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INTRODUCERE 
 
 
  

Muzeul Olteniei Craiova, prestigioasă instituţie de cultură subordonată Consiliului Judeţean 
Dolj, prin diversitatea activităţilor şi a funcţiilor sale specifice reprezintă un reper esenţial în ceea ce 
priveşte realizarea actului cultural în spaţiul teritorial – administrativ al Olteniei. 

Cu o activitate fertilă şi permanentă de un veac, Muzeul Olteniei Craiova vine în 
întâmpinarea publicului cu proiecte, programe şi oferte cultural-educative şi de cercetare ştiinţifică 
din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele comunităţii, promovând 
interesul pentru estetic, pentru istoria locurilor şi, mai ales, pentru curiozitatea şi ineditul 
informaţiilor furnizate. Rolul de instituţie care colecţionează, tezaurizează, conservă şi restaurează 
mărturiile trecutului a constituit o prioritate în această perioadă. Astfel, prin implicarea colectivului 
muzeal în actele şi manifestările cultural-educative, prin realizarea expoziţiilor temporare, prin 
pregătirea profesională a specialiştilor, prin desfășurarea și îmbunătățirea permanentă a activităților 
de conservare a patrimoniului cultural aflat în depozite, dar şi prin cercetarea ştiinţifică a acestui 
patrimoniu se poate afirma că  Muzeul Olteniei Craiova este un important lăcaş de cultură pe piaţa 
culturală regională, naţională şi internaţională. 

Pe baza Proiectului managerial privitor la dezvoltarea Muzeului Olteniei Craiova, a Listei 
programelor şi Proiectelor minimale proprii prevăzute pentru perioada 2017 – 2019, precum şi a 
Nomenclatoarelor privind principalii indicatori culturali şi economici pe anii 2017 – 2019, 
instituţia noastră a desfăşurat o serie de activităţi cultural-educative şi ştiinţifice pe care le-am 
propus, toate 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 acţiunilor 
sale cultural-educative şi, mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările 
comunităţii au determinat pentru acest interval temporal o participare numeroasă şi interactivă a 
publicului oltean la toate activităţile muzeului. 

Corolarul acestor activităţi l-a constituit permanentizarea creșterii interesului publicului 
pentru muzeu şi imaginea extrem de favorabilă pe care instituţia noastră şi-a creat-o în mass – 
media locală şi naţională. 
 
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. 

Evoluţiile macroeconomice actuale indică faptul că pe viitor nu se îmtrevăd speranţe ca 
muzeele să beneficieze de finanţări generoase, indiferent dacă este vorba despre fonduri publice sau 
private. Nu este greu de preconizat că în viitorul apropiat vreun guvern copleşit de problemele care 
ţin de infrastructură, mediu, sănătate, va aloca suficiente resurse financiare şi pentru cultură. Iar, 
companiile şi donatorii din sectorul privat sunt ponderaţi când este vorba despre cheltuielile pe care 
le efectuează. 

Prin urmare, datoria esenţială a managerului de muzeu este creearea unei permeabilităţi 
maxime a instituţiei pe care o reprezintă, aceasta fiind concretizată în indici uşor de evaluat cum 
sunt: număr de vizitatori şi imaginea din mass-media. Această popularitate constituie garantul 
existenţei viitoare, şi mai ales, finanţarea.  

O instituţie mediatizată autentic şi apreciată de către comunitate merită să fie susţinută financiar. 
 
A. 1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 
comunități. 

Cel mai important parteneriat dezvoltat, permanent, de Muzeul Olteniei este cel cu școlile. 
Deja devenit tradițional, acest parteneriat a dat majoritatea beneficiarilor atât pentru vizitarea 
expozițiilor permanente și temporare ale muzeului cât și pentru activitățile culturale interactive 
desfășurate la Secția de Științele Naturii și la Secția de Etnografie. În perioada 2017 – 2019 au fost 
încheiate 177 de parteneriate educaționale cu școlile din Craiova și Oltenia. 
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Pentru muzeu, colaborările cu ONG-urile pot asigura o diversificare rapidă şi eficientă a 
adresabilităţii evenimentelor culturale organizate, precum şi atragerea interesului publicului către 
patrimoniul muzeal insuficient cunoscut pe care acesta îl deţine.  

Este important de observat că, în ultimii ani, dezvoltarea patrimoniului arhitectural al 
oraşului a dus la apariţia unor noi spaţii de expunere şi organizare de evenimente, cu o dotare 
superioară. De asemenea, improvizarea unor spaţii de expunere noi în cadrul unor supermagazine, 
care beneficiază de un trafic de persoane foarte mare, determină ca zona de interes pentru publicul 
oltean să se deplaseze în afara centrului civic, în spaţii considerate până nu demult lipsite de interes 
cultural. În aceste condiţii, absenţa unui cadru flexibil de fundamentare a ofertei culturale a 
muzeului va duce invariabil la pierderea unui public nou, interesat de un cadru modern şi divers de 
prezentare, dar şi la descreşterea publicului tradiţional, obişnuit cu vizitarea instituţiilor muzeale. 
Operaţionalizarea activităţilor de Public Relation cu membrii comunităţii bloggerilor culturali din 
Craiova s-a făcut în scopul promovării acţiunilor Muzeului Olteniei Craiova generându-se astfel 
informație culturală muzeală în media tradiţională. 

Problemele care se ridică astăzi, în faţa managerului unui muzeu sunt multiple şi nu pot fi 
soluţionate fără o evaluare corectă a mediului în care activează instituţia sa, iar plierea lor la 
publicul larg vizitator nu se poate realiza fără contribuţia semnificativă a unor discipline noi, cum 
sunt marketingul şi relaţiile publice. 

 
A. 2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 
amenințări) 

În analiza mediului instituţional extern se detaşează unele oportunităţi: dezvoltarea 
ascendentă, legături amiabile cu forul tutelar, dezvoltarea turismului, finanţarea pe bază de 
management de proiecte incluzând accesul la proiectele de dezvoltare regională şi fonduri europene. 

O scurtă trecere în revistă a oportunităţilor oferite de Oltenia, din punct de vedere al 
mediului socio-economic, al infrastructurii transporturilor, dar şi al segmentului cultural-educativ, 
relevă existenţa atât a unor factori permisivi cât şi a unor puncte slabe pentru dezvoltarea interesului  
faţă de strategia culturală de tip muzeal. 

Astfel, din punct de vedere al populaţiei se constituie ca elemente forte, nivelul ridicat de 
instruire, ponderea primordială a populaţiei majore, gradul sporit de toleranţă şi nivelul redus de 
conflicte sociale. Punctele slabe sunt atitudinea denatalistă şi o rată foarte mare a transferului de 
populaţie prin părăsirea arealelor tradiţionale.  

Infrastructura de circulaţie şi transport este diversificată, excelentă atât în Craiova cât şi în 
regiune ceea ce influenţează pozitiv şi accesul turistic în zonă.  

Din punct de vedere economic, Oltenia este o zonă relativ solidă, diversificată, cu o piaţă de 
consum în creştere, dar ca dezavantaje se pot menţiona fluctuaţia mare a personalului din economie 
şi promovarea unui nivel de salarizare extrem de scăzut faţă de media europeană. 

Reţeaua de şcolarizare este foarte bine reprezentată în Craiova, diversificată, iar învăţământul 
privat a început să constituie o alternativă la cel public. Însă, dotările tehnice sunt pe alocuri anacronice, 
iar oferta educaţională nu se completează în mod fericit cu cerinţele de pe piaţa muncii.    

Din punct de vedere cultural, Urbea de pe Jiu reprezintă un centru important cu o gamă 
variată în planul exprimării artistice şi educaţionale.  

Prezenţa teatrelor, bibliotecilor, operei, filarmonicii, ansamblurilor artistice, muzeelor şi 
galeriilor de artă oferă un spectru larg de manifestări şi evenimente, însă publicul căruia acestea se 
adresează este relativ limitat şi specializat. Modalităţile de diversificare a ofertei şi de atragere a 
unui public variat sunt relativ noi şi încă insuficiente.  

Procesul este de durată şi rezultatele se vor arăta lent, dar continuarea acestui cadru de 
adaptare la cerinţele publicului este obligatorie.  

În domeniul cultural a fost elaborată o strategie culturală la nivelul judeţului și aceasta este 
riguros aplicată. Majoritatea instituţiilor culturale şi, în special, muzeul, sunt private de absenţa unor 
corelaţii între evenimentele culturale monitorizate de diferiţii actori culturali.  
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A. 3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia. 
În privinţa acţiunilor întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării imaginii şi vizibilităţii 

instituţiei muzeale în mass media s-au înregistrat următoarele proiecte: 
o Editarea de afişe, pliante, invitaţii, flyere pentru toate acţiunile din agenda culturală; 
o Editarea de materiale de promovare a imaginii Muzeului Olteniei (mape, bannere, indicatoare); 
o Publicarea săptămânal în presa locală, de studii şi articole care vizează istoria şi patrimoniul 

cultural al Olteniei; 
o Editarea de pliante, realizarea de insigne, suveniruri din diverse materiale, pixuri, tricouri, 

căni, şepci personalizate cu obiectivele muzeului; 
o Studii, articole şi comunicări elaborate şi susţinute de specialiştii muzeului 

 În perioada 2017 – 2019 patrimoniul mobil al muzeului s-a îmbogăţit cu 3235 bunuri 
culturale obţinute prin donaţii şi achiziţii care aparţin domeniilor ştiinţele naturii, etnografic, istoric, 
numismatic toate reflectate pe măsură în presa de specialitate. 

Toate manifestările organizate de către Muzeul Olteniei au fost monitorizate la nivel de 
excelenţă în mass media locală, regională şi naţională. 

Efervescenţa politicii culturale muzeale doljene se regăseşte, în perioada 2017 – 2019, în 
163 de comunicate de presă trimise către mass-media. Promovarea online, pe reţele de socializare, a 
Muzeului Olteniei Craiova, s-a făcut prin 297 postări elaborate pe specificul produselor şi acţiunilor 
culturale realizate de specialiştii instituţiei. Interactivitatea cu aceste medii a determinat o creştere la 
aproximativ 17500 vizualizări/săptămână și chiar 6500 vizualizări/postare, în anul 2018. Trendul de 
vizualizări/săptămână este în ușoară creștere în primele șapte luni ale anului 2019 ceea ce ne face să 
credem că la sfârșitul acestui an vom avea aproximativ 20000 vizualizări/săptămână. Interactivitatea 
cu accesările online, au determinat feed-back-uri ce ne-au permis ajustarea unor politici de 
promovare a conţinutului unor produse culturale promovate.  

Au fost înregistrate 1538 apariții în mass-media (presă, TV, radio, mediul online, bloguri 
culturale etc.). 

Elaborarea/marketarea şi distribuirea de materiale promoţionale în diverse locaţii, în scopul 
nivelării discrepanţelor/disparităţilor înregistrate între diferite categorii de public vizate. Astfel,  
prioritară a fost atragerea tinerilor, segment de public neinteresat de cunoaşterea fenomenului cultural 
muzeal prin: întâlniri/stagii cu studenţii, distribuirea de pliante în mediile frecventate:  facultăţi, licee, 
mall-uri etc. De asemenea, alături de media tradiţională am adăugat şi media de sprijin, complementară 
– outdoor (afişaj stradal). Au fost fixate 776 de activităţi/acţiuni culturale specifice tuturor secţiilor 
Muzeului Olteniei, conţinutul acestora fiind diseminat în mass-media şi reţelele de socializare, având un 
puternic impact vizual. Consecinţe pozitive: creşterea numărului de vizitatori (45534, în anul 2017, 
48355, în anul 2018, 27280, până la 31.07.2019) la care se adaugă aproximativ 14783 de elevi din 
învăţământul pre-universitar care au frecventat, în perioada 2017-2018, atelierele interactive organizate 
de către specialiştii Muzeului Olteniei Craiova, prin proiectele culturale “BIOS ART” (Secţia de 
Ştiinţele Naturii), “CARAVANA CULTURALĂ” (Biroul Marketing/Proiecte Culturale), “ATELIERE 
MEŞTEŞUGĂREŞTI” –  (Secţia de Etnografie), ”MICUL ARHEOLOG” – (Secția Istorie-Arheologie). 
 
Tabelul veniturilor proprii propuse spre realizare (extras din proiectul de management 2017-

2019; angajament în contractul de management pe perioada 2017-2019) din activitatea de 
bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate 

Perioada Nr. de proiecte 
proprii 

Nr. de beneficiari Nr. de bilete Venituri propuse 
(mii lei) 

1 2 3 4 5 
Anul de referinţă:   2016 92 50 000 35 000 100.000 
 Anul  2017 100 52 000 37 000 100.000 
Anul 2018 106 54 000 39 000 100.000 
Anul 2019 112 56 000 41 000 100.000 
Anul 2020 122 58 000 43 000 100.00 
TOTAL: 532 270 000 195 000 500 000
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Unele teme recurente, în comunicarea interactivă cu participanţii la ateliere, sunt axate pe 
necesitatea diversificării acestor activităţi, realizării unei publicităţi mai mari a acestor activităţi. Se 
va avea în vedere însă efectuarea lor contra cost pentru a permite un grad mai mare de accesibilitate 
pentru beneficiari. 

Studiul mesajelor, comentariilor, postărilor pe reţelele de socializare conduc la formarea 
unei certitudini că percepţiile şi atitudinile beneficiarilor sunt unele pozitive, Muzeul Olteniei fiind 
considerat o instituţie prestigioasă, preocupată de promovarea unor acţiuni culturale ce răspund 
necesităţilor beneficiarilor locali. 

Este necesar să se depună eforturi în sensul unei corecte şi optime informări publice privind 
acţiunile culturale ale Muzeului Olteniei Craiova, fiind încă ridicat numărul persoanelor care afirmă 
că află de acţiunile culturale ale instituţiei de la terţe persoane. 
 
A. 4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari. 

La sfârșitul anului 2017 a fost introdus, experimental, la Secția de Științele Naturii a muzeului 
un chestionar de sondare a vizitatorilor (se aplică la fiecare al 10-lea vizitator) urmând ca la sfârșitul 
anului 2019 să vedem dacă rezultatele sunt concludente și, să fie folosit și la celelalte secții: 

 
CHESTIONAR 

 
1. Este prima dumneavoastră vizită  
la Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei? 
 
 
 
2. De unde ați aflat despre existența  
Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei? 
 
 
 
 
 
 
3. Care este motivul vizitei? 
 
 
 
 
 
 
4. Ce v-a plăcut cel mai mult? 
 
 
 
 
 
5. Ce nu v-a plăcut? 
 
6. Ce subiecte ați dori să aibă viitoarele expoziții organizate aici? 
 
7. Pe o scară de la 1 la 10, ce notă ați acorda muzeului? 
 
8. Vârstă, ocupație? 

Da Nu 
  

Ziare  
Radio  
Televiziune  
Internet  
Prieteni, cunoștințe  
Părinți, copii  
Altele  

Petrecerea timpului liber   
Turism  
Însoțit copiii, nepoții  
Film la planetariu  
Altele  

Fosilele  
Mineralele  
Dioramele (Lunca Dunării, pădurea de câmpie etc.)  
Peștera  
Expoziția Cunoașterea Universului și a Sistemului solar  
Altele  
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A. 5. Grupurile-țintă ale activităților instituției. 
Unul din punctele de rezistenţă ale managementului pe perioada 2017 – 2019 au fost 

programele speciale ale muzeului, orientate spre public. Prin activităţile, expoziţiile, simpozioanele, 
evocările şi alte manifestări organizate am obţinut sporirea prezenţei publicului în cadrul acestora, 
iar pe de altă parte, formarea unui public partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie de 
vârstă, statut familial, domenii de interes. Acest public a redescoperit muzeul ca sursă de informare, 
recreere, delectare, dar şi ca spaţiu în care a participat activ la iniţiativele culturale şi de promovare 
a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

Din studiile pe perioada 2012 – 2016 privind dinamica vizitatorilor de muzeu, atât 
individual, cât şi în grupuri, raportată la lunile anului, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă 
se observă un număr mare de vizitatori înregistrat în perioadele de primăvară şi toamnă, când elevii 
sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu (şantiere arheologice) sunt vizitate 
cu precădere de vizitatori individuali din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială o întâlnim la Secţia de Ştiinţele Naturii, care e vizitată şi de grupuri 
organizate de elevi care provin din judeţele limitrofe judeţului Dolj. 

Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări aflaţi în vizită la 
cetățeni din Craiova și județul Dolj, familii care efectuează concediul în România şi care tranzitează 
Oltenia sau voluntari. Secția de Etnografie, Casa Băniei, excelează pe acest palier de vizitatori atât 
vara cât și în celelalte perioade ale anului. 

Ţările reprezentate sunt: Japonia, Turcia, Franţa, Germania, Estonia, Polonia, Serbia, Italia etc. 
Cei mai mulţi vizitatori, raportați din cele trei secții ale Muzeului Olteniei s-au înregistrat la 

Secţia de Ştiinţele Naturii. Bineînțeles, această secție a muzeului excelează din acest punct de 
vedere datorită numeroaselor parteneriate pe care școlile le dezvoltă cu muzeografii de aici. 
Contează foarte mult în acest flux mare de public vizitator și poziția centrală a imobilului în 
ansamblul municipiului Craiova dar și investițiile realizate de către Consiliul Județean Dolj în 
modernizarea expoziției permanente cu al său modern Planetariu, care atrage foarte multi vizitatori 
de categorii diverse și de toate vârstele. 

În pofida faptului că Secția Istorie-Arheologie nu a avut expoziție permanentă până la 
sfârșitul anului 2017, la această expoziție demarând lucrările abia în anul 2016, s-au înregistrat și 
aici un număr mare de vizitatori. Lipsa unei expoziții permanente a fost suplinită din plin de 
organizarea a numeroase expoziții temporare care au adus numeroși vizitatori dar și o lecție 
importantă pentru muzeografii acestei secții și, anume, că niciodată o expoziție permanentă nu va 
duce la creșterea numărului de vizitatori dacă nu este dublată de expoziții temporare care să scoată, 
periodic, în fața publicului acea parte a patrimoniului cultural care stă mai mult timp în depozite, 
din lipsă de spațiu de expunere, și care este la fel de importantă ca patrimoniul cultural expus 
permanent. După deschiderea expoziției permanente, în anul 2017, a crescut și aici numărul de 
vizitatori. 

În pofida faptului că Secția de Etnografie a înregistrat un număr mai mic de vizitatori, 
această secție excelează în adresabilitatea crescută față de publicul vizitator din alte țări sau din alte 
regiuni ale României interesați să se documenteze mai mult asupra obiceiurilor și tradițiilor ce 
caracterizează Oltenia, obiceiuri și tradiții care pot fi cunoscute, în tot ansamblul, doar la această 
secție. De asemenea, publicul-țintă al acestei secții se află într-o proporție covârșitoare în afara 
imobilului și ne referim, când afirmăm acest lucru, la cea mai amplă și de tradiție manifestare a 
muzeului, Târgul Meșterilor Populari.  

Trendul crescător al numărului de vizitatori a fost observat și la cel mai important eveniment 
de peste an, tradițional pentru muzeele din România, și anume, la Noaptea Muzeelor, desfășurat în 
luna Mai.  

În cursul anilor 2017, 2018, dar și în prima parte a anului 2019, au fost atent monitorizate 
cerințele publicului în ceea ce privește dorința acestuia referitoare la activitatea culturală a 
Muzeului Olteniei și au fost luate câteva inițiative în acest sens. Astfel, a fost amenajat un modern 
și atractiv magazin de artă tradițională și suveniruri, în vecinătatea Secției de Științele Naturii, 
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magazin care îndeplinește și importanta funcție de gift-shop tot mai căutată de public. Au fost 
dezvoltate standuri ale acestui magazin la toate secțiile. De asemenea, văzând succesul mare la 
public înregistrat de către expozițiile temporare de la Secția Istorie-Arheologie s-a trecut la 
amenajarea unui spațiu expozițional special la Secția de Etnografie destinat în exclusivitate 
expozițiilor temporare. Amenajarea unui astfel de spațiu a continuat, în cursul anului 2017, la Secția 
de Științele Naturii. Tot la Secția de Științele Naturii au fost extinse și modernizate spațiile destinate 
activităților interactive de genul Bios-Art, destinate copiiilor. 

În ceea ce priveşte sălile destinate publicului, Muzeul Olteniei Craiova dispune de spaţiu 
suficient unde sunt amenajate expoziţii permanente cu o tematică adecvată funcţiei pentru care s-au 
creat şi spaţii pentru expoziţii temporare, simpozioane, evocări, lansări de carte etc. 

Scopul reabilitării patrimoniului imobiliar realizat în ultimii ani a fost  acela de a asigura 
condiţiile pentru accesul publicului în sălile expoziţiilor de bază sau temporare. 

În concluzie, se poate aprecia că toate investițiile realizate de către Consiliul Județean Dolj, 
în perioada 2006-2017, din fonduri europene sau de la propriul buget, în infrastructura imobilelor 
administrate de către Muzeul Olteniei dar și în refacerea tuturor expozițiilor permanente, își arată pe 
deplin roadele, în prezent, prin creșterea remarcabilă a numărului de vizitatori. 
 
A. 6. Profilul beneficiarului actual. 

Pe baza analizei făcute până în prezent asupra beneficiarilor produsului cultural oferit de 
către Muzeul Olteniei constatăm că, la categoria vizitatorilor individuali, predomină clasa mijlocie, 
formată din persoane având vârsta cuprinsă între 30 ani și 50 ani având un înalt nivel de pregătire 
profesională și un nivel de trai crescut. Tot la această categorie, pe același palier, se situează tinerii 
cu vârste cuprinse între 18 ani și 30 ani precum și persoanele având vârsta peste 50 ani. Așa cum se 
observă și pe statisticile de la nivel național pentru muzeele din România, Muzeul Olteniei nefăcând 
rabat de la această situație, numărul cel mai mare de vizitatori (în perioada 2012-2019, procentul a 
variat între 75% și 80%) se înregistrează la categoria grupuri organizate, grupuri formate aproape în 
totalitate din elevi și studenți. Din datele statistice pe care le avem la dispoziție până în prezent, 
vizitatorii individuali preferă să vină în număr mare la muzeu în cadrul evenimentului Noaptea 
Muzeelor sau în perioadele când muzeul organizează expoziții temporare. Această situație statistică 
este oarecum firească și explicabilă prin faptul că atât elevii cât și studenții vin, organizați în 
grupuri, pentru a-și forma cultura de bază muzeală prin vizitarea în special a expozițiilor 
permanente. Vizitatorii individuali, cunoscând deja expozițiile permanente, doresc să vadă 
expozițiile temporare adică tocmai acele evenimente noi pe care muzeul le oferă periodic. Din 
experiența ultimilor ani am observat că și această periodicitate a expozițiilor temporare trebuie 
reglată la un anumit interval de timp. O expoziție temporară devine neinteresantă pentru public 
după mai mult de 90 de zile de prezentare. De aceea, ciclicitatea acestui tip de expoziție trebuie să 
fie cuprinsă între 60 și 90 de zile. Fac excepție expozițiile temporare deosebite în care sunt expuse 
publicului piese de patrimoniu unicat pentru care nu mai există alte ocazii de a mai fi prezentate, 
aceste evenimente ținând atenția vizitatorilor până la perioade ce merg către 120 de zile până la 
jumătate de an. În acest sens, exemplul cel mai grăitor pentru Muzeul Olteniei este expoziția 
temporară Aurul și Argintul Antic al României care a înregistrat, în medie, 700-800 de vizitatori pe 
săptămână, în condițiile în care Secția de Științele Naturii, cea mai vizitată secție a Muzeului 
Olteniei (datorită Planetariului), înregistrează aproximativ 200-250 de vizitatori pe săptămână.  
 
B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătăţirea acesteia. 

 
B. 1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la 
strategia culturală a autorității. 

Muzeul Olteniei Craiova, prin diversitatea activităţilor şi a funcţiilor sale specifice a 
reprezentat un reper esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului cultural în spaţiul teritorial 
administrativ al Doljului, dar cu precădere în Craiova. 
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Discutând despre sistemul de colaborare interinstituţional în care Muzeul Olteniei este parte, 
se cuvine să precizăm că relaţiile de colaborare ar putea fi detaliate, după cum urmează: 
A. Relaţii pe verticală 
- relaţia cu Ministerul Culturii. 
- relaţia cu Consiliul Judeţean Dolj - ordonatorul principal de credite. 
- relaţia cu organisme ale Uniunii Europene - Comisia Europeană, componenta Cultură. 
- relaţia cu ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor). 
B. Relaţii pe orizontală 
- Relaţia cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale (ministere, agenţii, primării 

şi consilii locale). 
- relaţia cu instituţii muzeale din ţară şi de peste hotare. 
- Relaţia cu instituţii culturale de interes naţional sau local (instituţii de spectacol, biblioteci etc.). 
- relaţia cu societatea civilă (ONG-uri). 
- relaţia cu sistemul de învăţământ formal şi informal. 
- relaţia cu mass-media. 
- relaţia cu instituţiile de cult. 

Analiza acestui sistem relevă modul complicat şi complex în care se generează activitatea 
muzeului, fie ea de cercetare, conservare, protejare sau punere în valoare a patrimoniului cultural 
naţional. Cu alte cuvinte, orice analiză a relaţiilor pe care le dezvoltă muzeul, trebuie să pornească 
de la misiunea instituţiei, care este, conform legislaţiei în vigoare: 

a) constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu; 
b) cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu; 
c) punerea în valoare a patrimoniului propriu. 
Organizaţiile de tip muzeal din România sunt variate şi din punct de vedere al instituţiilor 

cărora le sunt subordonate. Acest aspect este important deoarece principala sursă de finanţare este 
instituţia coordonatoare, care stabileşte de altfel şi modul de organizare, precum şi politica pe 
termen lung adoptată. Astfel muzeele depind din punct de vedere administrativ de una din 
următoarele organizaţii: Departamentul Cultelor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul 
Culturii, Ministerul Apărării Naţionale, Academia Română, Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Ministerului Tineretului şi Sporturilor, Ministerul Transporturilor, Consiliilor Județene, Primăriilor, 
precum şi de diverşi operatori economici interesaţi în constituirea unui muzeu menit a pune în 
valoare importanţa de patrimoniu cultural naţional a respectivei entităţi. 

Astfel, dacă muzeele naţionale sunt coordonate şi finanţate de Ministerul Culturii, muzeele 
regionale, judeţene şi săteşti sunt finanţate de către administraţia publică locală: consilii judeţene şi 
consilii locale. 

Relaţia muzeului cu instituţiile administraţiei publice locale sau centrale este normată prin lege, 
aplicarea acesteia fiind, însă, mai mult sau mai puţin luată în serios de către factorii administrativi. 

Un bun exemplu este, în acest sens, situaţia muzeelor comunale. Acestea se află de multe ori 
în zone rurale mai mult sau mai puţin dezvoltate, iar interesul pentru ele este scăzut şi conjunctural. 
De multe ori, aceste muzee supravieţuiesc numai datorită implicării unor persoane din localitatea 
respectivă, care muncesc mai mult din pasiune decât pentru eventualul salariu extrem de scăzut pe 
care îl primesc. Starea muzeelor naţionale, regionale sau judeţene este, comparativ, mai bună. 

Datorită fondurile reduse disponibile de la bugetul statului pentru acest domeniu particular 
al culturii (fonduri care uneori nu acoperă nici cheltuielile curente de întreţinere şi salarii) în general 
numai muzeele care au atras resurse financiare private au reuşit să-şi îmbunătăţească oferta. Astfel 
ele au putut investi în noi echipamente, au restaurat şi renovat clădirea muzeului, au achiziţionat noi 
piese pentru colecţii etc. De asemenea, de o situaţie financiară mai bună par să se bucure muzeele 
care au finanţare separată, cum ar fi Muzeul Pompierilor din Bucureşti sau Memorialul Victimelor 
Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetul Marmaţiei. De aceeaşi deschidere financiară se bucură 
şi Muzeul Olteniei, către care au fost dirijate fonduri pentru investiţii de o amploare fără precedent. 
Practic, din anul 2006, pe baza proiectului managerial aprobat la acea dată de către Consiliul 
Judeţean Dolj, a început o complexă reabilitare a infrastructurii muzeale. 
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B. 2. Orientarea activității profesionale către beneficiari. 
 
B. 2. I. Proiectul-cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 
Proiectul se desfăşoară sub forma unor sub-proiecte ale căror obiective sunt: 

• Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului; 
• Promovarea valorilor istorice, etnografice şi de ştiinţele naturii din Oltenia, 

introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi externă. 
 
B. 2. I. a. Subproiectul – Cercetarea Ştiinţifică. 
 Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală şi 
cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate istoric şi etnografic pe teritoriul Olteniei începând 
din vechime şi până în epoca modernă. 

• Conferința Națională „Oltenia. Interferențe culturale”, ediția a VIII-a, Craiova, 9-
11 mai 2018. 

• Conferința Internațională ”Muzeul și cercetarea științifică”, ediția a XXV-a, 
Craiova, 20-22 septembrie 2018. 

Publicații: 
• Anuarul Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, nr. 34/2018. 
• Anuarul Oltenia. Studii și comunicări. Arheologie-Istorie, vol. XXVI/2017. 
• Studii privind ihtiofauna din bazinul hidrografic Valea Preajba şi încărcătura sa 

parazitară, Craiova, 2018. 
• Albumul Memoria Marelui Război. Monumente din județul Dolj, Craiova, 2018. 
• Albumul România în Primul Război Mondial, Craiova, 2018. 
• Femeia în familia tradițională românească – Experiențe socio-culturale identitare, 

Craiova, 2018. 
• Romanii la Cioroiu Nou/The Romans at Cioroiu Nou, Craiova, 2018. 
• Castrul roman de la Răcari și garnizoana sa de călăreți mauri/The Roman auxiliary 

fort of Răcari and its Moorish horsemen garrison, Craiova, 2018. 
• Catalog Salonul Naţional de Restaurare 2018. 
Participări ale specialiștilor Muzeului Olteniei la simpozioane/congrese/conferințe, 
naționale și internaționale: 
• Simpozionul Național de Numismatică, Curtea de Argeș, 27-29 iunie 2018. 
• Simpozionul Național Cercetări Arheologice şi Numismatice, ediţia a IV-a, 

București, 13-16 septembrie 2018. 
• Congresul Internațional de Numismatică din România, Brașov, 11-13 octombrie 

2018. 
• Conferinţa Naţională Unirea românilor: deziderat și finalitate, Craiova, 12-14 

noiembrie 2018. 
• XXth International Congress of Ancient Bronzes, 17-21 aprilie 2018, Institute for 

Classical Archaeology, Tübingen-Germany. 
• International Limes Congress, Serbia, Viminacium, 2-10 septembrie 2018. 
• Sesiunea Științifică Națională MICIA REDIVIVA, Deva, 25-26 octombrie 2018. 
• Sesiunea științifică anuală a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei 

Române, București, martie 2018. 
• Conferințele ASTREI. Workshop de restaurare, ediția a V-a, Complexul Național 

Muzeal Astra din Sibiu, 11-15 iunie 2018. 
• Sesiunea științifică anuală a Muzeului Civilizației Dacice și Romane - Deva, 14 -15 

iunie 2018. 
• Conferința anuală UNESCO Tineretul și muzeele, ediția a X-a, iunie 2018, Muzeul 

Viticulturii și Pomiculturii Golești. 
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• Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, ediția XLI-a, ACTA MOLDAVIAE 
MERIDIONALIS, dedicată Centenarului Marii Uniri, 26 – 29 septembrie 2018, 
Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui. 

• 2018 ICOM GLASS Annual Meeting, Sankt Petersburg, Rusia, 24-30 septembrie 2018. 
• Conferința Națională de comunicări științifice Dunărea și Marea Neagră în spațiul 

euro-asiatic. Istorie, relații politice, diplomație, ediția XXII, Muzeul Național al 
Marinei Române, octombrie 2018. 

• Simpozionul internațional Sustainable Preservation of Cultural Heritage 
Collections/Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural, 
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, octombrie 2018. 

• Sesiunea Națională de Comunicări Științifice 100  de ani de la Marea Unire și 95 de 
ani de muzeografie militară, Muzeul Militar Național ”Regele Ferdinand I”, 
București, noiembrie 2018. 

• CONScience 2018 - Conferința de conservare-restaurare Doina Darvaş, ediția a XII-
a - Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, București, noiembrie 2018. 

• Sesiunea științifică Unitate, continuitate și independență în istoria poporului 
român.100 de ani de la Marea Unire (1918 – 2018), Muzeul Național al Unirii Alba-
Iulia, noiembrie 2018. 

• Colocviul Național ET CONS REST – Etica în Conservarea și Restaurarea 
Patrimoniului Cultural 2018, desfășurat în perioada 19-21 noiembrie 2018 la  
Muzeul Național al Banatului Timișoara, sub egida ICOM România. 

• International Symposium for Environmental Science and Engineering Research 
(ISESER-2018), Selçuk University, Engineering Faculty, 11-12 May.  2018. Konya. 
Turcia. 

• XVI Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, 
Caparica, Portugalia, 26.06 - 01.07. 2018. 

•  Eurasian Ornithology Congress (6thIEOC), 23-27 aprilie 2018, Heidelberg, 
Germania. 

• International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, București,  21-24 
Noiembrie 2018. 

• Simpozionul Național de Malacologie Malacologica Moldavica - ediția a II-a, 18-21 
octombrie, Piatra Neamț. 

• Work-shopul Sky explorer meeting  organizat de Observatorul Astronomic Victor 
Anestin în colaborare cu firma R. S. A Cosmos Franța, 5-8. XI. 2018, Bacău. 

• The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, 
microbiology and citobiology, București, 12 decembrie 2018. 

Participare la târguri naționale și internaționale: 
• Târgul de Turism al Olteniei, ediția a III-a, Craiova, 9-11 martie 2018. 
• Thessaloniki International Fair 83rd, Thessaloniki, Grecia, 8-16 septembrie 2018. 
Proiecte internaționale: 
• Proiectul transfrontalier ROBG-471, Noi destinații în turismul transfrontalier/New 

destinations in cross-border tourism, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A 
Romania-Bulgaria, Axa Prioritară 2 – O regiune verde, Obiectivul specific: 2.1 
Îmbunătățirea utilizării sustenabile a patrimoniului natural și resurselor 
patrimoniului cultural, în parteneriat cu Municipalitatea Varshets (Bulgaria). 

 
B. 2. I. a. 1. Cercetarea arheologică contractuală.  

• Supraveghere arheologică efectuată în cadrul proiectului «Consolidare, restaurare 
și punere în valoare Biserica ”Toți Sfinții” – Hagi Enuș – Craiova (C1) și Turn 
Clopotniță (Corp C3) din cadrul ansamblului Bisericii ”Toți Sfinții” – Hagi Enuș, 
str. A. I. Cuza, nr. 21, municipiul Craiova, județul Dolj». 
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• Diagnostic arheologic efectuat în cadrul proiectului «Consolidare, restaurare și 
punere în valoare Biserica ”Sf. Nicolae” Ungureni – Craiova (C1), str. Ana 
Ipătescu, nr. 100, municipiul Craiova, județul Dolj». 

• Cercetare arheologică preventivă efectuată în cadrul proiectului «Extindere rețea 
JT pentru alimentare cu energie electrică locuințe situate în localitatea Cârcea, 
T144/P5, jud. Dolj». 

• Supraveghere arheologică efectuată în cadrul proiectului «Construire hală pentru 
fabrica de lumânări, împrejmuire L.350,00 ML, bazin etanș vidanjabil, platformă 
betonată în incintă». 

• Evaluare arheologică efectuată în cadrul proiectului „Revizuirea Studiului de 
Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă 
a coridorului Orient/Est – Mediteranean” 

Total proiecte realizate în cadrul subproiectului cercetare ştiinţifică: 45. 
 

B. 2. I. b. Subproiectul – Evidenţa patrimoniului cultural. 
 

B. 2. I. b. 1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil. 
Scop: 

• Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil rezultat în urma 
activităţilor de cercetare şi donaţii. 

Proiecte realizate: 
• Întocmirea a 643 de fişe analitice de evidenţă la piesele muzeale aflate în colecţiile 

de arheologie, istorie, ştiinţele naturii şi etnografie. 
Responsabili: muzeografii de la cele trei secții ale muzeului. 

• Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul Muzeului 
Olteniei, prin cercetare şi donaţii: 1885 bunuri culturale.  
Responsabili: muzeografii de la cele trei secții ale muzeului. 

• S-au introdus în format electronic date referitoare la cele 9040 de piese înregistrate în 
patrimoniul muzeului pe parcursul anilor 2017-2018, făcându-se totodată verificarea 
Registrul General de Inventar cu Actele de evaluare. 
Responsabili: conservatorii. 

Total Proiecte realizate în cadrul subproiectului: 3.  
Total Proiecte realizate în cadrul proiectului cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural: 48. 
 
B. 2. II. Proiectul – Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două sub-proiecte care urmăresc menţinerea stării de 
sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 

• Măsuri primare de conservare a patrimoniului; 
• Asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii 

şi depozite; 
• Restituirea formei originale a obiectului de patrimoniu. 

 
B. 2. II. a. 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 realizate: 
• Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de 

expoziţie şi depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 
     Responsabili: Serviciul de Evidenţă, Conservare şi Investigaţii. 
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• Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri) a patrimoniului 
existent în expunere şi depozite. 

     Responsabili: Serviciul de Evidenţă, Conservare şi Investigaţii 
• Efectuarea tratamentului de dezinsecţie în expoziţiile şi depozitele Muzeului Olteniei 

în conformitate cu normele de conservare. 
     Responsabili: Serviciul de Evidenţă, Conservare şi Investigaţii 
• Aplicarea de tratamente cu substanţe chimice la toate obiectele din colecţiile 

muzeului. 
• Numărul de piese existente în cadrul Muzeului Olteniei Craiova la sfârșitul anului 

2018 este de 240273 repartizate pe cele 3 secții astfel: Secția Istorie-Arheologie – 
113698 piese, Secția Științele Naturii – 114494 piese și Secția de Etnografie – 12081 
piese. 

• Situația pieselor clasate în Patrimoniul Cultural Național până în prezent este 
următoarea: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Responsabili: Serviciul de Evidenţă, Conservare şi Investigaţii 
• Întocmirea dosarelor de conservare la 589 piese. 

Responsabili: Serviciul de Evidenţă, Conservare şi Investigaţii. 
Total Proiecte realizate în cadrul subproiectului: 7. 
 
B. 2. II. b. Subproiectul: Restaurarea patrimoniului muzeal. 

Scop: restituirea formei originare 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-i redea istoria şi să-i păstreze funcţionalitatea. 
 
Proiecte realizate: 

• Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică, metal)    
     descoperite în urma cercetărilor arheologice (curăţări, spălări, neutralizări, uscări,   
     trieri, asamblări provizorii). 

                        Responsabili: Leonard Ionescu, Adela Dumitru, Simona Gheorghe, Viorel Cojocaru-  
                        Bichea. 

• Restaurarea a 43 piese din colecţia de textile etnografice. 
                        Responsabili: Alina Gărău, Sorela Gângioveanu, Irina Firan, Anişoara Vătuiu. 

• Prepararea şi naturalizarea a 516 piese din colecţiile de ornitologie, malacologie,  
herpetologie, paleontologie şi entomologie. 

                        Responsabili: Lavinia Bălă, Loredana Mincă. 
• Restaurarea a 58 de piese metalice istorice, arheologice şi etnografice 

                        Responsabili: Adela Dumitru, Leonard Ionescu, Valentin Preda. 
• Restaurarea a 50 piese ceramice istorice şi arheologice. 

Nr. crt.  Secţia Număr de piese clasate 
Total FOND TEZAUR

1 Istorie-
Arheologie 785 64 721 

2 Ştiinţele 
Naturii 149 141 8 

3 Etnografie 155 69 86 
TOTAL 1089 274 815
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                        Responsabili: Simona Gheorghe, Viorel Cojocaru-Bichea, Ţuţu Bărbulescu. 
• Restaurarea a 60 piese de patrimoniu pe suport papetar (documente, litografii, etc.). 

                        Responsabili: Cristina-Camelia Ghiţescu, Rodica Florentina Opriţescu.  
Total Proiecte realizate în cadrul subproiectului Restaurarea patrimonului muzeal: 6. 
Total Proiecte realizate în cadrul proiectului Conservarea şi restaurarea patrimonului: 13. 
 
B. 2. 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 de 
expoziţii, simpozioane, etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; în perioada 2017-2019 au 
fost înregistraţi la toate secţiile Muzeului Olteniei, 135952 vizitatori, față de 114738 
vizitatori, în perioada de management 2014-2016. 

• Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii din această regiune a ţării. 
 
B. 2. III. a. Subproiectul – Expoziţii temporare, festivaluri, simpozioane şi conferinţe, ateliere 

interactive (va fi prezentată o selecție a celor mai importante activități muzeale). 
 

ANUL 2017 
 

Secţia de Etnografie 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI, EDIŢIA A-XL-A, Octombrie 2017 
 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Şi prin cea de-a XL-a ediţie a Târgului Meșterilor Populari ne-am propus să continuăm 
transmiterea expresiilor meşteşugăreşti simbolice, care grăiesc de la sine asupra continuităţii şi 
valorii reuniunii. 

Am intenționat ca în anul 2017 să lărgim sfera intenţiilor noastre atât la nivel expoziţional, 
cât şi folcloric.  
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Această intenţie, mărturisim, a fost o provocare şi pentru noi, mai ales prin cuprinderea şi 
diversitatea ei, prin delicatul şi dificilul proces prin îmbinare a constitutivelor: expoziţii în aer liber 
şi pavilionare, spectacole de folclor şi de ritual, alte reprezentări de semne şi expresii identitare, 
diverse şi ele, apoi manifestări ştiinţifice: simpozioane, mese rotunde, o sesiune de comunicări, 
concursuri pe diverse teme. Totodată, amploarea manifestării s-a referit şi la numărul mare de 
instituţii organizatoare, la categoriile socio-profesionale implicate: meşteri populari şi păstrători ai 
folclorului, specialişti în etnologie, folcloristică, antropologie, sociologie, artişti profesionişti, şi 
amatori. Odată cu această variată paletă de propuneri, publicul receptor a fost şi el cât se poate de 
divers, de toate vârstele, preocupările, condiţie socială şi intelectuală. 

Cum afirmam, această reuniune a presupus, implicit, şi un mare număr de organizatori. 
Muzeul Olteniei, Secţia de Etnografie, și-a asumat responsabilitatea punerii în temă şi finalizării 
manifestării alături de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Dolj. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Primăria Craiova şi Consiliul Județean Dolj. 

De asemenea, au fost cuprinse în proiect şcoli populare de arte şi meserii din Oltenia, alte 
instituţii de cultură şi artistice. S-a colaborat, de asemenea, cu instituţii administrative din judeţ şi 
din Oltenia: primării, licee, asociaţii culturale şi meşteşugăreşti, etc.  

Ne-am dorit, prin urmare, să comunicăm prin intermediul tradiţiei şi a constantelor ei cu alte 
culturi, unele dintre ele, la convergenţă cu cea românească. Credem că am reiterat ideea că, 
totdeauna, există un fond comun al culturii europene şi al culturii, în general, mai ales prin 
deschiderile pe care le oferă o astfel de reuniune diversă şi totuşi unitară, atâta vreme cât se 
materializează sub cupola culturii ca mod  de a defini omul, identitatea şi aspiraţiile sale. 

Principalele acţiuni ale Târgului Meșterilor Populari, au fost următoarele: 
1. Târgul Meşterilor Populari, ediţia a XL - a  
Expoziţia organizată în aer liber a vizat pluralităţile expresive, mulţimea de validităţi, încă 

active, vii, rafinate.  
Prin politica invitării, am preconizat o expoziţie cât mai complexă atât la nivelurile 

materialului, formelor, utilităţilor, dar şi la cele ale exprimărilor, aspectului plastic, culorii sau 
ecologice. Toate aceste preocupări formale, ţinând de dispunerea în spaţiul de etalare a obiectelor, 
aparţin ideii sau, pentru început, năzuinţei de a configura un ambient tradiţional (etnografic), cât 
mai natural şi cât mai grăitor. 

Experienţa din ultimele ediţii ale târgului, de scenografiere a spaţiului spectacular, a fost una 
benefică şi a fost continuată. Am intervenit, de asemenea, chiar în modul în care meşterii și-au 
aranjat micro-expoziţiile şi cum au respectat normele minime ale obiectelor, iluminarea şi 
contextualizarea lor adecvate întregului. Nu mai vorbim, bineînţeles, despre faptul că nu am permis 
accesul kitsch-ului în spaţiul expoziţional. 

Nu ne sfiim să afirmăm că astfel de manifestare ce are drept emblemă AUTENTICUL, 
implică deplin şi componenta educativă, didactică.  

În acest sens, demonstraţiile directe la roată, demonstraţiile de cioplit, de sculptură, de 
prelucrare  a metalelor, de pictură tradiţională, etc. au augmentat sentimentul publicului receptor că 
trăiesc un fenomen autentic, natural, pe cât de vechi, pe atât de actual. Astfel, Târgul a conturat şi a 
construit specific punţi între trecut, prezent şi, de ce nu, viitor. Este timpul să depăşim întru totul 
vetustităţile unor fortuite distribuiri spaţiale şi organizări. Experienţele anterioare au consemnat fără 
tăgadă o ordonare şi coerenţă care au transformat Piața Mihai Viteazul într-un spectacol al formelor, 
culorilor, ambianţelor diferite, al (re)construcţiei unei configuraţii tradiţionale atractive şi, pe cât 
posibil, unitare, în care unităţile de prezentare au fost asociate şi consonante.  

Organizatorii târgului şi-au propus să prezinte, să inducă şi să finalizeze următoarele: 
- crearea premiselor pentru receptarea Târgului, nu doar ca o expoziţie de obiecte felurite 
tradiţionale, ci ca un construct încărcat de semnificaţii  şi de valori; 
- închegarea unei raportări de comunicare diversă între organizatori  şi receptori, între actanţi şi 
receptori, între angrenajele media, actanţi şi receptori şi, nu în ultimul rând, realizarea unui dialog 
cultural multietnic; 
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- stimularea unor atitudini pozitive, constructive şi benefice în rândul creatorilor şi păstrătorilor 
autentici ai artei şi meşteşugurilor tradiţionale, inducerea ideii că această componentă  a culturii 
naţionale nu este nici caducă, nici vetustă, dimpotrivă…; 
- valorificarea patrimoniului material şi spiritual al unor comunităţi rurale încă necunoscute, 
resuscitarea lor; 
- încurajarea tinerilor meşteşugari şi a receptorilor pentru conservarea şi perpetuarea a ceea ce este 
valid, respectiv pentru cunoaşterea, respectarea, proliferarea acestui segment important al culturii 
autohtone; 
- înţelegerea de către public a faptului că un târg este înainte de  toate, parte integrantă într-un 
sistem  interactiv, coerent şi nu o expoziţie de obiecte insolite; 
2. Spectacole de folclor ale ansamblurilor de amatori din Oltenia. Lista invitaţilor a fost stabilită de 
Centrul de Centrul Judeţean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj. 
DESCRIEREA PROIECTULUI: Târgul Meșterilor Populari a fost organizat în perioada 
octombrie 2017. Juriul manifestării a fost format din personalităţi ale etnologiei şi muzeologiei 
româneşti.         
ORGANIZATORI: 
Consiliul Judeţean Dolj 
Muzeul Olteniei Craiova 
Centrul Judeţean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj 
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Craiova 
 
 

PROIECT CULTURAL 
 

Parada mărţişoarelor 
Martie 2017 

 
1. ARGUMENT: Păstrarea moştenirii culturale şi transmiterea ei tinerei generaţii este una dintre 
priorităţile educaţiei şi în special a celei timpurii. În cadrul aceastei priorităţi s-a înscris cunoaşterea 
şi învăţarea  de către copii a obiceiurilor şi tradiţiile populare locale. Astfel, copiii vor deveni 
purtătorii de mâine ai acestor obiceiuri şi tradiţii. În cadrul procesului complex şi îndelungat de 
formare a personalităţii copilului, cunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor populare locale are o 
importanţă deosebită, datorită conţinutului de idei şi de sentimente, a faptelor care oglindesc 
trecutul bogat şi plin de speranţe al poporului nostru. 
2. OBIECTIVE: Cultivarea la copii a dragostei pentru datinile popluare româneşti. Creşterea 
dorinţei  copiilor de a învăţa mai multe despre obiceiurile tradiţinale; copii să înveţe să aprecieze 
arta, portul popular, traditiile folclorice, sa respecte pe cei care le practică şi le transmit. 
Dezvoltarea aptitudinilor de confecţionare a obiectelor de artizanat.  

Îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul etnografic şi cultural;  
3. PARTENERI: Pentru punerea în practică a acestui proiect s-au conjugat eforturile a mai mulţi 
parteneri, interesaţi în promovarea educaţiei timpurii şi a dezvoltării instituţionale în domeniu. 
3.1. Muzeul Olteniei 
3.2. Inspectoratul Şcolar Judeţan Dolj 
4. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI S-A EFECTUAT ÎN 2 ETAPE: 
4.1 Ateliere de confecţionare a mărţişoarelor. Atelierele s-au desfăşurat la Secţia de Etnografie a  
Muzeul Olteniei. În cadrul acestor ateliere, copiii au învăţat, sub îndrumarea specialiştilor secţiei de 
etnografie, cum să realizeze mărţişoare tradiţionale româneşti. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Dolj au asigurat prezenţa copiilor de la grădiniţele şi şcolile craiovene, la fiecare atelier.  
4.2. Expoziţia de mărţişoare. Fiecare dintre grădiniţele implicate la proiect, a participat la expoziţie 
cu un panou pe care au fost expuse cele mai frumoase mărţişoare realizate de copiii din grădiniţă. 
Toate aceste panouri au constituit expoziţia „Parada Mărţişoarelor”. Dintre toate lucrările 
prezentate, juriul a desemnat 80 de câştigători care au fost premiaţi cu ocazia vernisajului. 
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5. REZULTATE ESTIMATE: În urma acestor acţiuni, copiii au cunoscut mai multe lucruri 
despre tradiţiile populare şi au învăţat să iubească datinile româneşti. În plus, au dobândit o serie de 
abilităţi care nu pot fi obţinute pe parcursul activităţii curente din grădiniţe.  
6. DISEMINARE 
Diseminarea rezultatelor s-a făcut pe două căi: 
6.1. Mass-media care a preluat şi prezentat rezultatele tuturor acţiunilor. 
6.2. Grădiniţele şi şcolile care au popularizat copiii și care au fost foarte activi în acţiunile cuprinse 
în proiect. 

Ambele elemente au avut ca efect creşterea impactului acţiunilor în rândul preşcolarilor şi 
elevilor din ciclul primar şi dezvoltarea pe viitor a proiectului. 

 

 

 
 

PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE DE LA CASA BĂNIEI, 
(ateliere) 

2017 
 

 
 

Argument. Aceste tipuri de manifestări sunt si reprezintă mijloace de a cultiva valorile și, 
implicit, modelele culturii tradițional-identitare autohtone, precum și stimularea interesului 
școlarilor, preșcolarilor, tinerilor, pentru instituția muzeală și patrimoniul acesteia. 

Atelierele pe care le-am organizat sunt, de asemenea, prelungiri firești ale efortului 
specialiștilor muzeografi de a prezenta și reprezenta cât mai atractiv ce înseamnă și susține ideea de 
tradițional, identitar, specific, valoare, non-valoare. 

Experienţa anilor de organizare a activităţilor culturale interactive în cele două spaţii 
amenajate special la Casei Băniei argumentează peremtoriu că intenţionalităţile cu privire la 
deschiderea muzeului sunt finalizate corespunzător.  

Aceste tipuri de manifestări sunt de fapt o pârghie, pe cât de ştiinţifică pe atât de 
provocatoare, în stimularea interesului copiilor pentru tradiţiile populare şi, implicit, pentru 
expoziţia noastră. 
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Din această perspectivă, spaţiile active din sala 14 şi 15 ale Casei Băniei au fost concepute 
în continuare, în relaţie directă cu publicul de vârstă gimnazială şi preşcolară, în special. 

Asta înseamnă, în primul rând, finalizarea proiectelor culturale pe care Muzeul Olteniei Craiova, 
pe specificitate etnografică, le are cu instituţiile de învăţământ din municipiu şi judeţ. Un asemenea tip 
de programe a vizat, mai ales, comunicarea practică şi neformală cu instituţiile colaboratoare. 

De aceea, în anul 2017, organizarea acestor ateliere s-a făcut după următorul program: 
A. Cursuri şi demonstraţii de olărit pentru copiii preşcolari şi şcolari cu participarea 
meşterului  Ştefan Truşcă din Româna, județul Olt;  
B. Cursuri şi demonstraţii de iconărit pe lemn susţinute de meşterul Doru Dragomir din Craiova; 
C. Cursuri şi demonstraţii de sculptură în lemn susţinute de prof. Ionuţ Smarandache, Craiova; 
D. Cursuri sub genericul „Zilele reciclării”, în cadrul cărora au fost realizate bijuterii, obiecte 
decorative; utilizarea unor deşeuri şi materiale din natură pentru confecţionarea unor obiecte 
decorative sau utile, cursuri susţinute de doamna ing. Costinela Iacob. 
E. Cursuri de iniţiere în pictura pe sticlă, susţinute de prof. Cătălin Ostroveanu. 
Organizatori 
Consiliul Judeţean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova. 
 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIERUL ETNOGRAFIC DIN OLTENIA 

Expoziție temporară organizată la Casa Băniei 
Iunie  2017 
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ARGUMENT: Expoziția a reiterat importanța și frumusețea fierului din gospodăria rurală 
oltenească.  

Deși mai puțin reprezentativă din punctul de vedere al prezenței zăcământului, dar bogată în 
obiecte și unelte folosite în uzul casnic gospodăresc și personal, dar și în activitățile rurale cele mai 
importante, agricultura, creșterea animalelor, viticultura, pomicultura, pescuitul și vânătoarea, 
aceasta a determinat specificul local, regional, național reprezentativ al fierului din Oltenia. 

Expoziția a fost organizată în iunie 2017 și a adus în atenția publicului larg obiecte 
meșteșugărești (clești, ciocane, nicovale, foale, etc), casnice (căni, curătoare de porumb, dărace 
pentru lână, cuiere, balamale de uși, greutăți pentru cântar, balanțe, cântare, topoare, furci, greble, 
lopeți, lanțuri de coș, țesturi metalice, vârzobi), obiecte vânătorești (clupse, capcane, cornuri pentru 
praf de pușcă, frigări haiducești, etc.). 

Expoziția a cuprins o parte din proiectul desfășurat în anul 2007 la București, în cadrul 
AFCN, în colaborare cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și s-a rezumat strict la 
obiectele care fac parte din patrimoniul Secției de Etnografie a Muzeului Olteniei. 

 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

SATUL ROMÂNESC ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE 
Mai 2017 

 
Urmând după o veche tradiție, manifestarea culturală propusă de Secția de Etnografie a 

Muzeului Olteniei Craiova, în iunie 2017, într-un proiect mai amplu de colaborare cu Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea  Culturii Tradiționale Dolj, a readus în atenția 
publicului craiovean meșteșuguri de excepție pentru cultura populară din Oltenia, precum: iconărit, 
încondeierea ouălor, sculptură lemn și olărit, țesutul scoarțelor și covoarelor, dar și o prezentare a 
costumelor tradiționale de sărbătoare specifice Olteniei.  
Manifestarea a avut următoarele secvențe: 
1. Ateliere meșteșugărești în aer liber, susținute de meșteri și copii deja inițiați în fiecare meșteșug; 
2. Prezentare sub forma unei parade a costumelor de sărbătoare din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și 

Vâlcea. 
Spectacol susținut de rapsozi consacrați din Oltenia. 
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Secţia de Istorie – Arheologie 
 

PROIECT  CULTURAL 
 

 
                                   Fortificația romană de la Cioroiu Nou. Fotografie aeriană 
 

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC CIOROIU NOU, JUDEŢUL DOLJ, august-octombrie 2017 
                                                           August – Octombrie 2017 
 
MOTIVAŢIA  PROIECTULUI 

Fortificaţia romană și aşezarea civilă de la Cioroiu Nou reprezintă unul dintre cele mai 
importante monumente romane de pe raza județului Dolj. Dezvelirea clădirilor din așezarea civilă 
este un deziderat al cercetărilor efectuate de Muzeul Olteniei Craiova, în această locație. 

Fortificaţia se găseşte la sud de satul actual, pe o terasă înaltă de cca. 3m şi are forma 
patrulateră-trapezoidală, cu colţurile rotunjite. Dimensiuni: 235 x 130m.  

Săpăturile arheologice la Cioroiu Nou au scos la iveală o mare cantitate de ceramică romană 
lucrată la roată. Un mic procent din aceasta îl reprezintă ceramica romană pictată şi face dovada 
existenţei unui atelier ceramic aferent aşezării. Inscripţiile şi piesele sculpturale descoperite într-un 
număr semnificativ denotă caracterul special al aşezării. Inscripţia pusă de Germanus, speculator al 
legiunii VII Claudia Maximiniana, la care se adaugă şi un număr semnificativ de cărămizi 
ştampilate cu numele abreviat al acestei mari unităţi atestă prezenţa unui detaşament al său în cadrul 
unei statio, funcţională cel puţin până în prima jumătate a secolului III. 

Sunt numai câteva considerente care atestă la Cioroiu Nou, un monument arheologic 
deosebit de interesant situat într-o provincie aflată la marginea de nord-est a Imperiului roman. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În anul 2017 s-a procedat la continuarea cercetărilor din așezarea civilă. S-a prelevat 
materialul arheologic descoperit, care a intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova. O atenţie 
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specială a fost acordată ceramicii romane pictate, descoperită până acum într-o cantitate 
semnificativă. 

Au fost realizate fotografii, desene de plan, profile, etc. Forţa de muncă a fost asigurată de pe 
plan local. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Rezultatele cercetărilor arheologice de la Cioroiu Nou au fost larg mediatizate în mass-
media locală şi naţională. De asemenea, rapoarte anuale au fost prezentate la sesiunile naţionale de 
rapoarte arheologice; acestea sunt accesibile pe site-ul www.cimec.ro.  

Studii cu privire la descoperirile de la Cioroiu Nou au fost făcute publice la diverse 
simpozioane naţionale şi internaţionale.  
Nominalizarea  participanţilor la  proiect   

Muzeul Olteniei Craiova.  
 
 

PROIECT  CULTURAL 
 

 
 

Conferinţă ştiinţifică internaţională, OLTENIA. INTERFERENŢE CULTURALE,  
ediţia a VII-a, septembrie 2017 

 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Prin derularea de către Secţiile de Istorie-Arheologie și Etnografie a proiectului cultural 
Oltenia. Interferenţe Culturale s-a dorit o valorificare şi o popularizare a imensului patrimoniu 
istoric existent în Cetatea Banilor.  

În cadrul proiectului au fost comunicate şi cunoscute ultimele rezultate ale activităţii de 
cercetare ştiinţifică a muzeografilor craioveni, alături de cele ale distinşilor participanţi și, de 
asemenea, s-a avut în vedere o altă funcție a muzeului, aceea de valorificare expozițională a 
descoperirilor.  

În acest fel, datele ştiinţifice deţinute de piesele muzeale din colecţiile valorosului 
patrimoniu al Muzeului Olteniei şi rezultatele cercetărilor de teren efectuate în Oltenia de către 
muzeografi au fost introduse în circuitul informaţional naţional şi internaţional. 
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DESCRIEREA PROIECTULUI 
Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe Culturale” s-a desfăşurat pe parcursul a patru 

zile, în perioada 27-29 septembrie 2017. 
Pe parcursul conferinței s-au desfășurat, deschiderea oficială a lucrărilor Sesiunii, susţinerea 

comunicărilor în plen, prezentarea studiilor pe secţiuni și o excursie documentar-ştiinţifică pentru a 
da posibilitatea participanţilor să cunoască obiectivele istorice ale Olteniei şi totodată să fie un 
imbold pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice în această zonă.   

La conferință au participat aproximativ 140 specialişti de la cele mai importante instituţii de 
cercetare şi cultură din ţară (Academia Română, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei 
Române, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a 
României, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Banatului Timişoara, Institutul de Arheologie 
Iaşi, Muzeul Băncii Naţionale a României, Institutul de Artă şi Arheologie Cluj-Napoca, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Naţional Brukenthal etc.). 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Pentru mediatizarea acestui eveniment ştiinţific au fost utilizate toate modalităţile 
reprezentate de materiale tipărite precum şi mass-media locală şi naţională. 

Materialele necesare diseminării sesiunii au fost: invitaţiile, afişul şi poliplanul sesiunii, 
caiet-program, stick-uri, pixuri şi carneţele de notiţe personalizate.  

În ceea ce priveşte diseminarea prin intermediul mass-mediei, au fost elaborate comunicate de 
presă privind organizarea şi desfăşurarea conferinţei, au fost date interviuri la posturile de radio şi 
televiziune, s-a participat la emisiuni în direct la Radio-Oltenia Craiova, TVR Craiova, Digi 24, Alege 
TV şi GTV etc. 
ORGANIZATORI: 

Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj. 
 

 
PROIECT  CULTURAL 

 

 
 

ŞANTIER  ARHEOLOGIC  ÎN  PUNCTUL  „CASTRAVIŢA” , LOCALITATEA  DESA,  
JUDEŢUL  DOLJ  

August 2017 
                                                
MOTIVAŢIA  PROIECTULUI 

În vara anului 2001 managerul Muzeului Olteniei, Dr. Florin Ridiche, împreună cu prof. 
univ. dr. Petre Gherghe de la Facultatea de Istorie – Filosofie – Geografie a Universităţii din 
Craiova şi dr. Marin Nica de la Muzeul Olteniei Craiova, au organizat o cercetare arheologică de 
suprafaţă pe malul Dunării, în dreptul localităţii Desa. Rezultatul cercetării s-a concretizat prin 
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descoperirea mai multor puncte de interes arheologic şi, în consecinţă, s-a decis începerea 
săpăturilor arheologice de salvare, în acelaşi an, în punctele „Castraviţa” şi „La Ruptură”, unde 
siturile arheologice erau deja distruse, la acea dată, în proporţie 50-80 %. 

Pe grindul „Castraviţa”, în perimetrul „Dealului Dăbiloiu”, au fost identificate trei niveluri de 
cultură: cel mai vechi, specific epocii bronzului, a fost reliefat de descoperirea celor mai vechi morminte 
de incineraţie preistorice de la est de Porţile de Fier, cu resturile cremaţiei depuse în urnă, astfel de 
morminte fiind caracteristice numai zonei Europei Centrale. Din punct de vedere cronologic, apreciem 
că aceste morminte au o vechime de circa 4000 de ani şi se încadrează în epoca mijlocie a bronzului, 
mai exact în faza timpurie a culturii Verbicioara. Următorul nivel, din punct de vedere arheologic, 
aparţine primei vârste a epocii fierului (Hallstatt) şi este reprezentat de descoperirea unor tumuli care 
adăposteau schelete umane vechi de aproximativ 2800 de ani, atribuite culturii Basarabi. Aici trebuie 
menţionat că în aceşti tumuli s-au găsit arme de fier datate într-o perioadă în care civilizaţia umană 
tocmai descoperise acest metal. Ultimul nivel de cultură identificat, reprezentat, în general, de materiale 
de construcţie, obiecte diverse din os, bronz şi fier, aparţine unei aşezări din epoca romană târzie. 

În punctul „La Ruptură”, situat în dreptul capătul de vest al insulei Acalia, pe un grind înalt 
al Dunării, au fost stabilite, deocamdată, tot trei niveluri de locuire: cel mai vechi datează din prima 
vârstă a epocii fierului (Hallstatt) şi este reprezentat de descoperirea unor fragmente ceramice de tip 
Basarabi, care nu este exclus să provină din aşezarea necropolei descoperită la „Castraviţa” având 
în vedere şi faptul că distanţa dintre cele două puncte arheologice este de doar 1,5 km. Tot aici au 
fost găsite şi două niveluri de locuire specifice epocii romane. 

În cursul anului 2005, cercetările efectuate timp de trei săptămâni, de la 1 la 19 august, în 
punctul „La Ruptură”, au scos la iveală, pe lângă un bogat şi divers material ceramic, obiecte din fier şi 
bronz, trei morminte de epocă romană (2 de incineraţie şi 1 de inhumaţie). Fără a intra în detalii de 
specialitate, precizăm că lângă unul dintre morminte s-a descoperit, la circa 2,5 m, un depozit de arme 
compus din două spade de fier, lungi de 0,90 m şi, respectiv, 0,96 m, o lance, un vârf de suliţă şi un 
mâner de pumnal, pe care le considerăm în stadiul actual al cercetărilor, unicate în România. Ele se 
datează în perioada romană târzie (secolul IV d. Ch.) şi au analogii doar în vestul Europei. 

În concluzie, materialul arheologic la care ne-am referit permit să afirmăm că suntem pe urmele 
primei necropole de epocă romană târzie la Desa, în care s-a practicat atât ritul incineraţiei, cât şi al 
inhumaţiei, iar depozitul de arme descoperit prezintă un interes aparte din punct de vedere ştiinţific.  
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În cursul anului 2017 s-a urmărit deschiderea unor noi secţiuni şi suprafeţe, în punctul 
„Castraviţa”, pentru cercetarea a noi tumuli funerari dataţi în Prima Epocă a Fierului, Hallstatt. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Cercetările arheologice de la Desa din perioada 2001 – 2017 au dus la colectarea unui bogat 
material arheologic, valoros din punct de vedere muzeistic tocmai pentru faptul că provine, în 
majoritate, din cimitire ceea ce înseamnă că piesele sunt întregi sau întregibile. Din punct de vedere 
ştiinţific, descoperirile de la Desa au fost prezentate la numeroase simpozioane ştiinţifice organizate 
de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi sunt accesibile publicului pe site-ul www.cimec.ro. De 
asemenea, studii despre siturile arheologice de la Desa au fost publicate şi în anuarul muzeului, 
Oltenia. Studii şi Comunicări. 

La sfârşitul campaniei arheologice s-au organizat conferinţe în care au fost prezentate 
rezultatele cercetărilor, atât publicului cât şi mass-mediei. 
NOMINALIZAREA PARTICIPANŢILOR LA PROIECT 

Instituţia care coordonează atât din punct de vedere ştiinţific cât şi administrativ cercetările 
arheologice de la Desa este Muzeul Olteniei. Tot materialul arheologic ca şi documentaţia ştiinţifică 
a fost depusă la arhiva Muzeului Olteniei Craiova. Cercetările de la Desa sunt foarte utile şi din 
punct de vedere didactic, aici desfăşurându-şi practica de specialitate voluntari din ţară şi 
străinătate. În campania din anul 2017 au participat și voluntari, studenţi, de la prestigioase 
universităţi de profil din Statele Unite ale Americii aşa cum s-a întâmplat şi în cursul campaniilor 
din anii trecuţi. Responsabilitatea ştiinţifică şi administrativă a fost asigurată de către Dr. Florin 
Ridiche, managerul Muzeului Olteniei Craiova.                            
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PROIECT  CULTURAL 
 

 
Castrul roman de la Răcari. Fotografie aeriană 

 
ŞANTIERUL  ARHEOLOGIC  RĂCARI, COMUNA BRĂDEŞTI, JUDEŢUL DOLJ,  

Iunie - Iulie 2017 
 
MOTIVAŢIA  PROIECTULUI 

Castrul roman de la Răcari este al doilea monument roman, ca mărime, din Oltenia, după cel 
de la Slăveni. A beneficiat de mai multe faze de construcţie şi reconstrucţie, după cum urmează. 
1. CASTRUL MIC DE PĂMÂNT (faza Răcari 1) 
2. CASTRUL MARE DE PĂMÂNT (faza Răcari 2) 
3.   CASTRUL DE PIATRĂ (faza Răcari 3) 
4.   REFACEREA DE LA MIJLOCUL SECOLULUI III (faza Răcari 4) 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În anul 2017 s-a procedat la continuarea dezvelirii clădirii magaziei de alimente (horreum). 
Sistemul de săpătură a fost cel în suprafaţă. S-au prelevat materialele arheologice descoperite, care  au 
intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova.  

Au fost realizate fotografii, desene de plan, profile, etc. Forţa de muncă a fost asigurată de 
pe plan local. 
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Magazia de alimente (horreum) din castrul roman de la Răcari 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI 
Rezultatele cercetărilor arheologice de la Răcari au fost deja larg mediatizate în mass-media 

locală şi naţională. De asemenea, rapoarte anual au fost prezentate la Sesiunile naţionale de rapoarte 
arheologice; acestea sunt accesibile pe site-ul www.cimec.ro.  

O monografie a castrului a fost deja publicată, și o a doua, la finele anului 2017, care are ca 
obiectiv clădirea comandamentului. Castrul se pretează la amenajarea ca obiectiv turistic. 

Nominalizarea  participanţilor la  proiect   
Muzeul Olteniei Craiova. 

 
 

PROIECT CULTURAL   
      

   
 

EXPOZIȚIA DIN ISTORIA CRAIOVEI: PARCUL BIBESCU 
Mai 2017 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Parcul Nicolae Romanescu, cunoscut de-a lungul timpului și sub numele de Parcul Bibescu, 

Parcul Independenței sau Parcul Poporului, se află pe locul unde, la mijlocul secolului al XIX-lea se 
afla moșia și grădina familiei Bibescu. Grădina, amenajată de un grădinar german, la inițiativa 
marelui logofăt Ioan (Iancu) Bibescu, cuprindea pavilioane, bănci, sere. După 1848, aflată în stare 
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avansată de degradare, grădina a fost cumpărată de Magistratul orașului cu scopul de a o transforma 
într-o adevărată grădină publică pentru recreerea locuitorilor orașului. Evenimentele desfășurate pe 
plan intern, care au dus la Unirea Principatelor au făcut ca această dorință a domnitorului Barbu 
Știrbei să nu mai poată fi realizată. La sfârșitul secolului, fosta grădină devenise una din cele mai 
insalubre zone ale orașului. Lacul era un focar de infecție, iar pe una dintre marginile sale s-au 
construit grajdurile Primăriei. Reședința de vară a familiei Bibescu a fost și ea transformată în azil 
de infirmi.  

În 1898, după desemnarea lui Nicolae Romanescu ca primar, se votează un proiect de 
modernizare a orașului, unul dintre obiectivele programului fiind acela de a se înființa parcuri și 
grădini. Arhitectul desemnat pentru realizarea acestui proiect a fost Edouard Redont, cel care a 
proiectat și Expoziția Națională din Parcul Carol – București.  

Construcția parcului a început în anul 1901 și a fost inaugurat în 1903 în prezența regelui 
Carol I. Proiectul a fost premiat la Expoziția Internațională de la Paris (1900) cu Medalia de Aur. 
Parcul a fost realizat în stil romantic, o sinteză a arhitecturii și picturii peisagere.  

Redont a dat dovadă de geniu la momentul întocmirii proiectului, venind cu idei îndrăznețe: 
au fost aclimatizate sute de specii de arbori care în mod normal nu cresc în condițiile climatice ale 
României, a redesenat lacul, a proiectat podul suspendat, a proiectat castelul, a improvizat dealuri și 
văi, drumuri, alei și poteci care însumează peste 35 km lungime, totul fiind lucrat în cel mai mic 
amănunt. Castelul Fermecat a fost imaginat de mintea ingenioasă a lui Redont ca o îmbrăcăminte 
pentru imensele bazine de apă ce serveau la irigarea parcului, în anii în care totul era proiectat 
pentru a arăta perfect peste 100 de ani. Grădina zoologică a fost construită tot la începutul secolului; 
lângă ea – debarcaderul, iar în apropierea lor se găsește chioșcul rotund al fanfarei. Lângă acesta 
este teatrul de vară. La marginea de sud-est a parcului se găsește hipodromul, întins pe o suprafață 
de 20 ha, cel mai mare din țară, la începutul secolului. Inaugurat în 1903, era folosit pentru curse de 
trap și galop. 

În 1943, ca un omagiu adus celui care s-a ocupat îndeaproape de realizarea parcului, la 
intrarea principală, a fost ridicat un bust al lui N. Romanescu. De-a lungul timpului au fost 
executate numeroase lucrări care au sporit frumusețea parcului. Între anii 1954 -1956 s-a construit 
portalul existent azi la intrarea principală, s-a realizat împrejmuirea cu gard cu stâlpi și soclu de 
beton și plasă de sârmă, a fost reconstruit debarcaderul. În anul 1964 a fost modernizat iluminatul 
public și a fost construită o seră de 1050 mp. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În cadrul expoziției au fost expuse obiecte de patrimoniu aflate în colecțiile secției de Istorie 
– Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova: imagini cu parcul, dar și obiecte ale familiei Romanescu 
– obiecte de artă decorativă, mobilier.  
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Mediatizarea evenimentului a fost asigurată grație bunei colaborări pe care o are Muzeul 
Olteniei Craiova, cu mass-media scrisă și audio-vizuală. Pe lângă aceasta, au fost realizate afișe, 
invitații și flyere. 
ORGANIZATORI: 

Muzeul Olteniei Craiova 
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PROIECT CULTURAL 
 

 
 

INAUGURARE EXPOZIȚII TEMPORARE LA ETAJUL SECȚIEI ISTORIE-ARHEOLOGIE 
Mai 2017 

 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

În lunile martie și noiembrie ale anului 2016, Secția de Istorie-Arheologie și-a lansat noile 
expoziții într-un concept modern, având ca tematică epoca preistorică, dacică, romană, perioada 
migrațiilor și a evului mediu timpuriu. În urma continuării investițiilor Consiliului Județean Dolj, la 
etajul clădirii din str. Madona Dudu nr. 14, a fost desăvârșit discursul expozițional al perioadei 
cuprinse între evul mediu târziu și secolul XX. 

Toate aceste eforturi financiare, logistice și umane a trebuit să fie promovate, pe măsura 
conținutului științific, într-un mod cât mai interactiv și divers. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Inaugurarea expozițiilor temporare de la etajul Secției de Istorie-Arheologie a avut loc în luna 
mai 2017. 

Expozițiile acoperă perioada secolelor XVI-XX: reconstituire sala tronului, incendierea 
Craiovei din anul 1800, arta ecleziastică, revoluția de la 1821, Unirea Principatelor Române, 
momentul Independenței, cele două războaie mondiale, perioada interbelică, instaurarea și 
stabilizarea regimului comunist în România. Discursul educativ și ludic al expozițiilor este 
completat de crearea unui foto-corner, vizitatorii putând să plece de la muzeu cu o amintire. 

În scopul promovării acestui eveniment au fost folosite numeroase strategii inedite ce au la bază 
așa-numita “Teasing Campaign”, prin care se poate atrage atenția și se promovează un brand (Muzeul 
Olteniei Craiova), nu doar la nivel local, cât și național. Această campanie a fost lansată înainte de 
inaugurare. 

Teasing-ul s-a desfășurat pe mai multe canale, mai ales cele de social media. În mediul 
online a fost urmărit caracterul viral luat de mesaj. Cu două luni înainte de inaugurare, prin 
intermediul paginii de Facebook a muzeului, au fost diseminate o serie de postări reprezentative 
pentru ceea ce înseamnă noua expoziție (storyboard, promovare punctuală a patrimoniului). 

În presa scrisă, dar și în audio-vizual, au fost date o serie de interviuri, comunicate, știri, spoturi, 
mesaje de promovare lansate de personalități culturale sub forma unor storyboard-uri, ce au scos în 
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evidență istoria locală și patrimoniul deținut de muzeu. Ecranele digitale HD din mijloacele de transport 
public din Craiova au constituit o nouă formă de publicitate prin care timp de trei luni instituția a putut fi 
remarcată de peste 250 000 de persoane din Craiova. S-a realizat un spot de 60 de secunde ce a fost 
difuzat în 10 autobuze pe o perioadă de 9 luni. 

O altă direcție de promovare a evenimentului de inaugurare a constituit-o împărțirea de flyere 
prin zonele intens circulate ale orașului. 

Pentru ca noua imagine a muzeului să fie receptată de o categorie extinsă de vizitatori s-au 
încheiat parteneriate cu instituții de cultură și de învățământ din zona Olteniei. 
ORGANIZATORI  

Consiliul Județean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova. 
 

 
PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE 

Secției de Istorie Arheologie 
 

 
 

2017 
MOTIVAȚIA PROIECTULUI 

Aceste tipuri de manifestări sunt de fapt o pârghie, pe cât de ştiinţifică pe atât de provocatoare, în 
stimularea interesului copiilor pentru istorie şi, implicit, pentru expoziţia noastră permanentă. 

Din această perspectivă, spaţiile active au fost concepute în relaţie directă cu publicul de 
vârstă gimnazială şi preşcolară, în special. 

Asta înseamnă, în primul rând, finalizarea proiectelor culturale pe care Muzeul Olteniei 
Craiova, pe specificitate istorică, le are cu instituţiile de învăţământ din municipiu şi judeţ. Un 
asemenea tip de programe a vizat, mai ales, comunicarea practică şi neformală cu instituţiile 
colaboratoare. Acest proiect s-a derulat începând cu luna iulie, și la finalul atelierelor copiii au fost 
premiați. S-a urmărit, cultivarea la copii a dragostei pentru istorie si mai ales ce înseamnă un 
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muzeu, creşterea dorinţei copiilor de a învăţa mai multe despre ce înseamnă român, istoria acestui 
popor din care facem parte, dezvoltarea aptitudinilor de confecţionare a obiectelor de uz casnic, 
vase ceramice, statuete zoomorfe si antropomorfe, abilități practice, organizatorice și de orientare, 
îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul istoriei - muzeografiei. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
De aceea, pentru anul 2017 a fost organizat următorul program: 
- cursuri şi demonstraţii cu tema modelării vaselor ceramice precum și a statuetelor din perioada 
preistorică pentru copiii preşcolari şi şcolari.  
- Micii arheologi – elevii au învățat ce presupune un șantier arheologic: săpătura arheologică pentru 
descoperirea artefactelor, întocmirea fișelor pieselor descoperite și așezarea lor în contextul unei 
expoziții. 
- cum se realizează o expoziție? 
- cursuri de pictură rupestră. 
- confecționarea de mărțișoare din lut.  
- baterea monedelor. 
ORGANIZATORI 

Muzeul Olteniei Craiova 
 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
EXPOZIȚIA STATUI ROMANE ÎN OLTENIA 

Mai 2017 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Statuile epocii romane din Oltenia în particular și din Dacia în general, reprezintă încă un 
subiect destul de puțin documentat. Motivele acestei insuficiențe constau în vandalizarea castrelor și 
orașelor antice după retragerea romanilor din Dacia, precum și în nevoia de metal (în cazul statuilor 
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de bronz) sau de material de construcție (în cazul statuilor de piatră sau marmură, cele din urmă 
putând fi ușor transformate în var).  

Concret, statuile de bronz și marmură care împodobeau odinioară forurile orașelor sau 
comandamentele castrelor romane din Oltenia, au fost distruse sistematic din motivele ce le-am 
menționat anterior. Din aceste cauze, s-au mai păstrat până în zilele noastre doar sumare fragmente 
(capete, membre, picioare, mâini, degete) ale acelor veritabile opere de artă ale antichității. 

Este sarcina arheologului sau a istoricului de artă, reconstituirea din micile bucăți păstrate, a 
statuilor epocii clasice greco-romane. Aceasta se poate face utilizând analogiile existente, deja 
publicate, cu deosebire în vestul Europei. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Expoziția a fost organizată cu obiecte în legătură directă cu subiectul abordat – statuile 
romane. Mai multe fragmente de statui de bronz sau marmură au fost descoperite în săpăturile 
arheologice ale Muzeului Olteniei Craiova. Expunerea lor în starea fragmentară în care se află, 
alături de o propunere de reconstituire, a reprezentat tematica expoziției, alături de scurte 
comentarii. A fost vorba despre fragmente de statui descoperite la Răcari, Cioroiu Nou, Sucidava, 
sau alte centre urbane romane din Oltenia. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Mediatizarea evenimentului a fost asigurată grație bunei colaborări pe care o are Muzeul 
Olteniei Craiova, cu mass-media scrisă și audio-vizuală. Pe lângă aceasta, au fost realizate afișe, 
invitații și flyere. 
ORGANIZATORI: 
Muzeul Olteniei Craiova. 
 
 

Laborator de Restaurare-Conservare 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

Conferință Internațională „MATCONS” 
                             SALONUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 

18 - 22 Septembrie 2017 
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MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
Conferința Internațională „MATCONS”, aflată la cea de-a VI-a ediție, a fost cea mai 

importantă manifestare științifică, circumscrisă domeniului restaurării-conservării din România 
și din Sud-Estul Europei, participarea internațională prestigioasă a membrilor marcanți  ai 
bordului internațional al  I.C.O.M. – THE INTERNAȚIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 
legitimând-o valoric în mediul cultural-științific național și internațional.  

Tradiția organizării manifestării științifice la Craiova, a fost marcată, în anul 2015, de  
organizarea Conferinței Internaționale ICOM GLASS România, la Muzeul Olteniei, datorită 
efortului financiar al Consiliului Județean Dolj și a expertizei profesionale a celor 12 restauratori ai 
Laboratorului de Restaurare-Conservare, toți membrii ICOM, dintre care menționăm și singurul 
membru activ cu drept de vot din România în cadrul acestui prestigios comitet internațional.  

Motivându-şi interesele şi demersurile pentru abordarea unor modele eficiente de parteneriat 
în valorificarea rezultatelor cercetărilor în domeniul conservării-restaurării, dobândirea de noi 
competenţe şi abilităţi profesionale în rândul investigatorilor, restauratorilor şi conservatorilor, 
Laboratorul de conservare şi restaurare al Muzeului Olteniei, începând cu anul 2007, abordează 
dezvoltarea unei culturi a dialogului prin organizarea unei manifestări internaţionale de amploare 
organizată în ţara noastră în acest domeniu. 

În anul 2017, în cadrul Conferinței Internaționale „MATCONS”, specialiștii Laboratorului de 
Restaurare - Conservare și-au asumat ca obiective specifice afirmarea potenţialului creator şi ştiinţific al 
restaurării româneşti în contextul globalizării şi integrării în Uniunea Europeană, dobândirea de 
informaţii, metodologii, tehnici noi de investigare şi intervenţie asupra obiectelor de patrimoniu. 

Experienţele, rezultatele, tehnicile şi conceptele de ultim moment din domeniu au fost astfel 
împărtăşite beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectelor prin participarea acestora la saloanele de 
restaurare, cursurile cu teme specifice, mesele rotunde, sesiunile de comunicări, sesiunile de postere 
şi editarea unor volume bilingve cuprinzând lucrări şi studii de specialitate. 
BENEFICIARII DIRECŢI ŞI INDIRECŢI AI PROIECTULUI 
- grupul specialiştilor din domeniul restaurării şi conservării  din ţară şi străinătate, care participă 
la activităţile incluse în proiect. Aceştia au putut beneficia de un demers complex cuprinzând 
informaţii, metodologii, tehnici de specialitate. 
- comunitatea specialiştilor din domeniul restaurării şi conservării, care au intrat în posesia 
materialelor  de specialitate editate în cadrul proiectului; 
- comunitatea locală (incluzând toate categoriile de vârstă şi pregătire). Considerăm că proiectul a 
stârnit interesul comunităţii locale pentru problematica domeniului restaurării şi conservării 
patrimoniului mobil şi imobil, beneficiind totodată de caracterul puternic educativ al acţiunilor. 
- Muzeul Olteniei Craiova care a beneficiat de promovarea imaginii în țară și străinătate. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Manifestarea a cuprins: 
 Conferință internațională  

Conferința și-a propus prezentarea capacităților diferitelor științe precum chimia, fizica, 
ingineria, a răspuns cerințelor specifice conservării și restaurării. Scopul nu a fost doar cercetarea 
științifică și aplicațiile directe ale acesteia în tratamentele sau investigațiile patrimoniului cultural, ci 
și probleme practice și posibilități inovative din domeniul restaurării și conservării. Conferința a 
oferit prilejul de a împărtăși metode, studii și strategii privind restaurarea-conservarea, de a adânci 
aspectele interdisciplinare, precum și de a dezvolta cercetarea și specializarea în restaurarea și 
conservarea patrimoniului cultural. 

Totodată a oferit specialiștilor din străinătate și din România oportunitatea de a fi la curent 
cu cele mai noi studii privind procesul complex al restaurării, aparatura de investigații modernă, 
aparatura performantă pentru procesul tehnologic efectiv de restaurare și conservare, precum și 
utilizarea în restaurare a celor mai noi tehnologii informațional-comunicaționale.  

Au fost prezentate atât comunicări orale cât și prezentări poster.  
Conferința s-a desfășurat în limbile engleză și română cu traducere simultană. 
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Datorită numărului mare de participanți, a necesității amplasării cabinelor de traducere 
simultană, comunicările orale s-au desfășurat la Universitatea din Craiova. 

Cu această ocazie s-a publicat bilingv (română și engleză) volumul lucrărilor conferinței, 
care a cuprins textul bilingv al comunicărilor orale/studiilor de caz și rezumatele in extenso (de 
asemenea bilingv) ale prezentărilor poster și ale prezentărilor din cadrul Mesei Rotunde.  

Întrucât specialiștii în restaurare/conservare participanți la sesiunea științifică au fost 
specialiști/experți în patrimoniul UNESCO, am considerat oportun și eficient organizarea unei 
excursii la un obiectiv turistic românesc inclus in patrimoniul UNESCO, fapt de natură a promova 
considerabil patrimoniul românesc autentic. 

Aceasta a vizat documentarea unor puncte de interes deosebit din punctul de vedere al restaurării 
și conservării patrimoniului cultural național mobil și imobil, propunând în acest context, efectuarea 
unei excursie documentare la obiective istorice precum: Mânăstirea Cozia, Cetatea Făgărașului/Muzeul 
Țării Făgărașului ”Valer Literat”, pentru documentarea asupra colecțiilor de arheologie, arme, 
numismatică, cahle, carte veche, documente, lapidarium, icoane pe sticlă, glăjărie, artă decorativă şi 
plastică, ceramică populară, port popular, ţesături, obiceiuri, icoane pe sticlă, arta lemnului, meşteşuguri.  

Menționăm că o manifestare de o asemenea anvergură internațională, legitimată din punct de 
vedere valoric și a expertizei, în domeniul restaurării-conservării, a fost absolut obligatoriu să 
beneficieze, conform standardelor unor manifestări internaționale de acest gen, de vizita la un 
obiectiv istoric de o certă valoare, recunoscut și inclus în patrimoniul UNESCO.  

Jurizarea pentru Gala Restaurării s-a făcut de către un juriu format din specialiști cu renume 
în domeniu, iar premiile au fost decernate în cadrul unei ceremonii speciale. 
 Salonul Naţional de Restaurare 2017/Gala Restaurării Românești 

Salonul a expus piese de patrimoniu reprezentative pentru restaurarea şi conservarea 
patrimoniului mobil românesc, restaurate în cele mai importante laboratoare din țară, împreună cu 
imaginile aferente obiectului patrimonial înainte de restaurare. Au fost de asemenea expuse piese pe 
toate suporturile din colecția Muzeului Olteniei. 

Jurizarea pentru Gala Restaurării a fost făcută de către un juriu format din specialiști cu 
renume în domeniu.  

Salonul Național de Restaurare și-a propus continuarea tradiției de promovare a restaurării 
patrimoniului cultural național mobil din țara noastră, tradiție care în mod emblematic este legată de 
numele Muzeului Olteniei. 
 Masă rotundă 

 În cadrul excursiei documentare a fost organizată o Masă Rotundă care a avut ca subiect 
analiza legăturii indisolubile dintre investigație și intervenție în domeniul restaurării și conservării. 
Au fost prezentate importante studii de caz care au inclus puncte de interes ale obiectivelor vizitate 
- colecția de icoane pe sticlă și cea de glăjărie expuse în Cetatea Făgărașului, dar și colecția de 
ceramică Gârla Mare – Cârna, ale cărei piese au fost observate în cadrul expunerii permanente a 
Muzeului Olteniei, precum și în cadrul Salonului Național de Restaurare. 
 Excursie documentară 

 Aceasta a vizat documentarea unor puncte de interes deosebit din punctul de vedere al restaurării 
și conservării patrimoniului cultural național mobil și imobil și a cuprins: vizitarea Mânăstirii Cozia, 
Cetății Făgărașului/Muzeul Țării Făgărașului ”Valer Literat”, cu accent pe colecțiile de arheologie, 
arme, numismatică, cahle, carte veche, documente, lapidarium, glăjărie, artă decorativă şi plastică, 
ceramică populară, port popular, ţesături, obiceiuri, icoane pe sticlă, arta lemnului, meşteşuguri. 
ORGANIZATORI  
Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj. De asemenea, parteneri ai proiectului au fost: 
ICOM România, Rețeaua Națională a Muzeelor din România. 
PARTENERI MEDIA 
TVR Cultural, TVR Craiova, Studioul Teritorial de Radio “Oltenia” Craiova, Oltenia TV Craiova, 
Cotidianul “Cuvântul Libertăţii”. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 
 Mass-media – a mediatizat proiectul în cadrul emisiunilor şi articolelor specializate; 
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 Distribuirea materialelor promoţionale grupurilor de elevi şi cadre didactice ce au vizitat 
expoziţia; 

 Prezentarea proiectului în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale din domeniul 
conservării-restaurării; 

 Distribuirea participanţilor, dar şi comunităţilor academice din ţară şi străinătate a 
publicațiilor, chiar dacă nu au participat în mod direct la acţiunile cuprinse în proiect; 

manifestarea a fost prezentată pe internet pe site-ul www.muzeulolteniei.ro şi pe pagina de 
socializare http//facebook.muzeulolteniei.com 
 
 

NOAPTEA MUZEELOR 
20 mai 2017 

 
MOTIVAŢIA, DESCRIEREA PROIECTULUI 

Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din 
Franţa şi aflat deja la a XIII-a ediţie. Evenimentul a fost patronat şi în 2017 de Secretarul General al 
Consiliului Europei şi, de asemenea, de UNESCO, care s-a alăturat Nopţii Muzeelor în anul 2009. 

Noaptea muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, instituite de 
Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), care a avut loc pe 21 mai. Din anul 2011 Noaptea 
Muzeelor este pentru prima dată patronată oficial şi de ICOM. 

Ca în fiecare an, Muzeul Olteniei Craiova a organizat o serie de activităţi culturale menite să 
marcheze aceasta dată importantă în calendarul programelor muzeelor din întreaga lume. Numărul total 
de vizitatori care a trecut pragul Muzeului Olteniei în cadrul acestui eveniment a fost de 18471. 
Organizatori:  
Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj 
 
 

Secţia de Ştiinţele Naturii 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

Weekend family                                       
Proiect educativ interactiv pentru părinți și copii  

(ianuarie 2017 – septembrie 2017) 
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MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
Acest program s-a adresat familiilor cu copii ce au vârste cuprinse între 4-12 ani şi a urmărit, 

prin activităţile realizate într-o manieră ludică şi interactivă, stimularea creativităţii şi educarea 
simţului analitic, atât ale copiilor cât şi ale adulţilor. 

Programul a constat în: 
-vizită activă tematică (în expoziţiile Secţiei de Stiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova); 
-atelier de creaţie desfăşurat pe parcursul a 2 ore.  

În cadrul atelierului, participanţii au avut ocazia de a pune în practică diverse tehnici: desen, 
tempera, acuarelă, modelaj, colaj, etc. în funcţie de tema modulului respectiv.  

La final, părinţilor li s-a pus la dispoziţie o fişă a programului, pe care au putut-o utiliza 
pentru recapitularea cunoştinţelor învăţate la muzeu. 

Pentru fiecare grupă au avut loc două şedinte (module) pe lună. 
Temele parcurse în cadrul proiectului: 
Ianuarie - Micul detectiv – Să descoperim Natura; 
Februarie - Anotimpurile şi natura;  
Martie - Sanitari ai naturii; 
Aprilie – Animale răpitoare;  
Mai - Animale prădătoare; 
Iunie - Monumente ale naturii;  
Iulie – realizarea de către participanţi a unei scenete cu personaje din lumea animală; 
August – evaluare;  
Septembrie - modulul final de premiere. 

 
PROIECT CULTURAL 

 

 
 

Proiect cultural educativ 
Bios Art 2017 
Ateliere fixe 

Ateliere mobile 
„Bios Art în vacanţă” 

Şcoala de Vară  
2017 
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Cursul s-a adresat atât copiilor și adulților care au înclinații artistice, cât și celor cu 
înclinații spre biologie (cu inteligență naturistă și artistică dominantă).  

O altă formă de organizare și antrenare în acest program a fost pentru copiii care 
aparțin minorităților, precum și pentru cei cu deficiențe verbale și auditive.  

Oferta din partea muzeului a presupus: 
- Antrenarea copiilor în studii estetice de botanică, zoologie și morfologie prin stimularea gustului 
pentru identificarea relației dintre organe și adaptările lor, specii și medii de viață, relații 
interspecifice etc. prin decodificarea semnificației culorilor din cromatica atât de complexă și plină 
de mesaje caracteristică lumii vii. 
- Limbajul specific artelor plastice care permite elevilor să observe, să descopere și să compare 
elementele de ordin științific din botanică, zoologie, ecologie și etologie și să transpună toate 
acestea în imagini estetice cu diverse teme. 
- Tehnicile de lucru propuse (pentru exprimare vizuală și tactilă, bi-și tridimensională) au ajutat la 
asimilarea acestor informații, la dezvoltarea dexterității manuale, la formarea gustului estetic prin 
analizarea proporțiilor, armoniei și raportului funcționalitate – formă, a diferențelor și asemănărilor 
dintre elementele regnului vegetal, animal și a conexiunilor dintre ele. 
- Literatura bazată pe istoriile celor care nu cuvântă și filmulețele cu plante și animale au fost 
utilizate ca modalități de captare a atenției copiilor, de invitație la dialog și schimb de opinii în 
scopul completării interactive, interdisciplinare și ludice a cunoașterii. 
Obiective:    
- stimularea respectului faţă de munca de calitate;  
-     cultivarea spiritului de lucru de echipă/în grup;  
-    încurajarea manifestărilor artistice și valorificarea potenţialului creativ şi a originalităţii elevilor; 
-     îmbogăţirea și dezvoltarea cunoştinţelor de biologie, de ecologie și de protecție a mediului;  
-    descoperirea, cunoaşterea si înțelegerea lumii necuvântătoarelor;  
-    cunoaşterea frumuseţilor naturii, a peisajului autohton şi menţinerea unui mediu curat; 
-    cultivarea şi dezvoltarea interesului faţă de bogățiile floristice și faunistice din judeţ şi din ţară;  
-  cultivarea sentimentelor de preţuire şi de apreciere a tezaurului românesc, a patrimoniului 
spiritual naţional; 
-    stimularea înclinaţiei către frumos şi dezvoltarea gustului estetic; 
-    formarea unui orizont cultural deschis şi autentic. 
Programe incluse în cadrul proiectului BIOS ART: 
1. Bios Art – program de educație animalieră practică (octombrie 2016 – iunie 2017, septembrie 
– decembrie 2017) 
2. Bios Art - Ateliere mobile (ianuarie – decembrie 2017)  
3. Şcoala de Vară „Bios Art în vacanţă” (iulie – septembrie 2017) 
Rezultatele proiectului:  
- expunerea fotografiilor de la activități pe profilul facebook al instituției; 
- participarea la emisiuni tv și radio locale; 
- expoziții cu lucrările cursanților și concursuri pentru fiecare modul în parte, câștigătorii primind 

diplome și recompense. 
Activitățile propuse s-au desfășurat în cadrul Secției de Știintele Naturii a Muzeului Olteniei 

Craiova în perioada ianuarie – decembrie 2017. 
Desfășurarea acestei activități a oferit posibilitatea promovării patrimoniului natural din 

zona noastră de cercetare, dar şi activitate interactivă cu copii de la grădiniță, clasele primare, 
minorități și cei cu deficiențe verbale și auditive și, nu în ultimul rând, a întregit imaginea de 
instituție de cultură a Muzeului Olteniei Craiova. 

 
 
 
 
 



35 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

I LIKE THE MUSEUM 
Proiect cultural-educativ de selecţie şi instruire  

a unui grup de maxim 15 voluntari 
 

MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
În perioada martie – decembrie 2017, Muzeul Olteniei Craiova a oferit  unui număr de 15 

persoane cu vârste cuprinse între 14-65 ani şansa de a se implica într-un program de voluntariat 
unic. 

Stagiul de voluntariat s-a desfășurat din luna martie până la sfârșitul anului și a presupus 
participarea lunară la întâlniri, participarea la sesiunile de formare și training precum și implicarea 
în organizarea activităților și programelor pentru public organizate de Secţia de Stiinţele Naturii a 
Muzeului Olteniei Craiova, conform unui calendar stabilit în prealabil.  

Pe durata stagiului de voluntariat, aceștia au avut ocazia să înveţe lucruri inedite despre 
muzeu, să participe la elaborarea şi implementarea de proiecte cultural-educative, să promoveze 
evenimentele şi programele pentru public şi să se implice în programe şi activităţi, alături de echipa 
care organizează aceste evenimente. 

Voluntarii selectați au intrat în contact cu lumea din culisele muzeului şi au avut acces la 
activitățile organizate de Secția de Știintele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, îmbogăţindu-şi 
astfel portofoliul de activităţi (adeverinţă de participare şi contract de voluntariat). 

Cine au fost voluntarii muzeului?  
Craioveni și nu numai, care și-au dorit să se implice în activități extracurriculare. Voluntarii 

s-au implicat activ în proiectele, programele și evenimentele în timpul lor liber, în afara 
programului școlar/de serviciu, dobândind cunoștințe și dezvoltându-și competențele în domenii 
foarte variate precum biologia, vorbitul în public, leadership-ul, organizarea și planificarea de 
evenimente.  

Voluntarii au fost selectați în luna februarie, în urma unui proces de recrutare și selecție a 
celor interesaţi. 
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PROIECT CULTURAL 
 

 
 

Proiect cultural-educativ 
”MUZEUL - O ŞCOALĂ ALTFEL” 

2017 
 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Poiectul cultural-educativ „MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL” a cuprins o serie de acţiuni 

(prezentări Power Point tematice, filme documentare, expuneri interactive, concursuri şi activităţi 
artistice tematice ş.a.), cu şi pentru publicul de toate categoriile și vârstele și, în concordanță cu 
posibilitățile, deplasări/excursii documentare cu grupuri de elevi/studenți în diverse arii protejate 
din județ. 

Activităţile cuprinse în proiect au avut ca scop diversificarea şi însuşirea cunoştinţelor de 
biologie şi ecologie într-un cadru ambiental, înţelegerea mecanismelor de funcţionare a 
ecosistemelor şi implicit a biosferei, cultivarea unor atitudini pozitive faţă de vieţuitoarele sălbatice 
şi mediul lor de viaţă, dar şi colaborarea cu cadrele didactice implicate în procesul educativ pentru 
dezvoltarea unor strategii eficiente de învăţare. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Activităţile derulate în cadrul proiectului „MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL” au fost o 
alternativă aplicativă a lecţiilor din clasă. Pentru a ne alinia preocupărilor globale privind educaţia 
ecologică şi protecţia vieţii sălbatice, dar şi alte forme de educaţie (sanitară, civică), temele propuse 
în cadrul proiectului au fost corelate cu evenimentele ecologice instituite de O.N.U. (Ziua Zonelor 
Umede, Luna Pădurii, Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Sănătăţii, Ziua Mediului, Ziua 
Animalelor, etc.).  

Expunerile au fost susţinute de muzeografii secţiei de Ştiinţele Naturii, dar şi de alţi 
specialişti de profil din ţară care au fost invitaţi la evenimente. 

Pentru însuşirea facilă a informaţiilor comunicate s-a avut în vedere amenajarea unui 
„punct” interactiv (mulaje, exponate, fotografii, panouri pentru mesaje ecologice) şi o serie de 
activităţi anexe (ex. concursuri premiate, momente artistice etc.).  

S-a avut în vedere, de asemenea, organizarea unor seri culturale pentru publicul de toate 
vârstele, cu derularea de conferinţe pe diverse teme, ce-au privit diversitatea ecosistemelor 
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biosferei, dar şi factorii care ameninţă biodiversitatea şi au dus la degradarea ecosistemelor, 
respectiv a patrimoniului natural al Terrei. Tot pentru aceasta s-a realizat o excursie cu un grup de 
elevi la Maglavit. 

Materiale şi mijloace de învăţare/expunere.  
Materiale tridimensionale: exponate din colecţiile muzeului (minerale, plante, animale 

nevertebrate şi vertebrate); materiale bidimensionale; module cu printuri/fotoexpoziţii ş.a.; mijloace 
multimedia, videoproiectoare, sisteme electronice intercative; 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Pentru mediatizarea activităţilor cultural-educativ cuprinse în proiect s-au folosit toate 
mijloacele reprezentând mass-media scrisă şi vorbită. 

Materialele necesare popularizării evenimentelor şi acţiunilor ecologice au fost: poliplanele, 
rollapurile, invitaţiile, afişul, pliantele, care au conţinut prezentarea programului, precum şi 
articolele pentru presa scrisă şi vorbită. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova. 
- Consiliul Judeţean Dolj. 
PARTICIPANŢI 
- Elevi, studenţi, cadre didactice, toate categoriile de public.  
- Invitaţi (specialişti din mediul academic: universități, institute de cercetare etc.). 
 
 

    PROIECT CULTURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA 

Aprilie, Septembrie 
                                                                 2017 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Poiectul cultural-educativ MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA a încercat să aducă în atenţia tinerei 

generaţii importanţa protejării mediului în asigurarea sănătăţii vieţii. În cadrul proiectului au fost 
prezentate expuneri Power Point, având ca scop evidenţierea unor evenimente ecologice, ale căror 
informaţii sunt mai puţin accesibile publicului larg. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
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Proiectul a vizat două evenimente înscrise în calendarul ecologic: Luna Pădurii (15 martie-
15 aprilie) şi Ziua Mondială a Curăţeniei, respectiv a Sănătăţii (17 aprilie, 23 septembrie), care 
valorifică în scop educativ observaţii ştiinţifice şi date oferite de cercetarea în domeniile mediului şi 
sănătăţii. Primul eveniment s-a axat pe derularea unor activităţi cultural educative, privind 
importanţa protejării pădurilor în realizarea unui echilibru ecologic. Cel de-al doilea eveniment, s-a 
referit la influenţa paraziţilor şi parazitozelor în sănătatea umană, factor comun atât omului cât şi 
animalelor. Pentru a evidenţia mult mai bine acest pericol nevăzut, s-a pus la dispoziţia publicului 
participant vizualizarea la microscopul optic a unor preparate lamă-lamelă prelucrate, având ca scop 
conştientizarea imediată a pericolului asupra sănătăţii. 

Activităţile au vizat următoarele tematici:  
- ENTOMOFAUNA DIN PĂDURILE SECULARE DE PE TERITORIUL REPUBLICII 
MOLDOVA - (7.04.2017) 
- IMPLICAŢIILE SANITARE, ECONOMICE,  SOCIALE ŞI  DE MEDIU ALE UNOR 
PARAZITOZOONOZE - ASPECTE PRIVIND ETIOLOGIA, DIAGNOSTICUL ŞI 
PROFILAXIA ÎN TRICHINELOZĂ, SARCOCYSTOZĂ, ECHINOCOCOZĂ, 
CISTICERCOZĂ (Boli parazitare care se transmit natural de la animale vertebrate la om şi vice-
versa potrivit OMS 1959) - (27. 09.2017).  

În acest sens au fost invitaţi specialişti în domeniu care au expus din cunoştinţele acumulate 
în activitatea de cercetare. 

Publicitate 
Pentru acest lucru, în cadrul muzeului, departamentul de relaţii cu publicul a avut un rol 

important şi bine precizat. Ca materiale necesare popularizării evenimentelor cultural-educative au 
fost folosite: invitaţiile, afişul evenimentului, rollapuri care să conţină informaţii despre eveniment, 
pliante, precum şi articole pentru presă (ziarele locale). 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova - Secţia de Ştiinţele Naturii. 
- Consiliul Județean Dolj. 
PARTICIPANŢI 
- elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ cu profil de specialitate; 
- specialiştii invitaţi. 
 
 

PROIECT TEMATIC 
 

 
 

Expoziţia temporară 
DIN LUMEA MOLUŞTELOR 

Iulie 2017 
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Expoziţia a avut un caracter sistematic, ecologic şi biogeografic prezentând specii de 
moluşte autohtone şi exotice din patrimoniul Muzeului Olteniei. 
ORGANIZATORI 
- Consiliul Judeţean Dolj 
- Muzeul Olteniei Craiova – Secția de Ştiinţele Naturii 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Patrimoniul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei deţine, pe lângă colecţii de 
paleontologie, mineralogie, botanică, vertebrate, entomologie şi o frumoasă colecţie de moluşte 
autohtone şi exotice. 

Prin concentrarea şi sintetizarea materialului biologic expoziţia a încercat să prezinte sistematica 
şi biologia moluştelor, animale cu o largă răspândire pe suprafaţa globului, multe specii fiind cu mare 
importanţă ştiinţifică şi economică. 

Se ştie că moluştele sunt metazoare cu simetrie bilaterală, corpul fiind moale şi la numeroase 
specii protejat de cochilie sau valve. Ele au apărut din cele mai vechi timpuri şi din punct de vedere 
ştiinţific reprezintă un vârf al evoluţiei, care se închide fără urmaşi filogenetici.  

Din cele 7 clase de moluşte, au fost prezentate numai 3 (Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda), 
cele mai răspândite şi cunoscute publicului larg.  

Gasteropodele sunt grupate pe medii de viaţă: terestre, dulcicole şi marine. Dintre speciile 
terestre au fost expuse ca material naturalizat Helix pomatia (melcul de livadă), H. lucorum, Cepaea 
vindobonensis, Bradybaena fruticum, Campylaea trizona, C. faustina, Limax maximus etc.; specii 
acvatice prosobranchiate şi pulmonate aparţinând familiilor Viviparidae, Valvatidae, Thiaridae, 
Lymnaeidae, Planorbidae, Rapanidae, Nassaridae etc. 

Bivalvele au fost expuse tot pe medii de viaţă, respectiv specii dulcicole şi marine aparţinând 
familiilor Unionidae, Dreissenidae, Pisiidae, Mytilidae, Ostreidae, Cardiidae, Mactridae, Veneridae. 

Sunt edificatoare moluştele exotice alese pentru a fi expuse, specii de cipreide numite şi melci de 
poţelan, specii de Strombus, Tritonius, Cassis, Lambis folosite în industria sidefului, specii de Murex 
numite şi melci de porţelan sau o scoică gigantică Tridacna gigas, la care exemplarele adulte ajung la 2 
m lungime şi 250 kg greutate, răspândite în regiunea Indo-pacifică, Oc. Atlantic, M. Mediterană, M. 
Nordului etc. 

Cefalopodele, cele mai evoluate moluşte, prezente în toate mările globului, cu excepţia 
Mării Negre, au fost reprezentate de sepie (Sepia officinalis), sepiolă (Sepiola rondeleti), caracatiţă 
(Octopus vulgaris), calmar (Loligo vulgaris), nautil (Nautilus pompilus).   

Credem că varietatea speciilor, formele ciudate ale cochiliilor, fragilitatea şi coloritul lor au 
constituit argumente convingătoare pentru a atrage publicul vizitator să păşească pragul muzeului.  

Din lumea moluştelor, departe de a avea pretenţii de exhaustivitate (nici nu ar fi posibilă 
ideea aceasta în legătură cu o expoziţie temporară) s-a dorit o invitaţie la cunoaşterea biodiversităţii, 
la descoperirea frumuseţii şi diversităţii cochiliilor de melci şi scoici din apele dulci şi sărate ale 
globului, dar şi de pe uscat.  
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Ne-am propus ca expoziţia Din lumea moluștelor să fie amplasată la parterul Secţiei de 
Ştiinţele Naturii, pe o suprafaţă de 100 m2 şi a fost realizată în cursul lunii iulie 2017. Piesele – 
gasteropode, bivalve, cefalopode din colecţia de malacologie – au fost aranjate în vitrine, pe suporţi. 
Publicitate  
 Orice activitate în cadrul muzeului trebuie mediatizată, popularizată prin toate mijloacele: 
presă, radio, televiziune locală. Pentru acest lucru în cadrul muzeului departamentul de relaţii cu 
publicul are un rol important şi bine precizat. 
 Ca materiale necesare popularizării expoziţiei au fost: invitaţiile, afişul expoziţiei, pliantele 
sau catalogul expoziţiei care au conținut prezentarea pieselor din expoziţie, precum şi articole 
pentru presă (ziarele locale).  
- Afişul – a cuprins: titlul expoziţiei, instituţia care organizează expoziţia, perioada de vizitare. Afişul a 
fost realizat în număr mare şi a fost amplasat în locuri publice şi de mare trafic, în şcoli şi licee. 
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- Invitaţia – a cuprins pe lângă titlul expoziţiei, instituţia organizatoare, data şi ora vernisajului; 
invitaţiile au fost realizate în număr mare şi au fost distribuite de către membrii departamentului de 
relaţii cu publicul. 
- Articolul pentru presă – a fost dat în timp util pentru a apărea în ziarele locale în preziua sau chiar ziua 
vernisajului. - Expoziţia a fost mediatizată şi prin intermediul televiziunilor locale - TVS, Oltenia TV, 
TELE U, ş. a. 
 Toate materialele necesare pentru realizarea expoziţiei au constituit la final dosarul expoziţiei 
care cuprinde: tematica expoziţiei, materialele de popularizare, extrasele din presă şi care vor rămâne în 
arhiva muzeului. 

 
 

 
PROIECT CULTURAL 

 

 
 

SALONUL NAŢIONAL  
DE MINERALE FOSILE ŞI GEME 

EDIŢIA X-a, CRAIOVA, 19 - 21 mai 2017 
 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Mineralele şi rocile au jucat un rol esenţial în civilizaţia umană, primele unelte ale oamenilor 
primitivi fiind realizate din piatră. Oamenii au cunoscut pe cale practică unele proprietăţi ale 
mineralelor. Teofrast, elevul lui Aristotel, a fost primul care a consacrat mineralogiei un tratat, 
intitulat „Despre pietre”. În Evul Mediu, cercetarea mineralogică a fost influenţată de alchimie, 
studiul ştiinţific al mineralelor începând în perioada Renaşterii. În prezent, mineralele au 
întrebuinţări multiple în toate domeniile, unele minerale putând fi folosite direct: sarea gemă, 
cuarţul, altele, – după o prelucrare simplă: fluorina, azbestul, talcul. 

Pe teritoriul României, studiul mineralelor a fost strâns legat de minerit, activitate cunoscută de 
daci (exploatări de sare şi de aur) şi de romani, galeriile săpate de ei la Roşia Montană constituind 
adevărate monumente ale domeniului. Pe teritoriul României au fost descoperite şi descrise pentru 
prima oară mineralele lotrit, ponit, nagyagit, ludwigit, krennerit, precum şi dacitul - o rocă vulcanică. 

Cu toată importanţa deosebită a mineralelor pentru viaţa umanităţii, studiului mineralelor nu i se 
acordă ponderea necesară în învăţământul gimnazial şi liceal, geologia nemaiconstituind obiect de 
studiu pentru elevi. Oltenia nu este o provincie mineralogică a României şi nu are o tradiţie în acest 
domeniu, totuşi expoziţiile temporare sau itinerante, conferinţele, prezentările de video-proiecție 
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organizate la Muzeul Olteniei şi având ca subiect mineralele, prezenţa unor expozanţi de flori de mină şi 
de bijuterii din pietre semipreţioase la „Zilele Craiovei” s-au bucurat de interesul deschis al publicului. 
Având în vedere marea deschidere şi curiozitate a publicului craiovean privind mineralele, ţinând cont şi 
de faptul că încă din 1993 au fost organizate Saloane de Minerale la Cluj, Baia Mare, apoi la Bucureşti, 
Iaşi, Timişoara, Buzău, etc., ne-am propus organizarea celei de-a X-a ediţii a Salonului de Minerale, 
Fosile şi Geme la Craiova. Considerăm că organizarea Salonului la Craiova s-a bucurat de interesul 
publicului larg, a familiarizat publicul cu „florile de mină“, iar publicul feminin a avut garanţia 
cumpărării unor obiecte originale confecţionate din pietre semipreţioase. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Ne-am propus ca Salonul să se desfăşoare pe o suprafaţă de 300 m2 în Piaţa Mihai Viteazul, 
unde, în 30 de pavilioane, au fost amplasate mese pe care participanţii au expus piesele – minerale, 
geme, „flori de mină”, bijuterii confecţionate din pietre semipreţioase, fosile. Piesele au fost expuse 
pentru delectarea publicului, pentru schimburi între colecţionari şi spre vânzare.  

La Salon au expus cei mai importanți colecționari din țară, precum și colecţionari din 
străinătate. 

Având în vedere caracterul educativ al manifestării, în cadrul Salonului au fost programate și 
două conferințe pe teme de mineralogie și paleontologie susținute de specialiști din București. 
Publicitate 
 Publicitatea manifestării a fost realizată prin: 
- difuzarea de ştiri în toate mijloacele mass-media; 
- amplasarea unui poliplan la locul de desfăşurare a Salonului; 
- amplasarea unui poliplan pe clădirea muzeului; 
- afişe, care au fost puse în special la avizierele şcolilor; 
- invitaţii; 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova - Secţia Ştiinţele Naturii;  
- Consiliul Judeţean Dolj; 
 

PROIECTUL CULTURAL 
 

 
 

Expoziția temporară 
MAMIFERE DIN PATRIMONIUL SECŢIEI DE ŞTIINŢELE NATURII 

Noiembrie 2017 
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Expoziţia a avut un caracter ecologic şi biogeografic, prezentând exponate valoroase din 
patrimoniul Muzeului Olteniei şi piese primite în custodie de la Muzeul de Vânătoare Posada.  

Dincolo de dimensiunea ei sentimentală şi estetică, trofeele de vânătoare, fie ele coarne, 
cranii sau blănuri, expoziţia a constituit un veritabil barometru privind evoluţia şi nivelul 
potenţialului biologic al unui anumit spaţiu geografic şi temporar. 

Motto: Mamiferele, componentă a culturii materiale şi spirituale româneşti, îşi au sorgintea 
în bogăţia evantaiului faunistic caracteristic spaţiului susţinut de arcul carpatic, de-a lungul Dunării, 
până la ţărmul Pontului Euxin, „Univers dominat de solidaritatea mistică dintre vânatori si 
animale" (M. Eliade). 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Expoziţia a încercat să pună într-o lumină favorabilă exponatele atât de factură cinegetică  
reprezentate de colecţia de trofee: coarne, cranii sau blănuri, dar şi piese naturalizate din 
patrimoniul Secţiei de Ştiinţele Naturii.  

Veritabilă galerie de artă, expoziţia a impresionat prin personalitatea distinctă a fiecărei 
piese, de  la dimensiunea coarnelor de cerb comun şi lopătar, la vârsta panopliei de pumnale 
încovoiate ale colţilor de mistreţ. Dintre prădători, s-au remarcat blănurile de lup, râs, pisică 
sălbatică şi mai cu seamă de urs, oglinda a celor mai viguroase şi mai numeroase populaţii ale 
acestei specii.  
TEMATICA EXPOZIŢIEI TEMPORARE 

Expoziţia Mamifere din patrimoniul Secţiei de Ştiinţele Naturii – a fost organizată în 
cadrul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei, în spaţiul expoziţional de la parter, pe o 
suprafaţă de 100m2, în luna noiembrie anului 2017, de către muzeograf dr. Ionelia Claudia Goga. 

Pentru această expoziţie au fost folosite vitrine, pentru piesele naturalizate, panoplii(rame) 
pentru etalarea celor mai reprezentative blănuri, dar şi suporţi speciali pentru expunerea şi 
susţinerea coarnelor trofee. Materialul bidimensional – a prezentat informaţii suplimentare privind 
piesele expuse.  

În amenajarea expoziţiei a fost important să se ţină cont de faptul că trebuie să fie un 
spectacol şi să placă vizitatorului din punct de vedere estetic. 

Scopul expoziţiei a constat de fapt în valorificarea patrimoniului muzeal, educaţia ecologică a 
publicului vizitator în vederea conservării şi protecţiei habitatelor naturale şi implicit a faunei sălbatice. 
POPULARIZAREA MANIFESTĂRII 

Orice activitate în cadrul muzeului a fost mediatizată, popularizată prin toate mijloacele: 
presă, radio, televiziune locală. Pentru acest lucru, în cadrul muzeului, departamentul de relaţii cu 
publicul a avut un rol important şi bine precizat. 
 Ca materiale necesare popularizării expoziţiei s-au folosit: invitaţiile, afişul expoziţiei, pliantele 
care au conţinut prezentarea pieselor din expoziţie, precum şi articole pentru presă (ziarele locale). 
Afişul – a cuprins: titlul expoziţiei, instituţia care a organizat expoziţia, perioada de vizitare. Afişul a 
fost realizat în număr mare şi a fost amplasat în locuri publice şi de mare trafic, în şcoli şi licee. 
 Articolul pentru presă – a fost dat în timp util pentru a apare în ziarele locale în preziua sau 
chiar în ziua vernisajului. Expoziţia a fost mediatizată şi prin intermediul televiziunilor locale – 
Digi24 Craiova, OlteniaTV, TELE U, ş.a. 
 Toate materialele necesare pentru realizarea expoziţiei au constituit în final dosarul 
expoziţiei care a cuprins: tematica expoziţiei, materialele de popularizare, extrasele din presă şi vor 
rămâne în arhiva muzeului. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova – Secţia de Ştiinţele Naturii. 
- Consiliul Judeţean Dolj. 
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PROIECT CULTURAL 
 

 
 

Expoziția temporară 
Despre Păsări 
Aprilie 2017 

 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Păsările, pe lângă rolul lor bine definit în păstrarea echilibrului ecologic, au avut, din timpuri 
străvechi, un loc aparte în cultura şi economia umană. Reprezentarea păsărilor ca obiecte de cult, 
idoli, zei cât şi în picturi, ornamentaţie şi în scrierea ideografică din preistorie, dovedeşte  o 
profundă cunoaştere a biologiei lor de către oameni, încă din era paleolitică. 

Începând cu era neolitică omul a domesticit câteva specii de păsări (raţe, porumbei ş.a.) 
pentru a avea la îndemână carnea şi ouăle lor. Ulterior speciile domesticite au fost răspândite şi 
supuse selecţiei artificiale obţinând diverse rase conform cu nevoile umane. 

Majoritatea speciilor de păsări sălbatice au stârnit interesul oamenilor, fie pentru valoarea 
alimentară a cărnii lor, fie datorită penajului atractiv, devenind astfel ţinta aventurilor cinegetice.  

Este incontestabil rolul păsărilor în limitarea înmulţirii şi răspândirii rozătoarelor 
(şoareci, şobolani, ş.a.) şi indirect a agenţilor infecţioşi vehiculaţi de aceste mamifere.  

Păsările sunt aliaţi preţioşi ai omului în combaterea insectelor dăunătoare agriculturii 
şi silviculturii. 

Deşi au toate atributele enumerate,  aceste valori ale patrimoniului natural se află în 
declin global, mai ales datorită factorului antropic. 

Iată doar câteva argumente care demonstrează interesul nostru pentru lumea minunată a 
păsărilor şi care a constituit suportul tematic al expoziţiei temporare DESPRE PĂSĂRI. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Expoziţia DESPRE PĂSĂRI  a relevat pe de o parte aspecte din biologia păsărilor (evoluţie, 
adaptări morfologice, dimorfism sexual, reproducere), ecologia acestora (relaţiile speciilor cu 
habitatele şi cu celelalte vieţuitoare ale regnului animal), cât şi simbolistica reprezentanţilor clasei 
Aves în mitologia antică și în tradiţia populară românească. 
Din cuprinsul expoziţiei:  
 Originea şi evoluţia păsărilor/Pe urmele strămoşilor; 
 Păsările Europei – clasificare sistematică; 
 Adaptarea păsărilor la diversitatea mediilor de viaţă; 
 De ce cântă păsările;  
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 Din tainele migraţiei; 
 Domesticirea şi selecţia artificială; 
 Curiozităţi aviene exotice; 
 Păsările între ştiinţă, mitologie şi tradiţii. 
 Tematica epoziţiei, generoasă şi complexă, a introdus vizitatorul în lumea spectaculoasă a 
păsărilor, aceasta fiind descoperită prin intermediul materialelor tridimensionale (piese naturalizate, 
cuiburi, ouă, trofee etc), precum şi a celor bidimensionale (texte, etichete, ilustraţie etc). 
 Exponatele prezentate aparţin patrimoniului muzeal şi evidenţiază atât valoarea lor 
intrinsecă, documentar ştiinţifică, cât şi latura estetică. 
 Expunerea s-a făcut în vitrine, pe suporturi, pe panouri modulare, etc. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Pentru mediatizarea acestui eveniment cultural-educativ s-au folosit toate mijloacele 
reprezentând presa scrisă şi vorbită. 
 Materialele necesare popularizării expoziţiei au fost: poliplanele, invitaţiile, afişul expoziţiei, 
pliantele și caietul-program al expoziţiei, care a conținut prezentarea pieselor din expoziţie, precum 
şi articole pentru presa scrisă şi vorbită. 
ORGANIZATORI 
- SECŢIA DE ŞTIINŢELE NATURII  A MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA.                                     
- Colaboratori:  SECŢIA DE ETNOGRAFIE A MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA. 
 
 

PROIECTUL CULTURAL 
 

 
 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ 
MUZEUL ȘI CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

EDIȚIA A XXIV-A 
Septembrie  2017 
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MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
Muzeul Olteniei (Secția Științele Naturii) a inițiat, în urmă cu 20 de ani, Conferința (pe 

atunci Simpozionul) Muzeul și Cercetarea științifică. 
De-a lungul acestor două decenii, Conferința a evoluat, transformându-se într-o manifestare 

științifică de prestigiu, emblematică pentru întregul muzeu. Dacă la început participanții erau mai 
ales profesorii craioveni cărora li se alăturau câțiva colegi muzeografi din țară, la ultimele ediții 
participanții din străinătate, universitarii și cercetătorii din România au constituit majoritatea. La 
această ediție au fost așteptați să participe 130 de cercetători. Fiind o manifestare complexă, în 
cadrul Conferinței a fost cuprinsă și o excursie documentară. 

Lucrările științifice prezentate în cadrul Conferinței s-au regăsit tipărite în anuarul Oltenia. 
Studii și comunicări. Științele Naturii ajuns la cel de-al XXXII-lea număr, revistă cotată la 
categoria B+ și aflată în baza de date Thomson-Reuters. Odată cu numărul participanților a crescut 
și numărul, dar mai ales valoarea lucrărilor publicate în anuar, multe articole fiind citate în reviste 
foarte bine cotate pe plan internațional. Lucrările conferinței s-au desfășurat în perioada 7-9 sept. 
2017. După prezentarea lucrărilor în plen, care au fost susținute în continuarea deschiderii, a urmat 
prezentarea lucrărilor pe secțiuni (Mineralogie-Paleontologie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate și 
Ecologie) la sediul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, din str. Popa Șapcă nr. 8. Ziua a 
doua a fost rezervată unei vizite documentar-științifice în Parcul Natural Porțile de Fier, observațiile 
făcându-se de pe o ambarcațiune care a navigat în apropierea localității Orșova. 

Conferința s-a încheiat cu o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate concluziile. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Deschiderea conferinței și lucrările în plen au avut loc la Sala de ședințe nr. 1 din Consiliul 
Județean Dolj, iar lucrările pe secțiuni s-au desfășurat în sălile din incinta Secției de Științele Naturii 
a Muzeului Olteniei. După prezentarea lucrărilor în plen, care au fost susținute în continuarea 
deschiderii, a urmat prezentarea lucrărilor pe secțiuni (Geologie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate 
și Ecologie) la sediul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, din str. Popa Șapcă nr. 8.  

Ziua a doua a fost rezervată unei vizite documentar-științifice în Parcul Național Defileul 
Jiului, la sediul administrativ din Bumbești, în situri de pe teritoriul Parcului. Conferința s-a încheiat 
cu o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate concluziile. 
Publicitate  
 Publicitatea manifestării a fost realizată prin: 
- poliplan pe sediul secției; 
- prezentare pe adresa de facebook a Muzeului Olteniei;  
- invitații;  
- afișe;  
- știri în mass-media. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova - Secţia Ştiinţele Naturii;  
- Consiliul Judeţean Dolj. 
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PROIECT CULTURAL 
 

 
 

EXPOZIŢIA TEMPORARĂ 
FLUTURII EXOTICI ȘI LUMEA LOR 

Septembrie 2017 
 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Cunoaşterea colecţiilor unor reprezentanţi de seamă ai cercetării româneşti în domeniul 

ştiinţelor naturii (Nyarady, Păun, Al. V. Grossu, I. P. Licherdopol, Virginia Marinescu, Firu, 
Stănoiu, Mircea Popescu, Dionisie Linţia, Constantina Sorescu etc.) a continuat cu prezentarea 
colecției de fluturi exotici Claudia Stănoiu, constituind o modalitate de valorificare a tezaurului 
natural existent în Patrimoniul Cultural Naţional al României. Acesta a fost şi scopul expoziţiei: de 
a prezenta importanţa istorică, ştiinţifică şi documentară a colecţiei de lepidoptere Stănoiu obținută 
prin donație și folosită ca material de comparaţie în activitatea de cercetare efectuată de specialiştii 
secţiei. 

Au fost expuse exemplare exotice din colecţia de lepidoptere Claudia Stănoiu (1200 
exemplare). 

Expoziţia a avut un caracter sistematic şi ecologic prezentând o parte din colecţia de 
entomologie din patrimoniul  Secției de Știinţele Naturii.  

Fără îndoială expoziţia s-a constituit într-o acţiune cultural-educativă pentru toate categoriile 
de vizitatori, dar îndeosebi pentru tineri, cărora am încercat să le trezim interesul pentru cunoaşterea 
patrimoniului muzeal.  
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Prin intermediul exponatelor tridimensionale (fluturi naturalizați montați în cutii), precum şi 
a celor bidimensionale (texte, etichete, ilustraţie etc) expoziţia a introdus vizitatorul în lumea  
colorată și surprinzătoare a acestor insecte fascinante și delicate.  

Exponatele prezentate aparţin patrimoniului muzeal şi evidenţiază atât valoarea lor 
intrinsecă, documentar ştiinţifică, cât şi latura estetică generată de bogăția de forme și culori atât de 
des întâlnite la fluturii din zonele tropicale. Exponatele au fost etalate în vitrine, iar materialul 
documentar auxiliar a fost evidențiat pe panouri/module etc. 
ORGANIZATORI 
- Consiliul Judeţean Dolj 
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- Muzeul Olteniei Craiova – Secţia de Ştiinţele Naturii 
DISEMINAREA PROIECTULUI 
Diseminarea proiectului a fost realizată prin: 
- difuzarea de ştiri în toate mijloacele mass-media; 
-realizarea a doua roll-upuri si amplasarea lor în locuri vizibile la vernisarea expozitiei precum şi în 
sălile muzeului; 
- realizarea unui mesh care a fost amplasat pe clădirea Secției de Științele Naturii a M.O.C.; 
- afişul expoziţiei; 
- invitaţii. 
 Toate materialele necesare pentru realizarea expoziţiei au constituit în final dosarul 
expoziţiei care a cuprins: tematica expoziţiei, materialele de popularizare, extrasele din presă şi vor 
rămâne în arhiva muzeului. 
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ANUL 2018 
 

Secţia de Etnografie 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI, EDIŢIA A-XLI-A, Octombrie 2018 
 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Şi prin cea de-a XLI-a ediţie a Târgului Meșterilor Populari ne-am propus să continuăm 
transmiterea expresiilor meşteşugăreşti simbolice, care grăiesc de la sine asupra continuităţii şi 
valorii reuniunii. 

Am intenționat ca în anul 2018 să lărgim sfera intenţiilor noastre atât la nivel expoziţional, 
cât şi folcloric.  

Această intenţie, mărturisim, a fost o provocare şi pentru noi, mai ales prin cuprinderea şi 
diversitatea ei, prin delicatul şi dificilul proces prin îmbinare a constitutivelor: expoziţii în aer liber 
şi pavilionare, spectacole de folclor şi de ritual, alte reprezentări de semne şi expresii identitare, 
diverse şi ele, apoi manifestări ştiinţifice: simpozioane, mese rotunde, o sesiune de comunicări, 
concursuri pe diverse teme. Totodată, amploarea manifestării s-a referit şi la numărul mare de 
instituţii organizatoare, la categoriile socio-profesionale implicate: meşteri populari şi păstrători ai 
folclorului, specialişti în etnologie, folcloristică, antropologie, sociologie, artişti profesionişti, şi 
amatori. Odată cu această variată paletă de propuneri, publicul receptor a fost şi el cât se poate de 
divers, de toate vârstele, preocupările, condiţie socială şi intelectuală. 

Cum afirmam, această reuniune a presupus implicarea Muzeului Olteniei, Secţia de 
Etnografie, care și-a asumat responsabilitatea punerii în temă şi finalizării manifestării. 
Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Primăria Craiova şi Consiliul Județean Dolj. 

De asemenea, au fost cuprinse în proiect şcoli populare de arte şi meserii din Oltenia, alte 
instituţii de cultură şi artistice. S-a colaborat, de asemenea, cu instituţii administrative din judeţ şi 
din Oltenia: primării, licee, asociaţii culturale şi meşteşugăreşti, etc.  

Ne-am dorit, prin urmare, să comunicăm prin intermediul tradiţiei şi a constantelor ei cu alte 
culturi, unele dintre ele, la convergenţă cu cea românească. Credem că am reiterat ideea că, 
totdeauna, există un fond comun al culturii europene şi al culturii, în general, mai ales prin 
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deschiderile pe care le oferă o astfel de reuniune diversă şi totuşi unitară, atâta vreme cât se 
materializează sub cupola culturii ca mod  de a defini omul, identitatea şi aspiraţiile sale. 

Principalele acţiuni ale Târgului Meșterilor Populari, au fost următoarele: 
1. Târgul Meşterilor Populari, ediţia a XLI - a  

Expoziţia organizată în aer liber a vizat pluralităţile expresive, mulţimea de validităţi, încă 
active, vii, rafinate.  

Prin politica invitării, am preconizat o expoziţie cât mai complexă atât la nivelurile 
materialului, formelor, utilităţilor, dar şi la cele ale exprimărilor, aspectului plastic, culorii sau 
ecologice. Toate aceste preocupări formale, ţinând de dispunerea în spaţiul de etalare a obiectelor, 
aparţin ideii sau, pentru început, năzuinţei de a configura un ambient tradiţional (etnografic), cât 
mai natural şi cât mai grăitor. 

Experienţa din ultimele ediţii ale târgului, de scenografiere a spaţiului spectacular, a fost una 
benefică şi a fost continuată. Am intervenit, de asemenea, chiar în modul în care meşterii și-au 
aranjat micro-expoziţiile şi cum au respectat normele minime ale obiectelor, iluminarea şi 
contextualizarea lor adecvate întregului. Nu mai vorbim, bineînţeles, despre faptul că nu am permis 
accesul kitsch-ului în spaţiul expoziţional. 

Nu ne sfiim să afirmăm că astfel de manifestare ce are drept emblemă AUTENTICUL, 
implică deplin şi componenta educativă, didactică.  

În acest sens, demonstraţiile directe la roată, demonstraţiile de cioplit, de sculptură, de 
prelucrare  a metalelor, de pictură tradiţională, etc. au augmentat sentimentul publicului receptor că 
trăiesc un fenomen autentic, natural, pe cât de vechi, pe atât de actual. Astfel, Târgul a conturat şi a 
construit specific punţi între trecut, prezent şi, de ce nu, viitor. Este timpul să depăşim întru totul 
vetustităţile unor fortuite distribuiri spaţiale şi organizări. Experienţele anterioare au consemnat fără 
tăgadă o ordonare şi coerenţă care au transformat Piața Mihai Viteazul într-un spectacol al formelor, 
culorilor, ambianţelor diferite, al (re)construcţiei unei configuraţii tradiţionale atractive şi, pe cât 
posibil, unitare, în care unităţile de prezentare au fost asociate şi consonante.  

Organizatorii târgului şi-au propus să prezinte, să inducă şi să finalizeze următoarele: 
- crearea premiselor pentru receptarea Târgului, nu doar ca o expoziţie de obiecte felurite 
tradiţionale, ci ca un construct încărcat de semnificaţii  şi de valori; 
- închegarea unei raportări de comunicare diversă între organizatori  şi receptori, între actanţi şi 
receptori, între angrenajele media, actanţi şi receptori şi, nu în ultimul rând, realizarea unui dialog 
cultural multietnic; 
- stimularea unor atitudini pozitive, constructive şi benefice în rândul creatorilor şi păstrătorilor 
autentici ai artei şi meşteşugurilor tradiţionale, inducerea ideii că această componentă  a culturii 
naţionale nu este nici caducă, nici vetustă, dimpotrivă…; 
- valorificarea patrimoniului material şi spiritual al unor comunităţi rurale încă necunoscute, 
resuscitarea lor; 
- încurajarea tinerilor meşteşugari şi a receptorilor pentru conservarea şi perpetuarea a ceea ce este 
valid, respectiv pentru cunoaşterea, respectarea, proliferarea acestui segment important al culturii 
autohtone; 
- înţelegerea de către public a faptului că un târg este înainte de  toate, parte integrantă într-un 
sistem  interactiv, coerent şi nu o expoziţie de obiecte insolite; 
DESCRIEREA PROIECTULUI: Târgul Meșterilor Populari a fost organizat în perioada 
octombrie 2018. Juriul manifestării a fost format din personalităţi ale etnologiei şi muzeologiei 
româneşti.  
ORGANIZATORI: 
Consiliul Judeţean Dolj 
Muzeul Olteniei Craiova 
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Craiova 
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PROIECT CULTURAL 
OLTENIA - TRADIȚIE ȘI CULTURĂ 

Expoziție itinerantă 
Septembrie 2018 

 
ARGUMENT: Ca urmare a invitației primită de Muzeul Olteniei Craiova din partea Consiliului 
Județean Dolj de a participa la cea de-a 83-a ediție Thessaloniki Internațional Fair, ce a avut loc în 
perioada 8-16 septembrie 2018, Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei a participat cu un stand 
expozițional cu scopul de a  promova cultura și tradițiile din Oltenia si a valorifica potențialul 
istorico-etnografic al zonei. 

Thessaloniki Internațional Fair este cel mai important târg din Europa de Sud-Est (la ediția din 
2017 au fost peste 220.000 de vizitatori) și are un caracter general, unde companiile prezintă ultimele 
noutăți, iar țările participante au posibilitatea să prezinte oportunitățile de afaceri și investiții. 

Anul acesta, Statele Unite ale Americii a fost invitată de onoare, fapt ce a dus la o și mai 
mare mediatizare a târgului. 
DESCRIEREA PROIECTULUI: Având în vedere importanța evenimentului, precum și 
frumusețile și oportunitățile Olteniei, am fost onorați ca România să fie reprezentată anul acesta la 
Salonic cu un stand de promovare a zonei noastre, sub forma unei mici expoziții temporare.  

Oltenia, de-a lungul istoriei sale zbuciumate, a reuşit să-şi contureze o identitate culturală 
proprie rezultată din civilizaţia tradiţională a populaţiilor care s-au stabilit în zonă. 

Perpetuarea tradiţiilor legate de ocupaţii, arhitectură populară, meşteşugurile, portul popular, 
dar și obiceiurile, relevă complexitatea şi individualitatea culturii şi civilizaţiei populare în Oltenia. 

Industria casnică a fost reprezentată prin obiectele legate de prelucrarea plantelor textile, tors, 
ţesut, practicate cu mijloace rudimentare, dar ingenioase – meliţă, fus, furcă, până la războiul de ţesut 
orizontal folosit pentru realizarea ţesăturilor de interior, a ştergarelor sau a pânzei pentru cămăşi. 

Icoanele pictate pe lemn erau nelipsite din orice casă ţărănească. Se aşezau pe peretele estic 
împreună cu un ştergar decorat la capete, fiind elementul sacru ce proteja familia. 

Meşteşugul olăritului în Oltenia, practicat şi astăzi, ilustrează păstrarea tipurilor arhaice de 
ceramică tradiţională pictată smălțuită sau nesmălțuită. 

Portul popular din Oltenia este simplu, practic, moştenit din generaţie în generaţie. Deosebite, 
din punct de vedere artistic, sunt cămăşile și iile. Acestea se lucrau în gospodărie, pânza fiind ţesută la 
război şi cusută într-o varietate de motive şi culori, având principalele ornamente pe mâneci şi piept. 
Foarte rar se întâlnesc două cămăşi identice pentru că fiecare ţesătoare şi-a pus amprenta proprie, studiul 
acestora dovedind creativitatea şi expresivitatea artei populare din Oltenia. 

Expoziţia s-a dorit a fi o sinteză a valorilor etnografice oltenești, care prezintă bogăţia, 
autenticitatea şi unicitatea tradiţiilor moştenite. 

Lumea satului oltenesc tradiţional a fost şi va rămâne o adevărată sursă de material etnografic, 
un domeniu de studiu interesant. Întreaga existenţă a locuitorilor săi este stăpânită de o multitudine de 
fenomene şi de acte tradiţionale, de datini şi obiceiuri repetate şi adaptate, toate aparţinând unei 
conştiinţe colective. 

 
 

PROIECT CULTURAL 
Expoziție-Concurs 

Parada Mărţişoarelor 
Martie 2018 

 
1. ARGUMENT: Păstrarea moştenirii culturale şi transmiterea ei tinerei generaţii este una dintre 
priorităţile educaţiei şi în special a celei timpurii. În cadrul aceastei priorităţi s-a înscris cunoaşterea şi 
învăţarea  de către copii a obiceiurilor şi tradiţiile populare locale. Astfel, copiii vor deveni purtătorii de 
mâine ai acestor obiceiuri şi tradiţii. În cadrul procesului complex şi îndelungat de formare a 
personalităţii copilului, cunoaşterea obiceiurilor şi a tradiţiilor populare locale are o importanţă 
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deosebită, datorită conţinutului de idei şi de sentimente, a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi plin 
de speranţe al poporului nostru. 
2. OBIECTIVE: Cultivarea la copii a dragostei pentru datinile popluare româneşti. Creşterea 
dorinţei  copiilor de a învăţa mai multe despre obiceiurile tradiţinale; copii să înveţe să aprecieze 
arta, portul popular, traditiile folclorice, sa respecte pe cei care le practică şi le transmit. 
Dezvoltarea aptitudinilor de confecţionare a obiectelor de artizanat.  

Îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul etnografic şi cultural;  
3. PARTENERI: Pentru punerea în practică a acestui proiect s-au conjugat eforturile a mai mulţi 
parteneri, interesaţi în promovarea educaţiei timpurii şi a dezvoltării instituţionale în domeniu. 
3.1. Muzeul Olteniei 
3.2. Inspectoratul Şcolar Judeţan Dolj 
4. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI S-A EFECTUAT ÎN 2 ETAPE: 
4.1 Ateliere de confecţionare a mărţişoarelor. Atelierele s-au desfăşurat la Secţia de Etnografie a  
Muzeul Olteniei. În cadrul acestor ateliere, copiii au învăţat, sub îndrumarea specialiştilor secţiei de 
etnografie, cum să realizeze mărţişoare tradiţionale româneşti. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Dolj au asigurat prezenţa copiilor de la grădiniţele şi şcolile craiovene, la fiecare atelier.  
4.2. Expoziţia de mărţişoare. Fiecare dintre grădiniţele implicate la proiect, a participat la expoziţie 
cu un panou pe care au fost expuse cele mai frumoase mărţişoare realizate de copiii din grădiniţă. 
Toate aceste panouri au constituit expoziţia „Parada Mărţişoarelor”. Dintre toate lucrările 
prezentate, juriul a desemnat 95 de câştigători care au fost premiaţi cu ocazia vernisajului. 
5. REZULTATE ESTIMATE: În urma acestor acţiuni, copiii au cunoscut mai multe lucruri 
despre tradiţiile populare şi au învăţat să iubească datinile româneşti. În plus, au dobândit o serie de 
abilităţi care nu pot fi obţinute pe parcursul activităţii curente din grădiniţe.  
6. DISEMINARE 
Diseminarea rezultatelor s-a făcut pe două căi: 
6.1. Mass-media care a preluat şi prezentat rezultatele tuturor acţiunilor. 
6.2. Grădiniţele şi şcolile care au popularizat copiii și care au fost foarte activi în acţiunile cuprinse în 
proiect. 

Ambele elemente au avut ca efect creşterea impactului acţiunilor în rândul preşcolarilor şi 
elevilor din ciclul primar şi dezvoltarea pe viitor a proiectului. 

 

 

 
 

PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE DE LA CASA BĂNIEI, 
(ateliere) 

2018 
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Argument. Aceste tipuri de manifestări sunt si reprezintă mijloace de a cultiva valorile și, 

implicit, modelele culturii tradițional-identitare autohtone, precum și stimularea interesului 
școlarilor, preșcolarilor, tinerilor, pentru instituția muzeală și patrimoniul acesteia. 

Atelierele pe care le-am organizat sunt, de asemenea, prelungiri firești ale efortului 
specialiștilor muzeografi de a prezenta și reprezenta cât mai atractiv ce înseamnă și susține ideea de 
tradițional, identitar, specific, valoare, non-valoare. 

Experienţa anilor de organizare a activităţilor culturale interactive în cele două spaţii 
amenajate special la Casei Băniei argumentează peremtoriu că intenţionalităţile cu privire la 
deschiderea muzeului sunt finalizate corespunzător.  

Aceste tipuri de manifestări sunt de fapt o pârghie, pe cât de ştiinţifică pe atât de provocatoare, în 
stimularea interesului copiilor pentru tradiţiile populare şi, implicit, pentru expoziţia noastră. 

Din această perspectivă, spaţiile active din sala 14 şi 15 ale Casei Băniei au fost concepute 
în continuare, în relaţie directă cu publicul de vârstă gimnazială şi preşcolară, în special. 

Asta înseamnă, în primul rând, finalizarea proiectelor culturale pe care Muzeul Olteniei Craiova, 
pe specificitate etnografică, le are cu instituţiile de învăţământ din municipiu şi judeţ. Un asemenea tip 
de programe a vizat, mai ales, comunicarea practică şi neformală cu instituţiile colaboratoare. 

De aceea, în anul 2018, organizarea acestor ateliere s-a făcut după următorul program: 
B. Cursuri şi demonstraţii de olărit pentru copiii preşcolari şi şcolari cu participarea 
meşterului  Ştefan Truşcă din Româna, județul Olt;  
B. Cursuri şi demonstraţii de iconărit pe lemn susţinute de meşterul Doru Dragomir din Craiova; 
C. Cursuri şi demonstraţii de sculptură în lemn susţinute de prof. Ionuţ Smarandache, Craiova; 
D. Cursuri sub genericul „Zilele reciclării”, în cadrul cărora au fost realizate bijuterii, obiecte 
decorative; utilizarea unor deşeuri şi materiale din natură pentru confecţionarea unor obiecte 
decorative sau utile, cursuri susţinute de doamna ing. Costinela Iacob. 
E. Cursuri de iniţiere în pictura pe sticlă, susţinute de prof. Cătălin Ostroveanu. 
Organizatori 
Consiliul Judeţean Dolj, Muzeul Olteniei Craiova. 

 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

SATUL ROMÂNESC ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE 
Iunie 2018 
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Urmând după o veche tradiție, manifestarea culturală propusă de Secția de Etnografie a 
Muzeului Olteniei Craiova, în iunie 2018, a readus în atenția publicului craiovean meșteșuguri de 
excepție pentru cultura populară din Oltenia, precum: iconărit, încondeierea ouălor, sculptură lemn 
și olărit, țesutul scoarțelor și covoarelor, dar și o prezentare a costumelor tradiționale de sărbătoare 
specifice Olteniei.  
Manifestarea a avut următoarele secvențe: 
3. Ateliere meșteșugărești în aer liber, susținute de meșteri și copii deja inițiați în fiecare meșteșug; 
4. Prezentare sub forma unei parade a costumelor de sărbătoare din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și 

Vâlcea. 
5. Spectacol susținut de rapsozi consacrați din Oltenia. 

 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

Expoziția 
MARIA TĂNASE  
Septembrie 2018 

 
Maria Tănase a fost reprezentanta unor generații de artiști din perioada interbelică și 

postbelică. Valoarea ei a fost certificată în primul rând de talentul înnăscut precum și de frumusețea 
aparte a reprezentării ei în spectacole. 

Cântecele ei sunt un exemplu pentru cei care iubesc folclorul autentic cu toate că Maria Tănase 
știa să îl înflorească într-un mod special. A simțit folclorul românesc ca nimeni altcineva. A fost 
autentică și autoritară în cântecul tradițional românesc și rămâne un model ce nu poate fi repetat.  

Expoziția s-a adresat publicului larg. Din când în când Muzeul Olteniei Craiova, care deține 
colecția Maria Tănase, trebuie să își amintească valoarea marii artiste care a fost Maria Tănase. 
Promovarea unei artiste de excepție pentru provocarea în special a publicului tânăr pentru care este 
un model. Pentru aplicabilitate și cunoșterea îndeaproape a portului artistei s-au realizat o serie de 
ateliere creative pentru copii.  

Prin aceste expoziții/manifestări/ateliere de creație s-a dat tonul în materie de artă, înțelegerii 
de către copii și tineri că, înainte de toate, aceste ateliere sunt parte integrantă dintr-un sistem 
interactiv și coerent. În acest sens, demonstrațiile directe au augmentat sentimentele publicului 
receptor. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova – Secția Etnografie și Secţia Ştiinţele Naturii; 
- Consiliul Judeţean Dolj. 
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PROIECT CULTURAL 
Expoziția 

OLTENIA ȘI PATRIMONIUL SĂU UNESCO 
21 martie 2018 

 
ARGUMENT 

Data prezentării acestei expoziții este reprezentativă pentru zona Olteniei, deoarece 21 
martie este legiferată ca Ziua Oltenilor de Pretutindeni. Deloc întâmplător, acest eveniment coincide 
cu intrarea lui Tudor Vladimirescu în București, la 21 martie 1821, dată la care domnitorul a adresat 
Proclamația de la Cotroceni, făcându-și cunoscut programul revoluționar. 

O asemenea expoziție a fost, de fapt, un discurs al specificităților și al regăsirilor identitare.   
Pornind de la scopul înființării acestei organizații am dorit să punctăm în acest demers 

expozițional acele elemente care țin de cultura tradițională românească și care sunt menite să 
conserve, salveze și să promoveze puncte de vedere specifice culturii noastre tradiționale. 

În acest sens, am adus în atenția publicului artefacte deja intrate în patrimoniul UNESCO, 
aparținând ceramicii de la Horezu, scoarțe tradiționale românești, mărțișorul tradițional, Călușul, ca 
dans ritual, dar și Ia tradițională, care a fost propusă spre recunoaștere în patrimoniul universal. 

Ceramica de Horezu, alături de Doină și Dansul Călușarilor, au fost acceptate de UNESCO 
în anul 2005. La Horezu, aproape toți localnicii sunt meșteri ceramiști. Câteva dintre numele cu 
rezonanță din zonă sunt din familiile Bâscu, Mischiu, Pietraru, Țambrea, Paloși, Olaru, Vicșoreanu. 
Aceștia au deprins meșteșugul din generație în generație, păstrând modelele tradiționale și autentice, 
însă imprimându-și originalitatea cu măiestrie. 

Alături de ceramica de la Horezu, experții UNESCO au considerat în anul 2016 că tehnica 
de țesut a scoarțelor românești la război este demnă, în egală măsură, de a sta alături de toate 
celelalte forme de artă și cultură recunoscute universal ca forme de expresie a creativității, 
identității și coeziunii sociale. 

În afară de Dansul Călușarilor, Doină, tehnicile tradiționale de realizare a scoarței românești 
și meșteșugul olăritului de la Horezu, patrimoniul UNESCO s-a îmbogățit în anul 2017 cu 
sărbătoarea Mărțișorului, ca element esențial în promovarea și salvgardarea patrimoniului cultural 
național, atât la nivel local, cât și internațional. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Expoziția a cuprins artefacte reprezentative pentru categoriile etnografice intrate în 
patrimoniul UNESCO. 

Pe lângă obiectele etnografice reprezentând scoarțe, covoare, piese de port, obiecte 
ceramice, mărțișoare, în discursul expozițional s-au folosit fotografii și filme documentare care 
completează fericit tabloul științific, estetic și documentar al proiectului tematic menționat. 

De asemenea, s-a organizat un spectacol artistic prin intermediul căruia publicul a avut 
posibilitatea de a cunoaște dansul ritual tradițional al Călușului. 

Expoziția a fost organizată cu sprijinul și colaborarea Consiliului Județean Dolj. 
 
 

PROIECT CULTURAL 
Expoziție temporară 

BUCOVINA TRADIȚIONALĂ 
Iunie 2018 

 

ARGUMENT 
Bucovina, de-a lungul istoriei sale zbuciumate, a reuşit să-şi contureze o identitate culturală 

proprie rezultată din civilizaţia tradiţională a populaţiilor care s-au stabilit în zonă. 
Din punct de vedere etnografic, Bucovina se remarcă prin propria sa identitate, păstrată şi 

îmbogăţită de elementele culturii populare, manifestate prin construcţia caselor şi a gospodăriilor 
ţărăneşti, prin organizarea interioarelor cu mijloace de încălzit specifice, mobilier şi ţesături, care, 
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de la funcţia lor strict utilitară, au devenit prin ornamentică, tehnică, obiecte de artă populară. 
Întreaga zonă prezintă particularităţi specifice, în funcţie de tipul de relief, de interferenţele etnice, 
de ocupaţiile tradiţionale dominante, Bucovina având şase subzone etnografice: Suceava, Humor, 
Rădăuţi, Câmpulung, Dorna, Fălticeni (care, deşi nu face parte din Bucovina istorică, aparţine 
judeţului Suceava). 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Expoziția temporară Bucovina Tradițională a fost o incursiune în cultura și civilizația 
populară a acestei regiuni prin patrimoniul cultural tezaurizat în colecțiile Muzeului Bucovinei. 
Discursul expozițional s-a dorit a fi o sinteză a valorilor etnografice bucovinene, care prezintă 
bogăţia, autenticitatea şi unicitatea tradiţiilor moştenite. Spiritualitatea bucovineană este ilustrată 
prin sărbătorile populare, atât cele legate de calendarul popular (Paştele, Crăciunul şi Anul Nou, 
marcarea anului agricol) cât şi prin cele legate de ciclul vieţii (botez, nuntă, înmormântare), 
majoritatea în strânsă corelaţie cu sărbătorile religioase ortodoxe ale românilor. Tradiţiile de Paşte 
ale Bucovinei îmbină elementele arhaice păgâne cu ritualuri religioase, cele mai cunoscute fiind 
cele ale încondeierii ouălor de Paşte, Bucovina devenind astfel cea mai importantă zonă din 
România unde se practică acest meşteşug, care, prin măiestria combinării motivelor tradiţionale şi 
îmbinarea culorilor, a devenit o adevarată artă. Ouăle încondeiate fac parte integrantă din celebrarea 
sărbătorilor pascale, motivele vechi “bătrâneşti” preluate din legendele populare (“calea rătăcită”) 
sau din viaţa de zi cu zi («coarnele plugului», «năframa» , «spicul de grâu»), alternând cu motivele 
solare («rozeta») sau religioase («crucea») ilustrează simţul artistic al creatorilor populari din zonele 
Paltinu, Brodina, Izvoarele Sucevei, Putna. 

Industria casnică este reprezentată prin prelucrarea plantelor textile, tors, ţesut, practicate cu 
mijloace rudimentare dar ingenioase – meliţă, fus, furcă, până la războiul de ţesut orizontal folosit 
pentru realizarea ţesăturilor de interior, a ştergarelor sau a pânzei pentru cămăşi. Sunt prezentate 
textile de interior de la «lăicere» (care acopereau «laiţele» - bănci lungi ce înlocuiau scaunele), 
«peretare» (care se prindeau pe perete), «grindăraşe» (ţesături înguste care acopereau grinda 
transversală din «casa cea mare» (camera în care se păstra zestrea, hainele de sărbatoare şi în care se 
primeau oaspeţii). Ştergarele sunt piese ţesute în gospodărie, de uz gospodăresc dar şi obiecte de 
ceremonial (ştergare de nuntă, ştergare de înmormântare) sau piese de port (ştergarul de cap). 
Acestea se deosebesc prin dimensiuni, prin motivele folosite în decorarea lor sau prin tehnica de 
ţesut pânza de in sau cânepa. Toate aceste ţesături cunosc o varietate de culori îmbinate armonios, 
decorate cu motive în special geometrice, caracteristice artei populare bucovinene. 

În ţinutul Bucovinei s-a dezvoltat în secolele XVII-XVIII o adevarată civilizaţie a lemnului, prin 
exploatarea pădurilor întinse din zonă, fapt care a dus la dezvoltarea unor meserii şi meşteşuguri 
tradiţionale, de la construcţia caselor şi a mobilierului până la obiectele de uz gospodăresc (linguri, 
recipiente pentru păstrarea alimentelor, unelte agricole, instalaţii tehnice populare pentru obţinerea 
uleiului, vinului), sau  realizarea mijloacelor de transport (căruţe, sănii). Interiorul casei ţărăneşti era 
simplu şi practic, camera de locuit permanent era bucătăria, unde cuptorul ocupa cea mai mare 
suprafaţă. Mobilierul caselor tradiţionale era format din «laiţele» aflate de-a lungul pereţilor, «blidarul» 
(dulapul pentru vase), străchini (farfurii de ceramică, oale pentru prepararea hranei), masa, patul. 
Tesăturile de interior, lucrate în gospodărie (lăicere, păretare) erau aşezate pe laiţe, perete şi erau ţesute 
la «războiul de ţesut» în culori armonizate, cu motive geometrice sau florale stilizate. Icoanele, pictate 
pe lemn sau sticlă, erau nelipsite din orice casă ţărănească. Se aşezau pe peretele estic împreună cu un 
ştergar decorat la capete, fiind elementul sacru ce proteja familia. Portul popular din Bucovina este 
simplu, practic moştenit din generaţie în generaţie. Femeile purtau cămăşi, catrinţe legate cu bârneţe, 
bondiţe din piele de oaie decorate cu mărgele sau cusute cu lână, mătase, iar pe cap «baticuri», «şaluri» 
sau «ştergare de cap». Bărbaţii purtau cămăşi albe lucrate din cânepă, decorate la gât, mâneci şi poale, 
brâu ţesut sau chimir din piele, bondiţă sau manta pentru vreme rece, lucrată din lână bătută la «piuă»  
(instalaţie tehnică populară acţionată de apă). Din punct de vedere artistic piesele de port cele mai 
deosebite sunt cămăşile şi bondiţele. Dacă bondiţele erau lucrate de obicei de meşteri cojocari, decorate 
cu lână sau cu blană naturală de jder, dihor, oaie şi cusute cu motive geometrice sau florale în funcţie de 
zonă, cămăşile sunt cele care ilustrează simţul artistic al femeilor. Acestea se lucrau în gospodărie, 
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pânza era ţesută la «stative» (războiul de ţesut) şi cusute într-o varietate de motive şi culori, având 
principalele ornamente pe mâneci şi piept. Foarte rar se întâlnesc două cămăşi identice pentru că fiecare 
ţesătoare şi-a pus amprenta proprie, studiul acestora dovedind creativitatea şi expresivitatea artei 
populare din Bucovina. Registrele ornamenticii şi culorilor folosite fac din aceste piese de port 
adevărate creaţii populare. Podoabele făceau parte integrantă din costumul popular, fiind lucrate în 
ateliere meşteşugăreşti specializate sau importate, cumpărate de la târguri. Erau purtate de toate 
categoriile sociale şi în funcţie de materialul din care erau lucrate, (metal preţios sau alamă, sticlă simplă 
sau pictată), fie că erau mărgele, «zgărdiţe» sau paftale (închizători pentru curele sau mărgele), lanţuri 
de cruci sau salbe din bani, acestea reflectau ierarhia socială, statutul celui ce purta podoabele, în cadrul 
comunităţii. Meşteşugul olăritului în Bucovina practicat şi astăzi, ilustrează păstrarea tipurilor arhaice de 
ceramică tradiţională neagră şi pictată. 

Astăzi în zonă sunt două centre importante: Marginea unde se lucrează la «roata olarului» 
ceramica neagră, care păstrează formele tradiţionale ale vaselor de lut, ornate doar prin «grafitare» 
cu piatra, şi Rădăuţi, unde se lucrează ceramica smălţuită, pictată în maniera ceramicii de tip 
«Kuty» (în culori galben, verde, brun) aceasta fiind mai mult ceramică decorativă. 

Colecţiile Muzeului Etnografic din Suceava sunt formate din: port popular, ţesături, lemn, 
mobilier, obiective de arhitectură populară, obiecte de recuzită pentru ceremonialul sărbătorilor 
populare, podoabe, ceramică, metal, sticlă, piele, împletituri, obiecte de os, mijloace de transport, 
instrumente muzicale. Muzeul are peste 15000 de piese de patrimoniu cultural naţional, mărturii ale 
culturii şi civilizaţiei tradiţionale din Bucovina. 

 
Secţia Istorie – Arheologie 

 
PROIECT  CULTURAL 

 

 
                                   Fortificația romană de la Cioroiu Nou. Fotografie aeriană 
 

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC CIOROIU NOU, JUDEŢUL DOLJ, 
                                                           August – Octombrie 2018 
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MOTIVAŢIA  PROIECTULUI 
Fortificaţia romană și aşezarea civilă de la Cioroiu Nou reprezintă unul dintre cele mai 

importante monumente romane de pe raza județului Dolj. Dezvelirea clădirilor din așezarea civilă 
este un deziderat al cercetărilor efectuate de Muzeul Olteniei Craiova, în această locație. 

Fortificaţia se găseşte la sud de satul actual, pe o terasă înaltă de cca. 3m şi are forma 
patrulateră-trapezoidală, cu colţurile rotunjite. Dimensiuni: 235 x 130m.  

Săpăturile arheologice la Cioroiu Nou au scos la iveală o mare cantitate de ceramică romană 
lucrată la roată. Un mic procent din aceasta îl reprezintă ceramica romană pictată şi face dovada 
existenţei unui atelier ceramic aferent aşezării. Inscripţiile şi piesele sculpturale descoperite într-un 
număr semnificativ denotă caracterul special al aşezării. Inscripţia pusă de Germanus, speculator al 
legiunii VII Claudia Maximiniana, la care se adaugă şi un număr semnificativ de cărămizi 
ştampilate cu numele abreviat al acestei mari unităţi atestă prezenţa unui detaşament al său în cadrul 
unei statio, funcţională cel puţin până în prima jumătate a secolului III. 

Sunt numai câteva considerente care atestă la Cioroiu Nou, un monument arheologic 
deosebit de interesant situat într-o provincie aflată la marginea de nord-est a Imperiului roman. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În anul 2018 s-a procedat la continuarea cercetărilor din așezarea civilă. S-a prelevat materialul 
arheologic descoperit, care a intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova. O atenţie specială a fost 
acordată ceramicii romane pictate, descoperită până acum într-o cantitate semnificativă. 

Au fost realizate fotografii, desene de plan, profile, etc. Forţa de muncă a fost asigurată de pe 
plan local. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Rezultatele cercetărilor arheologice de la Cioroiu Nou au fost larg mediatizate în mass-
media locală şi naţională. De asemenea, rapoarte anuale au fost prezentate la sesiunile naţionale de 
rapoarte arheologice; acestea sunt accesibile pe site-ul www.cimec.ro.  

Studii cu privire la descoperirile de la Cioroiu Nou au fost făcute publice la diverse 
simpozioane naţionale şi internaţionale.  

Nominalizarea  participanţilor la  proiect   
Muzeul Olteniei Craiova.  

 
 

PROIECT  CULTURAL 

 
 

Conferinţă ştiinţifică internaţională, OLTENIA. INTERFERENŢE CULTURALE,  
ediţia a VIII-a, 9-11 Mai 2018 
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MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Prin derularea de către Secţia Istorie-Arheologie a proiectului cultural Oltenia. Interferenţe 

Culturale s-a dorit o valorificare şi o popularizare a imensului patrimoniu istoric existent în Cetatea 
Banilor.  

În cadrul proiectului au fost comunicate şi cunoscute ultimele rezultate ale activităţii de 
cercetare ştiinţifică a muzeografilor craioveni, alături de cele ale distinşilor participanţi și, de 
asemenea, s-a avut în vedere o altă funcție a muzeului, aceea de valorificare expozițională a 
descoperirilor.  

În acest fel, datele ştiinţifice deţinute de piesele muzeale din colecţiile valorosului 
patrimoniu al Muzeului Olteniei şi rezultatele cercetărilor de teren efectuate în Oltenia de către 
muzeografi au fost introduse în circuitul informaţional naţional şi internaţional. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe Culturale” s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, 
în perioada 9-11 Mai 2018. 

În primele două zile au avut loc deschiderea oficială a lucrărilor Sesiunii, susţinerea 
comunicărilor în plen, prezentarea studiilor pe secţiuni şi vernisarea expoziției Desa – 17 ani de 
cercetări arheologice, iar în a treia zi s-a desfăşurat o excursie documentar-ştiinţifică pentru a da 
posibilitatea participanţilor să cunoască obiectivele istorice ale ţării şi totodată să fie un imbold 
pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice în această zonă. 

La conferință au participat aproximativ 140 specialişti de la cele mai importante instituţii de 
cercetare şi cultură din ţară (Academia Română, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei 
Române, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a 
României, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Banatului Timişoara, Institutul de Arheologie 
Iaşi, Muzeul Băncii Naţionale a României, Institutul de Artă şi Arheologie Cluj-Napoca, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Naţional Brukenthal etc.). 
ORGANIZATORI: 

Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj. 
 
 

PROIECT  CULTURAL 
 

 
 

ŞANTIER  ARHEOLOGIC  ÎN  PUNCTUL  „CASTRAVIŢA” , LOCALITATEA  DESA,  
JUDEŢUL  DOLJ  

August 2018 
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MOTIVAŢIA  PROIECTULUI 
În vara anului 2001 managerul Muzeului Olteniei, Dr. Florin Ridiche, împreună cu prof. 

univ. dr. Petre Gherghe de la Facultatea de Istorie – Filosofie – Geografie a Universităţii din 
Craiova şi dr. Marin Nica de la Muzeul Olteniei Craiova, au organizat o cercetare arheologică de 
suprafaţă pe malul Dunării, în dreptul localităţii Desa. Rezultatul cercetării s-a concretizat prin 
descoperirea mai multor puncte de interes arheologic şi, în consecinţă, s-a decis începerea 
săpăturilor arheologice de salvare, în acelaşi an, în punctele „Castraviţa” şi „La Ruptură”, unde 
siturile arheologice erau deja distruse, la acea dată, în proporţie 50-80 %. 

Pe grindul „Castraviţa”, în perimetrul „Dealului Dăbiloiu”, au fost identificate trei niveluri de 
cultură: cel mai vechi, specific epocii bronzului, a fost reliefat de descoperirea celor mai vechi morminte 
de incineraţie preistorice de la est de Porţile de Fier, cu resturile cremaţiei depuse în urnă, astfel de 
morminte fiind caracteristice numai zonei Europei Centrale. Din punct de vedere cronologic, apreciem 
că aceste morminte au o vechime de circa 4000 de ani şi se încadrează în epoca mijlocie a bronzului, 
mai exact în faza timpurie a culturii Verbicioara. Următorul nivel, din punct de vedere arheologic, 
aparţine primei vârste a epocii fierului (Hallstatt) şi este reprezentat de descoperirea unor tumuli care 
adăposteau schelete umane vechi de aproximativ 2800 de ani, atribuite culturii Basarabi. Aici trebuie 
menţionat că în aceşti tumuli s-au găsit arme de fier datate într-o perioadă în care civilizaţia umană 
tocmai descoperise acest metal. Ultimul nivel de cultură identificat, reprezentat, în general, de materiale 
de construcţie, obiecte diverse din os, bronz şi fier, aparţine unei aşezări din epoca romană târzie. 

În punctul „La Ruptură”, situat în dreptul capătul de vest al insulei Acalia, pe un grind înalt 
al Dunării, au fost stabilite, deocamdată, tot trei niveluri de locuire: cel mai vechi datează din prima 
vârstă a epocii fierului (Hallstatt) şi este reprezentat de descoperirea unor fragmente ceramice de tip 
Basarabi, care nu este exclus să provină din aşezarea necropolei descoperită la „Castraviţa” având 
în vedere şi faptul că distanţa dintre cele două puncte arheologice este de doar 1,5 km. Tot aici au 
fost găsite şi două niveluri de locuire specifice epocii romane. 

În cursul anului 2005, cercetările efectuate timp de trei săptămâni, de la 1 la 19 august, în 
punctul „La Ruptură”, au scos la iveală, pe lângă un bogat şi divers material ceramic, obiecte din fier şi 
bronz, trei morminte de epocă romană (2 de incineraţie şi 1 de inhumaţie). Fără a intra în detalii de 
specialitate, precizăm că lângă unul dintre morminte s-a descoperit, la circa 2,5 m, un depozit de arme 
compus din două spade de fier, lungi de 0,90 m şi, respectiv, 0,96 m, o lance, un vârf de suliţă şi un 
mâner de pumnal, pe care le considerăm în stadiul actual al cercetărilor, unicate în România. Ele se 
datează în perioada romană târzie (secolul IV d. Ch.) şi au analogii doar în vestul Europei. 

În concluzie, materialul arheologic la care ne-am referit permit să afirmăm că suntem pe urmele 
primei necropole de epocă romană târzie la Desa, în care s-a practicat atât ritul incineraţiei, cât şi al 
inhumaţiei, iar depozitul de arme descoperit prezintă un interes aparte din punct de vedere ştiinţific.  
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În cursul anului 2018 s-a urmărit deschiderea unor noi secţiuni şi suprafeţe, în punctul 
„Castraviţa”, pentru cercetarea a noi tumuli funerari dataţi în Prima Epocă a Fierului, Hallstatt. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Cercetările arheologice de la Desa din perioada 2001 – 2018 au dus la colectarea unui bogat 
material arheologic, valoros din punct de vedere muzeistic tocmai pentru faptul că provine, în 
majoritate, din cimitire ceea ce înseamnă că piesele sunt întregi sau întregibile. Din punct de vedere 
ştiinţific, descoperirile de la Desa au fost prezentate la numeroase simpozioane ştiinţifice organizate 
de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi sunt accesibile publicului pe site-ul www.cimec.ro. De 
asemenea, studii despre siturile arheologice de la Desa au fost publicate şi în anuarul muzeului, 
Oltenia. Studii şi Comunicări. 

La sfârşitul campaniei arheologice s-au organizat conferinţe în care au fost prezentate 
rezultatele cercetărilor, atât publicului cât şi mass-mediei. 
NOMINALIZAREA PARTICIPANŢILOR LA PROIECT 

Instituţia care coordonează atât din punct de vedere ştiinţific cât şi administrativ cercetările 
arheologice de la Desa este Muzeul Olteniei. Tot materialul arheologic ca şi documentaţia ştiinţifică 
a fost depusă la arhiva Muzeului Olteniei Craiova. Cercetările de la Desa sunt foarte utile şi din 
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punct de vedere didactic, aici desfăşurându-şi practica de specialitate voluntari din ţară şi 
străinătate. În campania din anul 2018 au participat și voluntari, studenţi, de la prestigioase 
universităţi de profil din Statele Unite ale Americii aşa cum s-a întâmplat şi în cursul campaniilor 
din anii trecuţi. Responsabilitatea ştiinţifică şi administrativă a fost asigurată de către Dr. Florin 
Ridiche, managerul Muzeului Olteniei Craiova.                            

 
 

PROIECT  CULTURAL 
 

 
Castrul roman de la Răcari. Fotografie aeriană 

 
ŞANTIERUL  ARHEOLOGIC  RĂCARI, COMUNA BRĂDEŞTI, JUDEŢUL DOLJ,  

Iunie - Iulie 2018 
 
MOTIVAŢIA  PROIECTULUI 

Castrul roman de la Răcari este al doilea monument roman, ca mărime, din Oltenia, după cel 
de la Slăveni. A beneficiat de mai multe faze de construcţie şi reconstrucţie, după cum urmează. 
3. CASTRUL MIC DE PĂMÂNT (faza Răcari 1) 
4. CASTRUL MARE DE PĂMÂNT (faza Răcari 2) 
3.   CASTRUL DE PIATRĂ (faza Răcari 3) 
4.   REFACEREA DE LA MIJLOCUL SECOLULUI III (faza Răcari 4) 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În anul 2018 s-a procedat la continuarea dezvelirii clădirii magaziei de alimente (horreum). 
Sistemul de săpătură a fost cel în suprafaţă. S-au prelevat materialele arheologice descoperite, care  au 
intrat în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova.  

Au fost realizate fotografii, desene de plan, profile, etc. Forţa de muncă a fost asigurată de 
pe plan local. 
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Magazia de alimente (horreum) din castrul roman de la Răcari 
 

DISEMINAREA PROIECTULUI 
Rezultatele cercetărilor arheologice de la Răcari au fost deja larg mediatizate în mass-media 

locală şi naţională. De asemenea, rapoarte anual au fost prezentate la Sesiunile naţionale de rapoarte 
arheologice; acestea sunt accesibile pe site-ul www.cimec.ro.  

O monografie a castrului a fost deja publicată în anul 2017, și o a doua, în 2018, care are ca 
obiectiv clădirea comandamentului. Castrul se pretează la amenajarea ca obiectiv turistic. 
Nominalizarea  participanţilor la  proiect   

Muzeul Olteniei Craiova. 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

EXPOZIȚIA 
PERSONALITĂȚI OLTENE 

21 Martie 2018 
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MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Oltenia se remarcă printr-o serie de personalităţi din diferite domenii de activitate. Pasiunea 

pe care aceste persoane au înţeles să o transpună în domeniul lor de activitate le-a întipărit numele 
pentru totdeauna în istoria şi conştiinţa naţională. 

Cu ocazia Zilei Olteniei, Muzeul Olteniei Craiova a vernisat o expoziție dedicată câtorva 
personalități oltene precum: Alexandru și Theodor Aman, Nicolae Titulescu, Nicolae Romanescu, 
C.S. Nicolăescu-Plopșor sau Mihail Săulescu. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Expoziţia a fost vernisată în data de 21 martie 2018 și a cuprins documente, manuscrise, 
colaje de fotografii, cărți poștale şi piese tridimensionale din colecţiile Muzeului Olteniei Craiova.  

S-a dorit realizarea unei expoziţii cât mai complexe, aducătoare de cât mai multe informaţii 
inedite pentru publicul vizitator. 
ORGANIZATORI: Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj. 

 
PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE 

Secției de Istorie Arheologie 
 

 
 

2018 
 
MOTIVAȚIA PROIECTULUI 

Propuse atât ca o modalitate practică de petrecere a timpului liber pentru cei mici, cât şi pentru a 
păstra contactul cu publicul tânăr şi a revitaliza interesul acestora pentru istorie şi arheologie, atelierele 
creative de cunoaştere „Prietenii Istoriei” au un important rol educativ şi trebuie percepute în cheia 
transferului interactiv, interdisciplinar, ce conduce imaginaţia şi creativitatea participanţilor de la 
artefactele istorice la dezvoltarea cunoştinţelor teoretice de cultură, istorie şi arheologie. Se urmărește 
cultivarea la copii a dragostei pentru istorie, pentru muzeu, îmbogățirea vocabularului cu termeni din 
domeniul istoriei, muzeografiei. De asemenea, se dorește dezvoltarea aptitudinilor copiilor pentru 
confecționarea obiectelor de uz caznic, vase ceramice, statuete zoomorfe și antropomorfe. 
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Aceste tipuri de manifestări sunt de fapt o pârghie, pe cât de ştiinţifică pe atât de provocatoare, în 
stimularea interesului copiilor pentru istorie şi implicit, pentru expoziţia noastră de bază. 

Din această perspectivă, spaţiile active sunt concepute în relaţie directă cu publicul de vârstă 
preșcolară și școlară. Acest lucru înseamnă, în primul rând, finalizarea proiectelor culturale pe care 
Muzeul Olteniei Craiova, pe specificitate istorică, le are cu instituţiile de învăţământ din municipiu 
şi judeţ. Un asemenea tip de programe vizează, mai ales, comunicarea practică şi neformală cu 
instituţiile colaboratoare. 

Acest proiect se va derula pe tot parcursul anului. În luna iulie în cadrul atelierelor se vor 
organiza mai multe module tematice, care se vor finaliza cu premierea participanților. În cursul 
anului 2018, având în vedere faptul că sărbătorim 100 ani de la Marea Unire, s-au organizat o serie 
de activități – vizionare de filme documentare, lecții deschise – dedicate acestui eveniment. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În anul 2018 au fost organizate următoarele: 
-Ateliere „Micul arheolog”; 
-Ateliere de modelaj lut; 
-Ateliere de modelaj ceramică și pictură; 
-Ateliere – Stop cadru. Marele război.; 
-Ateliere de pictură; 
-Ateliere de creație bijuterii; 
-Ateliere de confecționare de mărțișoare; 
-Ateliere de pictură rupestră; 
-Ateliere de batere de monede; 
-Ateliere de Crăciun. 
Atelierele s-au desfășurat în sala dedicată acestora, copii învățând atât practic cât și prin 

lecții deschise, susținute de muzeografi cu ajutorul tehnologiei, sala Atelier fiind dotată cu o tablă 
interactivă pe care se poate proiecta și desena.  
ORGANIZATORI 

Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj. 
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FOTO-EXPOZIȚIA 
MONUMENTE DEDICATE MARELUI RĂZBOI ÎN JUDEȚUL DOLJ 

Septembrie 2018 
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MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
În anul 2018, România a sărbătorit un secol de la unul din evenimentele majore ale istoriei 

românilor și anume crearea României Mari. Unirea cu Basarabia, Bucovina și Transilvania au fost 
posibile doar datorită luptelor grele pe care le-a dus armata română în Marele Război. 

Românii au plătit un greu tribut de sânge pentru a-și realiza idealurile naționale, sute de mii 
dintre ei jertfindu-și viața. După prima conflagrație mondială, în toate statele care au luptat în război 
au fost ridicate numeroase monumente comemorative în amintirea celor care și-au pierdut viața 
pentru patria lor. De la acest fenomen nu a făcut excepție nici România, fiind înălțate în mai toate 
localitățile astfel de monumente. 

După cum afirma Nicolae Iorga „Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care 
nu-și cunoaște părinții.” De aceea, cunoașterea istoriei românilor în timpul Marelui Război, prin 
intermediul unei fotoexpoziții referitoare la monumentele istorice din județul Dolj închinate Marelui 
Război era cât se poate de salutară. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Fotoexpoziția a fost inaugurată în septembrie 2018 și a cuprins imagini ale monumentelor 
istorice din județul Dolj dedicate eroilor din Marele Război. Imaginile au fost expuse pe șevalete în 
zona centrală a orașului pentru a avea un impact cât mai mare și a fi cât mai accesibilă publicului. 
ORGANIZATORI 
Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Arhivele Naționale ale României. 
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EXPOZIȚIA 
ILUZII, DEZILUZII ȘI MAREA UNIRE! 

Decembrie 2018 
 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

În Istoria Românilor, perioada 1916-1918 a reprezentat un moment de mare cumpănă, început 
cu entuziasmul dezrobirii conaționalilor, continuat cu dezamăgirea ocupării unei treimi din teritoriul 
național, a imenselor pierderi de vieți omenești și încheindu-se cu împlinirea idealului național. 
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Izbucnirea Marelui Război în anul 1914, a creat o situație complicată în jurul României, 
astfel că pe 21 iulie/3 august 1914, Consiliul de Coroană convocat la Sinaia s-a pronunțat pentru 
neutralitate, de fapt „expectativă armată”. 

După doi ani de neutralitate în care cele două tabere – antantofilă și germanofilă au încercat 
prin diferite argumente să favorizeze intrarea României în război (de o parte sau de alta), la 15/28 
august 1916 armata română declanșează ofensiva în Transilvania, trecând Carpații. 

Zilele următoare, Germania, Bulgaria și Turcia declarau război României atacând frontiera 
de sud a Dobrogei. În aceste condiții are loc dezastrul de la Turtucaia în urma căruia ofensiva din 
Transilvania este oprită revenindu-se pe pozițiile inițiale. Ulterior, ca urmare a nerespectării 
angajamentelor de către aliați, trupele austro-germane conduse de generalul von Falkenhein, având 
superioritate numerică și tehnică reușesc străpungerea frontului pe Valea Jiului ocupând Târgu Jiu, 
apoi Craiova (8/21 noiembrie 1916). Urmează, Bătălia pentru apărarea Bucureștiului, încheiată cu 
retragerea armatei române și ocuparea Capitalei. În iarna 1916/1917 frontul se stabilizează pe 
aliniamentul văilor Șușiței, Putnei și Siretului. În teritoriul ocupat a fost impus un regim foarte sever 
sub guvernatorul german gen. Tulff von Tschepe und Weidenbach. 

În Craiova, clădirea Poliției devenea cazarmă germană iar Liceul Carol și Liceul 
Oteteleșanu, spitale. 

Mizeria și sărăcia au ajuns în scurt timp stare de fapt. Au fost introduse cartele pentru pâine 
și carne, interdicții pentru deplasarea cu trăsura, rechiziționarea aramei, confiscându-se și clopotele 
bisericilor. Piesele de patrimoniu au fost și ele supuse acestui jaf, multe din ele nemaiîntorcându-se 
în țară. Persoanele cunoscute pentru simpatiile lor pro-Antantiste au fost arestate și închise. Iar 
rechizițiile și impunerile erau evenimente la ordinea zilei. 

Anul următor, din nou, situaţia militară era foarte complicată pe frontul de est în urma 
evenimentelor petrecute în Rusia în primăvara anului 1917. Însă luptele aprige de la Mărăşti (11-19 
iulie), Mărăşeşti (6-16 august) şi Oituz (8-22 august) au demonstrat lumii întregi buna pregătire şi 
tenacitatea armatei române. Aceste victorii româneşti au atras simpatia opiniei publice şi a 
oamenilor politici de peste tot. Într-un an, 1917, în care  victoria era încă departe iar luptele pe toate 
fronturile ajunseseră într-un impas împovărător, victoriile româneşti au avut pentru Antantă 
strălucirea unei adevărate raze de lumină într-o zonă crepusculară. Totuși evenimentele din Rusia au 
făcut ca victoriile din vara 1917 să nu poată fi valorificate și astfel la 9/22 decembrie 1917 se 
încheia armistițiul și după îndelungate tergiversări se semna la București, Tratatul de pace cu un 
caracter dur și umilitor. Cu toate acestea contextul internațional devine favorabil realizării idealului 
național mai ales către sfârșitul anului 1918. Astfel, după ce la 27 martie/9 aprilie Sfatul Țării de la 
Chișinău votase unirea cu Regatul României, la 15/28 noiembrie și 18 noiembrie/1 decembrie a 
venit rândul Bucovinei și respectiv Transilvaniei să se alăture Patriei-Mamă. La împlinirea unui 
secol de la aceste evenimente istorice, organizarea unei expoziţii muzeale care să le aducă în atenţia 
publicului era cât se poate de salutară, fiind cunoscut faptul că un popor care-şi uită istoria este un 
popor condamnat să repete greşelile  trecutului. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Expoziţia a fost vernisată în luna Decembrie 2018 și a cuprins documente, colaje de 
fotografii, cărți poștale şi piese tridimensionale din colecţiile Muzeului Olteniei Craiova și muzeele 
partenere. Toate materialele se referă la desfășurarea evenimentelor în Oltenia în special dar și a 
României, în anii 1916-1918, pornind de la aspectele de pe linia frontului, la cele politice, la cele ce 
țin de viaţa cotidiană, reliefându-se momentul sublim al realizării idealului național. Au fost redate 
prin butaforie:  
- reconstituire a unei gherete de pază (replică realistă a unei gherete din timpul ocupației germane);    
- reconstituire a unei tranșee (cuib de mitralieră, post telefonic, adăpost tip bordei); 
- reconstituire a porții de la Alba Iulia străjuită de steaguri; 

S-a dorit realizarea unei expoziţii cât mai complexe, aducătoare de cât mai multe informaţii 
inedite pentru publicul vizitator. 
ORGANIZATORI 

Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii și Identității Culturale. 
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ŞANTIER ARHEOLOGIC ÎN PUNCTUL „LA CETATE”, LOCALITATEA BÂZDÂNA, 
COMUNA CALOPĂR, JUDEŢUL DOLJ 

August 2018 
 

MOTIVAŢIA  PROIECTULUI 
Cetatea geto-dacică de la Bâzdâna este singura cetate de acest gen cercetată aproape integral 

din Oltenia. Pentru definitivarea documentării privitoare la modul de construcţie al unor astfel de 
cetăţi a fost necesară o campanie de săpături arheologice, în anul 2018. 

Ruinele cetăţii geto-dacice de la Bâzdâna se află la aproximativ 20 de km sud de Craiova, pe 
malul drept al Jiului. Situl cetăţii a fost cercetat de către specialişti de la Muzeul Olteniei şi 
Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” prin săpături sistematice, în perioadele 1981 - 1989, 1993 - 
1997 şi 2000 - 2004. Situl era cunoscut încă din perioada interbelică. 

Aici au fost descoperite două aşezări din epoci diferite, care nu au legătură între ele: una 
fortificată ce aparţine celei de-a doua epoci a fierului şi una ce datează din epoca timpurie a 
bronzului (cultura Coţofeni). 

Locuirea intensă s-a situat în secolele IV î.Hr.- III î. Hr (epoca getică) şi I î. Hr - I d. Hr. (epoca 
geto-dacică), când s-au construit şi fortificaţiile aşezării, în două etape. Prima centură de fortificaţii a 
fost făcută dintr-un zid de cărămizi arse, de 4 metri grosime şi lung de 120 de metri. Cea de-a foua 
fortificaţie constă într-un val de pământ cu palisadă şi şanţ de apărare. 

Cetatea getică este printre puţinele locuiri de dimensiuni atât de mari din Oltenia, unde 
aşezările din Latène-ul timpuriu sunt aparent foarte rare. Iar pentru faza geto-dacică a secoleor I 
î.Hr-I d.Hr, este cea mai reprezentativă din Oltenia. 

Materialul arheologic scos la iveală este bogat şi diversificat, şi se găseşte la Muzeul Olteniei 
Craiova: ceramică prelucrată cu mâna şi roata, instrumente şi ustensile de metal, fibule tracice, ceramică 
grecească antică de import cu figuri roşii, tipare şi creuzete pentru turnat metal, imitaţii după ceramica 
cu decor în relief, ceramică pictată, fragmente de amfore, monede republicane şi imperiale romane etc. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

În cursul anului 2018 s-a urmărit deschiderea unor secţiuni şi suprafeţe, în punctul „La 
Cetate”, pentru a surprinde limitele centurii de fortificaţii.  
NOMINALIZAREA PARTICIPANŢILOR LA PROIECT 

Instituţiile care coordonează atât din punct de vedere ştiinţific cât şi administrativ cercetările 
arheologice de la Bâzdâna sunt Muzeul Olteniei Craiova şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” 
al Academiei Române din Bucureşti. Tot materialul arheologic ca şi documentaţia ştiinţifică se va 
depune şi la arhiva Muzeul Olteniei Craiova. Responsabilitatea ştiinţifică şi administrativă este 
asigurată de către Dr. Florin Ridiche, din partea Muzeului Olteniei Craiova şi de către Dr. Vlad 
Zirra, din partea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române din Bucureşti. 
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Secția Științele Naturii 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

Weekend family                                       
Proiect educativ interactiv pentru părinți și copii  

(aprilie 2018 – decembrie 2018) 
 
MOTIVAȚIA PROIECTULUI 

Acest program s-a adresat familiilor cu copii ce au vârste cuprinse între 4-12 ani şi a urmărit, 
prin activităţile realizate într-o manieră ludică şi interactivă, stimularea creativităţii şi educarea 
simţului analitic, atât ale copiilor cât şi ale adulţilor. 

Programul a constat în: 
-vizită activă tematică (în expoziţiile Secţiei de Stiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova); 
-atelier de creaţie desfăşurat pe parcursul a 2 ore.  

În cadrul atelierului, participanţii au avut ocazia de a pune în practică diverse tehnici: desen, 
tempera, acuarelă, modelaj, colaj, etc. în funcţie de tema modulului respectiv.  

La final, părinţilor li s-a pus la dispoziţie o fişă a programului, pe care au putut-o utiliza 
pentru recapitularea cunoştinţelor învăţate la muzeu. 

Pentru fiecare grupă au avut loc două şedinte (module) pe lună. 
Temele parcurse în cadrul proiectului: 
            - Aprilie – Animale răpitoare;  
            - Mai - Animale prădătoare; 
            - Iunie - Monumente ale naturii;  
            - Iulie – realizarea de către participanţi a unei scenete cu personaje din lumea animală; 
            - August – evaluare; 
           - Septembrie - Micul detectiv – să descoperim Natura; 
           - Octombrie - Anotimpurile şi natura;  
           - Noiembrie  - Sanitari ai naturii; 
           - Decembrie - modul final de premiere. 
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Proiect cultural educativ 
Bios Art  

2018 
 

Cursul s-a adresat atât copiilor și adulților care au înclinații artistice, cât și celor cu 
înclinații spre biologie (cu inteligență naturistă și artistică dominantă).  

O altă formă de organizare și antrenare în acest program a fost pentru copiii care 
aparțin minorităților, precum și pentru cei cu deficiențe verbale și auditive.  

Oferta din partea muzeului a presupus: 
- Antrenarea copiilor în studii estetice de botanică, zoologie și morfologie prin stimularea gustului 
pentru identificarea relației dintre organe și adaptările lor, specii și medii de viață, relații 
interspecifice etc. prin decodificarea semnificației culorilor din cromatica atât de complexă și plină 
de mesaje caracteristică lumii vii. 
- Limbajul specific artelor plastice care permite elevilor să observe, să descopere și să compare 
elementele de ordin științific din botanică, zoologie, ecologie și etologie și să transpună toate 
acestea în imagini estetice cu diverse teme. 
- Tehnicile de lucru propuse (pentru exprimare vizuală și tactilă, bi-și tridimensională) au ajutat la 
asimilarea acestor informații, la dezvoltarea dexterității manuale, la formarea gustului estetic prin 
analizarea proporțiilor, armoniei și raportului funcționalitate – formă, a diferențelor și asemănărilor 
dintre elementele regnului vegetal, animal și a conexiunilor dintre ele. 
- Literatura bazată pe istoriile celor care nu cuvântă și filmulețele cu plante și animale au fost 
utilizate ca modalități de captare a atenției copiilor, de invitație la dialog și schimb de opinii în 
scopul completării interactive, interdisciplinare și ludice a cunoașterii. 
Obiective:    
- stimularea respectului faţă de munca de calitate;  
-     cultivarea spiritului de lucru de echipă/în grup;  
-    încurajarea manifestărilor artistice și valorificarea potenţialului creativ şi a originalităţii elevilor; 
-     îmbogăţirea și dezvoltarea cunoştinţelor de biologie, de ecologie și de protecție a mediului;  
-    descoperirea, cunoaşterea si înțelegerea lumii necuvântătoarelor;  
-    cunoaşterea frumuseţilor naturii, a peisajului autohton şi menţinerea unui mediu curat; 
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-    cultivarea şi dezvoltarea interesului faţă de bogățiile floristice și faunistice din judeţ şi din ţară;  
-  cultivarea sentimentelor de preţuire şi de apreciere a tezaurului românesc, a patrimoniului 
spiritual naţional; 
-    stimularea înclinaţiei către frumos şi dezvoltarea gustului estetic; 
-    formarea unui orizont cultural deschis şi autentic. 
Programe incluse în cadrul proiectului BIOS ART: 
1. Bios Art – program de educație animalieră practică (octombrie 2017 – iunie 2018, septembrie 
– decembrie 2018) 
2. Bios Art - Ateliere mobile (ianuarie – decembrie 2018). 
Rezultatele proiectului:  
- expunerea fotografiilor de la activități pe profilul facebook al instituției; 
- participarea la emisiuni tv și radio locale; 
- expoziții cu lucrările cursanților și concursuri pentru fiecare modul în parte, câștigătorii primind 

diplome și recompense. 
Activitățile propuse s-au desfășurat în cadrul Secției de Știintele Naturii a Muzeului Olteniei 

Craiova în perioada ianuarie – decembrie 2018. 
Desfășurarea acestei activități a oferit posibilitatea promovării patrimoniului natural din 

zona noastră de cercetare, dar şi activitate interactivă cu copii de la grădiniță, clasele primare, 
minorități și cei cu deficiențe verbale și auditive și, nu în ultimul rând, a întregit imaginea de 
instituție de cultură a Muzeului Olteniei Craiova. 
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I LIKE THE MUSEUM 
Proiect cultural-educativ de selecţie şi instruire  

a unui grup de maxim 15 voluntari 
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MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
În perioada mai – decembrie 2018, Muzeul Olteniei Craiova a oferit  unui număr de 15 persoane 

cu vârste cuprinse între 14-65 ani şansa de a se implica într-un program de voluntariat unic. 
Stagiul de voluntariat s-a desfășurat din luna mai până la sfârșitul anului și a presupus 

participarea lunară la întâlniri, participarea la sesiunile de formare și training precum și implicarea 
în organizarea activităților și programelor pentru public organizate de Secţia de Stiinţele Naturii a 
Muzeului Olteniei Craiova, conform unui calendar stabilit în prealabil.  

Pe durata stagiului de voluntariat, aceștia au avut ocazia să înveţe lucruri inedite despre 
muzeu, să participe la elaborarea şi implementarea de proiecte cultural-educative, să promoveze 
evenimentele şi programele pentru public şi să se implice în programe şi activităţi, alături de echipa 
care organizează aceste evenimente. 

Voluntarii selectați au intrat în contact cu lumea din culisele muzeului şi au avut acces la 
activitățile organizate de Secția de Știintele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, îmbogăţindu-şi 
astfel portofoliul de activităţi (adeverinţă de participare şi contract de voluntariat). 

Cine au fost voluntarii muzeului?  
Craioveni și nu numai, care și-au dorit să se implice în activități extracurriculare. Voluntarii 

s-au implicat activ în proiectele, programele și evenimentele în timpul lor liber, în afara 
programului școlar/de serviciu, dobândind cunoștințe și dezvoltându-și competențele în domenii 
foarte variate precum biologia, vorbitul în public, leadership-ul, organizarea și planificarea de 
evenimente.  

Voluntarii au fost selectați în luna februarie, în urma unui proces de recrutare și selecție a 
celor interesaţi. 
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Proiect cultural-educativ 
MUZEUL - O ŞCOALĂ ALTFEL 

2018 
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MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Poiectul cultural-educativ „MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL” a cuprins o serie de acţiuni 

(prezentări Power Point tematice, filme documentare, expuneri interactive, concursuri şi activităţi 
artistice tematice ş.a.), cu şi pentru publicul de toate categoriile și vârstele și, în concordanță cu 
posibilitățile, deplasări/excursii documentare cu grupuri de elevi/studenți în diverse arii protejate 
din județ. 

Activităţile cuprinse în proiect au avut ca scop diversificarea şi însuşirea cunoştinţelor de 
biologie şi ecologie într-un cadru ambiental, înţelegerea mecanismelor de funcţionare a 
ecosistemelor şi implicit a biosferei, cultivarea unor atitudini pozitive faţă de vieţuitoarele sălbatice 
şi mediul lor de viaţă, dar şi colaborarea cu cadrele didactice implicate în procesul educativ pentru 
dezvoltarea unor strategii eficiente de învăţare. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Activităţile derulate în cadrul proiectului „MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL” au fost o 
alternativă aplicativă a lecţiilor din clasă. Pentru a ne alinia preocupărilor globale privind educaţia 
ecologică şi protecţia vieţii sălbatice, dar şi alte forme de educaţie (sanitară, civică), temele propuse 
în cadrul proiectului au fost corelate cu evenimentele ecologice instituite de O.N.U. (Ziua Zonelor 
Umede, Luna Pădurii, Ziua Păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Sănătăţii, Ziua Mediului, Ziua 
Animalelor, etc.).  

Expunerile au fost susţinute de muzeografii secţiei de Ştiinţele Naturii, dar şi de alţi 
specialişti de profil din ţară care au fost invitaţi la evenimente. 
 Pentru însuşirea facilă a informaţiilor comunicate s-a avut în vedere amenajarea unui 
„punct” interactiv (mulaje, exponate, fotografii, panouri pentru mesaje ecologice) şi o serie de 
activităţi anexe (ex. concursuri premiate, momente artistice etc.).  
 S-a avut în vedere, de asemenea, organizarea unor seri culturale pentru publicul de toate 
vârstele, cu derularea de conferinţe pe diverse teme, ce-au privit diversitatea ecosistemelor 
biosferei, dar şi factorii care ameninţă biodiversitatea şi au dus la degradarea ecosistemelor, 
respectiv a patrimoniului natural al Terrei. Tot pentru aceasta s-a realizat o excursie cu un grup de 
elevi la Maglavit. 
 Materiale şi mijloace de învăţare/expunere.  

Materiale tridimensionale: exponate din colecţiile muzeului (minerale, plante, animale 
nevertebrate şi vertebrate); materiale bidimensionale; module cu printuri/fotoexpoziţii ş.a.; mijloace 
multimedia, videoproiectoare, sisteme electronice intercative; 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Pentru mediatizarea activităţilor cultural-educativ cuprinse în proiect s-au folosit toate 
mijloacele reprezentând mass-media scrisă şi vorbită. 
 Materialele necesare popularizării evenimentelor şi acţiunilor ecologice au fost: poliplanele, 
rollapurile, invitaţiile, afişul, pliantele, care au conţinut prezentarea programului, precum şi 
articolele pentru presa scrisă şi vorbită. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova. 
- Consiliul Judeţean Dolj. 
PARTICIPANŢI 
- Elevi, studenţi, cadre didactice, toate categoriile de public.  
- Invitaţi (specialişti din mediul academic: universități, institute de cercetare etc.). 
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EXPOZIȚIA TEMPORARĂ 
PUTEREA SEMINȚEI 

Iunie 2018 
 

Lumea plantelor este o lume variată. Cunoașterea îndeaproape a mecanismelor prin care 
funcționează plantele ne ajută să înțelegem rolul acestora în viața noastră, să le respectăm și să le 
prețuim. 

Expoziția și-a propus să pună accentul și să scoată în evidență rolul semințelor în 
dezvoltarea plantelor, indiferent de natura acestora: Gimnosperme sau Angiosperme. 

Unul dintre scopurile principale ale expoziției a fost antrenarea vizitatorilor în studii estetice de 
botanică, prin stimularea gustului pentru identificarea relatiei dintre organe și adaptările lor, specii și 
medii de viață, relații interspecifice etc. prin decodificarea semnificației culorilor din cromatica atât de 
complexă și plina de mesaje caracteristică lumii vii. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
Expoziţia a fost realizată în sala de la parter a Secției de Științele Naturii și a conţinut 50 

tipuri de semințe ce aparțin la 50 specii de plante. Acestea au fost etalate în ordine sistematică. La 
acestea au fost anexate specii de păsări granivore și insecte entomofage, precum și mamifere. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova – Secţia Ştiinţele Naturii; 
- Consiliul Judeţean Dolj. 
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PROIECT CULTURAL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA                       

Martie, Octombrie 
                                                                 2018 
 

 
MOTIVAŢIA PROIECTULUI 

Poiectul cultural-educativ MEDIUL ŞI SĂNĂTATEA a încercat să aducă în atenţia tinerei 
generaţii importanţa protejării mediului în asigurarea sănătăţii vieţii. În cadrul proiectului au fost 
prezentate expuneri Power Point, având ca scop evidenţierea unor evenimente ecologice, ale căror 
informaţii sunt mai puţin accesibile publicului larg. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Proiectul a vizat două evenimente înscrise în calendarul ecologic: Luna Pădurii (15 martie-15 
aprilie) şi Ziua Mondială a Curăţeniei, respectiv a Sănătăţii (17 aprilie, 23 septembrie), care valorifică în 
scop educativ observaţii ştiinţifice şi date oferite de cercetarea în domeniile mediului şi sănătăţii.  

Primul eveniment s-a axat pe derularea unor activităţi cultural educative, privind importanţa 
protejării pădurilor în realizarea unui echilibru ecologic.   
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Cel de-al doilea eveniment, s-a referit la celebrarea sub această temă a Zilei Internaționale a 
Diversității Biologice care oferă, o oportunitate pentru creșterea gradului de conștientizare și de 
acțiune cu privire la contribuția importantă a turismului durabil atât la creșterea economică cât și la 
conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității. 

Cel de-al treilea eveniment, Marea – Continentul albastru – poate fi numită pe drept cuvînt, 
uriaşa piramidă a vieţii, readuce în prim-plan problematica poluării şi reducerii populaţiei 
subacvatice la nivel mondial. 

În acest sens, au fost prezenţi invitaţi specialişti în domeniu care au expus prin prelegeri de 
tip power point din cunoştinţele acumulate în activitatea de cercetare. 
ORGANIZATORII 

Muzeul Olteniei Craiova – Secţia de Ştiinţele Naturii 
PARTICIPANŢI 

Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ cu profil de specialitate. 
Specialiştii invitaţi. 

 
 

Masă rotundă 
EVALUAREA PIESELOR  

DIN PATRIMONIUL MUZEAL 
 

 
 

Aprilie 2018 
 
MOTIVAȚIA PROIECTULUI 

Evaluarea pieselor aparținând patrimoniului muzeal este o problemă extrem de actuală. 
După 1990, odată cu creșterea galopantă a inflației, valoarea pieselor din patrimoniul muzeal s-a 
diminuat drastic din punct de vedere contabil. A avut loc o denominare a valorii acestora, dar numai 
din punct de vedere contabil. Practic, valoarea unor piese extrem de importante din punct de vedere 
științific a ajuns la 1-2 lei, lucru inacceptabil. Pentru îndreptarea situației au fost elaborate norme de 
reevaluare, cel puțin pentru domeniul Științelor Naturii (Normele de reevaluare pentru colecţiile de 
ştiinţele naturii aprobate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor în şedinţa din 13 februarie 
2004), dar acestea nu au fost aplicate niciodată. A avut loc și schimbarea legislației privind 
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evaluarea bunurilor în general (Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul 
evaluării bunurilor), ceea ce complică evaluarea (reevaluarea) pieselor din patrimoniul cultural 
național. 

Având în vedere toate acestea, o întâlnire a muzeografilor din toate muzeele din Oltenia cu 
specialiști în evaluare a devenit mai mult decât necesară. Specialiștii în evaluare din cadrul 
SINEVA (Societatea evaluatorilor de artă și obiecte de colecție) și-au manifestat disponibilitatea de 
a participa la o astfel de întâlnire, creând posibilitatea ca lucrurile să fie puse la punct în domeniu. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Acțiunea s-a desfășurat în sala de conferințe a Secției de Științele Naturii a Muzeului 
Olteniei, în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie 2018. Participanții au fost muzeografi de la toate 
muzeele din Oltenia, precum și specialiști din cadrul SINEVA. Specialiștii SINEVA au prezentat 
legislația actuală privind evaluarea și au răspuns întrebărilor puse de muzeografi. Ulterior, au avut 
loc discuții între participanți, din care au rezultat propuneri care vor fi luate în considerare la 
elaborarea unor eventuale acte normative privind evaluarea patrimoniului cultural național. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova – Secţia Ştiinţele Naturii; 
- Consiliul Judeţean Dolj; 
- Societatea Evaluatorilor de Artă și Obiecte de Colecție 

 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 

 
 

SALONUL NAŢIONAL  
DE MINERALE FOSILE ŞI GEME 
EDIŢIA XI-a, CRAIOVA, Mai 2018 



76 
 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Mineralele şi rocile au jucat un rol esenţial în civilizaţia umană, primele unelte ale oamenilor 

primitivi fiind realizate din piatră. Oamenii au cunoscut pe cale practică unele proprietăţi ale 
mineralelor. Teofrast, elevul lui Aristotel, a fost primul care a consacrat mineralogiei un tratat, 
intitulat „Despre pietre”. În Evul Mediu, cercetarea mineralogică a fost influenţată de alchimie, 
studiul ştiinţific al mineralelor începând în perioada Renaşterii. În prezent, mineralele au 
întrebuinţări multiple în toate domeniile, unele minerale putând fi folosite direct: sarea gemă, 
cuarţul, altele, – după o prelucrare simplă: fluorina, azbestul, talcul. 
 Pe teritoriul României, studiul mineralelor a fost strâns legat de minerit, activitate cunoscută de 
daci (exploatări de sare şi de aur) şi de romani, galeriile săpate de ei la Roşia Montană constituind 
adevărate monumente ale domeniului. Pe teritoriul României au fost descoperite şi descrise pentru 
prima oară mineralele lotrit, ponit, nagyagit, ludwigit, krennerit, precum şi dacitul - o rocă vulcanică. 
 Cu toată importanţa deosebită a mineralelor pentru viaţa umanităţii, studiului mineralelor nu i se 
acordă ponderea necesară în învăţământul gimnazial şi liceal, geologia nemaiconstituind obiect de 
studiu pentru elevi. Oltenia nu este o provincie mineralogică a României şi nu are o tradiţie în acest 
domeniu, totuşi expoziţiile temporare sau itinerante, conferinţele, prezentările de video-proiecție 
organizate la Muzeul Olteniei şi având ca subiect mineralele, prezenţa unor expozanţi de flori de mină şi 
de bijuterii din pietre semipreţioase la „Zilele Craiovei” s-au bucurat de interesul deschis al publicului. 
Având în vedere marea deschidere şi curiozitate a publicului craiovean privind mineralele, ţinând cont şi 
de faptul că încă din 1993 au fost organizate Saloane de Minerale la Cluj, Baia Mare, apoi la Bucureşti, 
Iaşi, Timişoara, Buzău, etc., ne-am propus organizarea celei de-a X-a ediţii a Salonului de Minerale, 
Fosile şi Geme la Craiova. Considerăm că organizarea Salonului la Craiova s-a bucurat de interesul 
publicului larg, a familiarizat publicul cu „florile de mină“, iar publicul feminin a avut garanţia 
cumpărării unor obiecte originale confecţionate din pietre semipreţioase. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Ne-am propus ca Salonul să se desfăşoare pe o suprafaţă de 300 m2 în Piaţa Wiliam 
Shakespeare, unde, în 30 de pavilioane, au fost amplasate mese pe care participanţii au expus piesele – 
minerale, geme, „flori de mină”, bijuterii confecţionate din pietre semipreţioase, fosile. Piesele au fost 
expuse pentru delectarea publicului, pentru schimburi între colecţionari şi spre vânzare.  
 La Salon au expus cei mai importanți colecționari din țară, precum și colecţionari din străinătate. 
 Având în vedere caracterul educativ al manifestării, în cadrul Salonului au fost programate și 
două conferințe pe teme de mineralogie și paleontologie susținute de specialiști din București. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova - Secţia Ştiinţele Naturii;  
- Consiliul Judeţean Dolj; 
 
 

PROIECTUL CULTURAL 
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ 

MUZEUL ȘI CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
EDIȚIA A XXV-A 

20-22 Septembrie  2018 
 

MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
Muzeul Olteniei (Secția Științele Naturii) a inițiat, în urmă cu 20 de ani, Conferința (pe 

atunci Simpozionul) Muzeul și Cercetarea științifică. 
 De-a lungul acestor două decenii, Conferința a evoluat, transformându-se într-o manifestare 
științifică de prestigiu, emblematică pentru întregul muzeu. Dacă la început participanții erau mai 
ales profesorii craioveni cărora li se alăturau câțiva colegi muzeografi din țară, la ultimele ediții 
participanții din străinătate, universitarii și cercetătorii din România au constituit majoritatea. La 
această ediție au fost așteptați să participe 130 de cercetători. Fiind o manifestare complexă, în 
cadrul Conferinței a fost cuprinsă și o excursie documentară. 
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Lucrările științifice prezentate în cadrul Conferinței s-au regăsit tipărite în anuarul Oltenia. 
Studii și comunicări. Științele Naturii ajuns la cel de-al XXXIV-lea număr, revistă cotată la categoria 
B+ și aflată în baza de date Thomson-Reuters. Odată cu numărul participanților a crescut și numărul, dar 
mai ales valoarea lucrărilor publicate în anuar, multe articole fiind citate în reviste foarte bine cotate pe 
plan internațional. Lucrările conferinței s-au desfășurat în perioada 20-22 sept. 2018. După prezentarea 
lucrărilor în plen, care au fost susținute în continuarea deschiderii, a urmat prezentarea lucrărilor pe 
secțiuni (Mineralogie-Paleontologie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate și Ecologie) la sediul Secției de 
Științele Naturii a Muzeului Olteniei, din str. Popa Șapcă nr. 8. Ziua a doua a fost rezervată unei vizite 
documentar-științifice în arii naturale protejate (rezervații floristice/faunistice/speologice sau mixte)  din 
zona montană a Olteniei. 
 Conferința s-a încheiat cu o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate concluziile. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Deschiderea conferinței și lucrările în plen au avut loc la Sala de ședințe nr. 1 din Consiliul 
Județean Dolj, iar lucrările pe secțiuni s-au desfășurat în sălile din incinta Secției de Științele Naturii 
a Muzeului Olteniei. După prezentarea lucrărilor în plen, care au fost susținute în continuarea 
deschiderii, a urmat prezentarea lucrărilor pe secțiuni (Geologie, Botanică, Nevertebrate, Vertebrate 
și Ecologie) la sediul Secției de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, din str. Popa Șapcă nr. 8.  
 Ziua a doua a fost rezervată unei vizite documentar-științifice în arii naturale protejate 
(rezervații floristice/faunistice/speologice sau mixte)  din zona montană a Olteniei. Conferința s-a 
încheiat cu o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate concluziile. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova - Secţia Ştiinţele Naturii;  
- Consiliul Judeţean Dolj. 

 
PROIECT CULTURAL 

 

 

 
EXPOZIȚIA 

VÂRSTELE PĂMÂNTULUI 
SPECII FOSILE DIN MEHEDINȚI 

Noiembrie 2018 
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MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
Între Secțiile de Științele Naturii ale Muzeului Olteniei și Regiunii Porților de Fier din Drobeta 

Turnu Severin s-a stabilit de-a lungul timpului o frumoasă colaborare, materializată în schimburi de 
informații, publicații, activități de teren desfășurate în comun, precum și în itinerarea de expoziții. 
Astfel, Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei a itinerat la Drobeta Turnu Severin expozițiile 
Ludus Naturae - Trovanții, Pașii Timpului de Piatră și Frumuseți ale adâncurilor, iar Secția de Științele 
Naturii a Muzeului Regiunii Porților de Fier a itinerat expozițiile Trovanți din județul Mehedinți și Flora 
cuaternară din Mehedinți. 
 Itinerarea expoziției Vârstele Pământului. Specii fosile din Mehedinți s-a înscris deci în cadrul 
schimbului de expoziții dintre cele două muzee, care este unul destul de consistent. Prin tematica 
abordată - specii de plante și de animale fosile aparținând Miocenului și Pliocenului - expoziția a intrat 
în dialog și a completat informațiile oferite publicului larg despre expozițiile realizate la Muzeul 
Olteniei, iar prin modalitatea de expunere - 50 de piese fosile aranjate în vitrine și 20 de postere cu 
fotografii ale celor mai reprezentative specii, precum și a unor aflorimente cunoscute în literatura de 
specialitate, s-a realizat un spațiu de vizitare plăcut. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Expoziția Vârstele Pământului. Specii fosile din Mehedinți a cuprins 50 de piese fosile, 
provenite din diverse situri paleontologice din județul Mehedinți (Batoți, Husnicioara, Bâcleș, 
Obârșia de Câmp etc.), precum și 20 de postere de dimensiunea 1/1 m.   
 Itinerarea expoziției a avut loc loc în perioada noiembrie 2018 - februarie 2019. 

 
PROIECT CULTURAL 

 

 

 
 

REALIZAREA UNUI PIETRAR AL OLTENIEI 
(continuare) 

Mai-August 2018 
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MOTIVAȚIA PROIECTULUI 
Dispus în trepte și alcătuit din munți, dealuri și câmpii, relieful Olteniei este variat și 

armonios. Muzeul Olteniei deține în colecțiile sale o serie de roci provenind din Oltenia, acestea 
fiind recoltate de-a lungul timpului, nesistematic, și cu singurul scop de a îmbogăți patrimoniul. 

Constituirea unui pietrar al Olteniei ar fi binevenită, prezența unor roci grupate sistematic și 
cu loc de proveniență cunoscut fiind un deziderat al oricărui muzeu. Pe lângă faptul că îmbogățește 
patrimoniul, pietrarul poate fi folosit la realizarea unor expoziții, la susținerea unor conferințe, la 
prezentări și diverse alte tipuri de acțiuni în cadrul muzeului. 

După încheierea cu succes a primului an (recoltarea unor eșantioane reprezentative din 
Defileul Jiului și din Pasul Urdele), am considerat că este necesară continuarea proiectului cu 
recoltarea unor eșantioane din Defileul Dunării, Valea Oltului (în sens larg) și Platoul Mehedinți. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Constituirea pietrarului a constat în recoltarea sistematică a rocilor care alcătuiesc relieful 
Olteniei.  
 Pentru aceasta a fost necesară efectuarea unor deplasări pe trasee alese în așa fel încât să 
facă posibilă recoltarea unui cât mai mare număr de eșantioane. Eșantioanele au fost recoltate de 
specialiștii muzeului și de colaboratorii acestora.   
 Eșantioanele au fost marcate cu marcaje de teren, iar la sediul muzeului au fost prelucrate, 
determinate și marcate cu numere de inventar. 
 La această etapă a proiectului au luat parte dr. geol. Ion Stelea și dr. geol. Monica Ghenciu, 
ambii cercetători în cadrul Institutului Geologic al României. Cei doi specialiști au prezentat hărțile 
geologice detaliate (1:50000) ale zonelor vizate în cadrul proiectului.  
 Proiectul s-a desfășurat în perioada mai - august 2018. 
ORGANIZATORI 
- Muzeul Olteniei Craiova – Secţia Ştiinţele Naturii; 

- Consiliul Judeţean Dolj; 
 
 

PROIECTUL CULTURAL 
SALONUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 

20-22 SEPTEMBRIE 2018 
 

Salonul Național de Restaurare, ediția a XIV-a, este cea mai importantă manifestare 
expozițională de acest gen din țară, circumscrisă domeniului restaurării-conservării din România, 
participarea a peste 25 de instituții muzeale legitimând-o valoric în mediul cultural-științific național. 

Motivându-și interesele și demersurile pentru abordarea unor modele eficiente de parteneriat 
în valorificarea rezultatelor cercetărilor în domeniul conservării-restaurării, prin expunerea 
obiectelor restaurate către publicul larg, Laboratorul de conservare și restaurare al Muzeului 
Olteniei, începând cu anul 2007, abordează dezvoltarea unei culturi a dialogului prin organizarea 
acestui Salon Național de Restaurare. 
BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI AI PROIECTULUI: 
-grupul specialiștilor din domeniul restaurării și conservării din țară, care participă cu piese la 
expunerea din cadrul Salonului Național de Restaurare 2018; 
-comunitatea specialiștilor din domeniul restaurării și conservării, care urmează să intre în posesia 
Catalogului de restaurare; 
- comunitatea locală (incluzând toate categoriile de vârstă și pregătire). Considerăm că proiectul a 
stârnit interesul comunității locale pentru problematica domeniului restaurării și conservării 
patrimoniului mobil, beneficiind totodată de caracterul puternic educativ al acțiunii; 
- Muzeul Oltenia Craiova care a beneficiat de promovarea imaginii în țară. 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
Manifestarea a cuprins: 
Salonul  Național de Restaurare 2018 
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Salonul a expus piese de patrimoniu reprezentative pentru restaurarea și conservarea 
patrimoniului mobil românesc, restaurate în cele mai importante laboratoare din țară, împreună cu 
imaginile aferete obiectului patrimonial înainte de restaurare. Au fost, de asemenea, expuse piese pe 
toate suporturile din colecția Muzeului Olteniei. 

Jurizarea pentru Salonul Național de Restaurare a fost făcută de către un juriu format din 
specialiști cu renume în domeniu. 

Salonul Național de Restaurare și-a propus continuarea tradiției de promovare a restaurării 
patrimoniului cultural național mobil din țara noastră, tradiție care în mod emblematic este legată de 
numele Muzeului Olteniei. 

Masă Rotundă 
În cadrul manifestării de la Craiova s-a organizat o Masă Rotundă care a avut ca subiect analiza 
legăturii indisolubile dintre investigație și intervenție în domeniul restaurării și conservării, fiind 
evidențiate/realizate pentru toți participanții demonstrații pe toate tipurile de suport (hârtie, sticlă, 
metal, textile etc), cu aparatură ultramodernă deținută de Laboratorul Zonal de Restaurare 
Conservare Craiova- Laser (metodă minim invazivă de curățare a diferitelor tipuri de material 
suport) și aparat XRF (investigații asupra compoziției materialelor ce urmează a fi supuse 
restaurării). Aceste demonstrații au fost realizate ca  urmare a solicitărilor numeroase primite din 
partea majorității centrelor/laboratoarelor zonele din țară. De asemenea, au fost prezentate 
importante studii de caz care au inclus puncte de interes ale obiectivelor vizitate - colecția de 
arheologie, monede, etc, ce au fost observate în cadrul expunerii permanente a instituției muzeale.  
Excursie documentară 

Aceasta a vizat documentarea unor puncte de interes deosebit din punctul de vedere al 
restaurării și conservării patrimoniului cultural național mobil și imobil. 
ORGANIZATORI: 
-Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Județean Dolj 
 
 

PROIECT CULTURAL 
 

 
 

Salonul Municipal de Fotografie pentru Liceeni 
Ediţia a VIII-a 

Martie 2018 



81 
 

MOTIVAŢIA PROIECTULUI 
Muzeul Olteniei a organizat, în parteneriat cu Asociaţia Culturală „Craiova”, Inspectoratele 

Şcolare Judeţene Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți şi Fotoclubul „Mihai Dan Călinescu” Salonul 
Municipal de Fotografie pentru Liceeni Oltenia în imagini. Manifestarea a ajuns la cea de-a VIII-a 
ediţie şi este singura de acest gen care se adresează liceenilor. Având în vedere buna colaborare de 
până acum dintre parteneri şi faptul că de câteva ediţii Muzeul Olteniei a fost partenerul principal în 
organizarea evenimentului şi faptul că salonul s-a bucurat de un real succes în rândul liceenilor, s-a 
considerat că este oportun să se organizeze acest eveniment și în anul 2018, în perioada „Şcoala 
Altfel” când elevii de la licee participă la numeroase acţiuni extracuriculare. În 2018 acest program 
s-a desfăşurat în perioada 27.02.-31.03.2018. Salonul a fost găzduit două săptămâni în această 
perioadă.  
DESCRIEREA PROIECTULUI 

Salonul municipal de fotografie pentru liceeni Oltenia în imagini a fost găzduit de Muzeul 
Olteniei timp de două săptămâni, în luna martie 2018. 

În cadrul Salonului au fost expuse lucrările celor mai talentați elevi în arta fotografică din 
învățământul din Oltenia. 
Organizatori 
Muzeul Olteniei Craiova, Asociaţia Culturală „Craiova”, Inspectoratele Şcolare Judeţene Dolj, 
Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți şi Fotoclubul „Mihai Dan Călinescu”. 
 
 

NOAPTEA MUZEELOR 
19 mai 2018 

 
MOTIVAŢIA, DESCRIEREA PROIECTULUI 

Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării 
din Franţa şi aflat deja la a XIV-a ediţie. Evenimentul a fost patronat şi în 2018 de Secretarul 
General al Consiliului Europei şi, de asemenea, de UNESCO, care s-a alăturat Nopţii Muzeelor în 
anul 2009. 

Noaptea muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, instituite de 
Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), care a avut loc pe 20 mai. Din anul 2011, Noaptea 
Muzeelor este pentru prima dată patronată oficial şi de ICOM. 

Ca în fiecare an, Muzeul Olteniei Craiova a organizat o serie de activităţi culturale menite să 
marcheze aceasta dată importantă în calendarul programelor muzeelor din întreaga lume. Numărul 
total de vizitatori care a trecut pragul Muzeului Olteniei în cadrul acestui eveniment a fost de 
16109. 
Organizatori:  

Muzeul Olteniei Craiova, Consiliul Judeţean Dolj 
 
B. 3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse. 

În cazul Muzeului Olteniei, ca de altfel şi al altor organizaţii, audienţa este formată atât din 
persoane fizice, cât şi juridice, atât din organizaţii publice, cât şi private din cele mai variate, atât 
din organizaţii non-profit, cât şi comerciale. 

Muzeul Olteniei Craiova, prin diversitatea activităţilor şi a funcţiilor sale specifice a 
reprezentat un reper esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului cultural în spaţiul teritorial 
administrativ al Doljului, dar cu precădere în Craiova. 

Dar cele mai importante categorii de public care, trebuie să fie luate în consideraţie de către 
muzeu sunt societatea şi diverse comunităţi culturale, precum şi organizaţiile culturale din cele mai 
diverse (de exemplu alte muzee, asociaţii culturale, teatre, edituri, universităţi şi alte instituţii de 
învăţământ etc.).  

Categorii aparte de public sunt formate din parteneri ai muzeului în diverse proiecte 
culturale, sponsori şi donatori implicaţi în cultură. 
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Mediul extern este mediul cultural din întreaga Oltenie, dar şi interferenţele acestuia cu alte 
valori culturale, precum şi raporturile cu orizontul cultural al minorităţilor româneşti de peste 
hotare, în speţă din Timocul Sârbesc şi Bulgăresc. Astfel se prezintă şi se înţeleg mai bine punctele 
forte şi slabe ale instituţiei, precum şi oportunităţile şi ameninţările mediului extern. Realizarea 
acestei analize este punctul de plecare pentru fixarea unor obiective realiste şi adoptarea celor mai 
potrivite strategii. 

Dintre componentele mediului intern care trebuie evaluate şi analizate cu grijă se numără 
potenţialul muzeului şi cultura organizaţională. După opinia noastră, cultura organizaţională rezidă 
în ansamblul valorilor, credinţelor, aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentelor conturate în 
decursul timpului în fiecare organizaţie, care predomină în cadrul său şi-i condiţionează direct şi 
indirect funcţionalitatea şi performanţele. 

Drept urmare ar trebui să fie una dintre priorităţile echipei manageriale crearea unei astfel de 
culturi. 

Potenţialul colectivului poate fi definit prin mai multe coordonate: organizatoric, comercial, 
financiar, productiv. Aceste delimitări corespund organizaţiilor care acţionează pentru obţinerea 
profitului, dar ele se pot transfera ca semnificaţie şi în cazul organizaţiilor de tip cultural, sau chiar 
administrativ. Componenta organizatorică se referă în principal la: misiunea fixată; conducerea pe 
baze strategice; structura organizatorică; relaţiile dintre departamentele muzeului, respectiv dintre 
diferiţii angajaţi; flexibilitatea structurii; pregătirea personalului etc. Elementele comerciale sunt 
legate de obiectul de activitate al muzeului. Ele au o mare importanţă, nu atât ca venit potenţial, ci 
ca determinant al atingerii misiunii, de factor educativ şi cultural. Acestea sunt în principal: 
imaginea şi atractivitatea publică a muzeului (analizate din perspectiva acţiunilor şi elementelor 
interne muzeului) şi calitatea serviciilor publice prestate. Componenta financiară este extrem de 
importantă pentru atingerea misiunii, dar este, din fericire, foarte bună în cazul Muzeului Olteniei. 
Nu este importantă numai dimensiunea resurselor de natură financiară, ci şi accesibilitatea acestor 
fonduri atunci şi unde este nevoie, stabilitatea financiară şi capacitatea de atragere a altor resurse 
(sponsorizări sau donații). Capacitatea „productivă" este strâns legată de activitatea de cercetare 
specifică, de mijloacele de care dispune muzeul pentru derularea acesteia şi pentru organizarea 
corespunzătoare a ofertei, caracteristicile personalului de specialitate. 

Auditul extern, parte a analizei amintite mai sus, are în vedere toate componentele mediului 
extern de marketing. Acesta ar trebui să se realizeze periodic şi sistematic. El cuprinde elemente 
foarte variate: macro-mediul instituţiei, micro-mediul de marketing, obiectivele muzeului din 
prisma fezabilităţii şi a impactului public, strategia de marketing. O componentă foarte importantă a 
analizei externe este cunoaşterea publicului specific. 

În perioada 2017-2019, Muzeul Olteniei Craiova a derulat programe culturale în 
concordanţă cu funcţiile principale ale instituţiei. 

Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a avut ca obiective 
dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice din Oltenia, introducerea 
acestora în literatura de specialitate internă şi externă. 

În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au avut ca scop elaborarea 
riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică evoluţia 
comunităţii umane din cele mai vechi timpuri şi până în epoca contemporană. Totodată, s-a urmărit 
întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil existent sau îmbogăţit în urma 
activităţilor de cercetare, donaţie şi achiziţie. De asemenea, a fost finalizată procedura de realizare a 
Registrului informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale. În această perioadă, au fost 
întocmite 687 fişe analitice de evidenţă şi s-au introdus în programul DOCPAT, 30 fişe. 

S-au clasat aproximativ 32 de bunuri culturale atât în categoria Tezaur cât şi în categoria 
Fond. Procesul de inventariere sau de predare, de la muzeografi, către conservatori, al tuturor 
bunurilor culturale (aproximativ 240 000 de piese), început în anul 2006, a fost finalizat. 

Revista de specialitate a muzeului „Oltenia. Studii şi Comunicări” a devenit anuar conţinând 
articole şi studii cu un ecou larg în lumea ştiinţifică. 

Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a desfăşurat sub forma a 
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două proiecte care au urmărit menţinerea stării de sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele 
obiective: 

- măsuri primare de conservare a patrimoniului; 
- asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi 

depozite; 
- restituirea formei originale a obiectului de patrimoniu. 
Proiectul Conservarea patrimoniului muzeal a avut drept scop păstrarea nemodificată a 

formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile 
expoziţionale şi depozite, conform cu normele legale de conservare, în vigoare. 

De asemenea, s-au achiziţionat termohigrometre şi dezumidificatoare. S-au desfăşurat 
desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere şi depozite şi s-au aplicat 
tratamente de dezinsecţie. S-au efectuat tratamente cu substanţe chimice la piesele de patrimoniu 
care au ca suport hârtia, pielea, lemnul şi materialul textil, piesele de patrimoniu cele mai 
vulnerabile. 

Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut ca 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 bunului cultural astfel încât să-
şi redea istoria şi să-şi păstreze funcţionalitatea. Astfel, s-au efectuat lucrări de restaurare primară 
aplicate materialelor arheologice. 

Programul Valorificarea patrimoniului muzeal s-a derulat sub forma unor proiecte ale căror 
obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, 
simpozioane, aniversări, saloane, etc., în cadrul muzeului, în regiune, în ţară şi străinătate, iar pe de 
altă parte s-a urmărit integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii locale. 

Tot în perioada 2017-2019 s-au desfăşurat ateliere culturale interactive cu un foarte mare 
succes în rândul elevilor dar nu numai, 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. 
 
C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 
pentru mai buna funcționare, după caz. 

În cadrul managementului unei structuri info-documentare procesul de organizare stabileşte 
calea prin care pot fi atinse scopurile stabilite în procesul de planificare. Procesul de organizare 
poate fi imaginat ca o punte de legătură între obiectivele prevăzute în planificare şi mijloacele 
specifice de realizare a acestora.  

Muzeul Olteniei Craiova are o structură organizatorică funcţională care răspunde misiunii şi 
scopurilor sale, desfăşurându-şi activitatea în mai multe locaţii.  

În linii mari, schema de posturi este completă, respectându-se disciplina muncii.  
Angajaţii au, grosso modo, pregătirea profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care le 

îndeplinesc, realizând sarcinile în condiţii de respectare a calităţii şi termenelor stabilite de 
manager. Unii chiar manifestă iniţiativă şi creativitate.  

În fiecare secţie îşi desfăşoară activitatea un număr de muzeografi care realizează fluxul 
activităţilor muzeografice în condiţii standarde de calitate într-un program de 40 de ore săptămânal.  

Această structură facilitează o bună coordonare a activităţilor şi respectă diviziunea muncii. 
Totodată, ea permite realizarea unui flux de activităţi de la dezvoltarea colecţiilor la valorificarea 
patrimoniului, conservarea acestuia şi comunicarea informaţiilor prin expoziţii, programe de 
pedagogie muzeală, cercetare. 

Pentru optimizarea şi eficientizarea activităţilor, aşa cum se stipulează şi în proiectul de 
management, funcţiile de şefi de secţie sunt ocupate de persoane dedicate meseriei pe care o 
practică. 

În toată această perioadă, relaţia cu autoritatea tutelară a fost amiabilă, muzeul informând-o 
în permanenţă asupra problemelor pe care le-a întâmpinat, solicitând şi resursele financiare 
necesare. 
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Managementul promovat în acest interval temporal a fost exigent, perseverent şi flexibil care 
să stimuleze creativitatea prin angajarea specialiştilor în căutarea de soluţii la problemele concrete 
şi să acţioneze potrivit în cele mai multe din situaţiile intervenite. 

De asemenea, s-a urmărit cu prioritate consumul de resurse, eficient prin efectele obţinute la 
nivelul calităţii muncii în vederea atingerii obiectivelor şi satisfacerii nevoilor instituţiei. 

Totodată, s-a realizat o mai bună şi atentă colectare a resurselor extrabugetare prin vânzarea 
de bilete, produse de marketing cultural, închirieri de săli și descărcări de sarcină arheologică. 

Decizia managerială a fost raţională iar rezultatul acesteia s-a concretizat în evaluarea  
personalului din instituţie. 
D. Evoluția situației economico-financiare a instituției. 
  
D. 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al 
perioadei raportate. 
 

Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei şi previzionarea evoluţiei 
economico-financiare. la începutul perioadei de management (preluată din proiectul de 
management) 

 
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei:  

                                  - mii RON- 
Cheltuieli de personal 2017 2018 2019 

3.274 4.104 5.326 
 
 
- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat. cu menţionarea surselor 
vizate: 
                                                                                                                                     - mii RON- 

Venituri proprii (taxă pentru vizitarea muzeelor; taxă specială 
pentru filmări; taxă specială pentru utilizare temporară a sălilor de 
conferință sau a altor spații din muzeu de către persoane fizice sau 
juridice; taxă de participare la conferință internațională; comision de 
consignație (pentru obiecte tradiționale etnografice); comision pentru 
tipărituri. publicații muzeale. vederi. cataloage. etc.; tarife pentru  
naturalizare. restaurare obiecte de patrimoniu; tarife pentru evaluare de 
teren. supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă;
  

2017 2018 2019 
130 150 100 

 
 

 
Proiectul de buget 

pe titluri de cheltuieli. articole şi alineate.  
pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2019 

 
   -mii RON- 

Cod 
rând 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 
indicator 

Buget  
2017 

Buget 
2018 

Buget 
2019 

1 TOTAL VENITURI  6.321 8.047 9.872
2 VENITURI PROPRII  130 150 100
5 Venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 33.10
130 150 100

8 Alte venituri din prestări de servicii și alte 
activități 33.10.50

130 150 
100

11 Transferuri voluntare. altele decât 
subvenţiile 37.10

 
0

12  Donații și sponsorizări 37.10.01   
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13  Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea secţiunii 
de dezvoltare a bugetului local (cu 
semnul minus) 37.10.03

 
 

-40 
 

14  Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare 37.10.04

40 
 

15 SUBVENTII DE LA ALTE 
ADMINISTRATII 43.10

6.191 7.897 9.514

16  Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 5.745 6.815 8.475
17  Subvenţii pentru instituţii publice 

destinate secţiunii de dezvoltare 43.10.19
446 1.082 

1.039
18 Sume primite de la UE/alţi donatori în 

contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 
aferente cadrului financiar 48.10

 
258

19  Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 48.10.01.01

 
90

20  Sume primite in contul platilor efectuate 
in anii anteriori 48.10.01.02

 
 

 Prefinanţare 48.10.01.03  168
22 TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA 

DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE) 

 
6.321 8.047 

9.872

23 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 
01+ 79+85)  5.875 6.925 8.575

24 CHELTUIELI CURENTE  (cod 
10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01

5.875 6.925 8.575

25 TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 10

3.274 4.104 
5.326

  Cheltuieli salariale in bani   (cod 
10.01.01 +10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 
la 10.01.16 +10.01.30) 10.01

2.662 3.828 

5.080
27  Salarii de baza                                               10.01.01 2.632 3.698 4.515
29 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05   
30 Alte sporuri 10.01.06 100 180
36  Drepturi de delegare  10.01.13 30 30 40
40  Indemnizaţii de hrană 10.01.17  345
41  Alte drepturi salariale in bani 10.01.30   
42 Cheltuieli salariale in natura  (cod 

10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
128 

131
43  Tichete de masa*)  10.02.01   
44  Norme de hrana 10.02.02  0
48  Vouchere de vacanță 10.02.06 128 131
49  Alte drepturi salariale in natura 10.02.30   
50 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07)  10.03 612 148 115
51  Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 422 39  
52  Contributii de asigurări de somaj  10.03.02 14 2  
53  Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 141 13  
54  Contributii de asigurari pentru accidente 

de munca si boli profesionale 10.03.04
5 1 

 
55  Prime de asigurare viaţă plătite de 

angajator pentru angajaţi  10.03.05
 

 
56  Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 30 3  
57  Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 90 115
58  Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08   
59 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 2.781 3.189
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(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 
la 20.25+20.27+20.30) 

2.601

60 Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 
20.01.09+20.01.30) 20.01

799 1.035 
992

61  Furnituri de birou 20.01.01 5 6 12
62  Materiale pentru curatenie 20.01.02 7 7 10
63  Încalzit. Iluminat si forta motrica 20.01.03 325 450 450
64  Apa. canal si salubritate 20.01.04 17 25 25
65  Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10 15 15
66  Piese de schimb 20.01.06 10 85 5
67  Transport 20.01.07 2  
68  Posta. telecomunicatii. radio. tv. internet  20.01.08 38 45 45
69  Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional  20.01.09
264 300 

330
70  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 

functionare 20.01.30
123 100 

100
71 Reparatii curente           20.02  289 175 110
72  Bunuri de natura obiectelor de inventar  

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  20.05
205 60 

130
75  Alte obiecte de inventar 20.05.30 205 60 130
76 Deplasari. detasari. transferari  (cod 

20.06.01+20.06.02) 20.06
66 90 

219
77  Deplasari interne. detaşări. transferări 20.06.01 50 60 160
78  Deplasari în străinătate 20.06.02 16 30 59
79 Materiale de laborator 20.09 34 40 90
80 Cercetare-dezvoltare 20.10   
81 Carti. publicatii si materiale 

documentare 20.11
57 144 

161
82 Consultanta si expertiza 20.12   
83 Pregatire profesionala 20.13 24 15 62
84 Protectia muncii 20.14 14 25 23
85 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04 

+ 20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30
1.113 1.197 

1.402
86  Reclama si publicitate 20.30.01 85 132 132
87  Protocol si reprezentare  20.30.02   
88  Prime de asigurare non-viata 20.30.03 39 50 50
89  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 989 1.015 1.220
90 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 
+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 
+59.30+59.35+59.40) 59

 
40 

60
91 Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 59.40
40 

60
92 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+58+70+79+85)  446 1.122 
1.297

93 TITLUL X  Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020 
(cod  58.01 la 58.05 
+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 
58.33) 58

 
 

15 

258
94 Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR)  (58.01.01 
la 58.01.03) 58.01

15 

258
95 Finanțarea națională 58.01.01 15 179
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96  Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02  77
97  Cheltuieli neeligibile  58.01.03  2
98 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 

71+72+75) 70
446 1.107 

1.039
99 TITLUL XIII  ACTIVE 

NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71
446 1.107 

1.039
100 Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 

71.01.30) 71.01
446 1.107 

1.039
101  Construcţii 71.01.01 384 426
102 Maşini. echipamente si mijloace de 

transport 71.01.02
94 376 

64
103  Mobilier. aparatură birotică şi alte active 

corporale 71.01.03
104 143 

153
104 Alte active fixe  71.01.30 248 204 396

 
Pe  perioada 2017-2019 Muzeul Olteniei Craiova a realizat următorii indicatori 

economici: 
Pe anul 2017 Muzeul Olteniei Craiova a realizat următorii indicatori economici: 

 
Venituri total realizate :                                         6.061.832 
din care: - venituri proprii                                              95.053 

- transferuri                                      5.966.779 
   

Cheltuieli totale (plăți efectuate)                     6.061.832 
 din care: - cheltuieli de personal                     3.235.750 
      - cheltuieli cu bunurii servicii                    2.411.914 
       - cheltuieli de capital din transferuri            414.168  

Principalele surse de venituri proprii realizate pe anul 2017 sunt: 
- Taxă pentru vizitarea muzeelor;             
- Taxă specială pentru filmări;              
- Taxă specială pentru utilizare temporară a sălilor de conferință sau a altor spații din muzeu de   

către persoane fizice sau juridice;          
- Taxă de participare la conferință internațională;          
- Comision de consignație (pentru obiecte tradiționale etnografice);       
- Comision pentru tipărituri. publicații muzeale. vederi. cataloage. etc.; 
- Tarife pentru  naturalizare. restaurare obiecte de patrimoniu;                  
- Tarife pentru evaluare de teren. supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă;

  
Nr. 
crt. 

Denumire indicator economic Buget 2017 
-lei- 

Execuţie 2017 
-lei- 

Realizat 
Procentual 

% 
1. Venituri proprii  130.000 95.053 73,12
2. Transferuri 6.191.000 5.966.779 96,38
3. Total: 6.321.000 6.061.832 95,90
4. Cheltuieli totale (plăți efectuate) din 

care: 
6.321.000 6.061.832 95,90

5. Cheltuieli curente (SF) 5.875.000 5.647.664 92,26
6. Cheltuieli de personal 3.274.000 3.235.750 98,83
7. Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.601.000 2.411.914 92,73
8. Cheltuieli de capital (SD) 446.000 414.168 92,86
9. Cheltuieli de capital  446.000 414.168 92,86
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Pe anul 2018 Muzeul Olteniei Craiova a realizat următorii indicatori economici: 
Venituri totale constatate/realizate :                          6.724.717/6.683.893 
din care: - venituri proprii                              143.285/   102.461 

- transferuri-subventii                              6.581.432/6.581.432 
   

Cheltuieli totale (plăți efectuate)                     6.683.893 
 din care: - cheltuieli de personal                     3.958.728 
      - cheltuieli cu bunurii servicii                    2.138.686 

   - alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap  
neincadrate                                            35.105 

       - cheltuieli de dezvoltare                               551.374  
                      

Principalele surse de venituri proprii realizate pe anul 2018 sunt: 
- Taxă pentru vizitarea muzeelor;             
- Taxă specială pentru filmări;              
- Taxă specială pentru utilizare temporară a sălilor de conferință sau a altor spații din muzeu de   

către persoane fizice sau juridice;          
- Taxă de participare la conferință internațională;          
- Comision de consignație (pentru obiecte tradiționale etnografice);       
- Comision pentru tipărituri. publicații muzeale. vederi. cataloage. etc.; 
- Tarife pentru  naturalizare. restaurare obiecte de patrimoniu;                  
- Tarife pentru evaluare de teren. supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă;

  
Nr. 
crt. 

 
Denumire indicator economic 

Buget  
/2018 
-lei- 

Execuție 
/ 2018 
-lei- 

Realizat  
procentual 

% 

1. Venituri proprii  150.000 102.461 68,31
2. Transferuri 7.897.000 6.581.432 83,34
3. Total: 8.047.000 6.683.893 83,06
4. Cheltuieli totale (plăți efectuate) din care: 8.047.000 6.683.893 83,06
5. Cheltuieli curente (SF) 6.925.000 6.132.519 88,56
6. Cheltuieli de personal 4.104.000 3.958.728 96,46
7. Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.781.000 2.138.686 76,90
8. Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 35.105 87,76
 Sectiunea de dezvoltare (SD) 1.122.000 551.374 49,14
9. Programe din Fondul European de 

Dezvoltare 
15.000 - 0

10. Cheltuieli de capital  1.107.000 551.374 49,81
 

  Pe primele 7 luni ale anului 2019 Muzeul Olteniei Craiova a realizat următorii indicatori 
economici: 

Venituri totale constatate (+din anii precedenti)/realizate:     4.871.416/4.869.093 
din care: - venituri proprii (+din anii precedenti)/realizate:                   64.294/  61.971 

- transferuri+excedent                                  4.807.122/4.807.122 
 

 Cheltuieli totale (plati efectuate)                       3.802.219        
 din care: - cheltuieli de personal                       2.938.687 
      - cheltuieli cu bunuri si servicii                         842.838 
     - sume aferente persoanelor cu handicap    23.876 
     - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent     –3.182 
       - cheltuieli de capital +FEDR     13.841 
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Principalele surse de venituri proprii realizate de Muzeul Olteniei Craiova pe primele 7 
luni ale anului 2019: 
- venituri din vanzarea produselor (publicatii de specialitate. ilustrate. pungi etc.) de la standurile 
muzeului si a obiectelor in regim de consignatie. din taxe de participare la manifestari culturale. din 
taxe de intrare la muzeu. din cv. documentatiilor de participare la licitatii;     
- venituri din studii si cercetari. supraveghere arheologica; 
- venituri din restaurare obiecte de patrimoniu pentru persoane fizice sau juridice; 
- venituri realizate din taxa speciala pentru filmari; 
- venituri realizate din taxa speciala pentru utilizarea temporara a salilor de conferinta sau a altor 
spatii din muzeu.   

 
 
Nr. 
crt. 

 
Denumire indicator economic 

Buget tr.III 
2019 
-lei- 

Execuţie  
7 luni 2019 

-lei- 

Realizat  
procentual 

% 
1. Venituri proprii 85.000 61.971 72,91
2. Transferuri + Excedent 7.189.000 4.807.122 66,87
3. Total: 7.274.000 4.869.093 66,94
4. Cheltuieli totale (plati efectuate) din 

care: 
7.274.000 3.832.728 52,69

5. Sectiunea de functionare (SF) 6.461.000 3.802.219 58,85
6. Cheltuieli de personal 4.174.000 2.938.687 70,40
7. Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.241.000 842.838 37,61
8. Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 
46.000 23.876 51,90

9. Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

-3.182 

10. Sectiunea de dezvoltare (SD) 813.000 30.509 3,75
11. Programe din Fondul European de 

Dezvoltare 
49.000 13.841 28,84

12. Cheltuieli de capital  764.000 16.668 2,18
 
 
D. 2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată. conform criteriilor 
de performanță ale instituției din următorul tabel: 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori de 
performanță 

Perioada evaluată 
Anul 2017 

Perioada evaluată 
Anul 2018 

Perioada 
evaluată 

01.01 - 31.07.2019 
1. Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenție+venituri – 
cheltuieli de 
capital)/nr. de 
beneficiari 

192,93 lei 246,81 lei 338,68 lei 

2. Fonduri 
nerambursabile atrase 
(lei) 

0 0 13.841 lei 

3. Număr de activități 
educaționale 

Secţia de Etnografie – 
96. Secţia de Ştiinţele 
Naturii – 107; Secţia de 
Istorie-Arheologie – 2. 
Biroul de Marketing. 
Relaţii Publice. Proiecte 
şi programe culturale – 

Secţia de Etnografie – 
124. Secţia de Ştiinţele 
Naturii – 119; Secţia de 
Istorie-Arheologie – 2. 
Biroul de Marketing. 
Relaţii Publice. Proiecte şi 
programe culturale – 25. 

Secţia de 
Etnografie – 156. 
Secţia de Ştiinţele 
Naturii – 124; 
Secţia de Istorie-
Arheologie – 32. 
Biroul de 



90 
 

25. 
 

 Marketing. 
Relaţii Publice. 
Proiecte şi 
programe 
culturale – 58 

4. Număr de apariții 
media (fără 
comunicate de presă) 

87 (presă. TV. online- 
social media. bloguri 
cultural etc) 

163 (presă. TV. online-
socialmedia. bloguri 
culturale etc.) 

204 (presă. TV. 
online- social 
media bloguri 
cultural etc) 

5. Număr de beneficiari 
neplătitori 

   

6. Număr de beneficiari 
plătitori 

   

7. Număr de expoziții Secţia de Ştiinţele 
Naturii – 6 expoziţii (2 în 
ţară. 4 la sediu. 4 
permanente). Secţia de 
Etnografie – „Casa 
Băniei” – 5 expoziţii (la 
sediu – 4 temporare. 1 de 
bază). Secţia de Istorie –
Arheologie – 7 expoziţii 
(la sediu. 7 temporare. o 
permanentă). 
Laboratorul de 
Restaurare - 
Conservare– 4 expoziţii. 

Secţia de Ştiinţele Naturii 
– 10 expoziţii  (2 în ţară. 4 
la sediu. 4 permanente). 
Secţia de Etnografie – 
„Casa Băniei” – 5 expoziţii 
(la sediu). Secţia de Istorie 
–Arheologie – 19 
expoziţii(la sediu). 
Laboratorul de 
Restaurare - Conservare 
– 4 expoziţii naţionale (la 
sediu).  

Secţia de Ştiinţele 
Naturii – 9 
expoziţii  (5 
temporare. 4 
permanente). 
Secţia de 
Etnografie – 
„Casa Băniei” – 4 
expoziţii 
temporare  şi 1 
permanentă. 
Secţia de Istorie –
Arheologie –6 
expoziţii (1 
permanentă. 5 
temporare). 

8. Număr de 
proiecte/acțiuni 
culturale 

Secţia de Etnografie – 
18 proiecte/42 de acţiuni 
culturale. Secţia de 
Ştiinţele Naturii –  7 
proiecte cultural/107 
actiuni culturale: „BIOS-
ART”.”Şcoala de vară 
BIOS-ART”. „Voluntar 
la Muzeul Olteniei – I 
like the museum”. 
„Şcoala Altfel”. 
„Salonul de minerale. 
fosile şi geme”. 
Conferinţa 
Internaţională Muzeul  
şi Cercetarea Ştiinţifică;  
Secţia de Istorie-
Arheologie –  4 proiecte/ 
12 acţiuni culturale.   
Biroul de Marketing. 
Proiecte şi programe 
culturale: 1 proiect/ 18 
acţiuni culturale în cadrul 
proiectului cultural – 
educativ  ”Caravana 
Culturală – muzeul în 
călătorie”  în parteneriat 

Secţia de Etnografie – 6 
proiecte/48 de acţiuni 
culturale. Secţia de 
Ştiinţele Naturii –  5 
proiecte cultural//119 
acţiuni culturale: „BIOS-
ART”.”Şcoala de vară 
BIOS-ART”. „Voluntar la 
Muzeul Olteniei – I like 
the museum”. „Şcoala 
Altfel”. „Salonul de 
minerale. fosile şi geme”. 
Conferinţa Internaţională 
Muzeul  şi Cercetarea 
Ştiinţifică;  
Secţia de Istorie-
Arheologie –  9 proiecte 
/11 acţiuni cultural.   
Biroul de Marketing. 
Proiecte şi programe 
culturale: 1 proiect/ 32 
acţiuni culturale în cadrul 
proiectului cultural – 
educativ  ”Caravana 
Culturală – muzeul în 
călătorie”  în parteneriat cu 
DGASPC Dolj. din care  32 

Secţia de 
Etnografie – 11 
proiecte 
culturale/156 
acţiuni culturale. 
Secţia de Ştiinţele 
Naturii – 9 
proiecte 
culturale/124 
acţiuni culturale; 
Secţia de Istorie-
Arheologie – 8 
proiecte 
culturale/36 
acţiuni culturale. 
Biroul de 
Marketing. 
Relaţii Publice. 
Proiecte şi 
programe 
culturale – 1 
proiect cultural/58 
acţiuni cultural. 
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cu DGASPC Dolj. din 
care  23 activităţi/module. 
beneficiari  250 copii 
aflaţi în sistemul 
instituţionalizat al 
DGASPC (majoritatea cu 
deficienţe neuro -
motorii). 

activităţi/module. 
beneficiari  250 copii aflaţi 
în sistemul instituţionalizat 
al DGASPC (majoritatea cu 
deficienţe neuro -motorii) şi 
din categorii defavorizate 
(Asociaţia “Vasiliada” – 
Arhiepiscopia Craiovei. 
Asociaţia Copiilor cu 
Autism. centrul petrol 
personae Vârstnice – 
Primăria Craiova). 

9. Venituri proprii din 
activitatea de bază 
(lei) 

113.440 91.529  

10. Venituri proprii din 
alte activități (lei) 

2.800 1.950  

                                                                                                                                                                       
E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
proiectul de management: 
Se realizează prin raportare la: 
1. Viziune 

Definiţia muzeului, cu mici variaţii, este aceeaşi pentru toate instituţiile. Însă misiunea ar 
trebui să definească fiecare instituţie dar şi sensul ei principal. Misiunea reprezintă baza de plecare 
pentru exprimarea scopului şi obiectivelor unui muzeu la un moment dat. Introducerea 
managementului în instituţiile muzeale a devenit una dintre necesităţile lumii contemporane, fiind o 
consecinţă a evoluţiei care tinde să impună culturii nu numai valori estetice ci şi eficienţă şi 
rentabilitate. Pentru definirea unei politici culturale proprii şi mai ales pentru conceperea planului 
strategic al unui muzeu, sunt necesare două direcţii de cercetare:  

• studiul publicului (şi/sau al non-publicului): analizarea nivelului de participare a diverselor 
grupuri la viaţa culturală a comunităţii;  

• cercetarea în domeniul managementului cultural (cum să organizăm producţia cultural şi 
cum să o difuzăm la nivel local, regional, naţional).  
În acest context, muzeul va trebui să definească următoarele solicitări:  

• care va fi noua orientare a programelor sale (identitatea, profitul programelor etc.);  
• care va fi cantitatea programelor;  
• cum va fi organizat procesul de producţie culturală;  
• ce relaţii se vor stabili cu piaţa culturală.  

Considerăm că strategia instituţiilor de cultură trebuie să reunească patru cerinţe esenţiale.    
• Trebuie ca filosofia de bază a instituţiei să fie exprimată printr-o frază concisă sau printr-un 

pasaj scurt.  
• Trebuie să fie unică şi uşor de recunoscut, de neconfundat cu oricare alta, aparţinând unei 

instituţii culturale.  
• Trebuie să fie vizionară şi „purtătoare de inspiraţie”, în aceeaşi măsură pentru angajaţi, cât şi 

pentru public.  
• Trebuie să evidenţieze principalele obiective ale instituţiei, astfel încât progresele şi succesul 

ei să fie măsurabile.  
Formularea misiunii unui instituţii de cultură trebuie să răspundă la întrebarea de ce există 

acea instituţie. În domeniul muzeal aceste lucru este deosebit de important deoarece:  
• sensul instituţiei se consideră de la sine înţeles;  
• toţi angajaţii trebuie să cunoască şi să adopte esenţa şi motivele funcţionării instituţiei;  
• în contextul socio-politic în care instituţia ar trebui să îşi modifice politica şi structura 
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interioară este esenţial să se considere că schimbarea misiunii devine punct de plecare pentu 
o reflecţie critică privind noi forme de organizare şi funcţionare.  
Misiunea unui muzeu, atât ca formulare cât şi ca aplicare, este destul de dificil de realizat 

(de către conducere), de asumat (în interiorul instituţiei), de recunoscut (în exteriorul instituţiei). 
Textul trebuie să fie clar, precis, atractiv pentru public şi motivant pentru angajaţi, să includă 
activităţile generale şi pe cele specifice, să nu împiedice dezvoltarea ulterioară a organizaţiei. 
Modul în care este formulată misiunea, o adevărată declaraţie de intenţii, poate ghida activitatea, 
poate indica tipul de programe şi proiecte în care se poate implica instituţia, poate da direcţiile de 
dezvoltare ulterioară.  
2. Misiune. 

Muzeul Olteniei Craiova este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul societăţii şi 
deschisă publicului, care are ca obiective principale cercetarea, colecţionarea de bunuri culturale, 
evidenţa, conservarea, restaurarea acestora, precum şi valorificarea patrimoniului cultural 
administrat, prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme ale comunicării către public, în scopul 
cunoaşterii, educării şi recreerii. De asemenea, Muzeul Olteniei Craiova este organizat astfel încât 
să armonizeze activităţile unei instituţii muzeale cu profil istoric, etnologic și de științele naturii cu 
acelea ale unui centru de cercetare ştiinţifică în domeniu. 
3. Obiective (generale și specifice). 

Obiectivele strategice ale planului managerial pentru perioada 2017-2019 structurate 
conform sarcinilor şi obiectivelor pentru management sunt următoarele: 

• 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 din Oltenia. 
• 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 orăşeneşti; 

• Promovarea muzeului ca un veritabil centru cultural pentru comunitatea din Oltenia; 
• Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii 

de învăţământ. 
Pentru realizarea acestor obiective, acestea 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 recreerii. 
4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management. 

Pentru aceasta este necesară respectarea următoarelor direcţii de acţiune pe termen scurt, 
mediu şi lung: 

• Dezvoltarea activităţilor interactive din cadrul muzeului ca o modalitate de a stimula 
publicul să viziteze muzeul;  

• Consolidarea colaborărilor internaţionale pentru promovarea valorilor de patrimoniu; 
• Valorificarea elitistă a patrimoniului; 
• Promovarea turistică a celor două cule, Izvoranu-Geblescu, comuna Brabova, jud. Dolj, și, 

Cernăteștilor, comuna Cernătești, jud. Dolj, monumente istorice de categorie A, care se află 
în administrarea muzeului; 

• Identificarea nevoilor culturale ale grupurilor ţintă; 
• Creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în promovarea rolului muzeului în activitatea de 

învăţare; 
• Promovarea patrimoniului cultural prin cât mai multe expoziții temporare. Organizarea a 

numeroase expoziții temporare au adus numeroși vizitatori dar și o lecție importantă pentru 
muzeografi, și, anume, că niciodată o expoziție permanentă nu va duce la creșterea 
numărului de vizitatori dacă nu este dublată de expoziții temporare care să scoată, periodic, 
în fața publicului acea parte a patrimoniului cultural care stă mai mult timp în depozite, din 
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lipsă de spațiu de expunere, și care este la fel de importantă ca patrimoniul cultural expus 
permanent. 

5. Strategia și planul de marketing. 
• Modernizarea adresabilității expozițiilor permanente ale muzeului, către public, prin 

refacerea site-ului oficial (acesta să fie accesibil și pe noile generații de telefoane mobile, 
android si smartphone precum și pe tablete); realizarea de tururi virtuale de vizitare a 
expozițiilor permanente; realizarea unui nou tip de bilet pentru accesul în expozițiile 
permanente, bilet pe care să fie imprimate sigla muzeului precum și imagini din cadrul 
expozițiilor; realizarea unui nou logo al instituției; dotarea cu infotouch-uri a expozițiilor 
permanente. 

• Dezvoltarea monumentului arheologic de la Răcari şi transformarea acestuia în obiectiv 
turistic; 

• Organizarea funcţională a muzeului; 
• Dezvoltarea capacităţii manageriale; 
• Continuarea formării profesionale şi specializării pentru personalul auxiliar şi de 

specialitate; 
• Asigurarea cu personal a tuturor secţiilor muzeului; 
• Consolidarea spiritului de echipă; 
• Alocarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile de investiţii; 
• Asigurarea securităţii patrimoniului; 
• Cursuri de specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi animaţiei culturale; 
• Modernizarea permanentă a dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi atelierelor de restaurare 

precum și spațiilor destinate depozitării și conservării patrimoniului; 
• Identificarea unor spații noi în cadrul muzeului pentru amenajarea de noi depozite destinate 

obiectelor de patrimoniu cultural în condițiile în care în perioada 2017-2019 s-a înregistrat o 
permanentă creștere a acestuia; 

• 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 europene; 
• Gestionarea eficientă a bugetului; 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management. 
În tabelul de mai jos vor fi consemnate numai acele programe culturale, tradiționale, ale 

Muzeului Olteniei Craiova, care au avut cel mare succes la public. 
 

Nr. 
crt. 

Programe Categorii de 
investiţii în 

programe culturale

Nr. de 
programe 

în anul 
2017 

Nr. de 
programe 

în anul 
2018 

Nr. de 
programe în 
anul 2019 

0 1 2 3 5 7 
1 Anuarele ştiinţifice ale 

Muzeului Olteniei 
Mici 11 15 

 
 
 
 
 
 

14 
 

Şantier arheologic Răcari 

Şantier arheologic Bâzdâna 

Spectacole de Planetariu 
Promovarea turistică a celor 
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două cule, Izvoranu-
Geblescu, comuna Brabova, 
jud. Dolj, și, Cernăteștilor, 

comuna Cernătești, jud. Dolj, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Expoziția Iluzii, Deziluzii și 
Marea Unire! 

Participare la conferinţe 
ştiinţifice regionale, naționale și 
internaţionale 
Proiecte culturale active şi 
interactive organizate în 
spaţiile de la Casa Băniei, 
Secția Istorie-Arheologie și 
Secţia de Ştiinţele Naturii 

Satul românesc în zi de 
sărbătoare 

Salonul naţional de minerale, 
fosile şi geme 

Digitizarea patrimoniului 
naţional cultural al Muzeului 

Olteniei 
Şantier arheologic Cioroiu 

Nou
Şantier arheologic Desa 

Parada  Mărţişoarelor 
Conferinţa ştiinţifică 

internaţională Muzeul şi 
cercetarea ştiinţifică 
Sesiunea ştiinţifică 

internaţională Oltenia. 
Interferenţe culturale, ediţiile 

VII, VIII, IX 

Medii 
 

        3 
 

3 
 

3 
 

Salonul Naţional de 
Restaurare 

Medii 
Mari 

        3 
         3 

3 
3 

3 
3 

Târgul Meşterilor Populari, 
ediţiile XL, XLI, XLII 

Salonul Naţional de 
Restaurare 

şi Sesiunea Internaţională de 
Restaurare Matcons 

Mari 
- 

         3 
 2017 

3 
2018 

3 
2019 

 
Perioadă 

Mari 
- 
- 

         3 
 2017 

12 

3 
2018 

15 

3 
2019 

14 Total categorii de investiţii în 
proiecte culturale (Mici) 

2 Total categorii de investiţii în 
proiecte cultural (Medii) 

- 3 3 3 

3 Total categorii de investiţii în 
proiecte cultural (Mari) 

- 3 3 3 

4 TOTAL - 18 21 20 
 
7. Proiectele din cadrul programelor. 

În tabelul de mai jos vor fi consemnate numai acele proiecte, din cadrul programelor 
culturale (evidențiate la punctul 6), tradiționale, ale Muzeului Olteniei Craiova, care au avut cel 
mare succes la public. 
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Nr. 
crt. 

Numele 
proiectelor 

Cultural 
 

Perioada de management 2017-2019 

1 Proiectul SATUL ROMÂNESC ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE 
2 Proiectul TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI 
3 Proiectul PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGANIZATE ÎN SPAŢIILE DE  LA 

CASA BĂNIEI 
4 Proiectul BIOS  ART 
5 Proiectul VOLUNTARII ŞI MUZEUL  – proiect cultural educativ 
6 Proiectul WEEKEND FAMILY  – proiect cultural interactiv 
7 Proiectul SALONUL NAŢIONAL DE MINERALE FOSILE ŞI GEME 
8 Proiectul MUZEUL – O ŞCOALĂ ALTFEL – proiect cultural educativ 
9 Proiectul MICII NATURALIŞTI  – proiect cultural educativ 
10 Proiectul SIT PALEONTOLOGIC EUROPEAN – proiect educativ 
11 Proiectul NOAPTEA MUZEELOR 
12 Proiectul CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ MUZEUL ŞI  CERCETAREA 

ŞTIINŢIFICĂ 
13 Proiectul SALONUL NAŢIONAL DE RESTAURARE 

ŞI SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE RESTAURARE MATCONS 
14 Proiectul CONFERINŢA – OLTENIA. INTERFERENŢE CULTURALE 
15 Proiectul ŞANTIERUL  ARHEOLOGIC CIOROIU  NOU, JUD. DOLJ 
16 Proiectul ŞANTIERUL  ARHEOLOGIC  DESA, JUD. DOLJ 
17 Proiectul ŞANTIERUL  ARHEOLOGIC  RĂCARI, JUD. DOLJ 
18 Proiectul ŞANTIERUL  ARHEOLOGIC  BÂZDÂNA, JUD. DOLJ 
19 Proiectul PARADA  MĂRŢIŞOARELOR 
20 Proiectul I LIKE THE MUSEUM - PROIECT CULTURAL –EDUCATIV, DE 

SELECȚIE ȘI INSTRUIRE A UNUI GRUP DE MAXIM 15 VOLUNTARI 
21 Proiectul CERCETAREA PUNCTULUI FOSILIFER PODARI 
22 Proiectul SILEX ART 
23 Proiectul EXPOZIȚIA ILUZII, DEZILUZII ȘI MAREA UNIRE! 

 
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management. 

Ateliere cultural-educative (creative), propuse a fi derulate la  „Cula Izvoranu Geblescu” – 
Brabova și la ”Cula Cernăteștilor” – Cernătești, județul Dolj. 

Unicitatea şi specificitatea resurselor de patrimoniu specifice monumentelor istorice de 
importanţă naţională „Cula Izvoranu Geblescu” – Brabova și ”Cula Cernăteștilor” – Cernătești, sunt 
de natură a permite dezvoltarea unor pachete de servicii, evenimente şi produse culturale 
permanente sau periodice, care prin transfer de valoare etnografică autentică se pot constitui în 
adevărate atracţii turistice, materializate în ateliere cultural-educative, conexe vizitelor/ghidajelor 
tematice, lecţii de etnografie şi istorie interactive, festivaluri de obiceiuri şi tradiţii folclorice ce 
oferă ocazii de petrecere a timpului liber în scopul creşterii atractivităţii zonei ca destinaţie turistică.  

Prin această argumentaţie ne dorim să pledăm atât asupra importanţei şi necesităţii 
prezentării consistente şi nuanţate a specificităţilor material-spirituale tradiţionale ale spaţiilor de 
interferenţă din zona localităților Brabova și Cernătești, cât şi pe impactul socio-cultural pe care 
produsele culturale dezvoltate anexat expoziţiilor de bază, pot reînvia şi revalida valorile etno-
culturale şi istorice ale localităţilor Brabova şi Cernăteşti. 

Din această perspectivă, reabilitarea şi operaţionalizarea culelor de la Brabova şi Cernăteşti 
mizează nu numai pe decelarea, prezentarea şi valorizarea unor colecţii etnografice, implicit 
istorice, a unui patrimoniu material bogat, ci şi pe impactul socio-cultural pe care atelierele de 
creaţie propuse – adevărate lecţii demonstrative de meşteşuguri şi artă populară autentică le vor 
avea asupra locuitorilor localităţii dar şi asupra întregii zone a Olteniei. 

Intenţia muzeologică a Muzeului Olteniei aşa cum a fost gândită nu se bizuie numai pe ideea 
realizării unei expoziţii permanente de etnografie, ci pe exprimări şi prezentări tematice şi 
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contextualizante adecvate mediului şi obiceiurilor specifice de natură a atrage generaţiile tinere spre 
reînvăţarea unor meşteşuguri şi obiceiuri tradiţionale.  

În acest context, menţionăm că Muzeul Olteniei Craiova derulează 11 ateliere cultural 
educative, care în anul 2018, au înregistrat peste 6416 de participanţi din toate categoriile de vârstă 
(4-65 ani), fiind corect şi riguros adaptate specificităţii activităţii instituţiei, astfel:  „Ateliere de 
meşteşuguri tradiţionale și îndeletniciri meşteşugăreşti” (broderie, olărit - ceramică, modelaj lut, 
sculptură în lemn, icoane pe lemn şi sticlă, bijuterii hand-made) derulate la Secţia de Etnografie,  
„BIOS-Art – ateliere de educaţie animalieră plastică”, derulate sub coordonarea Secţiei de 
Ştiinţele Naturii, „Prietenii Istoriei” - Ateliere de arheologie, coordonate de specialiştii Secţiei de 
Istorie-Arheologie, şi „Caravana Culturală” – “Ateliere mobile integrate de etnografie, istorie, 
ştiinţele naturii şi cultură muzeală” derulate de către Biroul de Proiecte şi Programe Culturale, ce 
se derulează cu beneficiari având dizabilităţi şi/sau grupuri vulnerabile sunt limitate, este nevoie de 
o relocare a spaţiului muzeal, secvenţial desigur, chiar în habitatul beneficiarilor, respectiv: zone 
paupere (mediul rural), centre de detenţie, centre de refugiaţi, centrele/complexele de reabilitare a 
copiiilor cu dizabilităţi auditive, vizuale, neuromotorii, grupuri excluse social - romi, delincvenţilor, 
persoane aflate în recluziune etc. Prin intermediul atelierelor creative, muzeografii vizează atingerea 
scopurile cultural-educaţionale, prin  metode şi tehnici specifice procesului cultural-educativ de 
natură a determina reintegrarea socio-culturală a beneficiarilor, asimilarea de cunoştinţe elementare 
de etnografie, folclor, istorie etc, evitarea marginalizării, petrecerea timpului într-un sens pozitiv a 
acestora cu personalul muzeal. 

Proiectele culturale ce au susţinut atelierele au oferit copiilor, tinerilor şi adulţilor, şansa de a 
descoperi misterele arheologiei şi istoriei, tainele ce au stăpânit lumea mamuților şi plantelor, 
precum şi tehnicile meşteşugurilor populare (broderie, olărit, modelaj, sculptură în lemn, icoane pe 
lemn şi sticlă, bijuterii hand-made). 

Într-un spaţiu amenajat, adecvat contextului natural, obiectul de patrimoniu este 
comprehensibil, iar patrimoniul predat prin intermediul unor ateliere de creaţie – „Atelierele de 
Meşteşuguri și Îndeletniciri Tradiţionale”, capătă valenţe noi, dincolo de calităţile şi valorile lor 
educative, toate acestea fiind de natură a transmite mesaje lesne de receptat/acceptat, fiind 
spectaculose, cu eficienţă maximă pentru toate categoriile de public. 

Atelierele cultural educative, circumscrise tematicii de pedagogie muzeală, constituie de fapt 
o condiţie sine qua non a muzeului actual, menit  să incite şi să propună noul, având în vedere 
gustul publicului, dar şi păstrarea statutului instituţiei: acela de valorificare patrimonială, cultural-
ştiinţifică şi educativ-recreativă, realizându-se expoziţii temporare nuanţate, bazate fie pe 
patrimoniul acumulat, fie pe alte formule inovatoare: creaţii contemporane din zonă, expoziţii de 
fotografii, de meşteşuguri şi de autori etc. Ele aduc copii şi oamenii mai aproape de meșteșuguri, 
arte și meserii pentru o înțelegere mai bună a lor și o “împrietenire” cu frumuseți nepieritoare. 
Astfel, demonstrațiile de meșteșuguri pe care le propunem în cadrul „Atelierele de Meşteşuguri și 
Îndeletniciri Tradiţionale” sunt: dărăcitul, torsul lânii, ţesutul pe etamină sau pânză, realizarea la 
dimensiuni reduse de  scoarţe, velinţe, covoare ţărăneşti, chilimuri, modelaj şi pictură pe lut – 
realizarea de vase de ceramică, împletitul papurii, meșterit opinci, podoabe ţărăneşti, atelier de 
fabricat păpuşi şi măşti ţărăneşti, gastronomie locală). 

Sub îndrumarea specialiştilor Muzeului Olteniei se vor organiza periodic împreună cu 
şcolile din zona localităților Brabova și Cernătești, concursuri folclorice - festivaluri, de cunoştinţe 
etnografice (sărbători – „Păzitul Fântânilor”, „Vicleiul”, „Botezatul Cailor”) şi meşteşugăreşti 
precum și seri de filme etnografice. 

Obiectivele atelierelor vizează realizarea de produse tradiţionale româneşti, specifice 
sărbătorilor populare utilizând în proporţie covârşitoare produse arhaice (lână, aţă, pânză, pănuşe de 
porumb, papură, răchită, lut, seminţe). Reconstituim un timp arhaic dar şi personajele de altă dată, 
din lumea satului (fierarul, moşii, dracii, Sărsăilă, ursul, omul urât, crâşmarul, zmeul, şiretul), 
învăţăm motivele etnografice, simboluri cusute pe ţesăturile româneşti din lumea satului de altă dată 
(ii, desăgi, covoare, scoarţe cojoace etc), reconstituim culele şi blazoanele  boiereşti din zonă 
(heraldic).  
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Muzeul Olteniei Craiova poate media schimburile de experienţă şi relaţionarea cu alte 
instituţii similare din judeţ, provincie şi din ţară, cu unităţi de învăţământ preuniversitar şi 
universitar, cu ONG-uri culturale zonale, cât şi prin introducerea concretă a acestor ateliere de 
creaţie aferente expoziţiei în turismul local, rural, dar şi în turismul naţional. Oricum, această 
subzonă este, din păcate, mai puţin cunoscută în circuitele turistice. 

În prezent, Muzeul Olteniei Craiova deţine instrumentele necesare implementării unor astfel de 
circuite tematice de realizare de ateliere creative la culele de la Brabova și Cernătești, având 
operaţionalizate aproximativ 88 de parteneriate educaţionale cu instituţii şcolare (din mediul rural şi 
urban, dintre care amintim Inspectoratul Judeţean Şcolar Dolj, Universitatea din Craiova), ONG-uri 
culturale (Asociaţia ”Monumente Oltenia” Craiova, Asociaţia „Redescoperă Istoria” Bucureşti”, 
Asociaţia de tineret ”Viitorul” Căpreni - Gorj, Asociaţia Bloggerilor Olteni etc.   

Pentru a sintetiza cele afirmate şi susţinute mai sus, prezentăm punctual obiectivele noastre 
cu privire la necesitatea înfiinţării de ateliere de creaţie, de pedagogie muzeală, raportate la 
scopurile lor intercomunitare, cultural-sociale şi educative, dar şi ştiinţifice şi identitare: 
1. Aşa cum am afirmat, subzona etnografică/istorică distinctă a localităților Brabova și 
Cernătești, aflate în proximitatea unor localităţi precum: Argetoaia, Pleniţa, Filiaşi, Sopot etc, este 
lipsită, în prezent, de activităţi/acţiuni culturale care să prezerve obiceiurile şi tradiţiile satului 
arhaic dar şi bogatul patrimoniu de care dispun cele două zone. 

Cele mai apropiate muzee etnografice/istorice faţă de localităţile Brabova şi Cernăteşti sunt cele 
de la: Craiova şi Drobeta Turnu-Severin (Muzeul Olteniei Craiova este la o distanţă de aproximativ 40 
km, iar Muzeul „Regiunii Porţile de Fier” din Drobeta Turnu Severin la aproximativ 90 km), ceea ce 
creează necesitatea dezvoltării de produse/servicii culturale interactive în zonă care să „deservească” 
cultural-ştiinţific şi patrimonial localităţile din nord-vestul județului Dolj, populaţia din această zonă 
fiind de cca. 30.000 de locuitori. 
Valorificarea patrimoniului, realizată prin amenajarea expoziţiilor de bază, va fi completată prin ateliere 
creative meşteşugăreşti ce îşi propun să scoată preeminent în prim plan tradiţiile şi obiceiurile satelor 
tradiţionale olteneşti, nuanţele ontologice, tipurile de comunicare între oameni şi cu divinitatea, felul de 
trai, ocupaţii şi meşteşuguri etc. Totodată, în cadrul atelierelor creative ne propunem să relevăm axe ale 
existenţei tradiţionale: timpul sărbătoresc tradiţional prin intermediul unor momente ritualice, prin 
actanţi şi recuzită de acest gen (împodobitul bradului, organizarea de şezători, Focul de Lăsatul Secului– 
Strigăturile), practici ceremoniale revalorificate – Colindatul, „Steaua”, dansurile populare zonale etc), 
meşteşuguri tradiţionale ale subzonei ce nu pot fi definite în afara ideii de ţesut (circuitul lânii –
dărăcitul şi torsul lânii, ţesutul realizarea, la dimensiuni reduse de  scoarţe,  velinţe, covoare ţărăneşti, 
chilimuri etc.), gastronomie locală. Se vor realiza războaie de ţesut vertical/orizontal, la dimensiuni 
reduse dar funcţionale, care vor putea fi folosite la propriu în activităţi interactive concepute şi finalizate 
cu diverse categorii de public, de toate vârstele. 
2. Având în vedere că în zona menţionată sunt numeroase instituţii de învăţământ (preşcolar, 
gimnazial,liceal), atelierele creative pot deveni o importantă sferă de interes cultural-ştiinţific. Căile 
de colaborare între muzeu şi instituţiile de învăţământ pot fi complexe şi variate, începând de la 
vizita tematică obişnuită până la proiecte multidisciplinare sau activităţi interactive, realizându-se 
colaborări, schimburi de experienţă, activităţi în parteneriat cu instituţii similare din judeţ, regiune şi 
din ţară sau chiar cu alte instituţii cu profil de valorizare culturală (festivaluri anuale folclorice, 
gastronomie locală, centre de creaţie, şcoli de arte şi meserii etc.). 

Vom acorda o atenţie deosebită cuprinderii atelierelor de creaţie în circuitele turistice şi vom 
colabora continuu cu cei interesaţi de turism tematic, elaborând trasee turistice recreative şi de 
documentare în cele două zone etnografice, obiectivul parteneriatelor fiind organizarea unor 
programe interactive de educaţie permanentă în spiritul cunoaşterii şi recuperării tradiţiilor creaţiei 
populare. Aceste programe interactive axate pe înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti – au  drept 
scop sensibilizarea copiilor faţă de etnografia zonei, de istoria unor locuri pe care ei nu le cunoc şi 
privilegiază practica artistică. Programele cultural-educative se adresează copiilor din clasele 
primare şi gimnaziale şi prezintă un rol educaţional, social şi informaţional, fiind coordonate de 
specialiştii muzeului, cu invitarea unor meşteri populari din localităţile aferente zonei, şi se vor   
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desfăşura ca demonstraţii practice, în ateliere pe genuri de creaţie, precum:  vopsitul lânii cu plante 
tinctoriale, ţesut mini-ştergare şi scoarţe, prelucrarea lemnului prin crestături, dogărie mică, 
podoabe populare. În cadrul  atelierelor vor avea loc demonstraţii practice ale tehnicilor de lucru 
tradiţionale precum şi vopsitul cu plante tinctoriale. 

Tehnicile de lucru propuse (pentru exprimare vizuală, tactilă, bi și tridimensională) vor ajuta 
la asimilarea facilă a unor informații, la dezvoltarea dexterității manuale, prin analizarea 
proporțiilor, armoniei și raportului funcționalitate – formă, a diferenţelor/asemănărilor, conexiunilor 
dintre cunoştinţele teoretice dobândite, în prima parte a atelierelor, şi obiectele hand-made create în 
partea aplicativă a cursului; 

Documentările digitalizate, prezentările Power-Point, bazate pe istoria tradiţiilor şi 
obiceiurilor, legendele eroilor istorici din zonă, cultura populară dar şi cultă, vor fi utilizate ca şi 
modalităţi de captare a atenţiei diverselor categorii de public (de la copii la bătrâni), de invitație la 
dialog și schimb de opinii în scopul completării interactive, interdisciplinare și ludice a cunoașterii 
cultural-identitare. 
 
F. Previzionarea evoluţiei economico-finaciare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare 
ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte 
surse. 
 
F.1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 
- situașia evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei:   

                                                                                                                                                          - mii RON- 
Cheltuieli de 

personal 
2017 2018 2019 2020 
3274 4104 6170 6344 

 
- situația evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către manager, cu menţionarea surselor vizate: 

                                                                                                                                     - mii RON- 
Venituri proprii (taxă pentru 
vizitarea muzeelor, taxă 
specială pentru filmări, taxă 
specială pentru utilizare 
temporară a sălilor de conferință 
sau a altor spații din muzeu de  
către persoane fizice sau juridice, 
taxă de participare la conferință 
internațională, comision de 
consignație (pentru obiecte 
tradiționale etnografice), comision 
pentru tipărituri, publicații 
muzeale, vederi, cataloage, etc., 
tarife pentru  naturalizare, 
restaurare obiecte de patrimoniu, 
tarife pentru evaluare de teren, 
supraveghere arheologică și 
cercetare arheologică preventiv) 

2017 2018 2019 2020 
100 100 100 100 

 
Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei şi previzionarea evoluţiei 

economico-financiare. 
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Proiectul de buget 
pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate,  

pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2020  
  -mii RON- 

Cod 
rând 

DENUMIREA INDICATORILOR Cod 
indicator

Aprobat 
2018 

Propuneri 
2019 

Estimări 
2020 

1 TOTAL VENITURI  8047 10311 11935
2 VENITURI PROPRII 33.10 150 100 100
3 Alte venituri din prestări de servicii și 

alte activități 
33.10.50 150 100 100

4 Vărsăminte din secțiunea de 
funcționare pt. finanțarea secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local(cu semnul 
minus) 

37.10.03 -40 - -

5 Vărsăminte din secțiunea de 
funcționare 

37.10.04 40  

6 SUBVENTII DE LA ALTE 
ADMINISTRATII 

43.10 7897 10211 11835

7 Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 6815 9187 9622
8 Subvenţii pentru instituţii publice 

destinate secţiunii de dezvoltare 
43.10.19 1082 1024 2213

9 TOTAL CHELTUIELI  
(SECTIUNEA DE 

FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE) 

 8047 10311 11935

10 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 
(cod 01+80+81+84) 

 6925 9287 
 

9722

11 CHELTUIELI CURENTE  (cod 
10+20+30+40+ 50+51SF+  
55SF +57+59) 

01 6925 9287 
 

9722

12 TITLUL I  CHELTUIELI DE 
PERSONAL   (cod  
10.01+10.02+10.03) 

10 4104 6170 6344

13 Cheltuieli salariale in bani   (cod 
10.01.01 la 10.01.16 +     
10.01.30) 

10.01 3828 5823 5985

14 Salarii de baza 10.01.01 3698 4536 4590
15 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 635 690
16 Alte sporuri 10.01.06 100 180 210
17 Ore suplimentare 10.01.07    
18 Fond de premii 10.01.08    
19 Prima de vacanta 10.01.09    
20 Fond pentru posturi ocupate prin 

cumul 
10.01.10    

21 Fond aferent platii cu ora 10.01.11    
22 Indemnizatiiplatite unor persoane din 

afara unitatii 
10.01.12  

23 Indemnizatii de delegare  10.01.13 30 40 45
24 Indemnizatii de  detasare 10.01.14  

 Alocatii pentru transportul la si de la 
locul de munca 

10.01.15  

25 Alocatii pentru locuinte 10.01.16  
26 Indemnizatii pentru hrana 10.01.17 432 450
27 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30  

 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02 128 216 225
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10.02.01 la 10.02.06        
+10.02.30) 

28 Tichete de masa *) 10.02.01  
29 Norme de hrana 10.02.02  
30 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03  
31 Locuinta de serviciu folosita de salariat 

si familia sa 
10.02.04  

32 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05  
33 Tichete de vacanta 10.02.06 128 216 225
34 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30    
35 Contributii  (cod 10.03.01 la 

10.03.06) 
10.03 148 131 134

36 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 39  
37 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 2  
38 Contributii de asigurari sociale de 

sanatate 
10.03.03 13  

39 Contributii de asigurari pentru 
accidente de munca si boli 
profesionale 

10.03.04 1  

40 Prime de asigurare de viaţă plătite de 
angajator pentru angajaţi 

10.03.05  

41 Contributii pentru concedii si 
indemnizatii 

10.03.06 3  

42 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 90 131 134
43    TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  

(cod 20.01 la  
20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.27+20.30) 

20 2781 3057 3308

44 Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 
20.01.09+20.01.30) 

20.01 1035 1050 1158

45 Furnituri de birou 20.01.01 6 6 7
46 Materiale pentru curatenie 20.01.02 7 7 8
47 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 450 450 500
48 Apa, canal si salubritate 20.01.04 25 25 30
49 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 15 15 20
50 Piese de schimb 20.01.06 85 50 60
51 Transport 20.01.07 2 2 3
52 Posta, telecomunicatii, radio, tv, 

internet  
20.01.08 45 45 50

53 Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional 

20.01.09 300 350 370

54 Alte bunuri si servicii pentru 
întretinere si functionare 

20.01.30 100 100 110

55 Reparatii curente  20.02 175 35 50
56 Bunuri de natura obiectelor de 

inventar  (cod   
20.05.01+20.05.03+20.05.30)  

20.05 60 150 150

57 Uniforme si echipament 20.05.01  
58 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03  
59 Alte obiecte de inventar 20.05.30 60 150 150
60 Deplasari, detasari, transferari  (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 90 110 130

61 Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 60 60 70
62 Deplasari în străinătate 20.06.02 30 50 60
63 Materiale de laborator 20.09 40 60 60
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64 Cercetare-dezvoltare 20.10  
65 Carti, publicatii si materiale 

documentare 
20.11 144 143 145

66 Consultanta si expertiza 20.12  100
67 Pregatire profesionala 20.13 15 30 40
68 Protectia muncii 20.14 25 25 30
69 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la   

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0
9+20.30.30) 

20.30 1197 1454 1545

70 Reclama si publicitate 20.30.01 132 132 135
71 Protocol si reprezentare  20.30.02  
72 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 50 50 60
73 Chirii 20.30.04  
74 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09  
75 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1015 1272 1350
76 TITLUL X I ALTE CHELTUIELI   

(cod  59.01+59.02+    
59.11 
+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59
.30+ +59.40) 

59 40 60 70

77 Sume aferente persoanelor cu 
handicap neincadrate 

59.40 40 60 70

78 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE 
IN ANII       
PRECEDENTI SI RECUPERATE 
IN ANUL CURENT 

84  

79 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul  
curent 

85.01  

80 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
(cod 51+55+58+70+84) 

 1122 1024 2213

81 Titlul VIII Proiecte cu finantare din  
Fonduri externe  
nerambursabile (FEN) postaderare 
(cod 58.01 la  
58.05+cod 
58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58
.18) 

58  

82 Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regională  
(FEDR ) 

58.01 15 90 1913

83 Finanţarea naţională **) 58.01.01 15 90 1913
84 Finanţarea Uniunii Europene **) 58.01.02  
85 Cheltuieli neeligibile **) 58.01.03  
86 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 

71+72+75) 
70 1107 934 300

87 TITLUL XII  ACTIVE 
NEFINANCIARE  (cod 71.01 la  
71.03)45 

71 1107 934 300

88 Active fixe   (cod 71.01.01 la 
71.01.03+71.01.30) 

71.01 1107 934 300

89 Construcţii 71.01.01 384 384 
90 Maşini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 376 75 50

91 Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 

71.01.03 143 164 50



102 
 

92 Alte active fixe  71.01.30 204 311 200
93 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE 

IN ANII  
PRECEDENTI SI RECUPERATE 
IN ANUL CURENT 

84  

94 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

85.01  

 
F.2. Numărul de beneficiari estimați pentru perioada de management. 

Perioada Nr. de proiecte 
proprii 

Nr. de beneficiari Nr. de bilete Venituri propuse 
(mii lei) 

1 2 3 4 5 
Anul de 
referinţă:   
2016 

92 47 611 28 136 100.000 

 Anul  2017 132 53 901 19 936 130.000 
Anul 2018 96 48355 21347 100.000 
Anul 2019 112 56 000 41 000 100.000 
Anul 2020 122 58 000 43 000 100.00 
TOTAL: 532 270 000 195 000 500 000 

 
F.3. Analiza programului minimal realizat. 

Categorii de 
investiţii în 

proiecte 

Limite valorice ale investiţiei în 
proiecte din perioada precedentă 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte 
propuse pentru perioada de management 

1 2 3 
Mici (de la 0 lei până la 50.000 lei) (de la 0 lei până la 60.000 lei) 
Medii (de la 50.000 lei până la 100.000 lei) (de la 60.000 lei până la 110.000 lei) 
Mari peste 100.000 lei peste 110.000 lei  

 
 
 
 

MANAGER, 
                                                                 Dr. Florin Ridiche 
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