  prin consolidarea relaţiilor cu agenţiile de turism, 

industria hotelieră locală, montarea de indicatoare atractive, răspândirea stradal 

cu materiale promoţionale, flyere, emisiuni radio - tv, articole în presa scrisă, etc. 

În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale 

de tip muzeal trebuie avută în vedere diferenţa dintre categoriile de  vizitatori: 

 vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie 

temporară nouă, pentru un program metamuzeal, lansare de carte, 

etc. 
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 turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu 

au vizitat niciodată muzeul ori cu prilejul unui proiect cultural de 

anvergură; 

 familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un 

program metamuzeal ori pentru o festivitate specială; 

 adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere, 

suveniruri, realizarea unor fotografii, etc. 

 elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa 

cunoştinţele de la şcoală atât în timpul anului şcolar, dar mai ales în 

cadrul programului anual  Şcoala Altfel; 

 studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de 

specialitate, pentru efectuarea practicii ori pentru petrecerea 

timpului liber; 

 persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare. 

 

 B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia; 

 1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la 

nivel naţional şi strategia culturală a autorităţii; 

În exercitarea atribuțiilor manageriale, împreună cu echipa de conducere, 

am căutat să pliem obiectivele strategice ale Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” cu strategiile  stabilite în plan local, regional, național și 

european. 

Astfel, obiectivele strategice ale muzeului gorjean în perioada 2013-2018 

sunt în concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru 

perioada 2011-2020, precum și cu ariile tematice și obiectivele strategice ale 

documentelor europene pentru perioada 2011-2020 – Agenda culturală 

europeană și Strategia Uniunii Europene 2020. 
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Managementul muzeului vizează ca până în 2018 Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu”, prin diversitatea activităților și a funcțiilor sale 

specifice să reprezinte un reper esențial în ceea ce privește realizarea actului 

cultural în spațiul teritorial-administrativ al Gorjului, dar cu precădere în 

municipiul de reședință. 

 În ceea ce privește adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la 

politicile culturale la nivel naţional şi strategia culturală a județului, vom încerca 

să reliefăm mai jos, dacă obiectivele noastre, specifice pentru situația din județul 

Gorj se corelează cu Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 

național în perioada 2014-2020. 

 

PLAN DE MANAGEMENT PENTRU 

MUZEUL JUDEȚEAN GORJ 

„ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 

2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN 

DOMENIUL CULTURII ȘI 

PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Obiectiv strategic Obiective specifice Obiectiv strategic 

general 

Obiective 

specifice 

Obiectiv general. 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei  culturale a 

muzeului, mai 

ales prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin reliefarea 

rolului 

educațional și de 

prezentare a 

zestrei materiale 

și spirituale  a 

comunității 

gorjene 

o.s.1.Consolidarea 

statutului pe care îl 

are muzeul ca 

element de 

coeziune socială, 

atât în mediul rural 

cât și în mediul 

urban prin 

definirea identității 

culturale 

orășenești 

Dezvoltarea și 

diversificarea 

ofertei specifice a 

muzeelor, în 

special prin 

integrarea 

dimensiunii 

participative și 

prin accentuarea 

rolului 

educațional și de 

protejare a 

identităților 

culturale pe care îl 

are acest tip de 

instituție 

1. Întărirea rolului 

major pe care îl 

pot juca muzeele, 

ca factor de 

coeziune socială, 

atât în mediul 

rural, prin 

promovarea 

tradițiilor locale, 

cât și în mediul 

urban, prin 

afirmarea 

identității 

culturale a 

locuitorilor 

orașelor 

2.Transformarea 

muzeului în 

mediator cultural 

și în beneficiar și 
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creator de servicii 

pe piața culturală 

prin potențarea 

valențelor 

culturale pe care 

acest tip de 

instituție le are și 

care nu sunt 

întotdeauna direct 

legate de 

patrimoniul 

deținut 

  

 o.s.2 Promovarea 

muzeului ca un 

veritabil centru 

cultural pentru 

comunitatea 

gorjeană 

 3. Afirmarea 

muzeelor ca 

adevărate centre 

culturale pentru 

comunitățile pe 

care le servesc. 

7. Formarea 

profesională a 

angajaților 

instituțiilor 

muzeale în 

instrumente 

digitale. 

 o.s.3 Dezvoltarea 

relațiilor de 

parteneriat cu 

instituții de profil 

din țară și 

străinătate, cu 

instituții de 

învățământ 

  

 o.s.4 Prezervarea 

bunurilor culturale 

mobile și imobile 

 5. Asigurarea 

aplicării 

Protocolului 

pentru Protecția 

bunurilor culturale 

în caz de conflict 

armat de la Haga. 

6. Promovarea 

utilizării 
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instrumentelor 

digitale în 

instituțiile 

muzeale 

Aceste obiective decurg în chip firesc din funcțiile specifice ale muzeului 

care sunt: dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, evidența 

și protejarea sa, punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, 

educării și recreării. 

Pentru aceasta este necesară respectarea următoarelor direcții de acțiune 

pe termen scurt, mediu și lung: 

 

Direcții principale de 

acțiune ale Muzeului 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” 2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL 

CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL 

PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2014-2015 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2016-2018 

 

Direcții 

principale de 

 acțiune pe 

termen scurt 

2018-2020 

D.p.a.1 Organizarea 

funcțională a muzeului 

1. Deblocarea 

concursurilor 

pentru ocuparea 

unor posturi 

libere astfel încât 

să crească 

ponderea 

personalului 

tânăr din  

instituțiile 

muzeale 

  

D.p.a.2 Dezvoltarea 

capacității manageriale 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale cât 

și a celorlalte 

resurse umane 

implicate în 
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diverse proiecte 

D.p.a.3 Continuarea 

formării profesionale și 

specializării pentru 

personalul auxiliar și de 

specialitate 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

1. Continuarea 

formării 

profesionale și 

specializării 

pentru 

personalul de 

specialitate. 

2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee 

1. Diversificarea 

tipologiei 

ocupaționale în 

domeniul 

cercetării, 

conservării și 

restaurării. 

 

D.p.a.4 Alocarea unor 

resurse adecvate pentru 

cheltuielile de investiții. 

3. Alocarea unor 

resurse adecvate 

pentru 

cheltuielile de 

investiții  care să 

permită reluarea 

achizițiilor de 

bunuri culturale 

  

D.p.a.5. Consolidarea 

colaborărilor 

internaționale pentru 

promovarea valorilor de 

patrimoniu 

 7. Includerea 

muzeelor și a 

colecțiilor 

publice în 

ansambluri 

culturale vaste 

care sub aspectul 

unor centre 

culturale să 

permită 

constituirea unor 

poli de atracție 

pentru vizitatori 

localnici și 

pentru turiști, 

care să 

beneficieze nu 

doar de serviciile 
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culturale oferite 

în sensul punerii 

în valoare a 

patrimoniului 

cultural, ci și de 

creația culturală 

curentă 

D.p.a.6 Valorificarea 

superioară a patrimoniului 

7. Formarea 

profesională a 

personalului de 

specialitate în  

vederea utilizării 

instrumentelor 

digitale. 

8. Sprijinirea 

folosirii 

instrumentelor 

digitale în 

vederea creșterii 

accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

instituțiile 

muzeale 

4. Dezvoltarea 

spațiilor 

destinate 

expunerii și 

depozitării în 

condiții 

corespunzătoare 

a colecțiilor și 

patrimoniului 

existent. 

5. Sprijinirea 

utilizării 

instrumentelor 

digitale în 

vederea 

protejării și 

promovării 

patrimoniului 

cultural deținut 

de instituțiile 

muzeale. 

6. Dezvoltarea 

unui sistem 

informațional 

complex care să 

asigure creșterea 

accesului la 

resursele 

culturale 

deținute de 

muzee prin 

intermediul 

internetului 

1. Crearea unui 

sistem 

informațional 

complex și 

coerent care să 

asigure evidența 

bunurilor clasate, 

gestiunea și 

monitorizarea 

lor. 

 

D.p.a.7. Cursuri cu 

specializare în domeniul 

relațiilor publice, 

 2. Cursuri cu 

specializare în 

domeniul 
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comunicării și animației 

culturale 

relațiilor publice, 

comunicării și 

animației 

culturale pentru 

personalul din 

muzee. 

D.p.a.8 Modernizarea 

continuă a dotărilor 

tehnice, a laboratoarelor și 

atelierelor de restaurare 

 3.Modernizarea 

dotărilor tehnice, 

a laboratoarelor 

și atelierelor de 

restaurare. 

 

D.p.a.9. Identificarea 

nevoilor grupurilor țintă și 

a unor noi mijloace de 

promovare. 

2. Asumarea 

concepției 

marketing în 

activitatea 

instituțiilor din 

sistem, atât la 

nivelul 

structurilor 

manageriale, cât 

și al celorlalte 

resurse umane 

implicate în 

diverse proiecte 

  

D.p.a.10 Creșterea 

capacității de inovare, 

rezolvare a problemelor și 

dezvoltarea activității 

instituției 

4. Stoparea 

diminuării 

colecțiilor prin 

pierderea, 

înstrăinarea sau 

neglijarea 

recondiționării 

5. Măsuri pentru 

corectarea 

veniturilor 

construite pe 

criterii adecvate 

specificului 

activității, 

luându-se în 

calcul în mod 

cumulativ 

performanța 

instituției și 
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competențele 

individuale 

D.p.a.11 Întărirea 

capacității instituționale și 

de administrare a 

programelor, acțiunilor și 

activităților cultural-

educative 

  3. Încurajarea 

prin intermediul 

programelor 

muzeale a 

utilizării și 

reutilizării 

monumentelor  , 

ansamblurilor și 

siturilor istorice 

ca spații pentru 

proiecte 

culturale 

interdisciplinare-

modalitate de a 

atrage categorii 

de tineri care nu 

frecventează în 

mod obișnuit 

muzeele.  

D.p.a.12. Creșterea rolului 

instituțiilor de învățământ 

în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de 

învățare. 

6. Sporirea 

rolului/ funcției 

instituției școlare 

în promovarea 

rolului muzeelor 

în activitatea de 

învățare 

  

 

Strategia de dezvoltare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

cuprinde un obiectiv strategic general care reflectă prioritățile de dezvoltare ale 

muzeului și considerăm că se integrează obiectivului strategic pentru domeniul 

muzee definit în Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 

național pentru perioada 2014-2020. 

Muzeul a desfășurat în această perioadă o serie de activități cultural-

educative, racordate la standardele și direcțiile principale de evoluție ale culturii 

românești și europene, punând în valoare și dinamizând adresabilitatea către 

comunitate a ofertei de bunuri și servicii culturale. 
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Specificitatea acestei instituții publice de cultură, interdisciplinaritatea și, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuințele și solicitările comunității 

vor determina o participare numeroasă și interactivă a publicului gorjean la toate 

activitățile muzeului. 

Obiectivele specifice din Planul de management pentru Muzeul Județean 

Gorj „Alexandru Ștefulescu” au fost stabilite, cum era și firesc, urmând linia 

obiectivului strategic general. 

Astfel, în Planul de management pentru perioada 2013-2018 au fost 

propuse programe și proiecte culturale orientate către public prin care dorim să 

obținem o sporire a prezenței acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte formarea 

unui public-partener specializat, diferențiat pe categorii  în funcție de vârstă, 

statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de 

recreere, dar și un loc în care să participe activ la inițiative culturale și de 

promovare a protejării patrimoniului cultural și natural. 

Obiectivul specific 3 nu se regăsește în Strategia sectorială în domeniul 

culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Acest obiectiv a fost stabilit în planul de management deoarece muzeul 

derulează proiecte de colaborare (expoziții temporare, congrese, simpozioane, 

comemorări, festivaluri, etc.) cu instituții de profil din țară și străinătate, 

instituții de învățământ, ONG-uri care au drept scop integrarea zestrei materiale 

și spirituale ale comunității locale în conștiința și sensibilitatea celor care 

alcătuiesc publicul vizitator. 

Referitor la direcțiile principale de acțiune așa cum au fost definite în 

Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”  

considerăm că se integrează în strategia sectorială în domeniul culturii și 

patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Din analiza comparativă a obiectivelor și direcțiilor principale de acțiune 

cuprinse în Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” și a celor cuprinse în Strategia sectorială în domeniul culturii și 
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patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 se poate concluziona că 

țintele propuse de către managementul muzeului pentru perioada 2013-2018 se 

integrează obiectivelor definite la nivel național. 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

 I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 

 Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost: 

- dezvoltarea și evidența patrimoniului; 

 - promovarea valorilor istorice din județul Gorj, introducerea acestora în 

literatura de specialitate internă și externă. 

4. Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului. 

 I.1. 1. Subproiectul – cercetarea ştiinţifică 

Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune 

culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe 

teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca feudală. 

 Diagnostic arheologic efectuat în parcarea Mănăstirii Lainici, judeţul 

Gorj. 

Responsabil: Gheorghe Calotoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu”. 

În urma diagnosticului arheologic,  realizat în luna  ianuarie 2018, pentru 

reamenajarea parcării nu s-au găsit vestigii arheologice. 

 Diagnostic arheologic efectuat în comuna Turcineşti, judeţul Gorj. 

Responsabil: Gheorghe Calotoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu”. 

Cu ocazia efectuării diagnosticului arheologic, realizat în luna martie 2018, 

necesar avizării PUG-ului localităţii nu s-au descoperit vestigii arheologice. 

 Supraveghere arheologică efectuată în apropierea bisericii din satul 

Tetila, oraş Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj. 

Responsabil: Gheorghe Calotoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu”. 
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Cu ocazia efectuării supravegherii arheologice, realizată în luna iulie 2018, s-

au descoperit fragmente de cărămizi contemporane. 

 Cercetări arheologice preventive efectuate în comuna Hurezani, 

judeţul Gorj 

Responsabil: Vasile Marinoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

În lunile aprilie-iunie 2018 cu ocazia instalării unei conducte de gaz: panou 

Hurezani – Tuco Bulbuceni au fost descoperite două aşezări din epoca 

fierului şi epoca feudală cu inventarul aferent (ceramică, piese metalice). 

 Cercetări arheologice preventive efectuate în comuna Căpreni, 

judeţul Gorj 

În lunile iulie-august 2018 cu ocazia instalării unei conducte de gaz: panou 

Hurezani – Tuco Bulbuceni au fost descoperite două situri arheologice de 

epocă feudală, o aşezare şi o necropolă din secolele XVII-XX cu inventar 

specific (ceramică, monede, inele, cercei, piese textile, etc.). 

 Cercetările arheologice sistematice întreprinse în așezarea fortificată 

„Cetate”, sat Păișani, comuna Stoina, județul Gorj. 

Responsabil: Vlad V. Zirra, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile 

Pârvan”, București. 

Investigațiile arheologice sistematice au fost efectuate în luna iulie 2018, 

colectivul de cercetare aducând la lumină vestigiile fortificației compuse din 

materiale arse anterior asamblării lor în cadrul acestei structuri. Acesta constă 

din cărămizi și pământ argilos, fiecare din ele arse la roșu. Alături de ceramică s-

a găsit o cantitate semnificativă de resturi de faună domestică și sălbatică, toate 

acestea făcând, foarte probabil, parte dint-un ritual de întemeiere a fortificației 

respective. 

Inventarul ceramic descoperit se încadrează în a doua jumătate a secolului al IV-

lea a. Chr. 

 Cercetările arheologice sistematice efectuate în aşezarea deschisă de 

la Târgu Logreşti-Seaca „Capul dealului”, judeţul Gorj. 
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Responsabil: Radu Băjenaru, Institutul naţional de Arheologie „Vasile Pârvan ” 

Bucureşti. 

Reluarea cercetărilor arheologice în acest sit în perioada iulie-august 2018 au 

evidenţiat existenţa unei aşezări din prima epocă a fierului, faza târzie, unicat 

până acum în literatura de specialitate. În campania din iulie-august 2018 au fost 

trasate mai multe secţiuni cu dimensiuni diferite. Într-una dintre ele a fost 

investigat un bordei care conţinea inventar ceramic fragmentar şi întregibil 

specifice epocii respective. 

I.2. Subproiectul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil 

 Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil 

aflat în depozitul muzeului. 

 Proiecte realizate: 

 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui 

număr de 645 de bunuri culturale mobile existente în patrimoniul 

muzeului. 

Responsabil: Simona Voinescu 

 Înregistrarea în format digital a unui număr de 690 bunuri culturale din 

Registrul de evidenţă analitică. 

Responsabil: Maria Părăianu 

 Întocmirea a 645 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate în 

colecţiile de arheologice, istorie şi geologie. 

Responsabili: Valentin Pătraşcu,  Adina Cotorogea, Elena Firescu. 

 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în 

patrimoniul muzeului prin cercetare, donaţii şi achiziţii (320– arheologie, 

1 – istorie). 

Responsabil: Albinel Firescu, Elena Firescu, Nicoleta Troacă.  

 II Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea 

stării de sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 
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 măsuri de conservare a patrimoniului; 

 asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în 

expoziţii şi depozite; 

 restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 

 II.1 Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

Scop:  

 Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 

 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi 

depozite conform cu normele de conservare. 

Proiecte: 

 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din 

sălile de expoziţie şi depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 

Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Bără, Adina Troacă. 

 Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a 

patrimoniului existent în expunere şi depozite. 

Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Băra, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, 

Maria Cartianu, Doina Pană. 

 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare 

din Gorj de la Curtişoara. 

Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu, Cristinel Sanda, 

Damian Băra. 

 Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi 

depozitele muzeului. 

Responsabili:Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, 

Doina Pană, Roxana Fugaru. 

II.2. Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal 

Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de 

întregire, integrare şi completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, 
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chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel 

încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Proiecte realizate: 

 Restaurarea a 3 de piese din colecția de textile etnografice 

Responsabil: Nicoleta Troacă 

 III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 

Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au 

fost: 

 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de 

expoziţii, simpozioane etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; 

 Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 III.1. Subcapitolul. Expoziţii de bază şi temporare. 

 III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie 

temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 24 ianuarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al 

Arhivelor Naţionale, Școala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu. 

Responsabili: Elena Firescu, Adina Cotorogea, Maria Părăianu.  

o Salonul Internaţional de Caricatură „Nicolae Petrescu - Găină”, 

ediţia a X-a. Expoziţie temporară de caricatură. 

Data şi locul: 30 ianuarie – 27 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi 

Arheologie 

Parteneri: Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă din Craiova, Asociaţia 

Caricaturiştilor Profesionişti din România. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

 Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Expoziţie temporară 

fotodocumentară. 

Data şi locul: 27 martie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
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Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale 

Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Adina Cotorogea. 

 China 2017. Festivalul Primăverii –Anul Nou Chinezesc. 

Data şi locul: 13 martie - 06 aprilie2018-08-07 

Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze, Asociaţia de Prieteni 

ChinaRo, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Tg-Jiu 

Responsabili: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan. 

 Sat şi societate.1918-2018. Expoziţie temporară de etnografie 

Data şi locul: 29 martie-29 aprilie, Muzeul Naţional Moldova, Iaşi. 

Parteneri:Muzeul Naţional Moldova Iaşi, Muzeul Judeţean de Etnografie şi 

Artă Populară Baia Mare 

Responsabil: Albinel Firescu  

 Expoziţie de pictură şi grafică a elevilor Liceului Academic de Arte 

Plastice „Igor Vieru” din Chişinău. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 13-20 aprilie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Conacul „La Colonelu”, Dobriţa, Liceul Academic de Arte Plastice 

„Igor Vieru”, Chişinău 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o 9 mai  - Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua 

Europei. 

Data şi locul: 9 – 30 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca 

„Christian Tell”, Târgu-Jiu 

Responsabili:  Maria Părăianu, Adina Cotorogea. 

o Conacele motrişenilor.  Gospodării tradiţionale de pe cursul superior 

al Văii Motrului. Expoziţie fotografică inedită. 

Data şi locul: 18 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu, Clubul Rotary Tg-Jiu, 

Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de carte gorjeni „Al. D. Şerban”. 
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Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, 

programe metamuzeale. 

Data şi locul: 19 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, 

Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Târgu Cărbuneşti. 

Parteneri: Palatul Copiilor, Târgu-Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, 

Târgu-Jiu, Asociaţia „Măiastra”, Târgu-Jiu, Colegiul Naţional „Ecaterina 

Teodoroiu” Târgu-Jiu. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu, Titus Zamfiroiu, Maria 

Părăianu, Elena Firescu, Adina Cotorogea, Eugenia Firescu 

 O Şuţă de caricaturi. Expoziţie temporară de caricatură. 

Data şi locul: 19 mai-20 iunie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Craiova 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

 Prin Târgu Jiul de odinioară. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 19 mai – 30 iulie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

 Noul drum al mătăsii. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 9 august - 9 septembrie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze, Asociaţia de Prietenie 

ChinaRo. 

Responsabil: Alina Tiţa 

III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, 

lansări de carte la sediul instituției. 

 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data și locul: 12 ianuarie 2018, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” 

Târgu-Jiu. 

Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, Serviciul Județean 

Gorj al Arhivelor Naționale, Asociaţia „Doruleţ de România”, Târgu-Jiu. 
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Responsabil: Elena Firescu, Adina Cotorogea 

 Ziua Brâncuşi. Simpozion. 

Data şi locul: 20 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Cultural al M.A.I, Muzeul 

Militar Naţional „Ferdinand I”, filiala Constanţa 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

 Povestea mărţişorului. Simpozion. 

Data şi locul: 24 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala Gimnazială Dragoteşti, Muzeul Olteniei, Asociaţia Şcoala 

Gorjeană, Casa Corpului Didactic Gorj. 

Responsabil: Albinel Firescu 

 Arethia Tătărescu. Un omagiu comemorativ la 50 de ani. Simpozion. 

Data şi locul: 8 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Liga Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu”, Centrul de Cercetare, 

Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu 

Responsabil: Titus Zamfiroiu  

o Epoca bronzului în Oltenia. Ediţia a VII-a. Simpozion Naţional de  

Arheologie. 

Data şi locul: 10-13 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Gheorghe Calotoiu. 

o Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 25 mai 2018, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu 

o Moştenirea Magherilor. Simpozion regional. Ediţia a V-a. 

Data şi locul: 26 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială „Antonie 

Mogoş”, Ceauru – Băleşti, Asociaţia „Şcoala Gorjeană”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 
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o Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei „Albinuşa”, 

nr. 4 

Data şi locul: 8 iunie 2018, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Târgu 

Cărbuneşti. 

Responsabil: Eugenia Firescu 

o Sat şi stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. 

Ţăranii şi universul lor rural. Simpozion naţional de etnografie. Ediţia a 

III-a. 

Data şi locul: 29-30 august 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova. 

Responsabil: Albinel Firescu 

III.1.3. Proiecte metamuzeale 

o Sus, în deal, pe poieniţă. Lansarea albumului Maria Lătăreţu. 

Data şi locul: 8 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Casa de discuri „Electrecord”  Bucureşti, Liga „Fiii Gorjului de 

pretutindeni” Timişoara, Asociaţia Culturală „Doruleţ din România”. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Brâncuşi, Satie şi Lizica în grădina fermecată. Spectacol de lumină, 

muzică şi dans. 

Data şi locul: 19 februarie 2018, Parcul Central, Tg-Jiu 

Partener: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Şi-auzi, mândră, cucu cântă – Domnica Trop. Spectacol folcloric. 

Data şi locul: 26 aprilie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia Culturală „Doruleţ din România”, Tg-Jiu 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

o Privighetorile Gorjului. Lansare CD. Muzică populară. 

Data şi locul: Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
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Parteneri: Asociaţia Culturală „Cântec de pe Jiu”, Şcoala da canto tradiţional, 

Tg-Jiu. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală. 

 În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanță pentru copii destinat 

familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale din 

cadrul acesteia. 

Data şi locul: 18-22 iunie 2018, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Școala Populară de 

Artă, Târgu-Jiu 

Responsabil: Elena Firescu, Nicoleta Troacă 

 III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara 

sediului instituţiei. 

 Ziua Eroilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 17 mai 2018, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia. 

Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

 Centenarul Primului Război Mondial. Pelerinaj de suflet românesc. 

Reconstituire istorico-militară 

Data și locul: 12 august 2018,  Poiana lui Mihai Viteazul, comuna Schela. 

Parteneri: Teutonii Transilvaniei, Paladinii de Terra Medies, Trupa Peregrinii. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 III.1.6. Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc.. 

În perioada 01 ianuarie – 31 august 2018,  muzeul a participat la târguri şi 

festivaluri după cum urmează: 

o Festivalul Național al Copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediția a V-a, 

Horezu, 04 martie 2018; 

o Târgul de Turism al Olteniei, Craiova, 09 - 11 martie 2018;  
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o Festivalul Naţional al Copiilor „Domnica Trop”, ediţia a VII-a, 

Curtişoara, 23 iunie 2018;  

o Festivalul Național al Copiilor „Maria Lătărețu”, ediția a VII-a, 

Curtişoara, 31 august 2018;  

 III.1.7. Proiecte ca partener.  

1. Doi. Dana Constantin şi Marcel Bunea. Expoziţie temporară de 

pictură. 

Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare Constantin 

Brâncuşi. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Institutul Cultural 

Român 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

 3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse; 

În perioada 01 ianuarie – 31 august 2018,  muzeul a derulat programe culturale 

în concordanţă cu funcţiile principale ale instituţiei. 

 Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural  a avut ca 

obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice 

din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi 

externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au 

avut ca scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o 

succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca bronzului şi până în epoca 

modernă.  

Au continuat cercetările arheologice sistematice întreprinse în așezarea 

fortificată geto-dacică de la Păișani - „Cetate”, comuna Stoina. 

De asemenea, s-au continuat investigaţiile arheologice sistematice de la 

Târgu Logreşti – Seaca „Capul Dealului” unde în anul precedent s-a reperat o 

aşezare din prima epocă a fierului, faza târzie, singura până acum din România. 
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Au debutat cercetările arheologice preventive pe raza comunelor Hurezani 

şi Căpreni pentru instalarea unei conducte de gaze naturale, reperându-se patru 

situri arheologice care din punct de vedere cronologic se plasează din epoca 

bronzului până în epoca modernă. 

Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a 

patrimoniului cultural mobil existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de 

cercetare, donaţie şi achiziţie. 

 În perioada 01 ianuarie – 31 august 2018 au fost întocmite 645 de fişe 

analitice de evidenţă şi introduse în programul DocPAT. 

 De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a 

bunurilor culturale au fost introduse 690 de piese.  

Au fost inventariate un număr de 321 bunuri culturale. 

A fost editat nr. XX al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu 

un larg ecou în lumea ştiinţifică. 

 Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a 

desfăşurat sub forma a două proiecte care au urmărit menţinerea stării de 

sănătate a obiectelor de muzeu. 

 Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea 

nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii 

microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conforme cu normale 

de conservare. 

 Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la  Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara şi la Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu ” 

din Tg-Jiu, județul Gorj. 

 S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în 

expunere şi depozite şi s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 

 Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea 

de tratamente chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului 

cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 
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 Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialelor în 

urma cercetărilor arheologice. 

 Programul  Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma 

unor proiecte ale căror obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi 

diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări etc. în 

cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a urmărit 

integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, 

festivaluri, momente coregrafice şi de operă care au avut drept scop 

diversificarea ofertei culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi 

creşterea vizibilităţii instituţiei. 

 Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de 

chestionare care au privit expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea 

creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

 C. Organizarea, funcţionare instituţiei şi propuneri de restructurare 

şi/sau reorganizare, mai bună, după caz: 

 1. măsuri de organizare internă; 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” îşi desfăşoară activitatea având 

ca fundament Regulamentul de Organizare şi Funcţionare întocmit în baza Legii 

311/2013 a Muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare, a altor 

ordine şi norme specifice muzeului şi a Regulamentului de Ordine Interioară. 

În intervalul 01 ianuarie – 31 august 2018 nu  s-au modificat 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii 

ale muzeului. 

Totodată, pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii instituţiei am 

solicitat Consiliului Judeţean Gorj suplimentarea numărului de angajaţi cu 3 (trei) 

posturi după cum urmează: 

 - 1 (un) post de supraveghetor, studii medii la Casa-muzeu „Maria 

Lătăreţu”, sat Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia; 
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- 1 (un) post de conservator general, studii superioare; 

- 1 (un) post de arheolog, studii superioare; 

 2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

În intervalul 01 ianuarie – 31 august 2018 nu  s-au modificat 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii 

ale muzeului. 

 3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere. 

 Conform art. 12, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” managementul instituţiei este 

asigurat de un director (manager). 

 În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de 

administraţie, ca organ deliberativ de conducere. 

Anul trecut, Consiliul de administraţie a avut 4 (patru) întruniri luându-se măsuri 

pentru desfăşurarea normală şi eficientă a activităţii instituţiei. Acestea au vizat, 

activitatea consignaţiei, publicarea de materiale de promovare, stabilirea 

programului bibliotecii pentru persoanele din exteriorul instituţiei, montarea de 

indicatoare pentru toate obiectivele din teritoriu, lista documentelor exceptate de 

la liberul acces al cetăţenilor, stabilirea preţului de vânzare a unor suveniruri etc. 

 Tot în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu 

ştiinţific cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau 

structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

 În perioada 01 ianuarie – 31 august 2018, Consiliul ştiinţific s-a întrunit o 

singură dată asigurându-se cadrul firesc de dezvoltare a strategiei culturale a 

muzeului. 

 Astfel, s-au aprobat planurile de activitate pe anul 2018, planul editorial, 

Agenda culturală pentru 2018, reorganizarea unor expoziţii de bază de la 

obiectivele muzeului situate în teritoriu, etc.. 

 Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie. 



 276 

 4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, 

cursuri evaluare, promovare, motivare/sancţionare); 

 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are o structură 

organizatorică funcţională care corespunde misiunii şi scopurilor sale, 

desfăşurându-şi activitatea în mai multe locuri. 

În linii mari, schema de posturi este completă respectându-se disciplina 

muncii. 

Angajaţii au pregătirea profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care o 

îndeplineşte, realizând sarcinile trasate în condiţii de respectare a calităţii şi 

termenilor stabilite de manager. Unii manifestă iniţiativă şi creativitate. 

Tehnicile motivaţionale folosite în Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” au ca fundament ideea că omul reprezintă cea mai preţioasă resursă 

din instituţie. 

O modalitate de a motiva personalul angajat este asigurarea retribuţiei 

lunare la data stabilită în contractul individual de muncă. Acest lucru 

echivalează cu posibilitatea angajaţilor de a-şi satisface trebuinţele fiziologice şi 

spirituale. 

Tehnicile motivaţionale însumează o gamă variată vizând mai ales 

evoluţia profesională şi personală a individului, recunoaşterea, aprecierea etc. 

Mai exact, în cadrul Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

managerul: 

- reîntocmeşte anual fişele postului în care sunt precizate clar 

atribuţiile fiecărui salariat; 

- comunică clar sarcinile de serviciu, parametrii calitate/timp, 

modul în care se realizează controlul; 

- asigură participarea specialiştilor la formele de perfecţionare 

promovate de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare 

Profesională; 
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- stimulează angajaţii să-şi desăvârşească educaţia şi pregătirea 

profesională prin participarea la studii superioare sau studii 

aprofundate de profil; 

- creează, în funcţie de activitate, echipe de lucru armonizate care 

conlucrează la îndeplinirea sarcinilor; 

- recunoaşte realizările profesionale în timpul întâlnirilor 

trimestriale de analiză, precum şi mustrarea celor care au realizat 

abateri; 

- asigură cadrul de colaborare a muzeografilor cu organizaţii 

profesionale de profil; 

- permite muncitorilor inventivi să participe la luarea deciziilor. 

Managementul este exigent, perseverent şi flexibil care stimulează 

creativitatea prin angajarea muzeografilor în căutarea de soluţii la unele 

probleme concrete, să promoveze lucrul în echipă şi să acţioneze potrivit 

în mai multe din situaţiile ivite. 

 Existenţa unei comunicări ample, deschise asupra muncii şi semnificaţiei 

sale facilitează înţelegerea şi destinderea atmosferei de muncă din 

instituţie. 

 O atenţie specială s-a acordat în perioada 01 ianuarie – 31 august 2018 

pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului muzeal: 

Nr. 

crt. 
NUME/PRENUME 

DENUMIRE 

CURS 

PROGRAM DE 

PREGĂTIRE/PERFE

CŢIONARE 

PROFESIONALĂ 

CATEGORIE 

DE PERSONAL 

PERIOADA/LO

CUL 

1. BUŞOIU GETA Managementu

l resurselor 

umane şi 

salarizarea în 

instituţiile 

publice 

Curs de perfecţionare  Inspector 

specialitate 

05 – 06 martie 

2018, Tg-Jiu 

2. PREDOIU 

DRAGOŞ 

Regulament 

UE 2016/679 

privind 

protecţia 

datelor cu 

Curs de perfecţionare  Consilier juridic 23 04 2018, Tg-

Jiu 
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caracter 

personal 

3.  BĂLĂCESCU 

GEORGETA 

Finanţe 

publice 

locale, 

contabilitate 

şi control 

financiar 

preventiv  

Curs de perfecţionare  Contabil şef  24 06 - 01 07 

2018, Gura 

Humorului 

4. ŞERBESCU-

BUTUCEA ANA-

MIRELA 

Evidenţa, 

arhivarea şi 

managementu

l 

documentelor 

Curs de perfecţionare  Inspector  

specialitate 

24 06 - 01 07 

2018, Gura 

Humorului 

5. RĂDOESCU 

EMILIAN OCTAV 

Restaurare 

ceramică-

metal 

Practică de 

specialitate 

Restaurator 

ceramică-metal 

30 01 – 30 05 

2018, Craiova 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor. 

În perioada 01 ianuarie – 31 august 2018 managementul muzeului a vizat 

soluţionarea următoarelor probleme: 

 Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor expoziţiei temporare 

din cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie; 

 Reparaţii curente la Casa de la Ţicleni (schimbare învelitoare) din cadrul 

Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Reparații curente la Peștera de la Polovragi (suduri, vopsiri); 

 Reparații curente la gardul de împrejmuire (suduri, vopsiri) al Muzeului 

de Artă. 

 

 6. măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea 

autorităţilor sau a unor organisme de control în perioada raportată; 

 În perioada 25 aprilie – 18 mai 2018 s-a efectuat controlul de către 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Scopul inspecţiei a fost verificarea 

legalităţii şi regularităţii operaţiunilor aferente bunurilor din domeniul public şi 
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privat al statului, precum şi a bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul cultural 

naţional mobil. 

În urma controlului, în vederea înlăturării, corectării şi prevenirii 

neregulilor constatate, echipa de inspecţie a dispus un număr de 4 (patru) măsuri 

care au fost duse la îndeplinire în marea lor majoritate. 

În intervalul temporal 27 aprilie – 12 iunie 2018 activitatea instituţiei a 

fost auditată de către Compartimentul Audit Intern al Consiliului Judeţean Gorj. 

Echipa de auditori interni, pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate, a 

apreciat gradul de conformitate al procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate în 

cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” cu cadrul normativ de 

reglementare şi sistemul de control ca fiind adecvat (procese care necesită 

îmbunătăţiri). 

Structura auditată a fost obligată să întocmească Programul de acţiune în 

vederea implementării recomandărilor şi să raporteze echipei de auditori interni, 

stadiul implementării acestora. 

În opinia auditorilor interni, gradul de funcţionalitate al muzeului va 

creşte prin implementarea recomandărilor formulate. 

În perioada 21 mai – 30 iulie 2018 Camera de Conturi Gorj a efectuat 

„Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2017 la 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Gorj”. 

S-a recomandat muzeului luarea măsurilor ce se impun în vederea 

amplasării în spaţiul public a lucrării de artă vizuală de for public „Bust Arethia 

Tătărescu”. 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate : 01. 01 – 10. 08. 2018 

          - mii lei - 

Nr. 

crt. 

CATEGORII PROGRAMAT 

Lei 10. 08. 2018 

REALIZAT 

Lei 10. 08. 2018 
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1. Venituri proprii 486,93 323,41 

2.  Donaţii şi sponsorizări 19,31 19,30 

3. Subvenţii 3309,00 2.065,00 

4. Cheltuieli de întreţinere şi pentru realizarea 

programului anual (bunuri şi servicii) 

1257+47 861,11 

5. Cheltuieli de personal 2432,00 1427,08 

6. Cheltuieli de capital: investiţii 48,60 3,60 

7. Cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 

 

 2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată  

Realizat 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 

cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari (lei) 

44,99 

2. Fonduri nerambursabile (mii lei) - 

3. Număr de activităţi educaţionale 29 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de 

presă) 

159 

 

5. Număr de beneficiari neplătitori 6381 

6. Număr de beneficiari plătitori 47. 052 

7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/frecvenţă media zilnică 

13 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 29 

9. Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 286.000 

10. Venituri proprii din alte activităţi (lei) 41. 625 
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Tabelul managementului  economico-financiar  pentru anul 2018 

Pentru realizarea obiectivelor asumate de management pentru anul 2018, 

este necesar un buget cu  următoarea structură: 
 

Nr. 

crt. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Anul 2018 

-mii lei- 

1. Bugetul de venituri, din care: 3784,60 

 

-    venituri proprii/alte surse atrase 475,60 

-    alocaţii bugetare   3309,00  

-    fonduri europene nerambursabile - 

2. Cheltuieli de întreținere, din care: 3784,60 

 

-    cheltuieli de personal 2432,00 

-     bunuri şi servicii 1304,00 

Cheltuieli de dezvoltare, din care: 48,60 

- proiecte cu finanţări din fonduri europene - 

- cheltuieli de capital:investiţii 48,60 

3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) din care: 12,57% 

 

- venituri proprii realizate din activitatea de bază 12,57% 

-     venituri proprii realizate din alte activităţi - 

-     venituri realizate din prestări de servicii culturale - 

4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 64,26% 

5. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%) 1,26% 

6. Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii bugetare (%) 98,31% 

7. Cheltuieli pe beneficiar din care: 1304,00 

 
- din credite bugetare 873,00 

-     din venituri proprii/alte surse atrase 431,00 

 

Criteriile de performanţă realizate în anul 2018:  

          1. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

c) din alocații bugetare – 873,00 lei; 

b) din surse atrase – 431 lei;  

2. Gradul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituţiei – minim 

12,57 % 

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor – 64,26%; 

4. Gradul de acoperire a cheltuielilor de personal din subvenţie  -  98,31 %; 

5. Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii din totalul cheltuielilor - 

maxim 34,46 %; 

6. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu bunuri şi servicii din subvenţie  -  

66,95 %, 

7. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor/agendelor de cultură 

(lansări de carte, evocări, expoziţii, târguri, cercetări, studii, vernisaje, 

aniversări/comemorări a unor mari personalităţi, activităţi de recunoaştere a 

localităţilor cu istorii vechi şi autentice de artă, cultură şi educaţie, de 

recunoaştere şi premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a altor instituţii, organisme şi entităţi, în revigorarea şi 

dezvoltarea actului cultural şi creşterea gradului de atracţie, interes şi preocupare 
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a beneficiarilor pentru domeniul specific de  activitate al instituţiei de  muzeu 

şi/sau activităţii cultural-educative în general etc.), din care:   

     a) la sediu -  23 

     b) în afara sediului  - 4 

           8. Numărul beneficiarilor (spectatori, vizitatori – număr reprezentat de 

cifrele înregistrate în evidenţele analitice/contabile ale instituţiei, indiferent de 

categoria de bilete – preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.), din care: 

a) la sediu –3 120 

b) în  proiecte –  6 831 

c) beneficiari din categoria de vârstă cuprinsă între 0 - 14 ani –  35.632 

9. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, alte 

evenimente organizate etc. – 4  

10. Proiecte realizate ca partener/coproducător – 3 

11. Iniţieri de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în vederea completării 

efortului financiar din alocaţii bugetare (fonduri europene, fonduri 

guvernamentale, donaţii, sponsorizări, alte fonduri nerambursabile)  

    Acest punct se va evalua în baza rapoartelor întocmite de 

compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean, situaţii ce vor reflecta, 

pentru perioada stabilită prin prezentul contract de management, istoricul 

oportunităţilor de finanţare nerambursabile existente la nivel naţional şi 

specifice domeniului său de activitate, în condiţiile întrunirii criteriilor de 

eligibilitate aferente posibilelor programe/proiecte de accesat, atât individual, cât 

şi în parteneriat cu diverse entităţi, proiecte purtătoare de beneficii de orice fel 

(financiare, materiale, imagistice, relaţionare, administrative etc.) pentru 

instituţia manageriată. 

12. Proiecte în curs de implementare sau realizate cu cel puţin 50% din 

venituri proprii, inclusiv donaţii şi sponsorizări – 1 

       Sumele corespunzătoare acestor venituri proprii vor fi solicitate distinct 

Consiliului Judeţean, din bugetul anual propriu al judeţului, cu justificarea 

sumelor reprezentând încasări realizate din activitatea  muzeului;  

13. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - 1 

studiu; 

14. Suport informaţional pentru realizarea de materiale şi filme documentare 

privind istoricul Muzeului Județean Gorj, locale situate pe raza administrativ-

teritorială a judeţului Gorj – 1;  

15. Parteneriate active cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj pentru coordonarea şi promovarea activităţii specifice la nivel 

local –  3;  

16. Realizarea de chestionare privind modul de percepere şi asimilare a 

informaţiilor oferite populaţiei judeţului Gorj de către Muzeul Județean Gorj –  2;  

17.  Prelucrarea pe suport electronic a unui număr de bunuri culturale  -  6,74 

% 
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18. Asigurarea stării de echilibru economic la nivelul instituţiei – limita 

procentuală minimă este: buget realizat/buget planificat  ≥ 101,08 %.  

 

    Perfecționarea personalului: 
- numărul de angajați participanți la diverse forme de perfecționare: - 5 

- vizite  la  muzee  din țară: - 1. 

 

 E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin proiectul de management: 

Se realizează prin raportarea la: 

1. Viziune; 

Indiferent  de timp şi spaţiu, muzeul s-a impus ca instituţia care 

colecţionează, tezaurizează, conservă  şi restaurează mărturii ale trecutului. 

 Muzeul  reprezintă conştiinţa la care a ajuns comunitatea despre propria ei 

activitate culturală. Muzeul îi ajută pe oameni să privească în trecut. 

2. Misiune. 

 Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a 

colecţiona, conserva, cerceta, restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei, 

mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, în 

special din arealul Gorjului, folosind ca modalitate de expresie patrimoniul 

muzeal pe care îl deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreării. 

 Mesajul pe care îl are instituţia este următorul: Priveşte în trecut! 

Cunoaşte identitatea locală, cultura şi civilizaţia acestor locuri. 

3.Obiective (generale şi specifice) 

 Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale a 

muzeului, mai ales prin integrarea dimensiunii participative şi prin 

reliefarea rolului educaţional şi de prezervare a zestrei materiale şi 

spirituale a comunităţii gorjene. 

 Obiective specifice: 
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 Consolidarea statutului pe care îl are muzeul ca element de 

coeziune socială, atât în mediul rural, prin promovarea 

tradiţiilor ţărăneşti cât şi în mediul urban prin definirea 

identităţii culturale orăşeneşti 

 Promovarea muzeului ca un veritabil centru cultural pentru 

comunitatea gorjeană. 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de profil din 

ţară şi străinătate, cu instituţii de învăţământ. 

 4. strategia culturală pentru întreaga perioadă de management. 

Pentru realizarea acestor obiective trebuie corelate organic cu funcţiile 

specifice ale muzeului care sunt constituirea, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului muzeal, evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea sa, punerea 

în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

Prin aceasta este necesară respectarea următoarelor direcţii de acţiune pe 

termen scurt, mediu şi lung: 

 organizarea funcţională a muzeului; 

 dezvoltarea capacităţii manageriale; 

 continuarea formării profesionale şi specializării pentru personalul 

auxiliar şi de specialitate; 

 asigurarea cu personal a tuturor obiectivelor muzeale din oraş şi 

teritoriu; 

 consolidarea spiritului de echipă; 

 alocarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile de investiţii; 

 asigurarea securităţii patrimoniului; 

 consolidarea colaborărilor internaţionale pentru promovarea 

valorilor de patrimoniu; 

 valorificarea superioară a patrimoniului, 
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 cursuri cu specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi 

animaţiei culturale; 

 modernizarea continuă a dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi 

atelierelor de restaurare; 

 consolidarea-restaurare clădirilor – monument istoric intrate recent 

în administrarea muzeului; 

 identificarea nevoilor grupurilor ţintă; 

 identificarea unor noi mijloace de promovare; 

 asigurarea resurselor financiare pentru reparaţii şi dotări; 

 asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane 

în cadrul instituţiei în vederea realizării cu maximă eficienţă a 

misiunii acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor; 

 creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi 

dezvoltarea activităţii instituţiei; 

 întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, 

acţiunilor şi activităţilor cultural-educative; 

 atragerea de fonduri din surse externe; 

 gestionarea eficientă a bugetului; 

 creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în promovarea rolului 

muzeului în activitatea de învăţare. 

 5. strategie şi plan de marketing. 

Pentru următoarea perioadă de management muzeul îşi va păstra acelaşi 

mesaj. 

Rolul de instituţie care colecţionează tezaurizează, conservă şi restaurează 

mărturiile trecutului va constitui o prioritate şi pentru această perioadă. 

Astfel, prin implicarea colectivului muzeal în actele şi manifestările 

cultural – educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, proiectelor 

metamuzeale, prin pregătirea profesională a specialiştilor, prin reorganizarea 
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depozitelor, îmbogăţirea şi amenajarea unor expoziţii de bază, dar şi prin 

cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural local vom urmări să consolidăm 

rolul şi locul muzeului de important locaş de cultură pe piaţa culturală judeţeană. 

Muzeul va desfăşura în continuare o serie de activităţi cultural-educative, 

racordate la standardele şi direcţiile principale de evoluţie ale culturii româneşti 

şi europene, punând în valoare şi dinamizând adresabilitatea către comunitate a 

ofertei de bunuri şi servicii culturale. 

Specificitatea  acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea şi, 

mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările comunităţii 

vor determina o participare numeroasă şi interactivă a publicului gorjean la toate 

activităţile muzeului. 

Se va căuta să centrăm activitatea muzeului pe beneficiile, aşteptările şi 

dorinţele publicului larg. 

Pentru aceasta, muzeul trebuie să acţioneze în următoarele direcţii: 

 prezentarea şi cercetarea echilibrată şi selectivă a colecţiilor; 

 facilitarea accesului la informaţie a publicului prin organizarea de 

programe adecvate, 

 adaptarea unor programe de formare şi informare a publicului consumator 

al actului cultural muzeal; 

 realizarea periodică de sondaje de opinie a vizitatorilor şi a nevoilor de 

informare a acestora; 

 atragerea de finanţări, inclusiv de cofinanţări naţionale şi internaţionale, 

sponsorizări; 

 creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii locale. 

 

6. Programe propuse și realizate în perioada 01 ianuarie – 31 

august 2018   

(managementul de proiect, centralizatorul de 

programe/proiecte/beneficiar) 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

program 
Descriere  Scop  Grup ţintă 

1. 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi 

evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea 

valorilor istorice şi 

arheologice din 

judeţul Gorj 

-realizarea unor 

studii de specialitate 

editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări” 

-elaborarea riguroasă a unor 

proiecte care să prezinte într-

o succesiune culturală şi 

cronologică evoluţia 

comunităţii umane sesizate 

arheologic pe teritoriul 

gorjului din antichitate şi 

până în epoca modernă; 

-întocmirea documentelor de 

evidenţă tradiţională şi 

informatizată a patrimoniului 

cultural mobil. 

-reliefarea în revista „Litua” 

a activităţii de cercetare 

ştiinţifică a muzeului 

-comunitatea locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

-specialişti din muzeu 

2. 

Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care 

urmăresc menţinerea 

stării de sănătate a 

piesei de muzeu: 

-măsuri de 

conservare primară; 

-asigurarea unui 

mediu optim 

permanent pentru 

piesele muzeale 

aflate în expoziţie şi 

depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural 

-păstrarea nemodificată a 

formei şi structurii bunurilor 

muzeale; 

-asigurarea unor condiţii 

microclimatice optime în 

spaţiile expoziţionale şi 

depozite 

-comunitatea locală; 

copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti în domeniu 

3. 

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

-organizarea de 

expoziţii de bază sau 

temporare, 

simpozioane, 

aniversări, 

comemorări, lansări 

de carte, etc. în 

cadrul muzeului, în 

judeţ şi în ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice 

care au marcat istoria 

locală şi naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie 

pentru elevi. 

Atragerea unui public cât 

mai numeros şi diversificat; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei; 

-integrarea activităţii 

muzeului în sfera 

preocupărilor comunităţii 

gorjene; 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti din muzee; 

-oameni de cultură. 

4. 
Programe 

metamuzeale 

-organizarea de 

spectacole, momente 

-diversificarea ofertei 

culturale; 

-copii; 

-tineri, adulţi; 
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coregrafice (balet), 

festivaluri 

-atragerea unui public cât 

mai numeros; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei 

-vârstnici; 

-artişti 

5. 

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului Gorj 

-participarea la 

săptâmîna turismului 

gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu 

agenţiile de turism; 

-consilierea în 

vederea realizării 

unor filme 

documentare ori de 

promovare; 

-sporirea vizibilităţii 

instituţiei; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea veniturilor proprii 

-copii, tineri, adulţi; 

- vîrstnici; 

- comunitatea locală şi 

naţională; 

- agenţii de turism; 

-străini 

6. 

Programul de 

cercetare 

sociologică 

-completarea de 

chestionare care 

privesc atât 

expoziţiile de bază, 

cât şi cele temporare 

-conturarea profilului 

vizitatorului; 

-îmbunătăţirea activităţii. 

-vizitatorii; 

-elevii; 

-studenţi; 

-adulţi; 

-vârstnici 
    

  7. Proiecte în cadrul programelor propuse și realizate în perioada 01 

ianuarie – 31 august 2018 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte  

în cadrul 

progra-

mului 

Denumirea proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei)/Buget 

realizat 

1. 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea valorilor 

istorice şi arheologice din 

judeţul Gorj; 

-realizarea unor studii de 

specialitate 

editarea revistei „Litua. 

Studii şi cercetări”. 

 

 

 

 

5 

1. Cercetarea arheologică sistematică în 

aşezarea geto-dacică de la Stoina 

„Păişani”; 

2. Cercetarea arheologică sistematică 

din așezarea de epoca bronzului de la 

Târgul Logrești – Seaca „Capul 

Dealului”; 

3. Evidenţa analitică a     patrimoniului 

cultural mobil; 

4. Editarea revistei „Litua. Studii  şi 

cercetări”. 

5. Cercetarea etnografică a judeţului 

Gorj. 

80 000/ 
64 876 

2. 

Conservarea 

şi restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care urmăresc 

menţinerea stării de 

sănătate a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de conservare 

primară; 

-asigurarea unui mediu 

optim permanent pentru 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.   Conservarea patrimoniului muzeal; 

2.    Restaurarea patrimoniului muzeal. 

53. 000/ 

27.220 
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piesele muzeale aflate în 

expoziţie şi depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural. 

3. 

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

-organizarea de expoziţii 

de bază sau temporare, 

simpozioane, aniversări, 

comemorări, lansări de 

carte, etc. în cadrul 

muzeului, în judeţ şi în 

ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice care 

au marcat istoria locală şi 

naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

 

27 
1. Ecaterina Teodoroiu în memoria 

gorjenilor; 

2. 24 ianuarie 1859 – Unirea 

Principatelor Dunărene; 

3. Muzeul pe înţelesul celor mici; 

4. 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a 

României, Ziua Victoriei, Ziua Europei; 

5. Târgul Floriilor; 

6. Epoca bronzului în Oltenia – 

simpozion de arheologie; 

7. Noaptea muzeelor; 

8. Ziua eroilor; 

9. Tudor Vladimirescu în memoria 

gorjenilor; 

10. EGOgrafie – expoziţie temporară de 

pictură, grafică şi textile; 

11. În bătătura bunicilor; 

12. Georgiana şi Corin Brandt. 

Expoziţie temporară de pictură; 

13. Blagoveşteniile – rit şi sărbătoare; 

14. Centenarul Unirii Basarabiei cu 

România; 

15. Rodica Popescu. Expoziţie 

temporară de pictură, sculptură şi 

grafică; 

16. ŞAI. Expoziţie temporară de 

caricatură; 

17. Prin târgul de pe Jiu, odinioară. Ion 

Ţârlea; 

18. Tudor Arghezi – poetul şi 

apicultorul; 

19. Sat şi societate. Expoziţie 

temporară de etnografie; 

20. Şantierul arheologic de la Stoina-

Păişani „La cetate”; 

21. Şantierul arheologic de la Logreşti 

– Seaca „Capul Dealului”; 

22. Centenarul Primului Război 

Mondial; 

23. Şcoală de toamnă. Ţăranul şi 

universul său cultural;  

 

183.300/ 

184.873,27 

4. 

Programe 

metamuzeale 
-organizarea de 

spectacole, momente 

coregrafice (balet), 

festivaluri. 

 

5 
1. Festivalul copiilor „Maria Lătăreţu”; 

2. Festivalul copiilor „Domnica Trop”; 

3. Zborul. Momente coregrafice; 

4. Festivalul Folcloric „Filofteia 

Lăcătuşu”; 

6.000/ 

 15.000  
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5. Cântec pentru Domnica Trop – 

tezaurul uman viu al României. 

5. 

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului 

Gorj 

-participarea la săptămâna 

turismului gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu agenţiile 

de turism; 

-consilierea în vederea 

realizării unor filme 

documentare ori de 

promovare. 

1 1. Zilele turismului gorjean. 

10.000/ 

10 025,26 

6 

Programul de 

cercetare 

sociologică 

completarea de 

chestionare care privesc 

atât expoziţiile de bază, 

cât şi cele temporare 

1 Chestionare sociologice privitoare la 

expoziţiile de bază şi temporare ale 

muzeului 
1.000 

TOTAL BUGET ESTIMAT /REALIZAT PENTRU PROGRAMUL MINIMAL 2017 289.210,26 

           

8.Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru 

perioada de management; 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” va derula şi alte activităţi 

ocazionale care vor facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale: 

- colaborarea cu universităţi din judeţ şi ţară pentru efectuarea 

practicii de specialitate a studenţilor; 

- organizarea de serate literar-muzicale, concerte de pian, 

spectacole de teatru; 

- promovarea agresivă a turismului local; 

- lansări de carte şi reviste. 

  

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o 

estimare a resurselor financiare ce trebuie alocate de către autoritate, 

precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.  

 1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru anul 01.01 – 31. 08. 2018 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 2018    

mii lei 

1. TOTAL VENITURI, din care 

1.a. venituri proprii, din care 

3784,60 
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1.a.1. venituri activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenţii/alocaţii 

1.c. alte venituri 

 

475,60 

 

516,50 

3 309 

 

 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care 

2.a. Cheltuieli de personal 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli cu reparaţii curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

3784,60 

2432 

2432 

 

1304 

 

 

10,00 

 

 

48,60 

  

 Tabelul managementului  economico-financiar  pentru perioada 

01.01 – 31. 08. 2018 

Pentru realizarea obiectivelor asumate de management pentru perioada 01.01 – 31. 

08. 2018, este necesar un buget cu  următoarea structură: 
 

Nr. 

crt. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

perioada 01.01 – 

31. 08. 2018 
-mii lei- 

1. Bugetul de venituri, din care: 3 784,60 

 

-    venituri proprii/alte surse atrase     475,60 

-    alocaţii bugetare   3 309  

-    fonduri europene nerambursabile - 

2. Cheltuieli de întreținere, din care: 3 784,60 

 

-    cheltuieli de personal 2 432 

-     bunuri şi servicii 1 304 

Cheltuieli de dezvoltare, din care: - 

- proiecte cu finanţări din fonduri europene - 

- cheltuieli de capital:investiţii 48,60 

3. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) din care: 12,57% 

 

- venituri proprii realizate din activitatea de bază 12,57% 

-     venituri proprii realizate din alte activităţi - 

-     venituri realizate din prestări de servicii culturale - 

4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 64,26% 

5. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%) 1,26% 

6. Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii bugetare (%) 98,31% 

7. Cheltuieli pe beneficiar din care: 1304 
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- din credite bugetare 873 

-     din venituri proprii/alte surse atrase 431 

 

  CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTR ANUL 2018:  

          1. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

d) din alocații bugetare – 873,00 lei; 

b) din surse atrase –431,00 lei;  

2. Gradul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituţiei – minim 

12,57% 

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor – 64,26%; 

4. Gradul de acoperire a cheltuielilor de personal din subvenţie  -  98,31 %; 

5. Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii din totalul cheltuielilor - 

maxim 34,46 %; 

6. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu bunuri şi servicii din subvenţie  -  

66,95%, 

7. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor/agendelor de cultură 

(lansări de carte, evocări, expoziţii, târguri, cercetări, studii, vernisaje, 

aniversări/comemorări a unor mari personalităţi, activităţi de recunoaştere a 

localităţilor cu istorii vechi şi autentice de artă, cultură şi educaţie, de 

recunoaştere şi premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi a altor instituţii, organisme şi entităţi, în revigorarea şi 

dezvoltarea actului cultural şi creşterea gradului de atracţie, interes şi preocupare 

a beneficiarilor pentru domeniul specific de  activitate al instituţiei de  muzeu 

şi/sau activităţii cultural-educative în general etc.), din care:   

     a) la sediu - minim  32 

     b) în afara sediului  - minim  

5 

           8. Numărul beneficiarilor (spectatori, vizitatori – număr reprezentat de 

cifrele înregistrate în evidenţele analitice/contabile ale instituţiei, indiferent de 

categoria de bilete – preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.), din care: 

a) la sediu – minim 76 504 

b) în  proiecte –  minim 10 000 

c) beneficiari din categoria de vârstă cuprinsă între 0 - 14 ani –  minim 

50.000 

9. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, alte 

evenimente organizate etc. – minim 5 ;  

10. Proiecte realizate ca partener/coproducător – minim  5; 

11. Iniţieri de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în vederea completării 

efortului financiar din alocaţii bugetare (fonduri europene, fonduri 

guvernamentale, donaţii, sponsorizări, alte fonduri nerambursabile) – minim 2; 

    Acest punct se va evalua în baza rapoartelor întocmite de 

compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean, situaţii ce vor reflecta, 

pentru perioada stabilită prin prezentul contract de management, istoricul 

oportunităţilor de finanţare nerambursabile existente la nivel naţional şi 
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specifice domeniului său de activitate, în condiţiile întrunirii criteriilor de 

eligibilitate aferente posibilelor programe/proiecte de accesat, atât individual, cât 

şi în parteneriat cu diverse entităţi, proiecte purtătoare de beneficii de orice fel 

(financiare, materiale, imagistice, relaţionare, administrative etc.) pentru 

instituţia manageriată. 

12. Proiecte în curs de implementare sau realizate cu cel puţin 50% din 

venituri proprii, inclusiv donaţii şi sponsorizări – minim 2 

       Sumele corespunzătoare acestor venituri proprii vor fi solicitate distinct 

Consiliului Judeţean, din bugetul anual propriu al judeţului, cu justificarea 

sumelor reprezentând încasări realizate din activitatea  muzeului;  

13. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - 

minim1 studiu; 

14. Suport informaţional pentru realizarea de materiale şi filme documentare 

privind istoricul Muzeului Județean Gorj, locale situate pe raza administrativ-

teritorială a judeţului Gorj – minim 1;  

15. Parteneriate active cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj pentru coordonarea şi promovarea activităţii specifice la nivel 

local – minim 3;  

16. Realizarea de chestionare privind modul de percepere şi asimilare a 

informaţiilor oferite populaţiei judeţului Gorj de către Muzeul Județean Gorj – 

minim 1;  

17.  Prelucrarea pe suport electronic a unui număr de bunuri culturale  -  

minim 12,64 % 

18. Asigurarea stării de echilibru economic la nivelul instituţiei – limita 

procentuală minimă este: buget realizat/buget planificat  ≥ 97 %. 

  

    Perfecționarea personalului: 

- numărul de angajați participanți la diverse forme de perfecționare: - 

minim 4 

- vizite  la  muzee  din țară: - minim 2. 
 

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de raportare; 

 Pentru anul 2018 am estimat un număr de 82 000 de beneficiari ai 

serviciilor culturale de tip muzeal. 

4. Analiza programului minimal pentru anul 2018: 

  Programe propuse pentru anul 2018 

Nr. 

crt. 

Denumire program Descriere  Scop  Grup ţintă Perioada  

1. Cercetarea ştiinţifică şi 

evidenţa patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea valorilor 

istorice şi arheologice din 

-elaborarea riguroasă a 

unor proiecte care să 

prezinte într-o 

succesiune culturală şi 

-comunitatea 

locală; 

-elevi; 

-studenţi; 

Ianuarie-

decembrie 

2018 
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judeţul Gorj 

-realizarea unor studii de 

specialitate 

editarea revistei „Litua. 

Studii şi cercetări” 

cronologică evoluţia 

comunităţii umane 

sesizate arheologic pe 

teritoriul gorjului din 

antichitate şi până în 

epoca modernă; 

-întocmirea 

documentelor de 

evidenţă tradiţională şi 

informatizată a 

patrimoniului cultural 

mobil. 

-reliefarea în revista 

„Litua” a activităţii de 

cercetare ştiinţifică a 

muzeului 

-specialişti din 

muzeu 

2. Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului muzeal 

-activităţi care urmăresc 

menţinerea stării de 

sănătate a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de conservare 

primară; 

-asigurarea unui mediu 

optim permanent pentru 

piesele muzeale aflate în 

expoziţie şi depozite; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

-restituirea formei 

originale a bunului 

cultural 

-păstrarea nemodificată 

a formei şi structurii 

bunurilor muzeale; 

-asigurarea unor 

condiţii microclimatice 

optime în spaţiile 

expoziţionale şi 

depozite 

-comunitatea 

locală; 

copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti în 

domeniu 

Ianuarie-

decembrie 

2018 

3. Valorificarea 

patrimoniului muzeal 

-organizarea de expoziţii 

de bază sau temporare, 

simpozioane, aniversări, 

comemorări, lansări de 

carte, etc. în cadrul 

muzeului, în judeţ şi în 

ţară. 

-prelegeri despre 

evenimente şi 

personalităţi istorice care 

au marcat istoria locală şi 

naţională; 

-ateliere de vacanţă, 

ateliere de creaţie pentru 

elevi. 

Atragerea unui public 

cât mai numeros şi 

diversificat; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei; 

-integrarea activităţii 

muzeului în sfera 

preocupărilor 

comunităţii gorjene; 

-copii; 

-tineri; 

-adulţi; 

-vârstnici; 

-specialişti din 

muzee; 

-oameni de 

cultură. 

Ianuarie – 

decembrie 

2018 

4. Programe metamuzeale -organizarea de 

spectacole, momente 

coregrafice (balet), 

festivaluri 

-diversificarea ofertei 

culturale; 

-atragerea unui public 

cât mai numeros; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea vizibilităţii 

instituţiei 

-copii; 

-tineri, adulţi; 

-vârstnici; 

-artişti 
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5. Promovarea turistică a 

patrimoniului cultural 

al judeţului Gorj 

-participarea la săptămâna 

turismului gorjean; 

-încheierea de parteneriate 

cu agenţiile de turism; 

-consilierea în vederea 

realizării unor filme 

documentare ori de 

promovare; 

-sporirea vizibilităţii 

instituţiei; 

-creşterea numărului de 

vizitatori; 

-creşterea veniturilor 

proprii 

-copii, tineri, 

adulţi; 

- vîrstnici; 

- comunitatea 

locală şi 

naţională; 

- agenţii de 

turism; 

-străini 

 

6. Programul de cercetare 

sociologică 

-completarea de 

chestionare care privesc 

atât expoziţiile de bază, 

cât şi cele temporare 

-conturarea profilului 

vizitatorului; 

-îmbunătăţirea 

activităţii. 

-vizitatorii; 

-elevii; 

-studenţi; 

-adulţi; 

-vârstnici 

Ianuarie – 

decembrie 

2018 

 

 

 Proiecte din cadrul programelor (01 01 – 31 august 2018) 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. 

proiecte în 

cadrul 

progra-

mului 

Denumirea proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

1. 

Cercetarea 

ştiinţifică şi 

evidenţa 

patrimoniului 

muzeal 

-dezvoltarea şi 

evidenţa 

patrimoniului; 

-promovarea 

valorilor istorice 

şi arheologice 

din judeţul Gorj; 

-realizarea unor 

studii de 

specialitate 

editarea revistei 

„Litua. Studii şi 

cercetări”. 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Cercetarea arheologică 

sistematică în aşezarea geto-dacică 

de la Stoina „Păişani”; 

2. Cercetarea arheologică 

sistematică din așezarea de epoca 

bronzului de la Târgul Logrești – 

Seaca „Capul Dealului”; 

3. Evidenţa analitică a     

patrimoniului cultural mobil; 

4. Editarea revistei „Litua. Studii  şi 

cercetări”. 

5. Cercetarea etnografică a 

judeţului Gorj. 

80.000,00 

2. 

Conservarea şi 

restaurarea 

patrimoniului 

muzeal 

-activităţi care 

urmăresc 

menţinerea 

stării de sănătate 

a piesei de 

muzeu: 

-măsuri de 

conservare 

primară; 

-asigurarea unui 

mediu optim 

permanent 

pentru piesele 

muzeale aflate 

în expoziţie şi 

depozite; 

-ateliere de 

vacanţă, ateliere 

 

 

 

 

       

2 

1.   Conservarea patrimoniului 

muzeal; 

2.    Restaurarea patrimoniului 

muzeal. 

 

 

 

 

 

 

53.000,00 
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de creaţie pentru 

elevi. 

-restituirea 

formei originale 

a bunului 

cultural. 

3. 

Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

-organizarea de 

expoziţii de 

bază sau 

temporare, 

simpozioane, 

aniversări, 

comemorări, 

lansări de carte, 

etc. în cadrul 

muzeului, în 

judeţ şi în ţară. 

-prelegeri 

despre 

evenimente şi 

personalităţi 

istorice care au 

marcat istoria 

locală şi 

naţională; 

-ateliere de 

vacanţă, ateliere 

de creaţie pentru 

elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

1. Ecaterina Teodoroiu în memoria 

gorjenilor;  

2. Georgiana şi Corin Brandt. 

Pictură; 

3. 24 ianuarie 1859 – Unirea 

Principatelor Dunărene; 

4. Centenarul Unirii Basarabiei cu 

România; 

5. 9 mai – Ziua Independenţei de 

Stat a României, Ziua Victoriei, 

Ziua Europei; 

6. Epoca bronzului în Oltenia. 

Simpozion naţional de arheologie; 

7. ŞAI. Expoziţie temporară  de 

caricatură; 

8. Ziua Eroilor. Expoziţie 

temporară fotodocumentară; 

9. Prin Târgu-Jiul de odinioară; Ion 

Ţârlea. Expoziţie temporară de 

fotografie; 

10. Noaptea muzeelor; 

11. Tudor Vladimirescu în 

memoria gorjenilor; 

12. Tudor Arghezi – poetul şi 

apicultorul; 

13. În bătătura bunicilor; 

14. Sat şi societate; 

15. Centenarul Primului Război 

Mondial. Reconstituire istorico-

militară; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183. 300 

4. 

Programe 

metamuzeale 

-organizarea de 

spectacole, 

momente 

coregrafice 

(balet), 

festivaluri. 

 

 

 

4 

1. Festivalul Naţional de Folclor al 

copiilor „Maria Lătăreţu”; 

2. Festivalul Naţional de Folclor al 

copiilor „Domnica Trop”; 

3. Zborul. Momente coregrafice; 

4. Festivalul „Filofteia Lăcătușu” 

 

 

 

27.000 

5. 

Promovarea 

turistică a 

patrimoniului 

cultural al 

judeţului Gorj 

-participarea la 

săptămâna 

turismului 

gorjean; 

-încheierea de 

parteneriate cu 

agenţiile de 

turism; 

-consilierea în 

vederea 

realizării unor 

filme 

documentare ori 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2. Zilele turismului gorjean. 

 

 

 

 

 

 

10.000 
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de promovare. 

6 

Programul de 

cercetare 

sociologică 

completarea de 

chestionare care 

privesc atât 

expoziţiile de 

bază, cât şi cele 

temporare 

 

 

1 

2. Chestionare sociologice 

privitoare la expoziţiile de bază şi 

temporare ale muzeului 

 

 

 

1.000 

           TOTAL BUGET ESTIMAT PENTRU PROGRAMUL MINIMAL 354.300 

 

 


