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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de
către Consiliul Judeţean Gorj, denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul
Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, denumită în continuare instituția, aflată în
subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de
evaluare.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile
din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2015 la 31.12.2015,
reprezentând evaluarea anuală.
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A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea:
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi;
1. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele
necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării
personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex,
apartenenţă politică, religioasă sau etnică.
2. Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu – instituţie de cultură
aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – desfăşoară activităţi
în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii
culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi accesului la
informaţie.
3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este
un aşezământ cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj având atribuţii
fundamentale ca: cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi
punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului.
4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Gorj – este un aşezământ cultural de drept public şi instituţie de
spectacole şi concerte.
5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată în
subordinea Consiliului judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de cercetare şi
realizare de spectacole pe baza unui repertoriu ales prin elaborarea şi susţinerea de
spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi străinătate.
6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a Arhivelor
Naţionale care are ca atribuţii principale administrarea, supravegherea şi protecţia
specială a documentelor care alcătuiesc Fondul arhivistic Naţional, precum şi punerea
acestuia în valoare prin activităţi culturale.
7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al Ministerului
Culturii – îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului
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cultural naţional, colaborează cu autorităţile publice şi instituţiile specializate pentru
protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional etc.
8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – instituţie aflată în subordinea Consiliului Local
al municipiului Tg-Jiu are ca obiect de activitate realizarea de producţii/coproducţii
artistice autohtone şi universale constând din spectacole de teatru, spectacole muzicalcoregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a educării publicului spectator.
9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea
expoziţională a Casei-muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la Dobriţa, comuna Runcu,
care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia comunităţii locale.
10. Asociaţiile şi fundaţiile (Refugiul Urban, Măiastra, Doruleţ de România,
Columna) au ca scop promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale şi
culturale ale membrilor săi şi ale societăţii, precum şi satisfacerea nevoilor acestora în
domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin activităţi culturale educative,
inovative şi de tineret.
Cu toate aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de colaborare
(expoziţii, simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese rotunde, etc.)care au
avut drept scop integrarea zestrei materiale şi spirituale ale comunităţii locale în
conştiinţa şi sensibilitatea celor care alcătuiesc publicul – vizitator.
Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, realizând
o legătură trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a intrat în conştiinţa
prezentului şi au prefigurat viitorul.
2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări);

Puncte tari:
 sediul muzeului - două obiective situate central în municipiul de reşedinţă, iar
celelalte răspândite echilibrat în teritoriul judeţului;
 poziţie de prestigiu având în administrare cele mai valoroase documente ale
identităţii noastre;
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 existenţa unei dotări tehnico-materiale moderne;
 existenţa unui personal de specialitate şi auxiliar calificat:
 existenţa unui patrimoniu muzeal bogat, variat, original şi reprezentativ;
 derularea de proiecte de sensibilizare a comunităţii pentru cunoaşterea şi
respectarea patrimoniului cultural, material şi imaterial, mobil şi imobil;
 dezvoltarea acţiunii de formare şi educaţie continuă;
 desfăşurarea de activităţi privind cunoaşterea, prezervarea şi punerea în valoare a
patrimoniului muzeal;
 satisfacerea continuă a nevoilor spirituale ale comunităţii locale;
 existenţa unei oferte culturale bogate şi diversificate;
 prezenţa unui public fidel;
 existenţa de parteneriate pe arii tematice variate cu instituţiile de învăţământ.
Puncte slabe:
 existenţa insuficientă a unor analize sociologice care să ofere informaţii clare
despre profilul consumatorului cultural;
 dotarea slabă a laboratoarelor de restaurare;
 personal insuficient pentru activitatea de restaurare;
 insuficienta pregătire a personalului pentru managementul de proiecte culturale;
 absenţa unor instrumente şi norme privind evaluarea patrimoniului cultural;
 implicarea relativ redusă a mediului de afaceri în programele şi proiectele
culturale muzeale;
 experienţă redusă în promovarea voluntariatului în cadrul proiectelor culturale
derulate de muzeu.
Oportunităţi:
 dezvoltare ascendentă, integrare europeană;
 legături amiabile cu forul tutelar;
 existenţa unui cadru legislativ care reglementează funcţiile şi statutul muzeelor;
 dezvoltarea turismului;
 afilierea muzeului la reţele şi circuite internaţionale;
 programe europene care vizează patrimoniul;
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 oportunităţi de finanţare naţionale şi internaţionale;
 organizarea împreună cu Consiliul Judeţean Gorj de programe şi proiecte
comune;
 existenţa Institutul Naţional pentru Cercetarea şi Formarea Culturală de pe lângă
Ministerul Culturii;
 existenţa unei strategii judeţene de dezvoltare durabilă – 2011-2020.
-

Ameninţări:
 evoluţiile macroeconomice negative actuale;
 nivelul scăzut de salarizare a personalului muzeal;
 starea precară a reţelelor de transport care influenţează şi accesul turistic;
 lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu valorificarea patrimoniului
cultural local: turism, industrie hotelieră, construcţii civile, transporturi, servicii
pentru consumatori;
 reducerea ritmică a numărului de posturi;
 parteneriat defectuos cu agenţiile de turism;
 retrocedările revendicate de moştenitorii de drept şi pasivitatea autorităţilor în
ceea ce priveşte identificarea unor soluţii viabile;
 lipsa de fonduri pentru reabilitarea unor clădiri;
 producerea de incendii şi deteriorări de patrimoniu;
 insuficienta cunoaştere a rolului muzeului în cadrul comunităţii.
3. evoluţia imagini existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;
În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor:
1. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor evenimente culturale:
- conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiei temporare în parteneriat cu

Ambasada Poloniei (27 martie 2015);
- conferinţă de presă prilejuită de vernisarea expoziţiei Ponderabile a artistului
plastic Florentina Voichi (28 martie 2015);
- conferinţă de presă organizată cu ocazia prezenţei la Târgu Jiu a delegaţiei
americane din Virginia de Vest, SUA care a constituit partea a doua a proiectului Note
Comune (29 martie 2015);
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- conferinţă de presă prilejuită de câştigarea proiectului GO, go, NGO (18 aprilie
2015);
- conferinţă de presă organizată cu ocazia evenimentului Noaptea muzeelor (14
mai 2015);
- conferinţă de presă prilejuită de organizarea congresului mondial: 4 th. Balkan
Early Metallurgy Symposium (9 mai 2015);
- conferinţă de presă prilejuită de organizarea festivalurilor folclorice ale copiilor:
„Maria Lătăreţu” (14 mai 2015), „Filofteia Lăcătuşu” (3 iunie 2015) şi „Domnica
Trop” (7 octombrie 2015);
- conferinţă de presă cu ocazia susţinerii la Târgu Jiu a două concerte de către
grupul de indieni nativi Yellow Bird Apache Dancers (18 iunie 2015);
2. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau
descoperiri întâmplătoare.
- cercetările arheologice sistematice din aşezarea geto-dacică fortificată de la
Stoina – Păişani – „La Cetate” (27 iunie 2014);
- conferinţă de presă cu ocazia cercetărilor arheologice preventive de pe
„Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu” (12 august 2015);
- conferinţe de presă organizate cu prilejul descoperii de către posesorii de
detectoare de metale a unor piese de patrimoniu reprezentative;
3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul muzeului a
unor bunuri culturale imobile (porţi de lemn) şi mobile (piese etnografice);
4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale derulate de
muzeu (expoziţii temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări de carte etc.)
5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu
evenimentele culturale ale muzeului;
6. Afişarea pe internet a manifestărilor culturale;
7. Realizarea de bilete personalizate;
8. Distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la diferite
activităţi culturale.
Printre acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării enumerăm:
- editarea de afişe, pliante, flyere, cataloage;
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- editarea de cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte etc. cu
obiectivele muzeului;
- parteneriate media;
- promovarea prin emisiuni radio-TV;
- promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro, muzeulgorjului@gmail.com);
- participarea la evenimentele dedicate turismului (Târgul Internaţional de Turism
al României, Bucureşti, 13-16 noiembrie 2015);
- gratuitate pentru copiii proveniţi din centrele de plasament;
- gratuitate pentru participanţii la expoziţii temporare, simpozioane, evocări,
lansări de carte etc.;
- gratuitate pentru elevii care participă la proiectul educaţional „Şcoala Altfel”;
- gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”;
- gratuitate oferită persoanelor private de libertate;
- gratuitatea copiilor implicaţi în programele metamuzeale;
- organizarea unor festivităţi în sălile de conferinţă ale muzeului;
- promovarea prin intermediul instituţiilor culturale şi administrative din judeţ şi
din ţară;
- existenţa unui cerc de prieteni ai muzeului (colecţionari, artişti plastici, profesori
etc.) care promovează activitatea muzeului;
- acorduri de colaborare cu pensionarii şi firme de turism în scopul promovării
simultane;
- pagina de Facebook a muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
În anul 2015 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate după
cum urmează:
-148 apariţii în presa scrisă;
- 59 ştiri TV;
- 28 ştiri radio;
- 17 emisiuni TV.
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4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;
Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de plecare
privind implementarea unor politici de marketing adecvate pentru îndeplinirea misiunii
instituţiei.
Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi participanţii la
diverse programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în vârstă etc.)
Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de cultură
şi educaţie, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc.
Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor care nu
au călcat pragul muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa culturală din diferite
motive.
Cunoaşterea acestor non-vizitatori constituie o condiţie a înţelegerii motivelor
pentru care ei nu beneficiază de proiectele culturale ale muzeului.
Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, pentru
cunoaşterea categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de investigare:
 chestionare de satisfacţie;
 situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din teritoriu;
 cartea vizitatorilor
Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea rapidă a
unor măsuri de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de muzeu, iar pe
termen lung realizarea unei strategii adecvate care să crească eficienţa culturaleducaţională a activităţii sale, adică îndeplinirea misiunii publice pe care o are.
În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a fost
documentat şi implementat un sistem de management al calităţii conform standardului
internaţional ISO 9001:2008.
Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor
culturale ale muzeului s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului, care
a vizat întrebări referitoare la desfăşurarea activităţii de informare şi documentare,
atitudinea muzeografilor, punctele slabe şi tari ale instituţiei şi ce aspecte ar trebui
îmbunătăţite.
În funcţie de opiniile consemnate în aceste chestionare se pot lua ca măsuri:
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 organizarea de expoziţii şi programe mai atractive pliate pe nevoile,
dorinţele şi interesele publicului;
 dezvoltarea de oferte culturale personalizate în funcţie de public;
 realizarea de expoziţii şi programe publice la sugestia vizitatorilor;
 depistarea unor căi mai potrivite de prezentare a patrimoniului;
 acordarea de facilităţi vizitatorilor.
5. grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei;
Beneficiarul ţintă al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este
publicul vizitator care e foarte variat din toate punctele de vedere: vârstă, sex, origine,
interese, pregătire profesională, categorie socială, etc.
Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti străini,
grupuri cu anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu dizabilităţi) sau
entităţi juridice.
Pe termen scurt beneficiarul ţintă este: vizitatorul individual, (român/străin),
vizitatorul venit în grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul care aparţine unor
grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali vizitatori.
Acestor consumatori culturali, muzeul trebuie să le ofere proiecte şi programe
culturale de calitate (expoziţii de bază şi temporare, programe metamuzeale, etc.) dar şi
diverse facilităţi.
Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de învăţământ,
agenţiile de turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile turistice, ONG-urile
care au în statut activităţi culturale sau de protecţia mediului, instituţiile muzeale din
ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, instituţiile de cultură, instituţiile
administrativ locale, sponsorii.
Fără îndoială, că beneficiarul pe termen lung este şi comunitatea locală care intră
în contact permanent cu oferta culturală muzeală.
Beneficiarilor pe termen lung trebuie să li se ofere facilităţi materiale de
promovare (pliante, cărţi poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ convenabile pentru
instituţiile de învăţământ şi agenţiile de turism, invitarea la festivităţile organizate de
muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi gratitudine.
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Pentru toţi beneficiarii activităţilor muzeale care, în egală măsură pot fi şi
parteneri, este firesc să fie dezvoltate programe atractive şi adecvate în funcţie de
motivaţiile şi dorinţele lor.

6. profilul beneficiarului actual;
Din studiile realizate cu privire la dinamica vizitatorilor, cât şi în grupuri
raportate la lunile fiecărui an, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă, se observă
că cel mai mare număr de vizitatori se înregistrează în perioada de primăvară şi toamnă,
când elevii sunt la şcoală.
În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu precădere
de vizitatori, individual, din categoria adulţilor, români şi străini.
O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la
Hobiţa şi de la Peştera Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi ce se află cazaţi
în taberele şcolare ori pensiunile din Gorj sau judeţele limitrofe.
De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori (71%) de la Casa-muzeu
„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în
perioada lunilor de vară când sunt concediile.
Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări aflaţi în
vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România şi care
tranzitează Gorjul sau voluntari. Aceştia se înregistrează pe tot parcursul unui an
calendaristic, dar marea lor majoritate ne calcă pragul în perioada de

vară. Ţările

reprezentate acoperă diferite zone ale Globului.
Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se înregistrează la
Peştera Polovragi, Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de Istorie şi
Arheologie, la Muzeul de Artă şi Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii
conform standardului internaţional ISO 9001:2008. Pentru a contribui la îmbunătăţirea
serviciilor culturale oferite de către muzeu s-a alcătuit un chestionar de evaluare a
satisfacţiei clientului. Din analiza datelor obţinute reiese că 89,5 % dintre cei chestionaţi
au considerat atitudinea muzeografilor foarte bună, iar 10,5 % bună. În ceea ce priveşte
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activitatea de informare şi documentare a muzeului, 88% dintre cei evaluaţi a apreciat-o
ca foarte bună, iar 12% ca bună.
Marea majoritatea a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are puncte
slabe.
Vizitatorilor care au venit la secţia de istorie şi arheologie le-au plăcut:
seriozitatea ghizilor, colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, deschiderea faţă de
public, curăţenia, modul de prezentare al informaţiei.
Referitor la ce aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite vizitatorii apreciază că
trebuie realizată mai multă promovare , extinderea spaţiului şi completarea expoziţiei cu
noi exponate.
Vor fi propuse programe şi proiecte culturale orientate către public prin care
dorim să obţinem o sporire a prezenţei acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte
formarea unui public-partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie de vârstă,
statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de
recreere, dar şi un loc în care să participe activ la iniţiative culturale şi de promovare a
protejării patrimoniului cultural şi natural.
Totodată, pentru sporirea numărului de vizitatori se va realiza o strategie de
promovare mai agresivă prin consolidarea relaţiilor cu agenţiile de turism, industria
hotelieră locală, montarea de indicatoare atractive, răspândirea stradal cu materiale
promoţionale, flyere, emisiuni radio - tv, articole în presa scrisă, etc.
În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale de tip
muzeal trebuie avută în vedere diferenţa dintre categoriile de vizitatori:
 vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie temporară
nouă, pentru un program metamuzeal, lansare de carte, etc.
 turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu au
vizitat niciodată muzeul ori cu prilejul unui proiect cultural de anvergură;
 familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un program
metamuzeal ori pentru o festivitate specială;
 adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere,
suveniruri, realizarea unor fotografii, etc.
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 elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa cunoştinţele de
la şcoală atât în timpul anului şcolar, dar mai ales în cadrul programului
Şcoala Altfel;
 studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de specialitate,
pentru efectuarea practicii ori pentru petrecerea timpului liber;
 persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare.
B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia;
1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi strategia culturală a autorităţii;
În exercitarea atribuțiilor manageriale, împreună cu echipa de conducere, am
căutat să pliem obiectivele strategice ale Muzeului Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu” cu strategiile stabilite în plan local, regional, național și european.
Astfel, obiectivele strategice ale muzeului gorjean în perioada 2013-2018 sunt în
concordanță cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 20112020, precum și cu ariile tematice și obiectivele strategice ale documentelor europene
pentru perioada 2011-2020 – Agenda culturală europeană și Strategia Uniunii Europene
2020.
Managementul muzeului vizează ca până în 2018 Muzeului Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu”, prin diversitatea activităților și a funcțiilor sale specifice să
reprezinte un reper esențial în ceea ce privește realizarea actului cultural în spațiul
teritorial-administrativ al Gorjului, dar cu precădere în municipiul de reședință.
În ceea ce privește adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile
culturale la nivel naţional şi strategia culturală a județului, vom încerca să reliefăm mai
jos, dacă obiectivele noastre, specifice pentru situația din județul Gorj se corelează cu
Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național în perioada 2014-2020.
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PLAN DE MANAGEMENT PENTRU
MUZEUL
JUDEȚEAN
GORJ
„ALEXANDRU
ȘTEFULESCU”
2013-2018
Obiectiv strategic Obiective specifice
Obiectiv general.
Dezvoltarea
și
diversificarea
ofertei culturale a
muzeului,
mai
ales
prin
integrarea
dimensiunii
participative
și
prin
reliefarea
rolului
educațional și de
prezentare
a
zestrei materiale
și spirituale
a
comunității
gorjene

o.s.1.Consolidarea
statutului pe care îl
are muzeul ca
element
de
coeziune socială,
atât în mediul rural
cât și în mediul
urban
prin
definirea identității
culturale
orășenești

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN
DOMENIUL
CULTURII
ȘI
PATRIMONIULUI
NAȚIONAL
PENTRU PERIOADA 2014-2020
Obiectiv strategic Obiective
general
specifice
Dezvoltarea
și 1. Întărirea rolului
diversificarea
major pe care îl
ofertei specifice a pot juca muzeele,
muzeelor,
în ca
factor
de
special
prin coeziune socială,
integrarea
atât în mediul
dimensiunii
rural,
prin
participative
și promovarea
prin accentuarea tradițiilor locale,
rolului
cât și în mediul
educațional și de urban,
prin
protejare
a afirmarea
identităților
identității
culturale pe care îl culturale
a
are acest tip de locuitorilor
instituție
orașelor
2.Transformarea
muzeului
în
mediator cultural
și în beneficiar și
creator de servicii
pe piața culturală
prin
potențarea
valențelor
culturale pe care
acest
tip
de
instituție le are și
care
nu
sunt
întotdeauna direct
legate
de
patrimoniul
deținut

o.s.2 Promovarea
muzeului ca un
veritabil
centru
cultural
pentru
comunitatea
gorjeană

3.
Afirmarea
muzeelor
ca
adevărate centre
culturale
pentru
comunitățile
pe
care le servesc.
7.
Formarea
profesională
a
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angajaților
instituțiilor
muzeale
instrumente
digitale.

în

o.s.3 Dezvoltarea
relațiilor
de
parteneriat
cu
instituții de profil
din
țară
și
străinătate,
cu
instituții
de
învățământ
o.s.4 Prezervarea
bunurilor culturale
mobile și imobile

5.
Asigurarea
aplicării
Protocolului
pentru Protecția
bunurilor culturale
în caz de conflict
armat de la Haga.
6.
Promovarea
utilizării
instrumentelor
digitale
în
instituțiile
muzeale
Aceste obiective decurg în chip firesc din funcțiile specifice ale muzeului care
sunt: dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, evidența și
protejarea sa, punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și
recreării.
Pentru aceasta este necesară respectarea următoarelor direcții de acțiune pe
termen scurt, mediu și lung:
Direcții principale de
acțiune ale Muzeului
Județean Gorj „Alexandru
Ștefulescu” 2013-2018

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL
CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
PENTRU PERIOADA 2014-2020
Direcții
Direcții
Direcții
principale de
principale de
principale de
acțiune
pe acțiune
pe acțiune
pe
termen
scurt termen
scurt termen
scurt
2014-2015
2016-2018
2018-2020

D.p.a.1
Organizarea 1.
Deblocarea
funcțională a muzeului
concursurilor
pentru ocuparea
unor
posturi
libere astfel încât
15

D.p.a.2
Dezvoltarea
capacității manageriale

D.p.a.3
Continuarea
formării profesionale și
specializării
pentru
personalul auxiliar și de
specialitate

să
crească
ponderea
personalului
tânăr
din
instituțiile
muzeale
2.
Asumarea
concepției
marketing
în
activitatea
instituțiilor din
sistem, atât la
nivelul
structurilor
manageriale cât
și a celorlalte
resurse umane
implicate
în
diverse proiecte
2.
Asumarea
concepției
marketing
în
activitatea
instituțiilor din
sistem, atât la
nivelul
structurilor
manageriale, cât
și al celorlalte
resurse umane
implicate
în
diverse proiecte

D.p.a.4 Alocarea unor 3. Alocarea unor
resurse adecvate pentru resurse adecvate
cheltuielile de investiții.
pentru
cheltuielile
de
investiții care să
permită reluarea
achizițiilor
de
bunuri culturale
D.p.a.5.
Consolidarea
colaborărilor
internaționale
pentru
promovarea valorilor de
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1. Continuarea
formării
profesionale și
specializării
pentru
personalul
de
specialitate.
2. Cursuri cu
specializare în
domeniul
relațiilor publice,
comunicării și
animației
culturale pentru
personalul din
muzee

7.
Includerea
muzeelor și a
colecțiilor
publice
în

1. Diversificarea
tipologiei
ocupaționale în
domeniul
cercetării,
conservării
și
restaurării.

patrimoniu

D.p.a.6
Valorificarea 7.
Formarea
superioară a patrimoniului profesională
a
personalului de
specialitate
în
vederea utilizării
instrumentelor
digitale.
8.
Sprijinirea
folosirii
instrumentelor
digitale
în
vederea creșterii
accesului
la
resursele
culturale
deținute
de
instituțiile
muzeale
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ansambluri
culturale vaste
care sub aspectul
unor
centre
culturale
să
permită
constituirea unor
poli de atracție
pentru vizitatori
localnici
și
pentru
turiști,
care
să
beneficieze nu
doar de serviciile
culturale oferite
în sensul punerii
în valoare a
patrimoniului
cultural, ci și de
creația culturală
curentă
4. Dezvoltarea
spațiilor
destinate
expunerii
și
depozitării
în
condiții
corespunzătoare
a colecțiilor și
patrimoniului
existent.
5.
Sprijinirea
utilizării
instrumentelor
digitale
în
vederea
protejării
și
promovării
patrimoniului
cultural deținut
de
instituțiile
muzeale.
6. Dezvoltarea
unui
sistem
informațional
complex care să
asigure creșterea

1. Crearea unui
sistem
informațional
complex
și
coerent care să
asigure evidența
bunurilor clasate,
gestiunea
și
monitorizarea
lor.

accesului
la
resursele
culturale
deținute
de
muzee
prin
intermediul
internetului
2. Cursuri cu
specializare în
domeniul
relațiilor publice,
comunicării și
animației
culturale pentru
personalul din
muzee.
3.Modernizarea
dotărilor tehnice,
a laboratoarelor
și atelierelor de
restaurare.

D.p.a.7.
Cursuri
cu
specializare în domeniul
relațiilor
publice,
comunicării și animației
culturale

D.p.a.8
Modernizarea
continuă
a
dotărilor
tehnice, a laboratoarelor și
atelierelor de restaurare
D.p.a.9.
Identificarea
nevoilor grupurilor țintă și
a unor noi mijloace de
promovare.

D.p.a.10
Creșterea
capacității de inovare,
rezolvare a problemelor și
dezvoltarea
activității
instituției

2.
Asumarea
concepției
marketing
în
activitatea
instituțiilor din
sistem, atât la
nivelul
structurilor
manageriale, cât
și al celorlalte
resurse umane
implicate
în
diverse proiecte
4.
Stoparea
diminuării
colecțiilor prin
pierderea,
înstrăinarea sau
neglijarea
recondiționării
5. Măsuri pentru
corectarea
veniturilor
construite
pe
criterii adecvate
specificului
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activității,
luându-se
în
calcul în mod
cumulativ
performanța
instituției
și
competențele
individuale
D.p.a.11
Întărirea
capacității instituționale și
de
administrare
a
programelor, acțiunilor și
activităților
culturaleducative

D.p.a.12. Creșterea rolului
instituțiilor de învățământ
în promovarea rolului
muzeului în activitatea de
învățare.

3.
Încurajarea
prin intermediul
programelor
muzeale
a
utilizării
și
reutilizării
monumentelor ,
ansamblurilor și
siturilor istorice
ca spații pentru
proiecte
culturale
interdisciplinaremodalitate de a
atrage categorii
de tineri care nu
frecventează în
mod
obișnuit
muzeele.
6.
Sporirea
rolului/ funcției
instituției școlare
în promovarea
rolului muzeelor
în activitatea de
învățare

Strategia de dezvoltare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”
cuprinde un obiectiv strategic general care reflectă prioritățile de dezvoltare ale
muzeului și considerăm că se integrează obiectivului strategic pentru domeniul muzee
definit în Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru
perioada 2014-2020.
Muzeul va desfășura în această perioadă o serie de activități cultural-educative,
racordate la standardele și direcțiile principale de evoluție ale culturii românești și
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europene, punând în valoare și dinamizând adresabilitatea către comunitate a ofertei de
bunuri și servicii culturale.
Specificitatea acestei instituții publice de cultură, interdisciplinaritatea și, mai ales,
adecvarea ofertelor culturale la trebuințele și solicitările comunității vor determina o
participare numeroasă și interactivă a publicului gorjean la toate activitățile muzeului.
Obiectivele specifice din Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu” au fost stabilite, cum era și firesc, urmând linia obiectivului
strategic general.
Astfel, în Planul de management pentru perioada 2013-2018 au fost propuse
programe și proiecte culturale orientate către public prin care dorim să obținem o
sporire a prezenței acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte formarea unui publicpartener specializat, diferențiat pe categorii în funcție de vârstă, statut familial, domenii
de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de recreere, dar și un loc în care
să participe activ la inițiative culturale și de promovare a protejării patrimoniului
cultural și natural.
Obiectivul specific 3 nu se regăsește în Strategia sectorială în domeniul culturii și
patrimoniului național pentru perioada 2014-2020.
Acest obiectiv a fost stabilit în planul de management deoarece muzeul derulează
proiecte de colaborare (expoziții temporare, congrese, simpozioane, comemorări,
festivaluri, etc.) cu instituții de profil din țară și străinătate, instituții de învățământ,
ONG-uri care au drept scop integrarea zestrei materiale și spirituale ale comunității
locale în conștiința și sensibilitatea celor care alcătuiesc publicul vizitator.
Referitor la direcțiile principale de acțiune așa cum au fost definite în Planul de
management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” considerăm că se
integrează în strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru
perioada 2014-2020.
Din analiza comparativă a obiectivelor și direcțiilor principale de acțiune cuprinse
în Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și a
celor cuprinse în Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național
pentru perioada 2014-2020 se poate concluziona că țintele propuse de către
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managementul muzeului pentru perioada 2013-2018 se integrează obiectivelor definite
la nivel național.
2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;
S-au derulat proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei.
I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural.
Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost:
1. Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului;
Promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în literaturii
de specialitate.
I.1. Subcapitolul – cercetarea ştiinţifică
Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală şi
cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului din
preistorie până în epoca medievală.
 Cercetările de supraveghere arheologică pe DN 66 (Rovinari-Bumbeşti Jiu)
Responsabili: Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea
Investigaţiile arheologice preventive în perioada 2013-2014 au depistat în punctul
„Lunci” o aşezare de epoca bronzului (cultura Verbicioara) cu locuinţe de suprafaţă
care au avut ca inventar vase ceramice întregi şi fragmentare şi obiecte de bronz.
De asemenea, cercetările din zona castrelor romane de la Bumbeşti Jiu – „Gară”
şi „Vârtop” au scos la iveală vestigiile unor clădiri realizate din piatră de râu legată cu
mortar. Inventarul arheologic specific secolelor II-III p.Chr. este foarte bogat fiind
reprezentat de vase ceramice fragmentare, materiale de construcţie din ceramică şi fier,
arme, piese de harnaşament, accesorii vestimentare etc.
În anul 2015 în această zonă a DN66 s-a realizat doar supravegherea arheologică,
recuperându-se doar fragmente ceramice.
 Cercetările arheologice preventive de pe „Varianta ocolitoare a Municipiului
Târgu Jiu”
Responsabil: Vasile Marinoiu
Investigaţiile arheologice preventive întreprinse pe parcursul anului 2015 au
reliefat existenţa a 6 situri arheologice care aparţin epocilor bronzului, geto-dacice şi
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medievală cu inventarul specific reprezentat din vase ceramice întregi şi fragmentare şi
piese metalice.
 Cercetarea de diagnostic arheologic şi evaluare de teren de la Bălăneşti.
Responsabil: Vasile Marinoiu
Lucrările de diagnostic arheologic au condus la identificarea unui nou sit
arheologic care conţine o necropolă plană de incineraţie care aparţine culturii getodacice din secolele II-I a.Chr. şi suprapune un nivel de locuire anterior. La acestea se
adaugă şi o mică aşezare din evul mediu (sec. XV-XVI) constituită din câteva bordeie.
I.2. Subcapitolul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil
I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului.
Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil aflat în
depozitul muzeului.
Proiecte realizate:
 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui număr de
1869 de bunuri culturale mobile existente în patrimoniul muzeului.
Responsabil:
 Înregistrarea în format digital a unui număr de 3137 bunuri culturale din Registrul
de evidenţă analitică.
Responsabili: Maria Părăianu, Carmen Şocu
 Întocmirea a 2032 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate în
colecţiile de arheologice, istorie şi geologie.
Responsabili: Valentin Pătraşcu, Delia Cochină, Adina Cotorogea, Daniela Pătraşcu.
 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul
muzeului prin cercetare, donaţii şi achiziţii (489 – istorie, 177 – arheologie, 230 –
etnografie, literatură – 1684, 5 – artă, 83 – ştiinţă)
Responsabil: Titus Zamfiroiu.
II Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.
Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea stării de
sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective:
 măsuri de conservare a patrimoniului;
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 asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii
şi depozite;
 restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu.
II.1 Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal.
Scop:
 Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale.
 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi
depozite conform cu normele de conservare.
Proiecte:
 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de
expoziţie şi depozite; corectarea condiţiilor de microclimat.
Responsabili: Ion Catană, Maria Părăianu, Mariana Bără, Adina Troacă.
 Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a patrimoniului
existent în expunere şi depozite.
Responsabili: Maria Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Sabina Lupu, Maria
Cartianu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu.
 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj
de la Curtişoara.
Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu.
 Lucrări de conservare primară la Cula Şiacu-Slivileşti.
Responsabil: Nicolae Hotoboc.
 Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi depozitele
muzeului.
Responsabili: Ion Catană, Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Sabina
Lupu, Doina Pană, Roza Cochină, Angela Vladimirescu.
 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă.
Responsabil: Ion Catană.
II.2. Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal
Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de întregire,
integrare şi completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să
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asigure o rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-şi păstreze
funcţionalitatea.
Proiecte realizate:
 Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică)
descoperite în urma certărilor arheologice (curăţiri, spălări, uscări, trieri).
III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal.
Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au fost:
 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de
expoziţii, simpozioane etc. în cadrul muzeului şi în judeţ;
 Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene.
III.1. Subcapitolul. Expoziţii de bază şi temporare.
III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei.
 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară
fotodocumentară.
Data şi locul: 23 ianuarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor
Naţionale, Colegiul Naţional „Spiru Harett”.
Responsabili: Valentin Pătraşcu, Adina Cotorogea.
 Gheorghe Plăveţi. Pictură, grafică, sculptură. Retrospectivă. Expoziţie
temporară.
Data şi locul: 29 ianuarie – 10 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Repere ale civilizaţiei populare tradiţionale. Expoziţie temporară de
etnografie.
Data şi locul: 12 februarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu.
 Culorile ortodoxiei. Polonia. Expoziţie temporară de fotografie.
Data şi locul: 1 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Voichi. Ponderabile. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 3 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
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Responsabili: Mihaela Cristea, Dumitru Hortopan.
 Practica semnului în pictură. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 5 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Limiti. Filomena D’Ambrozio. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 7 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Mihaela Cristea.
 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei.
Expoziţie temporară fotodocumentară.
Data şi locul: 7 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabili: Valentin Pătraşcu, Adina Cotorogea.
 Noaptea muzeelor.
Data şi locul: 16 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul
Literaturii „Tudor Arghezi” Târgu Cărbuneşti.
Responsabili: Dumitru Hortopan, Titus Zamfiroiu, Mihaela Cristea, Eugenia Firescu.
 Pentru Flavius Voican, al doile pas. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 8 iunie 2015, Muzeul de Artă.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Egografie. Expoziţie temporară de pictură, grafică, sculptură, ceramică şi
textile.
Data şi locul: 8 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Avant Brâncuşi. M.C. Donici. Etnosculptură. Expoziţie temporară.
Data şi locul: 23 iunie 2015, Muzeul de Artă.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Puritate (figurativ/nonfigurativ). Expoziţie temporară.
Data şi locul: 15 iulie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Albinel Firescu.
 „Aici ~ Acolo”. Expoziţie de grafică, pictură şi tehnică mixtă. Marcel Duţu.
Expoziţie temporară.
Data şi locul: 15 iulie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
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Responsabil: Albinel Firescu.
 Metaforme. Viorel Surdoiu. Pictură şi grafică. Expoziţie temporară.
Data şi locul: 2 septembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Dup Darie. Axix Mundi 3. Sculptură – desen. Expoziţie temporară.
Data şi locul: 10 septembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dumitru Hortopan, Mihaela Cristea.
 Nicu Gabriel Constantinescu. Pictură. Expoziţie temporară.
Data şi locul: 29 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Detectoare şi metale. Expoziţie temporară de arheologie.
Data şi locul: 30 decembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de
carte la sediul instituţiei.
 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 14 ianuarie 2015, Casa memorială Ecaterina Teodoroiu.
Responsabil: Valentin Pătraşcu.
 Florian Vaideanu, Durerea anului, Editura Semnănătorul, Tismana, 2015.
Lansare de carte.
Data şi locul: 25 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de carte gorjeni, Editura Semnănătorul –
Tismana.
Responsabil: Albinel Firescu.
 4th Balkan Early Metallurgy Symposium. Simpozion internaţioanl de
arheologie preistorică.
Data şi locul: 10-12 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: University College London – Institute of Archeology, Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Tudor Vladimirescu. In memoriam. Evocare istorică.
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Data şi locul: 27 mai 2015, Casa memorială Tudor Vladimirescu, Vladimir.
Responsabil: Ion Catană.
 Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie, ediţia a III-a.
Data şi locul: 28 - 29 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabili: Dumitru Hortopan, Gheorghe Calotoiu.
 Ion M. Ungureanu, 22 iulie 1953 – zi istorică pentru români, Editura
măiastra Târgu Jiu, 2015. Lansare de carte.
Data şi locul: 20 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Asociaţia cercetătorilor şi autorilor de carte gorjeni, Bibliotaca Judeţeană
„Christian Tell”, Primăria oraşului Ţicleni.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Cecilia Gurgui, Flori de Sânziene, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2015.
Lansare de carte.
Data şi locul: 24 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Muzeul Curtişoara la ceas aniversar – 1975 – 2015. Simpozion naţional de
etnografie.
Data şi locul: 28 – 30 august, 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la
Curtişoara.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Luptele de la Podul Jiului. Evocare istorică.
Data şi locul: 14 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Serviciul Judeţean Gorj al
Arhivelor Naţionale.
Responsabil: Valentin Pătraşcu.
 In memoriam Alexandru Ştefulescu (1856-1910). Evocare.
Data şi locul: 27 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu.
Responsabil: Valentin Pătraşcu.
 Un savant gorjean dat uitării. Ion Popescu Voiteşti. Evocare.
Data şi locul: 18 noiembrie 2015, Casa memorială Ion Popescu Voiteşti, Bălăneşti.
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Responsabili: Felicia Bantea, Delia Cochină.
III.1.3.5. Proiecte metamuzeale.
 Zborul. Recunoştinţă fără de sfârşit. Dansuri

inspirate după opera şi

aforismele lui Constantin Brâncuşi.
Data şi locul: 19 februarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Asociaţia „Măiastra” Constanţa.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Ziua Internaţională a dansului. Spectacol de balet.
Data şi locul: 29 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Asociaţia „Măiastra” Constanţa.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Festivalul copiilor „Maria Lătăreţu”, ediţia a IV-a
Data şi locul: 16 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Asociaţia „Doruleţ din România” Târgu
Jiu.
III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală.
 În bătătura bunicilor. Atelier de vacanţă pentru copii destinat familiarizării
cu gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale din cadrul acesteia.
Data şi locul: 22-26 iunie 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului
instituţiei.
 Ziua Eroilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 21 mai 2015, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia.
Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti.
Responsabil: Titus Zamfiroiu.
 Note Commune – conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei
moderne. Concert de muzică populară americană şi românească – Dan şi
Robin Kessinger/Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu.
Data şi locul: 9 aprilie 2015, Shopping City Târgu Jiu.
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Parteneri: Clay Center for the Arts and Sciences, Virginia de Vest, SUA, Liceul de Arte
Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu.
Responsabil: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan.
 Stâlpul – element primordial al civilizaţiei lemnului. Dialog cultural GorjMaramureş. Expoziţie temporară de etnografie.
Data şi locul: 8 mai 2015, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare.
Parteneri: Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare.
Responsabil: Albinel Firescu, Ion Catană.
 Yellow Bird. Apache Dancers. Spectacol extraordinar.
Data şi locul: 22-23 iunie 2015, Shopping City Târgu Jiu, Amfiteatrul Târgu Jiu.
Parteneri: Ambasada SUA, Bucureşti, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Shopping
City Târgu Jiu.
Responsabil: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan.
 GO, go, NGO. Proiect cultural european.
Data şi locul: 4-6 august 2015, Belec, Croaţia
Parteneri: Societatea de Cultură şi Artă Belec, Croaţia.
Responsabil: Alina Tiţa.
III.1.6. Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc..
În anul 2015 muzeul a participat la târguri şi festivaluri după cum urmează:
 Festivalul folcloric al copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediţia a III-a, 6 iunie 2015,
Alunu judeţul Vâlcea;
 Festivalul folcloric al copiilor „Domnica Trop”, ediţia a IV-a, Rovinari,
judeţul Gorj.
 Târgul meşterilor populari, ediţia a XXXVIII, 24-26 octombrie, Craiova,
judeţul Dolj.
 Festivalul Naţional de Folclor „Maria Lătăreţu”, ediţia a XXII-a, 9-12
noiembrie 2015, Târgu Jiu, Judeţul Gorj.
 Târgul de Turism al României, 13-16 noiembrie 2015, Bucureşti.
A participat la simpozioane sesiuni, colocvii şi conferinţe în afara judeţului.
 Sesiunea ştiinţifică de comunicări „Ţara Bârsei”, ediţia a XIV-a „Dinastii
culturale”, 15-16 aprilie 2015, Braşov;
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 Simpozionul Internaţional Drobeta 24-25 septembrie 2015, Drobeta Turnu
Severin;
 Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia a IV-a, 1-2 octombrie 2015, Sibiu;
 Conferinţa naţională de pedagogie muzeală, 4-6 noiembrie, 1015, Târgu Mureş;
 Cultură şi civilizaţie în Oltenia subcarpatică, Simpozion naţional 26-27
noiembrie 2015, Râmnicu-Vâlcea.
III.1.7. Proiecte ca partener.
 Brâncuşiana copiilor, ediţia a III-a. Expoziţie temporară.
Data şi locul: 13 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiatori: Cercul pedagogic al profesorilor de arte vizuale educaţie plastică şi
arhitectură al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Centrul Municipal de Cultură
„Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Biblioteca Judeţeană
„Christian Tell” Târgu Jiu.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Daniel Covei, Mugurel Petrescu, Marian Penea, Paul Mălăianu. Expoziţie de
fotografie.
Data şi locul: 20 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Ion Catană.
 Călătorie în adâncul mărilor şi oceanelor. Expoziţie temporară de ştiinţele
naturii.
Data şi locul: 25 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiatori: Muzeul Olteniei Craiova
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabili: Felicia Bantea, Delia Cochină.
 Ferma „Petic de rai”. Spectacol de teatru.
Data şi locul: 5 aprilie 2015, Casa Armatei, Târgu Jiu.
Iniţiatori: Asociaţia Refugiul Urban, Târgu Jiu.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
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Responsabil: Titus Zamfiroiu.
Data şi locul: 20 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Ion Catană.
 Lumină pentru copilărie. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 9 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Asociaţia pentru Cultură, Sport şi Reprezentare a Poliţiştilor de Pretutindeni.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Eroilor neamului românesc. Cinstire. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 20 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” Gorj.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Albinel Firescu.
 Icoana şi floarea. Expoziţie temporară.
Data şi locul: 28 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Palatul Copiilor Târgu Jiu.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Festivalul „Tarafuri şi Fanfare”
Data şi locul: 30 august 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Aurelian Iulius Şuţă – ŞAI. Retrospectivă de idei. Expoziţie de caricatură.
Data şi locul: 23 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Cristian Sida. Pictură. Expoziţie temporară.
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Data şi locul: 26 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Bârncuşi”
Târgu Jiu.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 Servus, Cluj! Expoziţie tematică de pictură şi grafică.
Data şi locul: 17 noiembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda”
Cluj Napoca.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
 „Ion Popescu – Voiteşti – Pietrele ţin minte”. Masă rotundă, ediţia a II-a,
Bălăneşti.
Data şi locul: 21 noiembrie 2015, Casa memorială Ion Popescu – Voiteşti, Bălăneşti.
Iniţiatori: Asociaţia „Salvaţi identitatea satului”, Primăria comunei Bălăneşti.
Parteneri: Şcoala Gimnazială Ion Popescu- Voiteşti, Bălăneşti, Muzeul Judeţean Gorj
„Alexandru Ştefulescu”.
Responsabil: Delia Cochină.
3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse;
În anul 2014 muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu funcţiile principale
ale instituţiei.
Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural a avut ca obiective
dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj,
introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi externă. În cadrul acestui
program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au avut ca scop colaborarea riguroasă a
unor activităţi care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică evoluţia
comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca
bronzului şi până în epoca medievală. Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de
evidenţă a patrimoniului cultural mobil existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de
cercetare, donaţie şi achiziţie.
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În anul 2014 au fost întocmite 1869 de fişe analitice de evidenţă şi introduse în
programul DocPAT.
De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor
culturale au fost introduse 3137 de piese.
Au fost inventariate un număr de 2032 bunuri culturale.
S-a întocmit documentaţia pentru a fi incluse în categoria Tezaur (3 piese de
arheologie) şi Fond (21 de tablouri) mai multe bunuri culturale mobile.
A fost editat nr. XVII al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu un larg
ecou în lumea ştiinţifică.
Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a desfăşurat
sub forma a două proiecte care au urmărit menţinerea stării de sănătate a obiectelor de
muzeu.
Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea
nemodificată a formei şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii
microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conforme cu normale de
conservare.
Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la

Muzeul Arhitecturii

Populare din Gorj de la Curtişoara.
De asemenea, s-a demarat activitatea de reamenajare a depozitelor de la Muzeul
de Artă având la bază principiul tipodimensionării.
S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere şi
depozite şi s-au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare.
Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea de
tratamente chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului cultural astfel
încât să-şi păstreze funcţionalitatea.
Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialor în urma
cercetărilor arheologice.
Programul Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma unor
proiecte ale căror obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat
prin organizarea de expoziţii, simpozioane, aniversări, evocări etc. în cadrul muzeului,
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în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a urmărit integrarea activităţii instituţiei în
sfera preocupărilor comunităţii gorjene.
Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, festivaluri,
momente coregrafice care au avut drept scop diversificarea ofertei culturale, atragerea
unui public cât mai numeros şi creşterea vizibilităţii instituţiei.
Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de chestionare
care au privit expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea creionării profilului
vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei.
C. Organizarea, funcţionare instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau
reorganizare, mai bună, după caz:
1. măsuri de organizare internă;
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” îşi desfăşoară activitatea având ca
fundament Regulamentul de Organizare şi Funcţionare întocmit în baza Legii 311/2013
a Muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare, a altor ordine şi norme
specifice muzeului şi a Regulamentului de Ordine Interioară.
În anul 2015 s-a modificat Statutul de funcţii prin transformarea postului de
desenator, treapta profesională I în post de muzeograf, gradul profesional debutant la
Secţia de istorie şi arheologie.
Modificarea propusă s-a realizat cu încadrarea în numărul maxim de posturi
aprobate pentru anul 2015 şi bugetul cheltuielilor de personal fiind aprobată prin
Hotărârea nr. 84/11.09.2015 a Consiliului Judeţean Gorj.
În anul 2015 s-a organizat concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
1 (un) post restaurator ceramică, gradul profesional debutant, 1 (un) post consilier
juridic, gradul profesional II, 1 (un) post supraveghetor gradul profesional I şi 1(un)
post muzeograf, gradul profesional debutant din cadrul Secţiei de istorie şi arheologie.
În urma desfăşurării concursurilor toate cele 4 (patru) posturi au fost ocupate pe o
perioadă nedeterminată.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne.
În anul 2015 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a înaintat adresa nr.
682/2015 prin care solicită modificarea Statului de funcţii al instituţiei.
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În esenţă este vorba de transformarea postului de desenator, treapta profesională I
în post de muzeograf, gradul profesional debutant din cadrul Secţiei de istorie şi
arheologie.
Propunerea muzeului a fost aprobată în Şedinţa Consiliului Judeţean Gorj prin
hotărârea nr. 84/11.09.2015.
3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere.
Conform art. 12, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” managementul instituţiei este asigurat
de un director (manager).
În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de administraţie, ca
organ deliberativ de conducere.
Anul trecut, Consiliul de administraţie a avut 13 întruniri luându-se măsuri pentru
desfăşurarea normală şi eficientă a activităţii instituţiei. Acestea au vizat activitatea
editorială, activitatea consignaţiei, publicarea de materiale de promovare, modificarea
Regulamentului de Ordine Interioară, achiziţionarea de bunuri culturale mobile şi
imobile, stabilirea preţului de vânzare a unor suveniruri etc.
Tot în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu ştiinţific cu rol
consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor,
colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.
În anul 2015, Consiliul ştiinţific s-a întrunit de 7 (şapte) ori asigurându-se cadrul
firesc de dezvoltare a strategiei culturale a muzeului.
Astfel, s-au aprobat planurile de activitate pe anul 2015, planul editorial,
achiziţionarea de bunuri culturale mobile şi imobile, Agenda culturală pentru 2016,
reorganizarea unor expoziţii de bază de la obiectivele muzeului situate în teritoriu etc..
Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie.
4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri
evaluare, promovare, motivare/sancţionare);
Muzeul

Judeţean

Gorj

„Alexandru

Ştefulescu”

are

o

structură

organizatorică funcţională care corespunde misiunii şi scopurilor sale, desfăşurându-şi
activitatea în mai multe locuri.
În linii mari, schema de posturi este completă respectându-se disciplina muncii.
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Angajaţii au pregătirea profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care o
îndeplineşte, realizând sarcinile trasate în condiţii de respectare a calităţii şi termenilor
stabilite de manager. Unii manifestă iniţiativă şi creativitate.
Tehnicile motivaţionale folosite în Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
au ca fundament ideea că omul reprezintă cea mai preţioasă resursă din instituţie.
O modalitate de a motiva personalul angajat este asigurarea retribuţiei lunare la
data stabilită în contractul individual de muncă. Acest lucru echivalează cu posibilitatea
angajaţilor de a-şi satisface trebuinţele fiziologice şi spirituale.
Tehnicile motivaţionale însumează o gamă variată vizând mai ales evoluţia
profesională şi personală a individului, recunoaşterea, aprecierea etc.
Mai exact, în cadrul Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” managerul:
-

reîntocmeşte anual fişele postului în care sunt precizate clar atribuţiile
fiecărui salariat;

-

comunică clar sarcinile de serviciu, parametrii calitate/timp, modul în
care se realizează controlul;

-

asigură participarea specialiştilor la formele de perfecţionare promovate
de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Profesională;

-

stimulează

angajaţii

să-şi

desăvârşească

educaţia

şi

pregătirea

profesională prin participarea la studii superioare sau studii aprofundate
de profil;
-

creează, în funcţie de activitate, echipe de lucru armonizate care
conlucrează la îndeplinirea sarcinilor;

-

recunoaşte realizările profesionale în timpul întâlnirilor trimestriale de
analiză, precum şi mustrarea celor care au realizat abateri;

-

propune angajaţii cu rezultate remarcabile la promovări;

-

asigură cadrul de colaborare a muzeografilor cu organizaţii profesionale
de profil;

-

permite muncitorilor inventivi să participe la luarea deciziilor.
Managementul este exigent, perseverent şi flexibil care stimulează

creativitatea prin angajarea muzeografilor în căutarea de soluţii la unele probleme
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concrete, să promoveze lucrul în echipă şi să acţioneze potrivit în mai multe din
situaţiile ivite.
Existenţa unei comunicări ample, deschise asupra muncii şi semnificaţiei
sale facilitează înţelegerea şi destinderea atmosferei de muncă din instituţie.
O atenţie specială s-a acordat în anul 2015 pregătirii profesionale şi perfecţionării
personalului muzeal:
N
r.

PROGRAM
NUME/PREN DENUMIR

cr UME

E CURS

DE

PREGĂTIRE/PER
FECŢIONARE
PROFESIONALĂ

t.
1. HORTOPAN
DUMITRU

Manager

Curs

cultural

perfecţionare

CATEGORIE
DE
PERSONAL

de Manager

PERIOADA/
LOCUL

02-05 martie,
Modulul

I,

Târgu Jiu
17-20
noiembrie,
Modului

II,

Târgu Jiu.
2. BĂLĂCESCU Achiziţii
GEORGETA
3. COCHINĂ
DELIA

Specializare

Contabil-şef

Băile Felix.

publice
Bazele

03-06 august

Curs perfecţionare

Muzeograf

muzeologiei

7-12
decembrie,
Modului

III,

Bucureşti.
4. TROACĂ
NICOLETA

Curs

Curs de

Supravegheto

13-20

restaurare

perfecţionare

r

noiembrie,

textile

Modului

II,

Bucureşti.
5. RĂDOESCU

Curs

Curs perfecţionare

Restaurator

23-27

OCTAV

restaurare

noiembrie,

EMILIAN

ceramică

Modului
Bucureşti.
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I,

În ceea ce priveşte evaluarea personalului instituţiei pentru anul 2015 marea majoritate a
angajaţilor o a obţinut FOARTE BINE, iar unii BINE.
În anul 2015 nu s-a promovat în grade profesionale imediat superioare deoarece
nu s-au îndeplinit condiţiile legale.
De asemenea nu au fost sancţionat nici un angajat.
5.

Măsuri

luate

pentru

gestionarea

patrimoniului

instituţiei,

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor.
În anul 2015 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor probleme:
 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă având ca fundament
tipodiemnsionarea;
 Reparaţii curente la clopotniţa bisericii „Sf. Gheorghe” (schimbarea învelitorii şi
tălpilor de susţinere) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la
Curtişoara;
 Reparaţii curente la poarta casei Ion Hărângică de la Dobriţa (schimbarea
învelitorii) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara;
 Reparaţii curente la poarta gospodăriei Dumitru Mihai de la Timişeni (refacerea
învelitoarei) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara;
 Reparaţii curente la vatra casei de la Glodeni (refacerea în totalitate) din cadrul
Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara;
 Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor expoziţiei temporare din
cadrul Muzeului de Istorie şi Arheologie;
 Reparaţii curente la acoperişul culei de la Şiacu – Slivileşti;
 Reparaţii curente la poarta casei de la Ţicleni (schimbarea învelitorii) din cadrul
Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara;
 Reparaţii curente la poarta de intrare (schimbarea învelitoarei) din cadrul
Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara;
6. măsuri luate în urma controalelor, verificări/auditări din partea autorităţilor
sau a unor organisme de control în perioada raportată;
Din raportul de audit din data de 29 iunie 2015 pentru rectificarea Sistemului de
Management al Calităţii prin ISO 9001: 2008 s-a constatat că „Funcţiile de
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conducere/coordonare sunt implicate direct şi concret în procesul de implementare şi
menţinere a SM (Simultan cu asigurarea resurselor necesare) în scopul îmbunătăţirii
continue a SM şi creşterii performanţei generale… Sistemul de Management aplicat este
documentat, implementat corespunzător şi eficace”.
În perioada 8 iunie – 17 iulie 2015 instituţia a fost verificată de către Compartimentul
Audit Intern al Consiliului Judeţean Gorj. Intervalul supus auditului a fost 1 ianuarie 201331 decembrie 2014.
Obiectivele misiunii de audit au vizat: organizarea instituţiei, asigurarea sarcinilor şi
limitelor de autorizare, asigurarea mecanismelor şi instrumentelor de control, organizarea
registrelor de contabilitate, conducerea activităţii financiar-contabile, organizarea şi
efectuarea CFP şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
În urma verificării a fost realizat Raportul de audit intern care a întocmit un Program de
acţiune în vederea implementării recomandărilor şi să raporteze echipei de auditori interni,
stadiul implementării acestora.
Evaluarea a echipei de auditori a avut la bază analiza activităţilor desfăşurate în cadrul
entităţii şi bunei practici în domeniu şi discuţiile care au avut loc cu reprezentanţii
instituţiei audiate, cu ocazia şedinţei de închidere cu privire la recomandările echipei de
auditori apreciate ca fiind realiste şi fezabile.
Recomandările din Programul de acţiune au fost, ulterior, implementate.
În perioada 7 septembrie – 15 octombrie 2015 s-a desfăşurat misiunea de control din
partea Compartimentului Control Intern din cadrul Consiliului Judeţean Gorj.
Misiunea de control a avut ca obiective: modul de respectare a dispoziţiilor legale
referitoare la gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti pe baza documentelor primare şi
contabile, modul de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi valorificarea rezultatelor inventarierii conform
reglementărilor în vigoare şi modul de gestionare şi analiză a riscurilor la nivelul instituţiei.
Perioada controlată a fost 1 ianuarie – 31 decembrie 2014.
În urma controlului echipa de auditori nu a formulat recomandări pentru a fi soluţionate.
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D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu
bilanţul contabil al perioadei raportate:
Nr. CATEGORII

- mii lei PROGRAMAT REALIZAT

crt.

lei

lei

1.

Venituri proprii

232.000

244.085

2.

Subvenţii

2.019.600

2.006,225

3.

Cheltuieli de întreţinere şi pentru realizarea 1.146,410

1.145,736

programului anual (bunuri şi servicii
4.

Cheltuieli de personal

1.045,900

1.045/301

5.

Cheltuieli de capital: investiţii

59.290

59.273

6.

Cheltuieli pentru reparaţii capitale

-

-

2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată,
conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Nr.

Indicatori de performanţă

Perioada evaluată

crt.
1.

2015
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 35,36
cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari (lei)

2.

Fonduri nerambursabile (mii lei)

14,90

3.

Număr de activităţi educaţionale

63

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de 252
presă)

5.

Număr de beneficiari neplătitori

12.074

6.

Număr de beneficiari plătitori

51.788

7.

Număr de expoziţii/Număr de

29

reprezentaţii/frecvenţă media zilnică
8.

Număr de proiecte/acţiuni culturale

63

9.

Venituri proprii din activitatea de bază (lei)

132.165

10.

Venituri proprii din alte activităţi (lei)

97.929
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E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin proiectul de management:
Se realizează prin raportarea la:
1. Viziune;
Indiferent de timp şi spaţiu, muzeul s-a impus ca instituţia care colecţionează,
tezaurizează, conservă şi restaurează mărturii ale trecutului.
Muzeul

reprezintă conştiinţa la care a ajuns comunitatea despre propria ei

activitate culturală. Muzeul îi ajută pe oameni să privească în trecut.
2. Misiune.
Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a
colecţiona, conserva, cerceta, restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei,
mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, în special
din arealul Gorjului, folosind ca modalitate de expresie patrimoniul muzeal pe care îl
deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.
Mesajul pe care îl are instituţia este următorul: Priveşte în trecut! Cunoaşte
identitatea locală, cultura şi civilizaţia acestor locuri.
3.Obiective (generale şi specifice)
 Obiectiv general: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale a muzeului, mai
ales prin integrarea dimensiunii participative şi prin reliefarea rolului educaţional
şi de prezervare a zestrei materiale şi spirituale a comunităţii gorjene.
 Obiective specifice:
 Consolidarea statutului pe care îl are muzeul ca element de coeziune
socială, atât în mediul rural, prin promovarea tradiţiilor ţărăneşti cât
şi în mediul urban prin definirea identităţii culturale orăşeneşti
 Promovarea muzeului ca un veritabil centru cultural pentru
comunitatea gorjeană.
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi
străinătate, cu instituţii de învăţământ.
4. strategia culturală pentru întreaga perioadă de management.
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Pentru realizarea acestor obiective trebuie corelate organic cu funcţiile specifice
ale muzeului care sunt constituirea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal,
evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea sa, punerea în valoare a patrimoniului în
scopul cunoaşterii, educării şi recreării.
Prin aceasta este necesară respectarea următoarelor direcţii de acţiune pe termen
scurt, mediu şi lung:
 organizarea funcţională a muzeului;
 dezvoltarea capacităţii manageriale;
 continuarea formării profesionale şi specializării pentru personalul auxiliar
şi de specialitate;
 asigurarea cu personal a tuturor obiectivelor muzeale din oraş şi teritoriu;
 consolidarea spiritului de echipă;
 alocarea unor resurse adecvate pentru cheltuielile de investiţii;
 asigurarea securităţii patrimoniului;
 consolidarea colaborărilor internaţionale pentru promovarea valorilor de
patrimoniu;
 valorificarea superioară a patrimoniului,
 cursuri cu specializare în domeniul relaţiilor publice, comunicării şi
animaţiei culturale;
 modernizarea continuă a dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi atelierelor de
restaurare;
 consolidarea-restaurare clădirilor – monument istoric intrate recent în
administrarea muzeului;
 identificarea nevoilor grupurilor ţintă;
 identificarea unor noi mijloace de promovare;
 asigurarea resurselor financiare pentru reparaţii şi dotări;
 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;
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 întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor,
acţiunilor şi activităţilor cultural-educative;
 atragerea de fonduri din surse externe;
 gestionarea eficientă a bugetului;
 creşterea rolului instituţiilor de învăţământ în promovarea rolului muzeului
în activitatea de învăţare.
5. strategie şi plan de marketing.
Pentru următoarea perioadă de management muzeul îşi va păstra acelaşi mesaj.
Rolul de instituţie care colecţionează tezaurizează, conservă şi restaurează
mărturiile trecutului va constitui o prioritate şi pentru această perioadă.
Astfel, prin implicarea colectivului muzeal în actele şi manifestările cultural –
educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, proiectelor metamuzeale,
prin pregătirea profesională a specialiştilor, prin reorganizarea depozitelor, îmbogăţirea
şi amenajarea unor expoziţii de bază, dar şi prin cercetarea ştiinţifică a patrimoniului
cultural local vom urmări să consolidăm rolul şi locul muzeului de important locaş de
cultură pe piaţa culturală judeţeană.
Muzeul va desfăşura în continuare o serie de activităţi cultural-educative,
racordate la standardele şi direcţiile principale de evoluţie ale culturii româneşti şi
europene, punând în valoare şi dinamizând adversabilitatea către comunitate a ofertei de
bunuri şi servicii culturale.
Specificitatea acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea şi, mai
ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările comunităţii vor determina
o participare numeroasă şi interactivă a publicului gorjean la toate activităţile muzeului.
Se va căuta să centrăm activitatea muzeului pe beneficiile, aşteptările şi dorinţele
publicului larg.
Pentru aceasta, muzeul trebuie să acţioneze în următoarele direcţii:
 prezentarea şi cercetarea echilibrată şi selectivă a colecţiilor;
 facilitarea accesului la informaţie a publicului prin organizarea de programe
adecvate,
 adaptarea unor programe de formare şi informare a publicului consumator al
actului cultural muzeal;
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 realizarea periodică de sondaje de opinie a vizitatorilor şi a nevoilor de informare
a acestora;
 atragerea de finanţări, inclusiv de cofinanţări naţionale şi internaţionale,
sponsorizări;
 creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii locale.
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management.
Nr. Denumire
crt. program
1. Cercetarea
ştiinţifică
evidenţa
patrimoniului
muzeal

2.

Conservarea
restaurarea
patrimoniului
muzeal

Descriere
-dezvoltarea
şi
şi evidenţa
patrimoniului;
-promovarea
valorilor istorice şi
arheologice
din
judeţul Gorj
-realizarea
unor
studii de specialitate
editarea
revistei
„Litua. Studii şi
cercetări”

şi -activităţi
care
urmăresc
menţinerea stării de
sănătate a piesei de
muzeu:
-măsuri
de
conservare primară;
-asigurarea
unui

Scop

Grup ţintă

-elaborarea
riguroasă a unor
proiecte care să
prezinte
într-o
succesiune
culturală
şi
cronologică
evoluţia
comunităţii
umane
sesizate
arheologic
pe
teritoriul gorjului
din antichitate şi
până în epoca
modernă;
-întocmirea
documentelor de
evidenţă
tradiţională
şi
informatizată
a
patrimoniului
cultural mobil.
-reliefarea
în
revista „Litua” a
activităţii
de
cercetare
ştiinţifică
a
muzeului
-păstrarea
nemodificată
a
formei
şi
structurii
bunurilor
muzeale;
-asigurarea unor
condiţii

2013-2018
comunitatea
locală;
-elevi;
-studenţi;
-specialişti
din muzeu
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Perioada

2013-2018
comunitatea
locală;
copii;
-tineri;
-adulţi;
-vârstnici;
-specialişti

3.

Valorificarea
patrimoniului
muzeal

4.

Programe
metamuzeale

5.

Promovarea
turistică
patrimoniului
cultural
judeţului Gorj

mediu
optim
permanent
pentru
piesele
muzeale
aflate în expoziţie şi
depozite;
-ateliere de vacanţă,
ateliere de creaţie
pentru elevi.
-restituirea formei
originale a bunului
cultural
-organizarea
de
expoziţii de bază
sau
temporare,
simpozioane,
aniversări,
comemorări, lansări
de carte, etc. în
cadrul muzeului, în
judeţ şi în ţară.
-prelegeri
despre
evenimente
şi
personalităţi istorice
care au marcat
istoria locală şi
naţională;
-ateliere de vacanţă,
ateliere de creaţie
pentru elevi.
-organizarea
de
spectacole,
momente
coregrafice (balet),
festivaluri

-participarea
la
a săptâmîna
turismului gorjean;
al -încheierea
de
parteneriate
cu
agenţiile de turism;
-consilierea
în

microclimatice
în domeniu
optime în spaţiile
expoziţionale şi
depozite

Atragerea
unui
public cât mai
numeros
şi
diversificat;
-creşterea
numărului
de
vizitatori;
-creşterea
vizibilităţii
instituţiei;
-integrarea
activităţii
muzeului în sfera
preocupărilor
comunităţii
gorjene;

-copii;
2013-2018
-tineri;
-adulţi;
-vârstnici;
-specialişti
din muzee;
-oameni de
cultură.

-diversificarea
ofertei culturale;
-atragerea
unui
public cât mai
numeros;
-creşterea
numărului
de
vizitatori;
-creşterea
vizibilităţii
instituţiei
-sporirea
vizibilităţii
instituţiei;
-creşterea
numărului
de
vizitatori;
-creşterea

-copii;
-tineri,
adulţi;
-vârstnici;
-artişti
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-copii,
tineri,
adulţi;
- vîrstnici;
comunitatea
locală
şi

6.

Programul
cercetare
sociologică

vederea
realizării
unor
filme
documentare ori de
promovare;
de -completarea
de
chestionare
care
privesc
atât
expoziţiile de bază,
cât şi cele temporare

veniturilor proprii

-conturarea
profilului
vizitatorului;
-îmbunătăţirea
activităţii.

naţională;
- agenţii de
turism;
-străini
-vizitatorii; 2014-2018
-elevii;
-studenţi;
-adulţi;
-vârstnici

7. proiecte din cadrul programelor;
1. Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului muzeal
Nr. Proiect
crt

Obiective

1.

Cercetarea
arheologică
sistematică
în
aşezarea
getodacică de la Stoina
„Toiaga”

2.

Cercetarea
etnografică
judeţului Gorj

3.

Cercetare
arheologică
teren

a

de

Grup ţintă

Valoare
Perioada
obţinută
Surse
posibile de
finanţare
-reluarea
-comunitatea
30.000lei/an 2015
cercetărilor
locală;
Buget
aheologice în acest -studenţi;
Muzeul
sit arheologic;
arheologi;
Judeţean
-îmbogăţirea
-copii,
tineri, Gorj
patrimoniului
adulţi, vârstnici
muzeal;
-realizarea
unor
studii arheologice
-cercetarea
-comunitatea
10.000
2015
potenţialului
locală;
lei/1n
etnografic
al -copii,
tineri, Buget
judeţului Gorj;
adulţi, vârstnici;
Muzeul
-îmbogăţirea
-etnografi
Judeţean
patrimoniului
Gorj
muzeal cu bunuri
culturale mobile şi
imobile;
realizarea
unor
studii de etnografie
-verificarea de situri -comunitatea
6000 lei/an
arheologice incerte; locală;
Buget
-descoperirea
de -arheologi
Muzeul
situri
arheologice
Judeţean
inedite;
Gorj
-îmbogăţirea
patrimoniului
muzeal
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4.

5.

Evidenţa analitică -evidenţa
şi
a
patrimoniului documentarea care
cultural mobil
intră în patrimoniul
muzeului;
-clasarea bunurilor
culturale;
-operarea în baza de
date DOCPAT de
evidenţă
a
patrimoniului;
-continuarea
înregistrării
în
Registrul
informatizat pentru
evidenţa analitică a
bunurilor culturale
Editarea revistei -valorificarea
„Litua. Studii şi cercetării ştiinţifice
cercetări”

-specialiştii
muzeu

din 2000 lei/an
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj

2015

-specialişti
muzeu;
-profesori,
-studenţi

din 6000 lei/an
buget
Muzeul
Judeţean
Gorj

2015

2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal
Nr. Proiect
crt

1.

2.

Grup ţintă

Obiective

Valoare
Perioada
estimată
Surse
posibile de
finanţare
Conservarea patrimoniului -aplicarea
de 50.000
2015
muzeal
măsuri de ordin comunitatea lei/an
preventiv la scara locală;
Buget
întregului
-copii,
Muzeul
patrimoniu;
tineri,
Judeţean
-consolidarea
adulţi,
Gorj
capacităţii
vârstnici
muzeului de a-şi
îndeplini misiunea
de conservare şi
protejare
Restaurarea patrimoniului -restaurarea formei 3000 lei/an 2015
muzeal
originale
a comunitatea Buget
obiectului muzeal locală;
Muzeul
prin
diverse -copii,
Judeţean
procedee şi aplicări tineri,
Gorj
de tratamente care adulţi,
să-i asigure o vârstnici
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rezistenţă
îndelungată, astfel
încât să-şi redea
istoria şi să-şi
păstreze
funcţionalitatea
3. Valorificarea patrimoniului muzeal
Nr Proiect
.
crt

1.

2.

3.

4.

Grup ţintă

Obiective

Ecaterina Teodoroiu în -reliefarea
memoria gorjenilor
personalităţii
Ecaterinei
Teodoroiu;
-reînvierea
sentimentului
patriotic
24 ianuarie 1859 – Unirea -organizarea
de
Principatelor Dunărene
expoziţii
fotodocumentare
şi
desfăşurarea
de
lecţii de istorie în
muzeu,
-îmbogăţirea
cunoştinţelor
de
istorie
Constantin Brâncuşi. In -reliefarea
memoriam
personalităţii
lui
Constantin
Brâncuşi;
-organizarea
de
expoziţii,
concursuri, mese
rotunde,
cunoaşterea
şi
respectarea operei
brâncuşiene de la
Tg-Jiu;
-aprecierea
valorilor culturale
Muzeul pe înţelesul celor -organizarea
de
mici
vizite la muzeu;
-organizarea
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Valoare
Perioada
estimată
Surse
posibile de
finanţare
-elevi;
100 lei/an
2015
-studenţi;
Buget
Muzeul
comunitatea Judeţean
locală
Gorj

-elevi;
-studenţi;
comunitatea
locală

150 lei/an
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj

2015

-elevi;
-studenţi;
-oameni de
cultură;
comunitatea
locală

1000 lei/an 2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj
sponsorizări

-preşcolari;
-cadre
didactice;

500 lei/an
Buget
Muzeul

2015

5.

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

6.

Tudor Arghezi şi Gorjul

7.

Tradiţii şi meşteşuguri în
Gorjul de odinioară

atelierelor
de
creaţie şi expoziţii;
-să identifice şi să
denumească
obiective
monument istoric
din Tg-Jiu;
-să
cunoască
evenimente
importante
din
istoria poporului
român;
-familiarizarea cu
muzeul.
-organizarea
de
expoziţii
fotodocumentare în
oraş şi teritoriu;
-îmbogăţirea
cunoştinţelor
de
istorie,
-reliefarea
personalităţii
marelui
poet
român;
-organizarea
de
vizite,
simpozioane,
concursuri,
recitaluri,
-întâlniri cu poeţi
gorjeni
contemporani
-organizarea
de
expoziţii temporare
care să valorifice
patrimoniul
etnografic
al
muzeului;
-desfăşurarea
de
acţiuni
pentru
cunoaşterea,
conservarea
şi
promovarea
valorilor
etnografice;
-dezvoltarea
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-părinţi

Judeţean
Gorj
sponsorizări

-elvi;
-studenţi;
cadre
didactice

200 lei/an
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj

-elevi,
-studenţi;
comunitatea
locală
-scriitori

200 lei/an 2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj

-preşcolari;
-elevi;
-studenţi;
comunitatea
locală

900 lei/an 2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj,
sponsorizări

2015

personală
a
participanţilor prin
asimilarea
de
cunoştinţe despre
arta populară;
-întâlniri
cu
meşteşugari;
-oferirea
de
oportunităţi
de
petrecere
a
timpului liber;
-reînvierea
unor
obiceiuri
8. Zilele
Muzeului -organizarea
de
Arhitecturii Populare din expoziţii
Gorj de la Curtişoara
temporare;
-familiarizarea cu
satul gorjenesc de
odinioară
-prelegeri şi studii
ştiinţifice
cu
privire
la
patrimoniul
etnografic;
-reamenajarea unor
obiecte
de
arhitectură
vernaculară;
-organizarea
de
simpozioane
ştiinţifice naţionale
9. Ion Popescu Voiteşti, -reliefarea
savantul
personalităţii
geologului
Ion
Popescu Voiteşti;
-familiarizarea
participanţilor cu
spaţiul
Casei
memoriale
„Ion
Popescu Voiteşti”;
-organizarea
de
aniversări,
comemorări,simpo
zioane
10 Ziua Eroilor
-organizarea
de
.
prelegeri referitor
la eroii locali din
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comunitatea
locală;
-elevi;
-studenţi;
-specialişti
în
etnografie;
-oameni de
cultură

6000 lei/an 2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj,
sponsorizări

-elevi;
-studenţi;
-geologi;
comunitatea
locală

200 lei/ an
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj

2015

800 lei/an 2015
comunitatea Buget
locală din Muzeul

teritoriul
comunităţilor
gorjene;
-cultivarea
sentimentului
patriotic,
-realizarea
unor
mape tematice
11 Tudor Vladimirescu în -reliefarea
.
memoria gorjenilor
personalităţii
lui
Tudor
Vladimirescu;
-familiarizarea
participanţilor cu
spaţiul
Casei
memoriale „Tudor
Vladimirescu”
-organizarea
de
simpozioane,
momente literarartistice;
-cultivarea
sentimentului
patriotic
12 Zilele
Europene
ale -organizarea
de
.
Patrimoniului
expoziţii temporare
şi
vizite
la
monumente
istorice;
-cunoaşterea mai
bine
a
patrimoniului
cultural;
-protejarea
patrimoniului
cultural
13 Epoca
bronzului
în -organizarea unei
.
Oltenia
sesiuni
de
comunicări
ştiinţifice
cu
privire la epoca
bronzului
în
Oltenia
14 Noaptea muzeelor
-promovarea
.
patrimoniului
muzeului;
-organizarea
de
51

teritoriul
judeţului

Judeţean
Gorj

-copii;
-tineri;
-adulţi;
-vârstnici;
comunitatea
locală

600 lei/an 2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj

-copii;
-tineri;
-adulţi;
-vârstnici;
-specialişti
în
patrimoniu;
comunitatea
locală

1000 lei/an
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj
-parteneri
(DJC Gorj)

-arheologi

4000 lei/an 2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj,
sponsorizări

-copii;
-tineri;
-adulţi;
-vârstnici;

10.000
2015
lei/an Buget
Muzeul
Judeţean

2015

expoziţii
temporare;
-derularea
de
video-proiecţii;
-atragerea
de
voluntari;
-momente
coregrafice
15 Atelier de
creaţie -valorificarea
.
etnografică
potenţialului
etnografic
al
Muzeului
Arhitecturii
Populare din Gorj
de la Curtişoara
16 În bătătura bunicilor
-familiarizarea
.
participanţilor cu
meşteşuguri
şi
ocupaţii
tradiţionale
din
Gorjul de odinioară

Gorj
comunitatea
locală

2000 lei/an 2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj
sponsorizări
-copii;
500 lei/an
2015
-profesori
Buget
-bibliotecari Muzeul
Judeţean
Gorj
sponsorizări
17 1 Decembrie – Ziua -organizarea
de -elevi;
200 lei/an
2015
.
Naţională a României
expoziţii
-studenţi;
Buget
fotodocumentare
-profesori,
Muzeul
care să realizeze Judeţean
etapele
Marii comunitatea Gorj
Uniri;
locală
-cultivarea
sentimentului
patriotic
18 Zilele Recunoştinţei
-cinstirea memoriei -elevi;
200 lei/an
2015
.
eroilor
din -studenţi;
Bugetul
decembrie 1989
Muzeului
comunitatea Judeţean
locală
Gorj
19 Artişti plastici români de -organizarea
de 4000 lei/an 2015
.
ieri şi de azi
expoziţii temporare comunitatea Buget
de
pictură, locală;
Muzeul
sculptură, grafică, -elevi;
Judeţean
fotografie, etc
-studenţi;
Gorj
-aprecierea
-oameni de valorilor culturale; cultură;
sponsorizări
-aprofundarea
-artişti
cunoştinţelor
plastici
despre
artiştii
plastici români;
52

-elevi;
-profesori

20 Arta prin ochii copiilor
.

-formarea atitudinii
de respect faţă de
operele de artă
-dezvoltarea
interesului copiilor
pentru cultură şi
artă;
-stimularea
creativităţii
şi
aptitudinilor
copiilor;
-organizarea
de
expoziţii temporare
de pictură, desen;
modelaj

-elevi;
-profesori,
-artişti
plastici

100 lei/an
2015
buget
Muzeul
Judeţean
Gorj,
sponsorizări

4. Programe metamuzeale
Grup ţintă

Nr.
crt

Proiect

Obiective

1.

Festivalul copiilor „Maria -cinstirea memoriei
Lătăreţu”
şi activităţii Mariei
Lătăreţu;
-promovarea
tinerelor talente

2.

Festivalul
copiilor -cinstirea activităţii
„Domnica Trop”
Domnicăi Trop;
-promovarea
tinerelor talente

3.

Festivalul
copiilor -cinstirea memoriei
„Filofteia Lăcătuşi”
şi
activităţii
Filofteei Lăcătuşu
-promovarea
tinerelor talente
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Valoare
Perioada
estimată
Surse
posibile de
finanţare
-copii între 1000lei/an
2015
7-15 ani;
Buget
-părinţi;
Muzeul
Judeţean
comunitatea Gorj,
locală;
-interpreţi
sponsorizări
de muzică
populară
-copii între 1000 lei/an 2015
7-15 ani;
Buget
-părinţi;
Muzeul
Judeţean
comunitatea Gorj
locală;
-interpreţi
sponsorizări
de muzică
populară
-copii între 1000 lei/an 2015
7-15 ani;
Buget
-părinţi;
Muzeul
Judeţean
comunitatea Gorj
locală;
-

4.

Zborul.
coregrafice

Momente -organizarea
spectacole
omagiale
amintirea
Constantin
Brâncuşi

-interpreţi
de muzică
populară
de -copii;
-părinţi;
în lui comunitatea
locală

sponsorizări

300 lei/an
2015
Buget
Muzeul
Judeţean
Gorj
sponsorizări

5. Promovarea turistică a patrimoniului cultural al judeţului Gorj
Nr.
crt

Proiect

1.

Zilele turismului gorjean

Grup ţintă

Obiective

Valoare
Perioada
estimată
Surse
posibile de
finanţare
-promovarea
10.000
2015
turistică
a comunitatea lei/an
patrimoniului
locală;
-Buget
cultural
al -turişti
Muzeul
muzeului
şi
Judeţean
judeţului Gorj;
Gorj
-organizarea
de
-Buget
expoziţii
Consiliul
temporare, ghidaj
Judeţean
de
specialitate,
Gorj
spectacole, etc.

6. Programul de cercetare sociologică
Grup ţintă

Nr.
crt

Proiect

Obiective

1.

Chestionare sociologice
privitoare la expoziţiile de
bază şi temporare ale
muzeului

-reliefarea
-vizitatorii
motivaţiilor
vizitatorilor;
-depistarea
aspectelor pozitive
cât şi negative
privind muzeul şi
oferta sa;
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Valoare
Perioada
estimată
Surse
posibile de
finanţare
1000 lei/an 2015
Bugetul
Muzeul
Judeţean
Gorj

-luarea de măsuri
optime
pentru
satisfacerea
vizitatorilor
şi
îmbunătăţirea
activităţii muzeului

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management;
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” va derula şi alte activităţi ocazionale
care vor facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale:
- colaborarea cu universităţi din judeţ şi ţară pentru efectuarea practicii de
specialitate a studenţilor;
- organizarea de serate literar-muzicale, concerte de pian, spectacole de
teatru;
- promovarea agresivă a turismului local;
- lansări de carte şi reviste.
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a
resurselor financiare ce trebuie alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.
Nr. Categorii

Anul 2016

crt.

mii lei

1.

TOTAL VENITURI, din care

2594

1.a. venituri proprii, din care
1.a.1. venituri activitatea de bază

232

1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenţii/alocaţii

2362,80

1.c. alte venituri
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2.

TOTAL CHELTUIELI, din care

2594

2.a. Cheltuieli de personal

1345

2.a.1. Cheltuieli cu salariile

1345

2.a.2. Alte cheltuieli de personal
2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din 1249,80
care
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii

114,60

2.b.3. Cheltuieli cu reparaţii curente
2.b.4. Cheltuieli de întreţinere
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2.c. Cheltuieli de capital
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1135,21
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2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de raportare;
Pentru anul 2016 am estimat un număr de 64.000 de beneficiari ai serviciilor
culturale de tip muzeal.
2. Analiza programului minimal realizat.
Finanţare
subvenţie/
de alocaţie
şi
Observaţii
resurse
atrase/venit
uri
6
5

Program/
proiect

Scop

Beneficiari

Perioada
realizare

1

2

3

4

Denumire

Declara

Estimat/

Estimat/ realizat

iniţială/

t/atins

realizat

Atins

10.000/

Ianuarie –

49.000 lei/

9972

decembrie/Ianuarie

42.380 lei

Estimat/
realizat

modificată
Cercetarea
ştiinţifică şi
evidenţa

– decembrie

patrimoniului
muzeal
Conservarea şi

Atins

restaurarea

60.000/

Ianuarie –

52.334 lei/

63682

decembrie/Ianuarie

41.334 lei

– decembrie

patrimoniului
muzeal
Valorificarea

Atins

patrimoniului

60.000/

Ianuarie –

41.550 lei/

63.682

decembrie/Ianuarie

39.093,57 lei

– decembrie

muzeal
Programe

Atins

500/

Iunie-octombrie/

3300

Iunie-octombrie

lei/13.600 lei

5000/

Ianuarie –

1000 lei/

5000

decembrie/Ianuarie

980 lei.

metamuzeal
Program de

Atins

cercetare
sociologică
Promovarea
turistică a

2130

– decembrie
Atins

2000/

Septembrie-

10.000 lei/

4350

noiembrie/

7.800 lei

patrimoniului

Septembrie-

cultural al

noiembrie

judeţului Gorj

Manager,
Hortopan Dumitru
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