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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 

 

Muzeul de Arta Craiova este una dintre cele mai importante institutii muzeale din tara prin 

valoarea colectiei sale de arta, prin valoarea arhitecturala a edificiului in care isi desfasoara 

activitatea dar și prin calitatea prestatiei culturale. Muzeul de Arta este o instituție aflată in 

subordinea Consiliului Judetean Dolj entitate administrativa ce a manifestat un constant interes 

pentru sustinerea zonei culturale de ani buni. Adresabilitatea MAC catre publicul iubitor de arta 

a cunoscut o scadere notabila a comunicarii cu publicul sau pe parcursul anului 2021 datorat 

conditionarilor sanitare impuse de pandemia cu Covid 19, crescand prezenta pe mijloacele 

virtuale de mijoace ce nu pot suplini pe de-a intregul expunerea nemijlocita a operelor de arta. 

 

 

1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 

comunități: 

 

Desi contractele de parteneriat cultural cu instituțiile de învățământ mediu, Filarmonica 

Oltenia, Opera Română Craiova, Universitatea din Craiova, Universitatea de Arte Bucuresti, 

Filiala Craiova a Uniunii Artiștilor Plastici și Mitropolia Olteniei s-au mentinut nu au avut 

aceasi consistenta ca in anii trecuti din considerentele descrise mai sus. 

 În acest moment Muzeul de Artă din Craiova urmeaza sa includa in patrimoniul sau 

construit si edificiul in curs de finalizare cunoscut drept Centrul Brancusi, spatiu ce urmeaza a 
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adaposti operele lui Constantin Brancusi, componenta pur turistica fiind amendata in favoarea 

celei cultural-artistice. 

 

Proiecte educaționale în colaborare: 

Parteneriat educativ Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova 

Proiect educațional  „Educație prin artă” - Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova 

Proiect educativ  ”Geografia prin artă” Liceul Teologic Adventist ,Craiova 

Protocol de colaborare – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(DGASPC) Dolj 

15 ianuarie 2020 – Ziua Culturii Naționale – „Versuri eminesciene în artele vizuale” 

atelier de pictură în colaborare cu elevii Liceului de Arte „Marin Sorescu”.Având în vedere 

că de-a lungul timpului versurile poetului au avut o influenţă puternică asupra artelor din ţara 

noastră, participanţii la atelier au avut posibilitatea să redea, potrivit imaginaţiei lor, stările 

sufleteşti sau peisajele din strofele lui Mihai Eminescu,  transpunându-se astfel în culoare câteva 

din strofele poetului naţional, Mihai Eminescu. 

ziarele on line care au preluat evenimentul : 

https://realitateadecraiova.net/ziua-culturii-nationale-marcata-la-muzeul-de-arta-craiova/ 

https://www.lupamea.ro/cultura/versuri-eminesciene-in-artele-vizuale-muzeul-de-arta-

craiova/ 

https://www.estv.ro/versuri-eminescinene-in-artele-vizuale/ 

5 februarie 2020 Proiect educative „Geografia prin artă”– în cadrul unei teme stabilite 

prin parteneriat cu Liceul Teologic Adventist   

19 februarie 2020 Ziua Constantin Brâncuși -Ziua Națională „Constantin Brancuși” a 

fost celebrată la Muzeul de Artă Craiova printr-o expoziție de grafică intitulată „Ecouri 

brâncușiene”. Au fost expuse lucrări de către elevii Liceului de Arte „Marin Sorescu” - secția 

arte vizuale - în cadrul atelierelor de linogravură desfășurate la Muzeul de Artă Craiova. Cu 

această ocazie a avut loc și un program cultural - educativ coordonat de Asociația Membrilor 

Ordinului „Palmes Academiques” din România, în colaborare cu instituția noastră, la care au  

participat elevii Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Craiova, împreună cu elevii 

https://realitateadecraiova.net/ziua-culturii-nationale-marcata-la-muzeul-de-arta-craiova/
https://www.lupamea.ro/cultura/versuri-eminesciene-in-artele-vizuale-muzeul-de-arta-craiova/
https://www.lupamea.ro/cultura/versuri-eminesciene-in-artele-vizuale-muzeul-de-arta-craiova/
https://www.estv.ro/versuri-eminescinene-in-artele-vizuale/
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Secției de muzică a Liceului de Arte „Marin Sorescu”. Invitatul de onoare al ediției din acest 

an este domnul David Royaux, Delegat General Wallonie - Bruxelles la București. 

ziarele on line care au preluat evenimentul : 

https://www.modernism.ro/2020/02/17/ziua-nationala-constantin-brancusi-la-muzeul-de-arta-

craiova/ 

https://evenimentemuzeale.ro/ro/eveniment-cultural/craiova-ziua-nationala-constantin-

brancusi-va-fi-celebrata-la-muzeul-de-arta-craiova-printr-o-expozitie-de-grafica-intitulata-

ecouri-brancusiene/ 

https://www.lupamea.ro/actualitate/ziua-nationala-constantin-brancusi-la-muzeul-de-arta-

craiova/ 

https://www.estv.ro/ 

https://www.facebook.com/538796823276478/videos/2586456468118912/UzpfSTEwMDAx

MjkxOTE4MTE0OTo4NjU2MzU0NDcyMTA0MjA/?id=100012919181149 

- februarie-martie 2020 practică studențească pentru studenții Universității din 

Craiova, Facultatea de Litere, specializarea engleza-limba straina. În cadrul orelor de practică 

studenții se familiarizează cu activitatea muzeală: realizarea fișelor analitice, ghidaje, studii de 

cercetare. Tema propusă pentru acest semestru a fost „Bucuria” – alegerea de către student a 

unei lucrări de artă din Galeria de Artă Românească în vederea realizării unui eseu despre 

bucurie.  

-     martie-aprilie 2020 Studenții Universității din Craiova, Facultatea de Litere, Secția 

engleză - limbă străină, au început, în luna februarie, stagiu de practică în Muzeul de Artă 

Craiova. Această activitate nu s-a putut desfășura în condiții normale datorită pandemiei Covid 

19, astfel că, stagiul de practică a continuat on-line, prin intermediul mail-urilor sau pe Skype. 

Eseu cu tema propusă pentru acest semestru – bucuria - va fi inclus în caietul de practică al 

studentului participant la activitățile desfășurate în muzeu și în mediul on-line.  

6.03.2020 „Miniaturi” – atelier de muzică și desen.Primăvara a fost sărbătorită la 

Muzeul de Artă Craiova, în Sala Oglinzilor, unde a avut loc activitatea cultural-educativă 

„Miniaturi”. În cadrul acesteia, elevii de la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, dar și elevi amatori 

https://www.modernism.ro/2020/02/17/ziua-nationala-constantin-brancusi-la-muzeul-de-arta-craiova/
https://www.modernism.ro/2020/02/17/ziua-nationala-constantin-brancusi-la-muzeul-de-arta-craiova/
https://evenimentemuzeale.ro/ro/eveniment-cultural/craiova-ziua-nationala-constantin-brancusi-va-fi-celebrata-la-muzeul-de-arta-craiova-printr-o-expozitie-de-grafica-intitulata-ecouri-brancusiene/
https://evenimentemuzeale.ro/ro/eveniment-cultural/craiova-ziua-nationala-constantin-brancusi-va-fi-celebrata-la-muzeul-de-arta-craiova-printr-o-expozitie-de-grafica-intitulata-ecouri-brancusiene/
https://evenimentemuzeale.ro/ro/eveniment-cultural/craiova-ziua-nationala-constantin-brancusi-va-fi-celebrata-la-muzeul-de-arta-craiova-printr-o-expozitie-de-grafica-intitulata-ecouri-brancusiene/
https://www.lupamea.ro/actualitate/ziua-nationala-constantin-brancusi-la-muzeul-de-arta-craiova/
https://www.lupamea.ro/actualitate/ziua-nationala-constantin-brancusi-la-muzeul-de-arta-craiova/
https://www.estv.ro/
https://www.facebook.com/538796823276478/videos/2586456468118912/UzpfSTEwMDAxMjkxOTE4MTE0OTo4NjU2MzU0NDcyMTA0MjA/?id=100012919181149
https://www.facebook.com/538796823276478/videos/2586456468118912/UzpfSTEwMDAxMjkxOTE4MTE0OTo4NjU2MzU0NDcyMTA0MjA/?id=100012919181149
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de la alte școli craiovene, au susținut un microrecital și au participat la un atelier de desen pe 

suport de lemn. 

Iulie 2020  - „O poveste, un muzeu. Proiect de colaborare RNMR-Europa FM” - un 

proiect cu povești despre obiecte inedite aflate în colecțiile muzeelor partenere RNMR. În 

perioada premergătoare Nopții Muzeelor din 14 noiembrie, pe postul de radio național Europa 

FM a fost spusă povestea lucrării de artă „Flori” de Ștefan Luchian, lucrare aflată in patrimoniul 

Muzeului de Artă Caiova. 

https://www.europafm.ro/obiecte-cu-poveste-flori-de-stefan-luchian/ 

22 octombrie 2020, ora 10.00, Muzeul ca spațiu de explorare pentru copii masă rotundă 

online: Instalațiile interactive în muzee - cum le adaptăm la condițiile impuse de pandemie? 

23 octombrie 2020, ora 17.00, Cu ce ne ajută muzeul la școală?, masă rotundă 

online:  Educația muzeală poate oferi suport metodologic pentru educația formală? 

Octombrie-noiembrie 2020: practică studențească pentru studenții Universității din 

Craiova, Facultatea de Litere, specializarea engleza-limbă straină. În cadrul orelor de practică 

studenții s-au familiarizat cu activitatea muzeală: realizarea fișelor analitice, ghidaje, studii de 

cercetare. Tema propusă pentru acest semestru a fost „Curajul” – alegerea de către student a 

unei lucrări de artă din Galeria de Artă Românească în vederea realizării unui eseu despre curaj.  

Noiembrie-decembrie 2020: Studenții Universității din Craiova, Facultatea de Litere, 

Secția engleză - O limbă străină, au început, în luna octombrie, stagiu de practică în Muzeul de 

Artă Craiova. Această activitate nu s-a putut desfășura în condiții normale datorită pandemiei 

Covid 19, astfel că, stagiul de practică a continuat on-line, prin intermediul mail-urilor sau pe 

Skype. Eseul cu tema propusă pentru acest semestru – curajul - va fi inclus în caietul de practică 

al studenților participanți la activitățile desfășurate în muzeu și în mediul on-line. 

Alte evenimente cu caracter educative organizate la muzeu: 

14 ianuarie, 2020, ora 16, Concert de pian Opera Română Craiova 

15 ianuarie 2020, Versuri eminesciene în artele vizuale, elevii Liceului de Arte Marin Sorescu 

20 februarie 2020, Liceul de Arte Marin Sorescu, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, 

doamna Tronea, activitate legată de viața și opera lui Constantin Brâncuși – Ecouri 

Brâncușiene, expoziție de linogravură. 

https://www.europafm.ro/obiecte-cu-poveste-flori-de-stefan-luchian/
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26 februarie 2020, simpozion – ANEVAR – evaluarea operelor de artă 

6 martie, 2020, ora 12.30, Liceul de Arte Marin Sorescu,  Proiectul 2PI-Pianiști și Pictori – 

microrecital și atelier de desen pe suport de lemn intitulat   “Miniaturi”. 

11 martie 2020, ora 17, editura Aius , lansare de carte. 

17 iunie 2020, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Proiectul 

Veneția văzută de mari pictoriromâni – Eustațiu Stoenescu. 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări): 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN: 

a. Caracteristici 

 Rol, funcţii, atribuţii:  

Instituţie publică de cultură care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, 

comunică şi expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi 

spirituale ale existenţei şi evoluţiei umane. 

 Funcţii: 

 - punerea in valoare prin prezentare, conservarea , restaurarea si imbogăţirea   

patrimoniului muzeal; 

 Atribuţii : 

 Cercetarea, dezvoltarea, protejarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului muzeal prin acţiuni specifice care asigură accesul unui public cât mai larg 

la valorile deţinute concomitent cu dezvoltarea de parteneriate cu instituţii din ţară şi 

străinătate care promovează programe şi proiecte ce vizează patrimoniul cultural. 

 

b. Obiectivele existente 

 Principale obiective generale ale (instituţiei) sunt: 
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 Valorificarea patrimoniului muzeal prin asigurarea accesului unui public cât mai larg la 

bunurile existente în administrare; 

 Dezvoltarea, protejarea, conservarea şi restaurarea continuă a patrimoniului muzeal; 

 Imbogatirea patrimoniului muzeal prin achizitii si donatii 

 

c. Resurse disponibile 

 Resursele umane sunt reprezentate de 4 persoane in functie de conducere si 26 de 

persoane in executie. 

 Training, specializări: - cursuri de specialitate efectuate Centrul de Pregătire 

Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi Patrimoniului naţional (toţi 

angajaţii de specialitate atestaţi), inclusiv supraveghetorii şi custozii de sală. 

 Nevoi de formare: - întrucât Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional nu a făcut în ultimul deceniu nici un curs 

pe domenii de specializare a istoriei artei (Artă Feudală, Artă Universală, Artă 

Românească Modernă, etc…), se constata o lacuna in privinta formatarii de specialitate 

astfel de cursuri sunt imperios necesare intr-o perioadă in care a avut loc un schimb de 

generaţii ramanand foarte puţini muzeografi specializaţi pe diferite domenii ale artei. 

Lipsa specialiştilor şi faptul că nu se fac cursuri de specializare pe anumite domenii ale 

artei au condus la dispariţia experţilor din reţeaua muzeală a României. 

 Financiare: - alocaţii bugetare şi alocaţii extrabugetare  

 Tehnice: calculatoare, imprimante, scanere, aparate de fotografiat etc.  

 Materiale: sediu propriu, dotare bună (mobilier, echipament de birou).  

 

d. Beneficiari 

 Beneficiari direcţi: comunitatea în ansamblu, artişti plastici, specialişti în domeniul 

artei, critici de artă, colecţionari de artă, medici, profesori, elevi, studenţi, turişti.  

 Beneficiari indirecţi: angajaţii, revistele de cultură (reproduceri pentru ilustrarea 

materialelor), alte muzee (prin intermediul site-ului muzeului în care sunt prezentate 

toate expoziţiile permanente şi temporare), iubitorii de cultură. 

 

e. Comunicare şi cooperare interdepartamentală / inter-instituţională 
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 Canale de comunicare utilizate sunt telefon, e-mail, fax, conferinţe de presă, sesiuni de 

comunicări, simpozioane, conferinţe  de artă, expoziţii temporare şi permanente, parteneriate, 

protocoale, reviste de cultura la care colaborăm număr de număr, pliante, cărţi poştale, site, 

facebook. 

f. Parteneriate / relaţii cu publicul 

 parteneriate cu instituţiile şcolare locale şi judeţene; 

 parteneriate cu instituţii universitare ; 

 parteneriate cu ONG-uri; 

 parteneriate cu asociaţii şi fundaţii artistice; 

 parteneriate cu muzeele din ţară; 

 extinderea şi permanentizarea colaborărilor bilaterale, regionale şi internaţionale în 

scopul protejării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal. 

 

g. Capacitatea de formulare a proiectelor – mare 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

a. Factorii externi care influenţează activitatea direcţiei: 

 

 Mediul social: 

- nivel de venituri modest, fapt ce se repercutează şi în achiziţionarea redusă de albume, 

pliante şi cataloage de artist tipărite de muzeu şi în consecinţă realizarea redusă de fonduri 

proprii; 

- nivelul mediu de cultură al populaţiei în continuă descreştere, ; 

- număr extrem de mic de specialişti la muzeele de artă din spaţiul Olteniei 

 

 Factorii tehnologici: 

- existenţa unei dotări relativ suficiente cu produse din domeniul tehnologiei 

informaţiei care se adresează, utilizatorilor de toate nivelurile cu arii de competenţe 

diverse în cadrul instituţiei;  
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- acces internet; 

-    site propriu, reactualizat în permanent (în limbile română, engleză şi franceză”); 

-    sistem informatic corespunzător nevoilor instituţiei. 

 

 Forţele economice: 

- evoluţiile actuale macroeconomice în stagnare la nivelul întregii Uniuni Europene; 

- fluctuaţia mare a personalului din economie; 

- nivel de salarizare scăzut faţă de media naţională, inexistenţa unor stimulente 

financiare care să încurajeze cercetarea şi valorificarea patrimoniului; 

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

- inexistenţa unei oferte turistice interne consistente care să acopere zona judeţului Dolj; 

- oferta educaţională nu se completează în mod fericit cu cerinţele de pe piaţa muncii; 

- lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu valorificarea patrimoniului cultural 

local: turism, industrie hotelieră, construcţii civile, transporturi, servicii pentru 

consumatori. 

 

 Forţele politice (inclusiv de reglementare): 

- insuficienta implicare din partea autorităţilor guvernamentale. 

 

 Factori legali: 

- existenţa unui cadru relativ complet şi coerent de reglementare a patrimoniului cultural 

naţional mobil şi imobil, material şi imaterial. 

 

PUNCTE TARI 
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Acordul Consiliului Judetean pentru realizarea unui edificiu cu valente multiple care sa 

asigure conditii de : 

- DEPOZITARE – SCULPTURA – PICTURA SI MOBILIER, RESTAURARE, 

CARANTINA, EXPUNERE PICTURA SI GRAFICA CONTEMPORANA.  

Pentru aceasta investitie s-a elaborat un studiu de fezabilitate pentru o cladire 

amplasată pe strada Mihail Kogalniceanu , intr-o zona cu vizibilitate publica excelenta , ce ar 

asigura spatiile de depozitare  necesare rezolvand deficientele semnalate dar ar si oferi  prin 

eliberarea subsolului de functiunea lui actuala de depozit de arta posibilitatea de a fi transformat 

in : 

- SPATIU EXPUNERE ARTA CONTEMPORANA PRIN SCHIMBAREA DE 

FUNCTIONALITATE A SPATIILOR DE LA SUBSOL 

   La acestea se adauga : 

- REALIZARE IMPREJMUIRE STRADA  ROMUL SI EXTINDERE GARD 

TRANSPARENT DIN FIER FORJAT LA STRADA UNIRII (exista proiect cu 

autorizare in valabilitate emisa de Primaria Craioava) 

 

- REALIZARE PAVIMENT ZONA ESTICA A INCINTEI MAC (exista proiect 

cu autorizare in valabilitate emisa de Primaria Craioava) 

 

- CENTRUL BRANCUSI- constructie in curs de finalizare in curtea MAC care 

are in compunere o suita de spatii ample pentru care se va elabora un Proiect 

de Concept Muzeal precum si proiecte vizand asigurarea sigurantei si a 

conditiilor de microclimat muzeal. 

 poziţie de prestigiu în rândul muzeelor de artă din ţară, bine cunoscut şi în străinătate 

prin participări la mari programe expoziţionale fiind prezenţi aproape în fiecare an 

alături de mari muzee ale lumii; 

 prezervarea, protecţia, cunoaşterea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal; 

 dezvoltarea acţiunii de formare şi educaţie continuă; 

 sensibilizarea comunităţii pentru cunoaşterea şi respectarea patrimoniului muzeal, 

având acces direct în cotidianele şi revistele de cultură locale şi prin permanenta 
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prezenţă în emisiunile culturale de pe TVR 1, Digi TV , Alege TV , TVR Craiova, TVR 

3 şi TeleUniversitatea; 

 satisfacerea continuă a nevoilor spirituale ale comunităţii; patrimoniul muzeal bogat, 

variat, original şi reprezentativ; simpatia şi admiraţia publicului local, completarea 

curiculei şcolare pentru elevii de liceu; 

 dezvoltarea relaţiilor cu mass-media a condus la prezenţa muzeului în ziarele Cuvântul 

Libertăţii, Gazeta de Sud, Obsevator (Ziar românesc din Canada), Revistele Scrisul 

Românesc, Mozaicul, Lamura, Ramuri, cicluri de emisiuni la Radio Trinitas, TVR 

Craiova despre monumentele oraşului şi altele…  

 

PUNCTE SLABE 

 Muzeul de arta Craiova desi dispune de un patrimoniu extrem de valoros de arta 

contemporana romaneasca nu poate sa il valorifice corespunzator din lipsa de spatiu de 

expunere astfel ca aceste piese extrem de valoroare sunt condamnate la a ramane doar 

in conservare , si doar cu ocazia unor expozitii temporare ori  participari la expozitii in 

tara sau strainatate, care sunt rare si acopera o zona restransa de public iubitor de arta, 

au posibilitatea de a fi prezentate publicului. 

 O a doua carenta a Muzeului de Arta Craiova consista in lipsa asigurarii unui spatiu 

adecvat pentru colectia de grafica a muzeului . Este stiut faptul ca lucrarile de grafica 

necesita conditii de iluminare precum si de microclimat extrem de precis controlat 

pentru a nu se deteriora .  

 A treia deficienta de functionare a muzeului de arta consta in lipsa unui depozit de arta 

care sa asigure conditiile de microclimat conforme cu standardele actuale . Subsolul 

actual al muzeului nu raspunde cerintelor din domeniu existand momente in an cand 

indicii de microclimat intra in zona de atentie fiind necesara punerea in functiune a unor 

dezumidificatoare mobile care cu greu reusesc sa mentina  stabilitatea microclimatului 

in parametrii acceptabili. 

 A patra deficienta de functionare se refera la laboratorul de restaurare , care sufera de o 

lipsa acuta de spatiu , motiv pentru care piese de dimensiuni  relativ mari nu pot fi 

restaurate desi unele din ele necesitand interventii obligatorii .  

 Lipsa unui spatiu pentru carantina si deparazitare , sterilizare , ne pune in situatia sa 

acceptam piese in muzeul nostru fara a avea certitudinea ca nu sunt introduse , 
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microorganisme , ciuperci ori bacterii care sa reprezinte o amenintare pentru intreaga 

colectie. 

 

OPORTUNITATI: 

- Decizia Consiliului Judetean Dolj de a continua sa sprijine domeniul cultural din 

 zona Olteniei 

- dezvoltarea prin integrare europeană; 

- posibilităţi de participare la concursuri naţionale şi internaţionale de proiecte; 

- legături strânse cu forul tutelar; 

- dezvoltarea turismului o dată cu dezvoltarea Aeroportului Craiova şi realizarea 

 primelor curse internaţionale; 

- adoptarea de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a unui cadru legislativ 

care încurajează parteneriatul public-privat; 

- finanţarea pe bază de programe şi proiecte incluzând accesul la proiectele de dezvoltare 

regională şi fonduri europene. 

 

AMENINTARI: 

- deteriorarea cadrului economic şi al nivelului de trai al utilizatorilor serviciilor 

culturale; 

- creşterea rapidă a preţurilor de achiziţie la marii maeştri ai artei româneşti care face 

aproape imposibilă prezenţa la o licitaţie publică a unui muzeu; 

- valoarea ridicată a asigurărilor operelor de artă ceea ce impieteză foarte mult în 

circulaţia valorilor naţionale în interiorul ţării, dar şi în exterior- costuri mari pentru asigurari 

si transport; 

- insuficienţa fondurilor face aproape imposibilă participarea la programe şi proiecte 

internaţionale în care costurile sunt împărţite între muzeele participante în proiect; 
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 - legislaţie interna nearmonizată cu cea europeană. 

 

 

3. Evoluția imaginii existente și măsurile luate pentru îmbunătățirea acesteia: 

Muzeul de Artă Craiova a făcut paşi foarte importanţi în privinţa îmbunătăţirii promovării 

imaginii şi vizibilităţii instituţiei muzeale în mass-media, după cum urmează: 

 

 

 

Apariții la televiziune 

19 februarie 2020,  Oltenia 3TV – Expoziție de grafică dedicată lui Constantin Brâncuși cu 

elevii de la Liceul de Arte Marin Sorescu – muzeograf Rusalia Crăciunoiu 

26 aprilie 2020, TVR Craiova – Tur virtual la Muzeul de Artă Craiova 

19 mai 2020, TVR Craiova, ora 16, Documentarul „Cazul  Țuculescu”. 

13 iunie 2020, ora 18.30, TVR Craiova, Documentar despre familia Mihail – muzeograf 

Laura Tiparu 

12 noiembrie 2020 – Oltenia 3TV – prezentare colecția Brâncuși la muzeul de Artă Craiova 

– muzeograf: Lucian Rogneanu 

Apariții în cadrul programelor de știri TVR Craiova – toate evenimentele organizate la muzeu 

în 2020 

 

Apariții în presa scrisă: 

 

Emilian Ștefârță - Revista Scrisul Românesc 

Nr. 3 / 2020 – ”Când vrei ca visul să nu se sfârșească...” – despre expoziția Donația Marinescu 

Nr. 4 / 2020 – ” Gérard Garouste – Cealaltă față” 

Nr. 5 / 2020 – ” Cronicarul unui ev revolut George Vlăescu” 

Nr. 6 / 2020 – ” Izolarea: instrument temporar de păstrare a integrității” 

Nr. 7 / 2020 -  ” Sculptura de șevalet” – Marcel Voinea 
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Nr. 8 / 2020 – ” Odată la zece ani în Craiova – Ion Țuculescu” 

Nr. 9 / 2020 – ” Art-Terapia antivirală” 

Nr. 10 / 2020 – ”Lorem ipsum – edict pentru un experiment perpetuu” – Darie Dup 

Nr. 11 / 2020 – ” Nu există artă care să se adreseze tuturor” 

Nr. 12 / 2020 – ” Pandemie vs cultură, între constrângeri și deziderate” 

 

Mihaela Velea - Revista Mozaicul 

Nr. 4 / 2020 – ”Colecția Marinescu”  

Nr. 9 / 2020 – ”Ion Țuculescu- Reconstituirea”  

 

Emilian Albu - Revista Mozaicul 

Nr. 11-12 / 2020 – ”Lorem Ipsum – Darie Dup sau invitație la o nesfârșită curiozitate”. 

 

Lucian Rogneanu - Revista Scrisul Românesc 

Nr. 2 / 2020 – ”Brâncuși. Sublimarea Formei” 

 

 

1. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari: 

- Organizarea de întâlniri cu conducerile organizațiilor studențești și cu conducătorii 

instituțiilor de învățământ la nivel județean. 

- Efectuarea unor teste cu întrebări pe pagina de facebook a muzeului pentru a afla 

preferințele și cunoștințele publicului în materie de artă românească. Rezultatul 

acestor teste în prezent analizat pe categorii de vârstă și pregătire 

 

2. Grupurile țintă ale activităților instituției: 

Comunitatea locală  - Elevi și studenți 

   - Persoane mature (amatori de artă) 

   - Pensionari 

- Persoane de specialitate din domeniul artei (profesori de arte, 

artiști profesioniști, etc...) 

Turiști   - români 

   - străini 
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3. Profilul beneficiarului actual: 

 

Persoane iubitoare de arta – ce formeaza un public constant dar redus numeric 

Studenti angrenati in actiuni dirijate de mediul academic 

Elevi – directionati de personalul didactic catre domeniul cultural 

Turisti – in cautare de locatii de interes cultural dar si arhitectonic 

  

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel 

național și la strategia culturală a autorității: 

Programele și proiectele culturale desfășurate de muzeu sunt în concordanță cu programul 

de guvernare aprobat de Parlamentul României pentru perioada 2016-2020 și sunt evidențiate 

mai jos: 

 

a. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei: 

 

 Expoziția Colecția Marlene și Nicolae Marinescu- o donație pentru Muzeul de 

Artă Craiova 

 

Expoziția prezintă un număr de 40 de lucrări ale unor autori reprezentativi pentru arta 

românească postbelică precum: Ștefan Câlția, Spiru Chintilă, Sorin Ilfoveanu, Constantin 

Piliuță, Sabina Negulescu Florian și Neculai Gh. Iorga. 

Marlene și Nicolae Marinescu, un cuplu de colecționari români stabiliți la Frankfurt, au 

reușit să creeze o legătură bine consolidată în timp cu publicul german interesat de artă, în 

dorința de a-l pune în contact cu arta românească. 

Încă din anii ’60, pe când erau tineri absolvenți, au visat să aibă propria colecție fiind 

profund impresionați de colecțiile Zambaccian, Dona, Weinberg ș.a. Primele lucrări, trei naturi 

statice semnate Spiru Chintilă, au fost achiziționate înainte de 1969, anul în care au părăsit 

România, însă interesul pentru arta românească s-a manifestat în mod constant și după emigrare. 

În perioada de până în 1977, când, din motive politice, nu au putut reveni în țară, au achiziționat 

lucrări din expozițiile artiștilor români organizate în Germania. După 1977, și mai ales după 
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căderea regimului comunist, în 1989, călătoriile la București erau dedicate în mod special 

vizitării expozițiilor și atelierelor de artiști. Atunci i-au cunoscut pe Constantin Piliuță, Neculai 

Iorga și Sabina Negulescu Florian- sora marelui regizor de la Hollywood, Jean Negulescu. 

În perioada 2014-2020, odată cu apariția licitațiilor on-line în România, colecția 

Marinescu s-a îmbogățit cu noi lucrări de Ștefan Câlția, Constantin Piliuță și Sorin Ilfoveanu. 

Ultimul tablou al colecției este semnat Constantin Piliuță și a fost achiziționat în luna februarie 

a acestui an. 

În anul 2016, Marlene și Nicolae Marinescu au decis că viitorul propriei colecții, 

constituită în mai bine de 50 de ani, este la un muzeu din România. Astfel lucrările semnate de 

nume binecunoscute în artă românească, pot fi văzute acum la Muzeul de Artă Craiova, orașul 

natal al domnului Marinescu. Într-un gest deosebit de generos, colecția va fi donată muzeului 

și astfel va reflecta în timp preocupările susținute pentru artă ale celor doi soți. 

Curator: Lucian Florin Rogneanu 

Colaboratori: Mihaela Velea, Valentina Călin, Luminița Florea, Felicia Șerban, Ancuța 

Bărăscu, Emilian Albu, Ovidiu Neagoe. 

 

Buget: 

 

Pliant : full color, hartie dublu cretată mată 150 gr,  tiraj 500 exemplare- 6 000 lei 

Transport lucrări: Craiova Frankfurt dus-întors, 2 drumuri= 24 000 lei 

Cheltuieli deplasare curator : Bucureşti- Craiova tur -retur - 480 km = 250 lei  

Cheltuieli deplasare critic de artă: Bucureşti- Craiova tur -retur - 480 km- 250 lei 

Cazare:   2 colecționari şi 1 curator critic de artă (4 nopţi) 

250 lei/ camera x 4 camere= 1000 lei x 4=4000 lei 

Banner color Flag textile outdoor 110 gr. 1 buc = 1200 lei 

Total buge: 35 700 lei 

 

 

 Expoziție Ion Țuculescu. Reconstituirea 
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Expoziția marchează 110 ani de la nașterea artistului. A trecut mai bine de o jumătate 

de secol de când numele lui Ion Țuculescu reprezintă un reper în istoria artei românești. Craiova 

a însemnat pentru acest artist, mai mult decât orașul lui natal. A fost locul unde s-a făcut 

remarcat încă de la debut, în cadrul expoziției colective deschise la Palatul Prefecturii, Craiova 

a fost locul unde a revenit mereu, cu sentimentul că își reface energia, atât de repede consumată 

de temperamentul sau mistuitor. Iar orașul nu a rămas imun la perseverența sa de a deveni artist. 

Deși pictura lui Țuculescu nu întrunea criteriile necesare pentru a captiva publicul larg, 

propunând o formulă care nu se conforma șabloanelor, „orașul” a fost receptiv în a-i păstra 

memoria.   

Muzeul de Artă Craiova este posesorul celei mai importante colecții de lucrări ale 

artistului, constituită într-o perioadă când acesta nu părea ideal pentru muzeificare. Cu un 

patrimoniu de 173 de piese, în marea lor majoritate pictură și grafică (tuș, pastel, acuarelă), 

muzeul este recunoscut, ca deținătorul celui mai bogat fond Țuculescu din țară. Achiziționate 

în anii 1962, 1963, 1967, 1969, 1972, ori donate de soția sa, Maria Țuculescu, lucrările din 

această colecție acoperă toate perioadele artistice, începând cu debutul adolescentin, din 1925, 

până în 1962, ultimul său an de creație și de existență. Acestora li se adaugă o serie de obiecte 

personale, covoare și piese de mobilier, constituind astfel un material generos, care ne oferă 

posibilitatea de a contura profilul său artistic și uman, în toată complexitatea sa. 

Expoziția organizata a fost o bună ocazie de a prezenta publicului lucrări ce nu au mai 

fost expuse de peste un deceniu, acestea având nevoie de condiții speciale de conservare. 

Muzeul nostru deține cea mai reprezentativă colecție de grafică Tuculescu, însumând 134 de 

piese, donația Mariei Țuculescu. Au fost prezentate cicluri unicat din creația artistului: 

pasteluri, desene, acuarele sau desene științifice care reflectau  anvergura cercetărilor sale. 

Privită în ansamblu, expoziția a oferit toate elementele necesare pentru a marca 

parcursul și evoluția lui Țuculescu, evidențiind dimensiunea și valoarea colecției craiovene. 

Pentru a recrea o parte din atmosfera care l-a inspirat, am alăturat câteva covoare oltenești din 

colecția artistului, acesta fiind recunoscut pentru patima cu care își dorea piesele care îl 

impresionau. Preocuparea sa de colecționar și modul cum această pasiune i-a marcat nu doar 

existența ci și creația, a constituit un bun pretext pentru o serie remarcabilă și inovatoare de 

lucrări, clasificată de critica vremii sub denumirea de „perioada folclorică”. Mulțumită 

generoasei donații făcută de Maria Țuculescu, pot fi admirate și câteva piese de mobilier, lucrate 
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în maniera neo-tradițională a perioadei interbelice. Mobilierul, foarte apreciat în epocă, a fost 

realizat la ebenistii Goga și Miertoiu din Craiova, de fapt una dintre cele mai cunoscute 

manufacturi pentru acest stil de mobilier din țară. 

  În plus, expoziția oferă publicului prilejul de a urmări un documentar despre viața și 

opera lui Țuculescu, prin intermediul unui film pus, cu generozitate, la dispoziție de TVR 

Craiova. Filmul este realizat de Mirela Giodea, regia Bodgan Cristian Drăgan, și oferă date și 

mărturii ale unor personalități din zona artei care i-au studiat opera, sau l-au cunoscut personal: 

Cătălin Davidescu, Magda Cârneci, Erwin Kessler, artista Ariana Nicodim sau actorul Ștefan 

Sileanu. 

Pe parcursul acestui eveniment, la finisajul expoziției, a fost lansat volumul Expoziția 

retrospectivă Ion Țuculescu – 1965 – un studiu de caz, cercetare care oferea informații inedite 

cu privire la acest subiect. Publicația a putut fi realizată datorită unei fructuoase colaborări între 

Muzeul de Artă Craiova și Muzeul Național de Artă Contemporană din București. 

Curator: Mihaela Velea 

Consultant științific: Cătălin Davidescu 

Colaboratori: Valentina Călin, Luminița Florea, Felicia Șerban, Ancuța Bărăscu, 

Emilian Albu, Ovidiu Neagoe, Lucian Florin Rogneanu. 

 

Buget: 

 

Catalog: full color, coperta carton 300 gr, interior hartie dublu cretată mată 150 gr,  100 

pagini,  tiraj 300 exemplare- 15 000 lei 

Banner color Flag textile outdoor 110 gr. 1 buc = 1200 lei 

Rame – 9.500 lei 

Total buget: 25 700 lei 

 

 

 

 

 

 Expoziția Lorem Ipsum – Darie Dup 
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Lorem ipsum este textul standard utilizat pentru a simula porțiunile de text în procesul 

de elaborare a designului unei tipărituri sau a unui site web. Deși în aparență, pare a fi lipsit de 

sens, este, de fapt, o versiune trunchiată pentru dolorem ipsum, adică „durerea în sine”. 

Expoziția lui Darie Dup pleacă de la această sintagmă însă, în acest caz, genericul Lorem 

ipsum reflectă nu atât neutralitatea, cât mai degrabă versatilitatea și diversitatea discursului, a 

„designului” expozițional (mai exact, a conceperii, nu neapărat a amenajării ei). Este concepută 

ca un parcurs fragmentar ce adună laolaltă preocupările importante ale artistului din ultimii ani, 

surprinzătoare prin varietatea, semnificația și gesticulația lor, dar care poartă o notă personală 

puternică, bine conturată, a artistului matur, dar mereu pus pe căutări de idei şi înnoiri de limbaj. 

Regăsim în această expoziție sculptură, obiect, pictură, print digital, instalație sonoră, 

într-o asortare de teme și abordări unde recursul la mesajul cu încărcătură etică se suprapune 

peste preocuparea aparent pur estetică pentru culoare și texturi. Demersul său se revendică, 

deci, de la un soi de idealism pragmatic, se poate spune, dar care nu impune principii, care nu 

transmite povești, ci care indică prezențe și umple goluri, propune scheme și soluții de rezolvare 

formală, nu mult diferit față de textul-substitut latinesc. Plus, desigur, miza conceptuală – 

inteligentă, profundă, actuală – cu racord direct la realitatea imediată, înțeleasă, dacă e să reluăm 

sintagma din titlu, nu atât ca durere ci ca un posibil adevăr în sine, nu ca (do)lorem, ci ca verum 

ipsum. 

Cu o activitate prodigioasă, întinsă pe mai mult de trei decenii, în ultimii ani, prezența 

sa în spațiul expozițional s-a făcut remarcată printr-o expresie nouă, preponderent non-

figurativă punctată de cele patru faze ale ciclului intitulat AXIX MUNDI (2014-2016). Darie 

Dup face parte din grupul "8 Art+", ce reuneşte profesori ai Universităţii de Arte din Bucureşti, 

expunând împreună din anul 2005 și a devenit membru al Royal British Society of Sculpture, 

din 2016. Numeroase premii i-au punctat cariera, printre care: Ordinul Meritul Cultural în grad 

de Cavaler (2014) și Premiul pentru sculptură al UAP (2014, 2016). Lucrările sale se regăsesc 

în colecţia Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti, în cele ale Muzeelor de Artă din Bacău şi 

Galaţi, dar şi în colecţii particulare din Olanda, Germania, Belgia, Italia, Franţa, SUA. 

Activitatea artistică este dublată de cea pedagogică, Darie Dup fiind profesor la Catedra de 

Sculptură, în cadrul UNARTE București. 
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Curator: Mihaela Velea 

Colaboratori: Valentina Călin, Luminița Florea, Felicia Șerban, Ancuța Bărăscu, 

Emilian Albu, Ovidiu Neagoe, Lucian Florin Rogneanu. 

 

Buget: 

Catalog: full color, coperta carton 300 gr, interior hartie dublu cretată mată 150 gr,  100 

pagini,  tiraj 300 exemplare- 15 000 lei 

Transport lucrări: Bucureşti- Craiova (tur -retur) : 500 Km x 3 lei /km= 1500 lei 

2 transporturi  1500 lei x 2 =3000 lei 

Cheltuieli deplasare curator  : Bucureşti- Craiova tur -retur - 480 km = 250 lei  

Cheltuieli deplasare critic de artă: Bucureşti- Craiova tur -retur - 480 km- 250 lei 

Cazare:  4 artiști + 2 curatori şi un critic de artă (4 nopţi) 

250 lei/ camera x 6 camere= 1000 lei x 6=6000 lei 

Banner color Flag textile outdoor 110 gr. 1 buc = 1200 lei 

Total buget: 25 700 lei 

 

 

b. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în 

proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) 

 

Din cauza pandemiei SarsCov 19 și a măsurilor restrictive instituite de către Guvernul 

României Muzeul de Artă Craiova s-a rezumat doar la proiecte proprii în cadrul instituției și la 

colaborări la proiecte organizate de alte instituții de profil. 

 

c. colaborări la proiecte organizate de alte instituții de profil: 

 Pe data de 5 februarie a avut loc închiderea expoziției Constantin Brâncuși – 

Sublimarea formei din cadrul Festivalului Europalia, expoziție organizată la Centrul 

BozArt de la Bruxelles, la care Muzeul de Artă Craiova a participat cu trei lucrări: 

Orgoliu, Sărutul și Coapsa. 

 În luna martie a avut loc închiderea expoziției Cinema din cadrul Festivalului 

Europalia, la care Muzeul de Artă Craiova a participat cu o lucrare de Ion Grigorescu. 
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 ArtSafari 2020 – Organizat la București în perioada 11 – 27 septembrie 2020, 

expoziție la care Muzeul de Artă Craiova a participat cu două lucrări de Gheorghe 

Petrașcu și o lucrare de Sabin Bălașa. 

 

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari: 

Proiectele și programele planificate au fost diversificate (expoziții de pictură modernă, 

pictură contemporană, caricatură, artă decorativă, sculptură contemporană, artă fotografică, 

etc..), din pacate din motive de restrictii sanitare au fost unele reduse altele modificate altele au 

fost amante pentru perioade normale de functionare 

 

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse: 

 organizarea de evenimente culturale, 

 promovarea directă a evenimentelor și implicit a instituției prin pliante, flyere, 

bannere. 

 promovarea indirectă – prin intermediul mass-media (TV, Radio, Ziare) 

 specializarea permanentă a personalului; 

 participarea personalului de specialitate la activități specifice la nivel național. 

 

În ceea ce privește îmbunătățirea profesională a instituției principalele direcții de acțiune 

sunt proiectele de investiții ce vizează modernizarea și ridicarea standardelor privind expunerea 

permanentă a muzeului precum și realizarea de proiecte noi care să atragă categorii de public 

ce nu au intrat în contact cu instituția muzeală până în prezent.  

 

C. Organizarea funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 

 

1. Măsuri de organizare internă: 

 

Principalele decizii și dispoziții de manager au privit: 

- stabilirea condițiilor pentru desfășurarea muncii la domiciliu din cauza măsurilor 

restrictive impuse; 
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- stabilirea condițiilor pentru promovarea personalului și încetarea contractelor de 

muncă (pensionare); 

- stabilirea comisiilor muzeului (comisii de recepție, casare, inventariere,...); 

- stabilirea prețurilor pentru produsele de la standul muzeului (cărți, cataloage, 

promoționale,....). 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 

 

Modificarea Regulamentului de Ordine Interioară și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare în sensul de a se stabili în extenso obligațiile personalului de execuție. 

 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere: 

Nu este cazul. 

 

4. Dinamica și evoluția resurselor umane a instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare): 

 

Lista personal Muzeul de Artă Craiova - 2020 

 

Funcții de conducere: Număr posturi: 

 

Manager   IIS     1P 

Director adjunct  IIS     1P– 1 post vacant 

Contabil șef  IIS    IP 

Șef serviciu   IIS     2P 

 

 

Funcții de execuție: 

 

Cercetător științific   IS   1P  –1 post vacant 

Muzeograf  IAS 5P 

Muzeograf   IS 4P 
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Restaurator   IAS   2P   

Restaurator   IS   1P   

Restaurator   IM   1P    –1 post vacant 

 

 

Conservator    IAS   1P    –1 post vacant 

Conservator    IAM   1P 

Conservator    IM    1P    –1 post vacant 

 

Gestionar custode  IAM  3P   

Gestionar custode   IM 3P    - 1 post vacant 

Gestionar custode   IIM   4P    - 1 post vacant 

  

Inginer sistem   IAS   2P 

Economist specialist   IAS   2P 

Consilier juridic   IS 1P       – 1 post vacant 

Administrator  IM   1P 

Secretar dactilograf   IM;G 1P        – 1 post vacant 

Muncitor calificat  IM;G   2P     – 1 post vacant 

Supraveghetor muzeu  3P                – 1 post vacant 

Pompier M;G 1P     – 1 post vacant 

 

La finele anului 2020: total posturi 45, posturi ocupate 33, posturi vacante 12 

 

Încetat prin pensionare 1contract muncitorcalificat, 1 angajat supraveghetor muzeu 

 

 

 

Cursuri de specializare personal pe anul 2020: 

”Performanța în sectorul public. Abordări practice în contextul modificarilor legislative”  

3 salariați contabilitate: Daniela Ciupag, Roxana Danciu, Iulia Chifu. 
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Concursuri de promovare 2020 

3 posturi de muzeografi IIS transformate în IS – muzeografi promovați: Mirel Emilian Albu, 

Ovidiu Neagoe, Ancuța Bărăscu. 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției,  îmbunătățiri / 

refuncționalizări ale spațiilor:                                

 

Muzeul de Artă Craiova este posesorul unui patrimoniu care dupa Muzeul Național de 

Arta al Romaniei este poate cel mai bogat . Din această cauză, simpla expunere a unei selecții 

riguroase de lucrări de artă conduce la ocuparea tuturor spațiilor nelăsând loc pentru expoziții 

temporare, care atunci cand sunt organizate presupun deplasarea in depozit a unui mare numar 

de lucrari cu inconvenientele ce rezulta privind integritatea pieselor pe timpul mutarii si 

conservarii.  

 În ceea ce privește asigurarea de spații pentru atelierul de restaurare remarcăm spațiul 

extrem de mic și de slab dotat tehnic pentru astfel de operațiuni . 

  La o analiza mai atenta a spatiilor aflate la subsol se identifica doua încăperi care fiind 

improprii depozitarii pot capătă o destinație noua aceea de spațiu multifuncțional cu destinația 

ateliere de creație pentru copii.  

 Spațiul de depozitare al patrimoniului muzeului se constata a fi prea mic pentru numărul 

de piese deținute de muzeu. În același timp evidențiem lipsa unor rafturi conforme pentru lucrări 

de arta. De asemenea se remarca lipsa unui sistem de asigurare a unor condiții de microclimat 

atât in depozit cat si in restul sălilor de expunere. În acest sens s-a în 2020un studiu de 

fezabilitate ce cuprinde toată problematica sistemului de climatizare atât pentru spațiile 

expoziționale cât și pentru depozitele actuale. Tot în acest studiu se găsesc și cele mai bune 

soluții tehnice la momentul actual pentru remedierea acestor probleme astfel încât să nu fie 

afectată clădirea (monument istoric) și să asigure condițiile climatice necesare pentru expunere 

și depozitare. Tot în anul 2020 s-au reorganizat două încăperi ce fac parte din spațiul de 

depozitare și s-au remediat o serie de deficiențe legate de eficiența folosirii spațiului disponibil. 

 Spațiul exterior din curtea muzeului cu potențial de a fi pentru manifestări artistice în 

aer liber si pentru promenada rămâne în continuare nefolosit. Acest lucru se va schimba după 

finalizarea clădirii destinate promovării lui Constantin Brâncuși și realizare unui nou acces,  

pentru care muzeul a obținut toate avizele necesare pentru demararea lucrărilor de construire a 
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noului gard și acces din strada Romul și de asemenea, pentru reamenajarea curții interioare în 

zonă. 

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau 

a altor organisme de control în perioada raportată: 

 

-    În  data  de  15.VII.2020 -control  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  și  

protecția  civilă, executat  conform  prevederilor  Legii  nr. 307 / 2006  privind  

apărarea  împotriva  incendiilor  de  către  reprezentanții  Inspectoratului  pentru  

Situații  de  Urgență ,, Oltenia ’’  al  județului  Dolj , colonel  Eduard  Mazilu  și  ing.  

Ovidiu  Moșu.    

 

      În  urma  controlului  s-au  făcut  următoarele  constatări  :  

 

a) Nereguli  organizatorice : 

    Nu  s-a  obținut  autorizație  de  securitate  la  incendiu  pentru  investiția  

,,Consolidare, restaurare  Muzeul  de  Artă  Craiova in schimb s-a obtinut Aviz ISU; 

 

b) Nereguli  tehnice : 

Nu  mai  există  nici  o  neregulă  tehnică – toate  cele  mentionate  în  procesele 

- verbale  de  control  anterioare  fiind  rezolvate  integral  și  în  conformitate  cu  

prevederile  legale  în  vigoare . 

      A  fost  întocmit  proces -verbal  de  Control  nr.  762  / 15.VII.2020 . 

- Instalația de detectare  și  stingere  a  incendiilor  cu  gaze  inerte  din depozitul  de  

la  subsol  are  asigurată  etanșeitatea  corespunzatoare ,printr-un  contract  realizat  și  

executat  de  firma  S.C  ANA-CRIS  S.R.L ; 

-   Instalația de detectare  și  știngere  a  incendiilor  cu  gaze  inerte  din depozitul  de  

la  subsol  are verificată , etanșeitatea  corespunzatoare ,printr-un  contract  realizat  

și  executat  de  firma  S.C  New  Team    S.R.L – D , firma   autorizată  de  către  

I.G.S.U  BUCUREȘTI , conform  listei  oficiale  publicate  pe  site-ul  oficial  al  
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I.G.S.U.  

-   În  depozitul  patrimoniu  instalația  de  stingere  a  incendiilor  cu  gaze  FM 200    

este  mentinută  în  funcțiune, funcționănd  pe  comanda  automat  a  centralelor  de  

detectare-comandare  stingere  incendiu, având  mentenața  asigurată  de  către  firma  

autorizată  de  catre  I.G.S.U ,   S.C  PYRALIS  SERVICES  S.R.L . 

 

c) Pentru  Serviciul  Privat  pentru  Situații  de  Urgentă, au  fost   luate  măsuri  

pentru  aprobarea  criteriilor  privind  încadrarea  și  dotarea  acestuia  cu  

echipamentele  necesare,  achiziționându-se  echipamentul  de  protecție, fiind  

emis  avizul  de  înființare  a  Serviciului  privat  pentru  situații  de  urgență – tip  

P1 -  nr. 36 / 20 / DJ  din  09.VII.2020.   

 

În  timpul  controlului  a  fost  efectuat  un  exercițiu  de  evacuare  în  caz  de  incendiu  si  

o  instruire  cu cei  12  membri  ai  Serviciului  Privat  pentru  Situații  de  Urgentă, concluzia  

fiind  că  ,, personalul  angajat ( 12 persoane) cunoaște  modul  în  care  trebuie  să  se  comporte  

și  să  intervină  în  caz  de  incendiu, modul  în  care  trebuie  să  execute  evacuarea  din  clădire  

și  locurile  de  adunare  stabilite  din  timp  de  normalitate .’’( pagina 4 / 5 - punctul III. 1 ). 

 

în  luna  decembrie  2020, a  fost  emis  AVIZUL de  securitate  la  incendiu  nr. 162 / 

20 / SU din 30.XII.2020 ( ca  urmare  a  cererii  nr. 12411 / 08.XII.2020 adresată  de  către  

muzeu ) prin  care  se  avizează  din  punctul  de  vedere  al  securității  la  incendiu  

construcția  ,, Muzeul  de  Artă  Craiova ’’, amplasată în  județul  Dolj, municipiul  Craiova , 

strada  Calea  Unirii, nr. 15. Menționez  că  următorul  pas  este  întocmirea  întregii  

documentații – conform  avizului  emis  și  obținerea  Autorizației  de  Securitate  la  incendiu 

pentru construcția  ,, Muzeul  de  Artă  Craiova ’’, amplasată  în  județul  Dolj, municipiul  

Craiova , strada  Calea  Unirii, nr. 15. 

În data de 03.09.2020 Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj a efectuat un control în 

urma căruia s-a întocmit P.V. de constatare sera. DJ, Nr. 04823 prin care se impune 

angajatorului, în speță Muzeului de Artă Craiova acordarea repaosului săptămânal de 48 de ore 

continue. Pentru remedierea acestei deficiențe s-a emis Decizia de manager nr.33/06.10.2020 
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privind acordarea zileleor de repaos săptămânal pentru angajații muzeului. 

 

 

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției: 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 

contabil al perioadei raportate: 

 

Anul 2020 

 

Categorii Anul 2020 alocat Anul 2020 realizat 

2 3 4 

TOTAL VENITURI 

,din care 

3.869.000 3.124.972,03 

Venituri proprii 110.000 47.119 

Subventie-

Transferuri 

3.759.000 3.077.853,03 

TOTAL 

CHELTUIELI,din 

care 

3.869.000 3.124.972,03 

Cheltuieli curente 2.859.000 2.643.529,68 

Cheltuieli de capital 1.010.000 481.442,35 

 

 

 

 

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform  

criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 

 

 

2020 
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Nr. 

crt. 

Indicatori de performanță Perioada evaluată 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri-cheltuieli 

de capital)/nr de beneficari 

3.124.972,03/ 

182.628 = 

17,11 lei/beneficiar 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 

3 Număr de activități educaționale 18 

4 Număr de apariții media (fără comunicate de presă) 24 

5 Număr de beneficiari neplătitori 182.628 

6 Număr de beneficiari plătitori 33.200 

7 Număr de expoziții 4 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale 36 

9 Venituri proprii din activitatea de bază 25.400 lei 

10 Venituri proprii din alte activități 84.600 lei 

 

Numărul de 182.628 vizitatori neplătitori aferent anului 2020 este compus din: 

150.000 vizitatori ai expoziției Brancuși din cadrul Festivalului Europalia de la Bruxelles, 

la care muzeul a participat; 

32.000 vizitatori la ArtSafari 2020 de la București la care muzeul a participat; 

628 vizitatori la sediu, la vernisaje și în ziua gratuită din fiecare lună. 

 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin proiectul de management: 

Se realizează prin raportare la: 

 

1. Viziune 

Continuarea transformării instituției dintr-una strict dedicată artelor plastice în 

una multivalent cultural, în acest sens se are in vedere extinderea activităților muzicale 

,a  conferințelor si simpozioanelor ce abordează o tematica mai larga , alta decât cea 

strict dedicata artei plastice. 

 

2. Misiune 
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Păstrarea si extinderea prestigiului instituției prin organizarea de 

evenimente având un nivel cultural semnificativ in plan național si internațional. 

 

3. Obiective (generale și specifice) 

- Sistem de climatizare 

- Amenajare Centrul Brancusi 

- Realizare paviment zona de est a incintei muzeului 

- Realizare hidroizolare subsol latura nord 

 

- Împrejmuire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Platou zona de est si realizare acces strada Romul. 
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- Realizarea corp nou pentru depozitare patrimoniu cultural , atelier restaurare 

si investigare , spatii expozitionale pentru colectii de arta contemporana. 

 

 

4. Strategie culturală pentru întreaga perioadă de management 

 

In elaborarea strategiei s-a avut in vedere capacitatea institutiei, resursele zonale, asteptarile 

publicului, potentialul economic si turistic al zonei, mostenirea culturala si background-ul 

istoric ajungandu-se la un produs directionat in principal pe sase obiective dupa cum urmeaza: 

1)Continuarea parteneriatelor cu scoli si licee pentru atragerea publicului tinta - tinerii scolari. 

2) Reformularea mesajului muzeului : "Muzeul un spatiu dinamic si interesant pana la detaliu"  

prin marketing. 

3) Continuarea celor 5 mari programe:  

 a. Cercetare științifică: 
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Se vor continua principalele direcții privind cercetarea și valorificarea patrimoniul 

muzeului, elaborarea și publicarea de articole de specialitate în revistele culturale, participarea 

la simpozioane naționale și internaționale. 

A fost lansat volumul Ìon Țuculescu – Reconstituirea, Ed. MNAC, 2020– 300 

exemplare – în urma unui proiect de colaborare cu Muzeul Național de Artă Contemporană. 

Pe parcursul anului 2020 datorită pandemiei și măsurilor restrictive activtatea muzeului 

s-a concentrat pe fișarea și digitalizarea patrimoniului astfel că la finalul anului au fost realizate 

și introduse în sistem digital un număr de 641 de fișe analitice de evidență a obiectelor de artă 

din patrimoniul muzeului. 

Articole de specialitate: 

Emilian Ștefârță - Revista Scrisul Românesc 

Nr. 3 / 2020 – ”Când vrei ca visul să nu se sfârșească...” – despre expoziția Donația Marinescu 

Nr. 4 / 2020 – ” Gérard Garouste – Cealaltă față” 

Nr. 5 / 2020 – ” Cronicarul unui ev revolut George Vlăescu” 

Nr. 6 / 2020 – ” Izolarea: instrument temporar de păstrare a integrității” 

Nr. 7 / 2020 -  ” Sculptura de șevalet” – Marcel Voinea 

Nr. 8 / 2020 – ” Odată la zece ani în Craiova – Ion Țuculescu” 

Nr. 9 / 2020 – ” Art-Terapia antivirală” 

Nr. 10 / 2020 – ”Lorem ipsum – edict pentru un experiment perpetuu” – Darie Dup 

Nr. 11 / 2020 – ” Nu există artă care să se adreseze tuturor” 

Nr. 12 / 2020 – ” Pandemie vs cultură, între constrângeri și deziderate” 

 

Mihaela Velea - Revista Mozaicul 

Nr. 4 / 2020 – ”Colecția Marinescu”  

Nr. 9 / 2020 – ”Ion Țuculescu- Reconstituirea”  

 

Emilian Albu - Revista Mozaicul 

Nr. 11-12 / 2020 – ”Lorem Ipsum – Darie Dup sau invitație la o nesfârșită curiozitate”. 

 

Lucian Rogneanu - Revista Scrisul Românesc 

Nr. 2 / 2020 – ”Brâncuși. Sublimarea Formei” 
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Simpozioane: 

26 februarie 2020, simpozion – ANEVAR – evaluarea operelor de artă 

 

b. Conservarea si restaurarea patrimoniului; 

Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal constituie una dintre funcțiile cu caracter 

permanent a oricărui muzeu. Acțiunile întreprinse în sensul îmbunătățirii condițiilor de 

conservare a patrimoniului, au fost, sunt și vor fi una dintre preocupările principale ale 

conducerii și angajaților muzeului. În ceea ce privește restaurarea patrimoniului muzeal acesta 

se va desfășura conform unui plan bine stabilit bazat pe urgența și importanța pieselor ce 

urmează a fi restaurate, lucruri stabilite de către conducere împreună cu personalul specializat. 

Pe parcursul anului 2020 au fost reorganizate și s-au efectuat lucrări de reparații în regie 

proprie, în două încăperi din cadrul depozitului de artă al muzeului, ocazie cu care s-au efectuat 

o serie întreagă de operațiuni de conservare pe un număr de peste 320 lucrări de artă europeană 

și artă românească modernă și contemporană. 

Privind programul de restaurare, pe parcursul anului 2020, s-au efectuat o serie întreagă de 

intervenții după cum urmează:  

 

 

 

Nr. inventar 

        Denumire 

      Dimensiuni 

 

        Autor 

       Operațiuni  de                       

restaurare  -    conservare 

PR. 223 Cap de țigan 

Dim. 54,5 x 46,3 

Ulei / pânză 

Șc. Românească 

Stoenescu, Eustațiu 

 

(Continuarea operațiunilor din 

2019) 

Retuș artistic și vernisarea 

generala a lucrarii. 

PR.498  INTERIOR 

ȚĂRĂNESC  

Dim: 55x75 cm 

Țuculescu Ion 

Școala românească 

Deoarece întinderea în benzi de 

calc nu a rezolvat în totalitate 

problemele de planeitate s-a 

hotărât dublarea lucrării. 
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Ulei pe pânză Pregătirea lucrării pentru 

dublare 

 Lucrarea 

65 x 61 cm. 

Ulei / pânză 

Colecția Ana Vasile 

Berindei Gheorghe Continuare din 2019 

Scoaterea foiței profilactice, 

chituirea lacunelor cu carbonat 

de calciu și clei de pește, 

șlefuire, peliculizare chituri, 

retuș artistic și vernisare finală  

PS 174 NAUFRAGIUL 

UNUI VAS 

Dim: 74x100 cm 

Ulei pe pânză 

Anonim Retuș artistic  

PS 1244 VEGHE PENTRU 

PACE 

Dim. 1250 x 1500 cm. 

Ulei pe pânză 

Sabin Bălașa Desprăfuire, aplicare foiță 

profilactică pe zonele cu 

exfolieri, îndreptarea 

deformărilor, consolidare, 

scoaterea foiței profilactice, 

chituire lacune, curățire cu 

soluții obținute în urma 

probelor efectuate, rechituire, 

șlefuire și peliculizare chituri, 

retuș artistic și vernisare 

generală.  

PR. 28 Portretul serdarului 

Dimitrie Aman 

Dim. 66,5 x 49 cm. 

Ulei / pânză 

Școala Românească 

Anonim 

 

Desprăfuire, îndreptarea 

deformărilor prin presare la 

cald și rece, probe de curățire, 

chituire cu carbonat de calciu 

și clei de pește a suprafețelor 

cu strat pictural lipsă, șlefuirea 
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mecanică a chiturilor, curățirea 

lucrării, rechituire , șlefuire și 

peliculizare chituri, retuș 

artistic și vernisare finală. 

PR 2416 PORTRET DE 

BARAT (Portretul 

col. Lucasievici)  

Dim: 48x33 cm 

Ulei pe panză 

Mircea Olarian 

Școala românească 

Dublarea pânzei și întinderea 

acesteia pe un șasiu nou, 

curățirea, chituirea lacunelor, 

vernisarea acestora, începerea 

retușului artistic  

PR 25 MIHAI VITEAZU 

PRIMIND SOLII 

TURCI CU DARURI 

DIN PARTEA 

SULTANULUI 

Dim: 1,080x 1,440 cm 

Ulei pe pânză 

Aman Theodor 

Școala românească 

Continuare din 2019 

Chituirea lacunelor, curățirea 

lucrării cu soluțiile obținute în 

urma probelor efectuate, 

rechituire și șlefuire, izolarea 

chiturilor și executarea 

retușului artistic.  Vernisarea 

generală a lucrării cu vernis 

Damar 8% în terebentină. 

PR. 297 Icoană, MAICA 

DOMNULUI CU 

PRUNCUL 

Dim.77 x 52,5 cm. 

Tempera /lemn 

4/4 sec. al XIX-lea 

Anonim Desprăfuire,aplicare foiță 

profilactică pe zonele ce 

prezintă desprinderi ale 

stratului de culoare și 

consolidarea zonelor 

respective, scoaterea foiței 

profilactice și chituirea 

lacunelor 

PR. 711 CAP DE FETIȚĂ 

Dim. 400 x 305 cm. 

Nicolae Tonitza Desprăfuire, aplicare foiță 

profilactică pe zonele cu 

exfolieri, consolidare prin 
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Ulei pe carton 

Școala Românească 

Modernă 

injectări cu clei de pește, 

îndepărtarea deformărilor prin 

presare la rece, scoaterea foiței, 

chituirea lacunelor, șlefuirea 

mecanică a chiturilor, curățirea 

lucrării cu souțiile obținute în 

urma probelor efectuate, 

rechituire, șlefuire și 

peliculizarea chiturilor, retuș 

artistic și vernisare generală. 

PR. 488 Cap de femeie 

Dim. 91 x 71 cm. 

Tehnica , ulei pe 

pânză 

Nedatat- sec. XIX 

Șc. românească 

Anonim Desprăfuire, aplicare foiță 

japoneză, scoaterea petecelor 

de carton și curățirea genearală 

a versoului cu soluții stabilite 

după efectuarea probelor de 

curățire.  

Întinderea pânzei noi de 

dublare pe șasiul provizoriu. 

Tratarea versoului lucrării și a 

pânzei noi de dublare. 

Continuare în anul 2021 

 

 

c. Valorificarea patrimoniului; 

Valorificarea patrimoniului muzeal se realizează în special prin programul expozițional 

propus și la fel ca în fiecare an expozițiile temporare propuse vor fi de cea mai inaltă tinută 

culturală și vor fi expuse pentru public o serie întreagă de lucrări ce nu se află în expunerea 

permanentă a muzeului. 

 

d. Imbogatirea patrimoniului; 
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Îmbogățirea patrimoniului presupune achiziții și donații. Având în vedere fondurile relativ 

mici puse la dispoziție de ordonatorul principal de credite nu pot fi făcute achiziții majore, 

reprezentând opere ale unor artiști având o cotă ridicată de piață. La fel ca in ultimii douazeci 

de ani, donațiile reprezintă unica modalitate de a intra în posesia unor opere realizate de artiști 

consacrați. Vom continua identificarea și încurajarea colecționarilor de artă în a face donații 

către instituția noastră. 

 

În anul 2020 Muzeul de Artă Craiova prin stăruința conducerii și a colectivului de 

muzeografi a primit următoarele opere de artă cu titlul de donație: 

 

Lucrări donate de Marlene și Nicolae Marinescu, care se află deja în colecția muzeului 

 

1. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Năvoade, 1972 

Ulei pe carton 

50 x 65 cm 

 

 

 

2. Spiru Chintilă 

 (1921 – 1985) 

Natură statică cu forme geometrice,1968 

Ulei pe pânză 

57 x 73 cm 
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3. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu 2 fructiere, 1967 

Ulei pe pânză 

53  x  73 cm 

 

4. Sabina Negulescu - Florian 

(1907 – 2003) 

Natură statică cu fructieră de cristal și pere 

Ulei pe pânză 

34 x 37 cm 

 

 

 

 

 

 

5.  Sabina Negulescu - Florian 

(1907 – 2003) 

Natură moartă cu vas cu frezii albe și galbene 

Ulei pe pânză 

46,5 x 31 cm 

 

 

 

6. Sabina Negulescu - Florian 

(1907 – 2003) 

Natură statică cu vas și grapefruits 

Ulei pe pânză 

34,5 x 37 cm 
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7. Sabina Negulescu - Florian 

(1907 – 2003) 

Natură statică cu orhidee galbenă pe masă 

Ulei pe pânză 

34,5 x 37 cm 

 

 

8.  Sabina Negulescu - Florian 

(1907 – 2003) 

Peisaj cu margine de pădure 

Ulei pe pânză 

46,5 x 65,5 cm 

 

 

9. Sabina Negulescu - Florian 

(1907 – 2003) 

Peisaj cu pom roșu și zid la Marbella  

Ulei pe pânză 

48 x 35 cm 

 

 

 

10. Sabina Negulescu - Florian 

(1907 – 2003) 

Peisaj cu pădure la Marbella  

Ulei pe pânză 

35,5 x 48 cm 
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11.  Sorin Ilfoveanu 

(n. 1946) 

Florăreasa, 1983 

Tempera pe hârtie 

76 x 54,5 cm 

 

 

 

12.  Sorin Ilfoveanu 

(n. 1946) 

Peisaj din Rădești, 2012 

Acrilic pe pânză 

80 x 65 cm 

 

 

 

13. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu fructieră, scoică și fructe,1968 

Ulei pe carton 

48 x 61 cm 

 

 

 

 

 

Lucrări donate de Marlene și Nicolae Marinescu, care vor intra fizic în colecția 

muzeului în momentul decesului donatorilor conform actului de donație: 
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1. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu scaun 

48 x 60 cm 

ulei pe placaj 

 

2.   Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu două sticle și fructe,1967 

Ulei pe carton 

48 x 65 cm 

 

3. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Fereastră, 1974 

Ulei pe pânză 

73 x 93 cm 

 

 

4. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură moartă cu două vase cu flori și scoică 

Ulei pe carton 

72,5 x 61 cm 

 

 

5. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Peisaj de iarnă, 1978 

Ulei pe pânză 

81,5 x 100 cm 
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6. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu anemone, 1967 

Ulei pe pânză 

60,5 x 50,5 cm 

 

 

 

7. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu fructieră, scoică și fructe,1968 

Ulei pe carton 

48 x 61 cm 

 

 

 

 

8. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu flori violete și fructe, după 1967 

Ulei pe faezită 

49,5 x 50 cm 
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9. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Natură statică cu scoică mare, vas și cupă  

Ulei pe carton 

48 x 61 cm 

 

 

 

10. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Peisaj de sat cu biserică, 1970 (1973?) 

Ulei pe carton 

48 x 58 cm 

 

 

 

 

11. Spiru Chintilă 

(1921 – 1985) 

Peisaj cu luna și soarele peste sat 

Ulei pe carton 

48 x 65 cm 

 

 

15. Ștefan Câlția 

(n. 1942) 

Vasul de alamă, 1984 

Ulei pe pânză 

63 x 70 cm 
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16.   Ștefan Câlția 

(n. 1942) 

Măr galben, 2014 

Ulei pe pânză 

33 x 33 cm 

 

 

 

 

 

 

17.   Ștefan Câlția 

(n. 1942) 

Flori de câmp, 1982 

Ulei pe PFL 

42x40,5 cm 

 

 

 

18.   Ștefan Câlția 

(n. 1942) 

Pahar cu floare roz 

Ulei pe pânză 

33 x 33 cm 

 

19.  Ștefan Câlția 

(n. 1942) 

Natură statică de bucatarie, 1986 

Ulei pe PFL 

35 x 50 cm 



44 
 

 

20.  Ștefan Câlția 

(n. 1942) 

Gutuie și flori, 2015 

Ulei pe pânză 

50 x 50 cm 

 

 

 

21.   Neculai Gh. Iorga 

(n. 1933) 

Toamna 4, 1979 

Ulei pe pânză 

32,5 x 41 cm 

 

 

 

22.   Neculai Gh. Iorga 

(n. 1933) 

Bărci la 2 mai, 1995 

Ulei pe pânză 

41 x 41 cm 
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23.  Neculai Gh. Iorga 

(n. 1933) 

Samovarul, 1995 

Ulei pe pânză 

41 x 41 cm 

 

 

33.  Sorin Ilfoveanu 

(n. 1946) 

 Peisaj din Rădești, 1986 

Tempera și ulei pe pânză 

50 x 73 cm 

 

 

 

34.  Constantin Piliuță 

(1929 – 2003) 

Autoportret, 1982 

Ulei pe pânză 

55,5 x 55 cm 

 

 

35.  Constantin Piliuță 

(1929 – 2003) 

Natură statică cu flori roșii și struguri, 1973 

Ulei pe pânză 

61 x 61,5 cm 
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36.  Constantin Piliuță 

(1929 – 2003) 

Natură moartă cu ceas („Geneza“), 2001 

Ulei pe pânză 

70 x 60 cm 

 

 

 

 

37.  Constantin Piliuță 

(1929 – 2003) 

Natură statică cu galeată și frunze de toamnă, 1995 

Ulei pe carton 

68,5 x 68,5 cm 

 

 

 

 

38.  Constantin Piliuță 

(1929 – 2003) 

Natură statică cu două vase albe și maci, 1982 

Ulei pe pânză 

73 x 73 cm 
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39.  Constantin Piliuță 

(1929 – 2003) 

Iarna, 1984 

Ulei pe pânză 

54 x 54 cm 

 

 

40.  Constantin Piliuță 

(1929 – 2003) 

Peisaj de iarna, 1980 

Ulei pe pânză 

61,5 x 61,5 cm 

 

 

 

Donator: Marcel Bunea 

Titlu:  Spaţiu generativ I 

Autor:  Marcel Bunea 

Tehnică: acrylic/pânză 

 

Titlu:  Spaţiu generativ II 

Autor:  Marcel Bunea 

Tehnică: acrylic/pânză 

 

 

Donator: Darie Dup 
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Titlu:  Pasul soldatului 

Autor:  Mircea Darie Dup 

Tehnică: lemn, metal 

 

 

 

Donator: Mircea -  Cristian Novac 

 

Titlul: The Walk  

Autor: Mircea Novac 

Tehnica: ulei/pânză 

 

 

 Achizții lucrări de artă 2020 

Titlul: The Walk (Masca) 

Autor: Mircea Novac 

Tehnica: ulei/pânză 

 

Maurice Mircea Novac este un artist reprezentativ pentru generaţia anilor `80, este absolvent 

al Liceului de Artă din Craiova, apoi al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, la 

secţia Pictură Monumentală având ca profesor pe Simona Chintilă. 

  

Prima expoziţie are loc la Muzeul de Artă din Craiova în 1983. La începutul anilor `90 pleacă 

din ţară locuind o perioadă în Germania, apoi în Olanda (Masstricht). Până la revenirea în ţară 

în anul 1996, artistul are o serie de expoziţii şi prezenţe la târguri în ţări precum Belgia, 

Anglia, Venezuela, Columbia, Statele Unite ale Americii, iar lucrările sale se regasesc în 

colecţii private din aproape toată lumea. 
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Titlul: Mors per Evam 

Autor: Darie Dup 

Tehnică: plastic termic de culoare albastră, soclu plastic transparent 

Darie Dup este un artist important pentru arta vizuală contemporană românească, în prezent 

este conferențiar universitar doctor la catedra de sculptură în cadrul Universității Naționale de 

Arte București, și este considerat un artist de prim rang în arta contemporană. A deschis o serie 

întreagă de expoziții personale și a participat la multe dintre cele mai importante expoziții 

colective pe plan european în ultimii ani. De asemenea, este și unul dintre cei mai premiați 

sculptori, printre numeroasele disticții primite pentru activitatea artistică se numără Medalia 

Ion Irimescu acordată în 2003 și Premiul de Excelență al Uniunii Artiștilor Plastici din 

România acordat în 2007.  Nu în ultimul rând, a fost prezent cu o expoziție de artă vizuală în 

anul acesta în sălile Muzeului de Artă Craiova. 

Titlul: Cernere/Ningere 

Autor: Constantin Flondor 

Tehnică: ulei, făină pe pânză 

 

Constantin Flondor este un artist important pentru arta vizuală contemporană românească, 

membru fondator al grupărilor: ”111”(1965-69), ”Sigma”(1969-81) și ”Prolog”(din 1985), 

grupări artistice romăânești de avangardă, reprezentative pentru anii 60, 70 și 80. Cu o bogată 

activitate expozițională ce se întinde pe mai bine de 50 de ani de creație, cu lucrări în colecții 

importante din străinătate cum ar fi Tate Modern London, Mumok Viena, Ritter Museum 

Waldenbuch, Maison Rouge Paris, Constantin Flondor este distins și cu o serie de premii 

importante dintre care amintim: 2019 - Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad de Cavaler, 

2006 - Premiul "Ion Andreescu" pentru Pictură  al Academiei Române, 2004 - Meritul Cultural 

al României, în Grad de Ofiţer, 2003 - Marele Premiu al Uniunii Artiștilor Plastici pentru 

"Întreaga Activitate" sau 1993 - Premiul The Ionel Jianou ARRA, Los Angeles USA. 
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Titlul: Christ 

Autor: George Apostu 

Tehnică: lemn 

 

 

Gheorghe Apostu este un artist reprezentativ pentru sculptura românească a anilor 70 și 80, 

binecunoscut și în străinătate, mai ales în Franța, unde primăria Parisului i-a acordat un atelier 

de creație în 1983. De asemenea este distins și cu două premii de importanță deosebită Premiul 

Ioan Andreescu al Academiei Române în 1966 și Marele Premiu pentru sculptură al Uniunii 

Artiștilor Plastici din România în 1970. În timpul vieții a deschis numeroase expoziții personale 

în România și în străinătate și a participat la numeroase expoziții colective importante la nivel 

internațional. 

 

e. Educația artistica si estetica a publicului. 

 

Educația artistică și estetică a publicului se va realiza în special prin programele și 

parteneriatele educaționale existente și viitoare special concepute în acest sens. De asemenea 

personalul muzeului care efectuează ghidaje este bine pregătit în a pune accentul pe cultivarea 

și dezvoltarea gustului plastic și estetic al publicului vizitator. În același sens, muzeul va 

continua să ofere, gratuit și spre vânzare, o serie întreagă de albume și pliante cu caracter 

informativ și educativ în același timp. 

4)Realizarea unor noi programe cum ar fi: 

 a. Marketingul cultural pe internet, dezvoltat în ultimii ani va continua și va îmbrăca 

forme noi fiind mereu în pas cu cele mai noi tendințe; 

 b. Evenimente destinate exclusiv copiilor cu demonstratii "work-shop"-uri; 

 c. Evenimente destinate tinerilor cu accent pe diversitate si multiculturalitate, ce vor 

evidenția și interconectivitatea între artă și știință; 

 d. Constituirea unui grup de prieteni ai muzeului; 
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5. Strategie și plan de marketing 

Mentinerea paradigmei de abordare a mesajului artistic a unor artisti consacrati , 

exponentiali pentru istoria artei contemporane romanesti, prin asocierea , punerea in 

dialog ,prin expunerea punctelor de congruenta dar si a celor divergente, prin oferirea 

unui alt tip de viziune asupra artei contemporane, axatasi pe un tip de estetică ce ține 

strict de vizual, avem in vedere organizarea unor happening-uri sau a  unor momente 

mai putin obisnuite perceptiei iubitorilor de arta craioveni. 

 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 

         - Programul de Cercetarea ştiinţifică 

         - Programul de conservare si restaurare a patrimoniului 

         - Programul de valorificare a patrimoniului muzeal 

         - Programul Imbogatirea patrimoniului muzeal 

         - Programul Educatia artistica si estetica a publicului 

 

7. Proiecte din cadrul programelor 

Programul  de Cercetare Științifică va avea 2 proiecte: 

a. Proiectul - Valorificarea cercetării ştiinţifice. 

 

Scopul – Valorificarea cercetării ştiinţifice asupra patrimoniului prin albume de artă şi articole 

sau studii în reviste de specialitate, sau colaborare cu alte muzee în vederea tipăririi de albume 

de artă. 

Ca obiective principale pentru anul 2021 sunt finalizarea și tipărirea Albumului Familia Mihail 

și Studii de avantgarda 

 

b. Dezvoltarea şi evidenţa parimoniului 
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Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil rezultat în urma 

activităţilor de cercetare şi donaţii. 

Proiecte propuse: 

Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOCPAT-CIMEC a unui număr de 500 

de bunuri culturale existente în patrimoniul muzeului. 

Responsabili: Colectivul de muzeografi 

 Întocmirea documentaţiei foto pentru donaţii şi achiziţii, precum şi pentru lucrările care 

au suferit operaţiuni de restaurare-conservare. 

Responsabil Lucian Rogneanu 

 

Programul - Conservarea şi restaurarea patrimoniului culturalse va desfăşura sub 

forma a două sub-proiecte care urmăresc menţinerea stării de sănătate a obiectelor de muzeu 

prin următoarele obiective: 

 Măsuri primare de conservare a patrimoniului; 

 Asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în 

expoziţii şi depozite;  

 Restituirea imaginii originale a obiectului de patrimoniu. 

  Pentru acomodarea lucrărilor de artă într-un spațiu de depozitare adecvat care să 

corespundă tuturor exigențelor de conservare Muzeul de Artă Craiova a demarat în urmă cu 

câțiva ani un proiect, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, privind construirea unui corp nou 

de clădire care să acomodeze aceste spații absolut necesare depozitării lucrărilor de artă.  

În anul 2020 s-a elaborat Studiul de Fezabilitate pentru Corp nou pentru depozitare 

patrimoniu, atelier restaurare și investigare, spații expoziționale pentru colecții de artă 

contemporană. 

Ne propunem pentru anul 2021obtinerea finantarii si demararea lucrarilor de edificare. 

 

c. Proiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

 Scop: păstrarea nemodificată a imaginii şi structurii bunurilor muzeale; 
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 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi 

depozite conform cu normele de conservare. 

 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice în depozite; 

corectarea condiţiilor de microclimat. 

Responsabili: Șerban Felicia, Luminiţa Florea - conservatori. 

 Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri) a patrimoniului 

existent. 

Responsabili: Luminiţa Florea, Șerban Felicia - conservatori. 

Pe parcursul anului 2021 se preconizează, pe lângă reamenajarea a 2 încăperi din 

depozitul de artă și efectuarea de operațiuni de conservare primară pe un număr de 400 

de lucrări de artă. 

d. Proiectul - Restaurarea patrimoniului muzeal. 

 Scop: restituirea imaginii originare a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, 

integrare şi completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o 

rezistenţă îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-i redea ansamblul cromatic original. 

Pentru anul 2021 muzeul își propune restaurarea unui nr. De 8 lucrări de pictură din patrimoniu. 

Programul Valorificarea patrimoniului muzeal cuprinde: 

 

e.  Expoziția personală Constantin Flondor (continuare din anul 2020) 

Expoziția prezintă opera unuia dintre cei mai reprezentativi artiști români, co-fondator al 

grupărilor  111, Sigma și Prolog (1985), alături de Paul Gherasim, Horia Bernea, Ion 

Grigorescu, Matei Lăzărescu, Christian Paraschiv, Horea Paștina și Mihai Sârbulescu 

 

 

f. Expoziția de artă contemporană Ioan Aurel MUREȘAN 

 

Perioada: martie -aprilie  2021 trim II 

 

Ioan Aurel MUREȘAN este  unul dintre reprezentanții importanți ai optzecismului 

românesc, profesor al Universității de Artă din Cluj, cu prezențe expoziționale notabile la 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grupul_Prolog
https://ro.wikipedia.org/wiki/1985
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Gherasim
https://ro.wikipedia.org/wiki/Horia_Bernea
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_Grigorescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_Grigorescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Matei_L%C4%83z%C4%83rescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Paraschiv&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Horea_Pa%C8%99tina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_S%C3%A2rbulescu
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Muzeul de Artă din Cluj, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, la spațiul MNAC de 

la Teatrul National, etaj ¾, București, participant la cea de-a XXI-a Bienală de Artă Sao 

Paolo, Brazilia etc.   

 

 

 

g. Expoziție de artă contemporană Mihai Țopescu - MANIFESTO 

 

Perioada: mai-iunie 2020-  trim II-III 

Proiectul Manifesto - al artistului Mihai Țopescu a fost unul dintre proiectele de artă 

contemporană cu care România s-a prezentat în 2020 la Festivalul Internațional de Artă de 

la Bruxelles- Europalia. Pe lângă numeroasele premii obținute de-a lungul carierei, Mihai 

Țopescu a fost distins în anul 2019 cu Ordinul Meritul Cultural acordat de Președinția 

României.  

 

h. Expoziție de artă contemporană Marilena Preda Sânc 

 

Perioada iunie- august 2020- trim  II-III  

 

Expoziția prezintă o selecție de lucrări de pictură grafică obiect și  urmărește evoluția 

gândirii estetice a artistei, profesor la UNARTE, ale cărei acțiuni au devenit un reper în 

contextul artei contemporane românești. 

 

i. Expoziție de artă decorativă contemporană 

 

Perioada septembrie- octombrie trim III-IV 

 

Expoziția reunește lucrări de dată recentă ale celor mai reprezentativi artiști români, 

profesori la catedra de Arte Decorative a UARTE, reflectând cele mai noi tendințe în domeniu. 

 

j. Expoziția de artă contemporană Călin Dan  
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Perioada octombrie 2021- februarie 2022 -trim IV 

 

Călin Dan este un importantartist, critic de artă, curator şi muzeograf, redactor-şef al 

revistei ARTa (1990-1994), Director general al Muzeului Național de Artă 

Contemporană, director artistic al Centrului Soros pentru Artă Contemporană (1992-

1995), lector în cadrul Academiei de Artă din Bucureşti, Departamentul Foto-Video . În 

1990, împreună cu Josif Kiraly şi Dan Mihălţianu, a fondat grupul subREAL. Lucrarile 

sale au fost prezentate in cadrul unor festivaluri internaționale (Osnabrück, Oberhausen, 

Rotterdam, La Rochelle, BIFF București), bienale de artă (Veneția, Sao Paolo, Istanbul, 

Berlin, Praga, Sydney), muzee și galerii din Europa, Statele Unite și Australia. 

 

 

Programul Educatia artistica si estetica a publicului cuprinde 

k. Proiectul Muzeul – o punte între trecut și viitor 

Fenomenul educaţional transcede astăzi, cu mult, graniţele formelor de învăţământ 

tradiţional datorită dezvoltării societăţii din punct de vedere social, informaţional și educațional, 

provocându-ne în permanenţă spre a găsi cele mai bune şi eficiente modalităţi de a educa tânăra 

generaţie.  

 Pe lângă activităţile instructiv-educative din şcoală și gradiniță se are în vedere pentru 

elevii şi pregătirea lor pentru dezvoltarea anumitor aptitudini și alegerea ulterioare a unei 

profesii in conformitate cu aceste aptitudini. În acest sens am găsit oportun dezvoltarea 

programului educativ Muzeul – o punte între trecut și viitor ce se va desfășura în programe 

trimestriale in lunile martie, iunie, septembrie, decembrie. În marea lor majoritate activitățile 

educaționale au ca punc de plecare expoziția permanentă și expozițiile temporare pentru a nu 

se confunda muzeul ca instituție cu școala. Tranziția graduală de la transferul modelelor sau 

metodelor de învățare specifice educației formale, la experiența în sine, cum ar fi activitățiile 

interactive, va constitui o modalitate de dezvoltate a abilitărilor artistice. 

 Obiective: 

 Cultivarea interesului și gustului pentru arta vizuală 

 Cultivarea sensibilității artistice, dezvoltarea imaginației și a diponibilităților 

creatoare prin intermediul limbajului artistic 
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 Cunoașterea unor personalități marcante ale artei românesti 

 Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea  noțiunilor de limbaj plastic 

 Dezvoltarea abilităților personale și artistice 

 Formarea unei atitudini constructive față de sine și dezvoltarea abilității de 

comunicare 

 Rezultate: 

 Expoziții cu lucrarile participanților și concursuri 

 Concurs final pe categorii de grupe participante cu diplome și recompense 

 Întrucât aceste activități oferă posibilitatea cunoașterii și promovării patrimoniului 

muzeului nostru prin intermediul activităților interactive și totodată întregește imaginea 

Muzeului de Artă Craiova vă solicit sprijinul pentru a putea desfășura această activitate.  

 

 

 

Materiale Nr. Buc. Preț 

1. șervețele umede pentru 

mâini 

30 buc 30 x 3 lei = 90 lei 

4. culori acrilice 10 buc 10 x 70 lei = 700 lei 

5. placă pentru linogravură 

100x100x4mm 

40buc 40 x15 lei =600 lei 

6. mâner daltă pentru 

linogravură 

20 buc 20 x 8 lei = 160 lei 

7. suport lucru linogravură 20 buc 55 x 20 lei = 1100 lei 

8. plăci pentru linogravură 

300x200x3mm 

30 buc 30 x 20 lei = 600 lei 

9. Placă ghips carton  

2,6 x 1,2 m 

10 buc 10 x 70 lei = 700 lei 

10 Pachet Flipchart 

magnetic cu trepied 

2 buc 2 x 250 lei = 500 lei  
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ajustabil 70 x 100 cm cu 

acesorii: markere,burete, 

magneți 

 

 

 

 Total buget estimat 4500 lei 

 

Programul îmbogățirea patrimoniului muzeal cuprinde 2 proiecte: 

k. Proiectul Donații – Muzeul de Artă Craiova, în buna tradiție a ultimilor ani va păstra 

relații cordiale cu numeroși artiști și colecționari din România și nu numai fapt ce va 

duce la primirea unor oferte de donații și de asemenea, va selecta cu rigurozitate 

lucrările ce urmează a fi primite, pentru a păstra cât mai sus standardul cultural. 

 

l. Proiectul Achiziții - Muzeul de Artă Craiova se va axa și pe parcursul anului 2021 

pe achiziția de opere de artă modernă dar mai ales contemporană, în primul rând din 

considerente financiare ce nu permit achiziționarea unor artiști ”clasici”. Însă, la fel ca 

și în anii trecuți, achizițiile se vor axa pe operele unor artiști cu cotă în creștere, nume 

importante în arta contemporană românească. 

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

management 

În perioada următorului an, functie de mentinerea restrictiilor sanitare 

- se vor continua colaborările cu Filarmonica Oltenia în vederea organizării de 

evenimente muzicale, de asemenea, în aceeași ordine de idei se va continua colaborarea cu 

Opera Română Craiova 

- vom continua sa sprijinim și să găzduim o serie întreagă de evenimente cultural cum 

ar fi lansări de carte, gale de premiere ale revistelor cultural craiovene, festivaluri internaționale 

de poezie, etc 

- vom continua toate programele educative care s-au dovedit de succes în perioada 

anterioară și care sunt menite să educe gustul estetic al elevilor și studenților craioveni, spre o 

mai bună cunoaștere și înțelegere a fenomenului artistic în lumea contemporană.  
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției 

ce pot fi atrase din alte surse. 

 

 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

 

Nr.crt. Categorii Anul 2021 

Mii lei 

 

 

 

1 

TOTAL VENITURI, din 

care 

49.608 

Venituri proprii 100 

Subventie-Transferuri 49.508 

 

 

 

2 

TOTAL CHELTUIELI, din 

care 

49.608 

Cheltuieli curente, din 

care: 

49.608 

Cheltuieli de personal 2.216 

Cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

1.500 

Cheltuieli de capital 45.892 

 

Notă de fundamentare propunere buget 2021 

 

Muzeul de Artă Craiova este o instituţie de cultură, finanţarea cheltuielilor asigurându-

se din bugetul Consiliului Judeţean Dolj. 
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Muzeul de Artă și-a propus  pentru anul 2021 un buget final de venituri şi cheltuieli în sumă 

de 49 608 mii  lei, din care: 

-          100 mii lei venituri proprii şi 

-     49 508 mii lei subvenţie 

Principalele venituri proprii estimate a se realiza provin din bilete de intrare, vânzare 

tipărituri stand, închiriere spații, taxă foto, vanzare produse promoționale,vanzare de cataloage 

și albune de artă. etc. Aceste venituri vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și 

servicii. 

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 

Conform ştatului de funcţii pentru anul 2021 Muzeul de Artă Craiova are un număr de  

32,00 posturi in plata. 

Pentru anul 2021 „Cheltuielile de personal” se ridică la suma de 2.216,00 mii lei. 

Aceasta a fost calculată având în vedere nivelul salariilor pe luna Decembrie 2020.  

Deasemenea a  fost avută în vedere H.G. nr. 846/2017privind stabilirea salariului minim brut 

pe economie în anul 2020, precum si a majorarilor salariale datorate modificarii vechimii in 

munca si promovarilor pe functii ale salariatilor.  

 

 La art.10.01.01-Salarii de baza 163,33 mii lei * 12 = 1.960,00 mii lei 

            La art.10.01.06- sunt prevăzute fonduri în valoare de 18,00 mii lei pentru acordarea 

sporului de CFP si a sporului acordat pentru persoanele cu handicap. 

Având în vedere indemnizaţiile de delegare achitate în anul 2020 (20 lei/zi) şi eventual 

o majorare a indemnizaţiei de delegare în anul 2021 la art.10.01.13 sunt necesare fonduri în 

sumă de 3,00 mii lei. 

Incepand cu 1 Decembrie 2018 a fost prevazuta a se acorda obligatoriu indemnizatia de 

hrana, reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata 

in prezent echivalentul a 347 lei lunar,urmand sa creasca in anul 2021  in situatia majorarii 

salariului minim brut pe tara. 

Drept urmare am estimat pentru aceasta la articolul 10.01.17-Indemnizatie de hrana o 

valoare de 132,00 mii lei. 

La art.10.01.30- Alte drepturi salariale in bani- este necesara suma de 5.00 mii lei ceea 

ce reprezinta drepturi banesti obtinute din Hotarari Judecatoresti; 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.940/2017 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice privind acordarea vaucherelor de vacanță, aprobate prin H.G. nr. 
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215/2009, în anul 2021 se prevede acordarea  vaucherelor de vacanță salariaților muzeului în 

valoare de 1.450 lei/salariat la art.10.02.06- Vauchere de vacanță în valoare de 50,00 mii lei. 

Conform prevederilor legale contribuţiile la asigurări sociale sunt următoarele: 

Art.10.03.07 Contributie asiguratorie de muncă 2,25%    

2.133,00 *2,25% = 48,00 mii lei 

 

TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII  

Pentru anul 2021 ne sunt necesare fonduri în sumă de 1.500,00 mii lei. La stabilirea 

acestei sume s-au avut în vedere cheltuielile efective medii lunare din anul 2020. 

Art.20.01 Bunuri şi servicii 

Art.20.01.01 Furnituri de birou                                                                   8,00 mii lei 

La acest articol s-au avut în vedere cheltuielile medii lunare din cursul anului 2020 si 

reprezinta achizitionarea de materiale necesare desfasurarii activitatilor zilnice legate de munca 

de birou, munca de teren si tot ce tine de organizarea evenimentelor culturale pe parcursul 

anului. 

Art.20.01.02 Materiale pentru curăţenie                                                      6,00 mii lei 

La stabilirea fondurilor rnecesare pentru materiale de curăţenie s-a avut în vedere faptul 

că este obligatoriu menţinerea curăţeniei în cadrul muzeului. 

Art.20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică                                         95,00 mii lei 

Este necesară asigurarea încălzitului şi a iluminatului imobilului muzeului situat în str. Unirii, 

nr.15. 

Art.20.01.04 Apă, canal, salubritate                                                          19,00 mii lei 

Aceste servicii sunt necesare în cadrul muzeului pentru asigurarea apei, pentru spălat, 

udat, apa meteorica, eliberarea de deseuri, etc. 

Art.20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, internet                                 22,00 mii lei 

   S-au luat în calcul creşterile de preţ la toate categoriile de abonamente şi servicii: 

- plata abonamentului pentru telefon; 

- plata abonamentelor televizor, telefax; 

- timbre pentru corespondenţă, etc. 

La art.20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional     39,00 mii lei 
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La acest articol au fost prevăzute fonduri pentru  plata urmatoarelor cheltuieli cu 

caracter functional: 

Cotizatia Reteaua Muzeelor 

Asigurarea cladirii Muzeului de Arta  

Actualizarea programului legislativ 

Cheltuieli cu alte materiale desfasurarii activitatii expozitionale, cartuse tonere 

Cheltuieli cu certificarea semnaturii pentru ANAF si SICAP 

Innoire domeniu si site WEB 

Verificare semestriala prize impamantare 

Alte materiale si servicii ce prevad implementarea masurilor pentru obtinerea 

autorizatiei ISU. 

Art.20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare        98,00 mii lei 

La  acest articol au fost avute în vedere cheltuieli privind incheierea de contracte de 

mentenanta si service pentru: 

-service sistem alarma, telefon,monitorizare camera video 24/24; 

-service central termica si servicii RSTVI; 

-servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor; 

-service ascensor: 

-mentenanta programe calculator contabilitate; 

-contract colectare deseuri; 

-consultanta juridica si achizitii  

Totodata sunt necesare fonduri pentru asigurarea de fonduri obtinerii avizelor si 

autorizatiilor emise de institutiile publice abilitatepentru obiectivele de investitii propuse. 

La stabilirea fondurilor rnecesare au fost luate în considerare cheltuielile efective medii 

lunare şi preţurile de pe piaţă. 

 

Art.20.02 Reparaţii curente        745,00 mii 

lei 
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Pentru anul 2021 muzeul işi propune efectuarea de reparaţii la cladirea muzeului,atat la 

interior cat si la exterior.  

 Alocarea sumelor necesare presupune reparatia și/sau înlocuirea unor zone din 

învelitoarea de tablă de zinc a clădirii muzeului și efectuarea unor lucrări de reparații și 

întreținere ce vizează o serie întreagă de elemente arhitecturale ale clădirii atât la interior, cât și 

la exterior - scări de piatră și marmură, refacere tencuieli, refacere zugrăveli, curățat, lăcuit sau 

ceruit parchet, curățare și revopsire tocărie și tâmplărie și refacerea unor elemente de ipsos 

(scafe, profiluri și îmbinări). Odată cu intervenția asupra acestor elemente este necesară și 

oportună refacerea unei părți din sistemul de iluminat arhitectural montat pe acoperișul clădirii 

care necesită operațiuni asupra învelitorii (în special intervenții prin străpungere). 

 În ultimii ani învelitoarea a suferit o serie întreagă de mici reparații, fie în regie proprie, 

fie cu firme specializate în vederea remedierii problemelor apărute pentru eliminarea 

infiltrațiilor de apă pluvială care au afectat atât podul clădirii, cât și o parte din sălile muzeului. 

Aceste probleme au apărut din cauza unor deficiențe de execuție (falțuri simple și nu duble, 

îmbinări de tip buză în buză cu lipitură de cositor, nerespectarea ordinii la suprapunerea colilor 

de tablă,...) toate acestea coroborate cu o serie de factori climatici (diferențe mari de temperatură 

între zi și noapte, mai ales pe timpul verii; fenomene de îngheț/dezgheț, și alunecări de volume 

mari de zăpadă pe timpul iernii) au dus la starea actuală precară a unei mari porțiuni din 

învelitoarea clădirii, aceasta având numeroase zone cu: fisuri în zonele de îmbinare a tablei, 

desprinderi ale îmbinărilor, deformări și alte tipuri de deteriorări care conduc la înfiltrații.Este 

necesar montarea unui sistem de degivrare pentru sistemul de preluare a apelor pluviale în 

condiții de îngheț, știut  fiind faptul că înghețul este fenomenul care produce cele mai multe 

pagube asupra întregului ansamblu de  jgheaburi și burlane. Fenomenul de îngheț a dus până la 

ora actuală la deteriorarea numeroaselor zone acoperite cu tablă producând  fisuri, desprinderi 

ale falsurilor, deformări și chiar străpungeri, fapt ce a du și va duce în continuare la degradarea 

a numeroase elemente de zidărie și stucatură atât la interior cât și la exterior. 

Deasemenea sunt necesare o serie de operatiuni care trebuiesc executate in podul 

cladirii, pentru a ameliora climatul din salile de expunere de la etajul muzeului, acestea constand 

in: 

-reparatii tocarie si giurgiuvele 

-montare plasa anti insecte si pasari 

-inlocuire elemente deteriorate 

-operatiuni de vopsitorie  

Dacă aceste probleme nu se remediază cât mai urgent vor duce în continuare la o serie 

întreagă de degradări vizibile, atât la interior cât și la exteriorul clădirii, făcând imperativă 

executarea acestor lucrări de reparații și înlocuire a elementelor afectate. 
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Pentru realizarea acestor lucrări, care să respecte normele tehnice în vigoare și să 

păstreze neschimbat aspectul care îi conferă și calitatea de monument istoric estimăm că este 

necesară suma de 715.000 lei. 

Odata cu obtinerea avizului documentatiei tehnice pentru indeplinirea conditiilor 

necesare obtinerii autorizatiei de functionare din partea ISU au fost indicate masuri de 

conformare ce trebuiesc implementate pentru securitatea la incendiu cu respectarea normelor 

in vigoare, anume  modificari ale usilor existente antifoc,interventie la sistemul de detectie si 

iluminatul de siguranta,protectii de rezistenta la foc a trecerilor prin pereti a cablurilor si 

conductorilor,etc.Estimam un cost de 30,00 mii lei. 

Art.20.05 Alte obiecte de inventar                     20,00 mii lei 

Art.20.05.30 Alte obiecte de inventar                 20,00 mii lei 

La acest articol s-au avut în vedere achiziţionarea de obiecte de inventar necesare în 

sălile de expoziții, contabilitate,subsolul cladirii,bai, alte obiecte de inventar pentru 

implementarea masurilor de securitate la incendiu pentru obtinerea autorizatiei ISU 

(amortizoare usi,echipament protectie,stingatoare, furtunuri hidrant, etc.),toate necesare bunei 

functionari a activitatii.  

Art.20.06 Deplasări, detaşări, transferări        4,00 mii lei 

La art.20.06.01 Deplasari interne,detasari,transferari, s-au avut în vedere deplasări în 

ţară in scopuri ce privesc activitatea muzeala,reprezentand transportul si indemnizatia de cazare 

in suma de 4,00 mii lei 

 La art.20,11 Carti,publicatii si materiale documentare      1,00 mii lei 

 S-a estimat aceasta suma  pentru achizitionarea de carti, publicatii, abonamente, ziare. 

 Art.20,12 Consultanta si expertiza       25,00 mii lei 

 La acest articol se are in vedere achizitionarea de servicii de expertizare și 

evaluare lucrări de artă. Expertizarea si evaluarea lucrărilor de artă din patrimoniul muzeului 

este obligatorie prin lege și este abolut necesară pentru întocmirea dosarelor pentru clasarea 

patrimoniului muzeal. Pentru realizarea acestui proiect, care este dealtfel, și una din principalele 

îndatoriri ale oricărui muzeu, aceea de tezaurizare a bunurilor culturale din patrimoniu,solicităm 

suma sus mentionata. 

.20.13 Pregătire profesională                                                                17,00 mii lei 

La acest articol au fost prevăzute fonduri pentru calificarea, perfecţionarea şi 

specializarea profesională a salariaţilor. 
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Art.20.14 Protecţia muncii                                                                         13,00 mii lei 

În anul 2021 la acest articol  propunem alocarea sumelor pentru achiziţionarea de 

carnete pentru inspecţia muncii, vizita medicala anuala a salariatilor,abonamentul pentru 

achizitionarea apei potabile şi a altor materiale privind protectia si siguranta salariatilor. 

Art.20.30 Alte cheltuieli                                                                          388,00 mii lei 

Art.20.30.01-Reclama si publicitate       50,00 mii lei 

În vederea creșterii vizitatorilor muzeului si o promovare a expozitiilor,evenimentelor 

si activitatilor muzeului este necesar realizarea de reclamă și publicitate atat on-line cat si prin 

intermediul presei si radio-tv.  

Art.20.30.04 – Chirii                    12,00 mii lei 

Este vorba de suma ce se aloca pentru inchirierea unui spatiu pentru depozitarea 

anumitor mijloace fixe si obiecte de inventar.      

 Art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii                                     326,00 mii lei 

La acest articol sunt prevăzute fonduri pentru achizitionarea  de rame metraj necesare 

activitatilor planului expozitional,  tiparirea unei volum de specialitate, restaurarea de barne din 

atelierul Brancusi si restaurare mobilier de epoca degradat ce face parte din expozitia 

permanenta a muzeului.               120,00 mii lei 

De asemenea sunt prevăzute cheltuieli cu agenda culturala unde prezentam detaliat 

planul expozitional si manifestarile culturale ce urmeaza a se desfasura in anul 2021. 

Valoarea estimata este de                 206,00 mii lei  

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE                                                           45.892,00 mii lei 

În anul 2021 cheltuielile de capital ale Muzeul de Artă, în valoare de 45.892,00  mii 

lei, se prezintă astfel:  

 

Nr. 

crt. 

Denumire investiție Valoare 

-mii lei - 

 Obiective de investiţii în continuare: 0 

 Obiective de investitii noi 44.076 

1. Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural, atelier de restaurare şi 

investigare, spaţii expoziţionale pentru colecţii de artă contemporană 

(PT+DTAC+Execuţie) 

40.762 

2 Imprejmuire teren Str.Romul si partial segment Str.Unirii (Executie) 2.164 
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3. Realizare paviment in incinta Muzeului de Arta- (Executie) 1.150 

 Dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii 1.816 

4. Sistem de climatizare (SF) 16 

5. Sistem de climatizare (Execuţie) 1.555 

6. Documentaţie tehnică privind stabilirea masurilor tehnice si organizatorice ce 

trebuie realizate pentru indeplinirea conditiilor necesare obtinerii autorizatiei de 

functionare din partea ISU Dolj pentru Muzeul de Arta Craiova  

21 

 

7. Rame de epoca 50 

8. Achiziţii opere de artă 130 

9. Calculator 8 

10 Laptop 8 

11. Stabilizator imagine camera foto-video 4 

12. Echipament informatic de siguranta pentru stocare date NAS 5 

13. Sistem WI-FI Mesh-acces internet vizitatori 8 

14. Proiect concept expunere Centrul International Brancusi 1 

15. Analiza de risc la securitatea fizica pentru Centrul International Brancusi 10 

 Total general 45.892 

 

Obiective de investitii noi 

1. Corp nou pentru depozitarea patrimoniului cultural , atelier restaurare si 

investigare  spatii expozitionale pentru colectii de arta contemporana 

(PT+DTAC+execuție)  

                                                                                             71.01.01 – 40.762,00 mii lei  

 Imobilul se situează în  intravilanul municipiului Craiova, strada Mihail Kogalniceanu , 

nr.20A, județul Dolj, în vecinătatea Bibliotecii Omnia . 

Imobilul are următoarele vecinătăți: 

- Sud – proprietăți particulare 

- Vest –proprietăți particulare 

- Est- proprietăți particulare  

- Nord – strada Mihail Kogalniceanu  teren domeniul Public al județului Dolj. 

-  



66 
 

Imobilul este compus din teren în suprafață totală de832mp  și construcție existenta 

P+Ep cu suprafata  construită de 187 mp,  propusa spre desfiintare. 

Imobilul se află în domeniul public al Județului Dolj, în administrarea Școlii de Arte și 

Meserii Cornetti Craiova și Muzeul de Artă Craiova  avand nr. cadastral 23112,  înscris în CF 

nr. 221440 a municipiului Craiova. 

Zona beneficiază de următoarele utilităţi: rețea de alimentare cu energie electrică, 

rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat și rețea de telefonie, retea de alimentare cu 

gaze , retea de canalizare menajera si pluviala, retea de hidranti exteriori.  

Imobilul este situat in zona istorica a orasului in vecinatatea unor imobile monument 

istoric de categorie B. 

Din aceste considerente se impune ca noul edificiu pe langa faptul ca trebuie conceput astfel 

incat sa se incadreze in standardele de buna practica aplicate la ora actuala domeniului muzeal 

la nivel european va trebui sa se integreze in sit de o maniera deloc agresiva , preluandu-se la 

lacladirile istorice din zona in mod creativ elemente de ritm gol-plin , de inaltimi de nivele , 

de ancadramente ferestre , de configurari ale elementelor de lucarna , de finisaje si de 

materiale . 

Astfel sunt excluse folosirea spatiilor vitrate ample de tip perete cortina , a materialelor de tip 

bond ori de fatade ventilate , se va avita orice agresivitate plastica ori volumetrica urmand a se 

realiza un obiect de arhitectura prietenos , care sa indemne publicul sa ii paseasca pragul si 

care sa fie un participant activ a spectacolul cotidian ce se desfasoara la nivelul agorei intr-un 

oras te tip european de marime si importanta medie. 

Se propune realizarea unui imobil S+P+1+2+3 avand : 

Subsol – cota nivel  -4.00 m  suprafata cuprinsa intre 400 si 450 mp ,cu destinatia de 

depozit de arta , depozit tezaur si incinta de deparazitare nedestructiva prin criogenizare a 

pieselor de arta precum si a unor spatii tehnice 

Parter – cota nivel +/- 0.00 m - suprafata construita cuprinsa intre 320 si 330 mp ,cu 

destinatia de Sala de expunere, spatii anexe  si acces personal  

Etaj 1 –  cota nivel +4.35 m - suprafata construita cuprinsa intre 550 si 570 mp ,cu 

destinatia de Sala de expunere , sala de expuneri, prezentari si balcon retras. 

Etaj 2 – cota nivel +8.70 m - suprafata construita cuprinsa intre 520 si 530 mp ,cu 

destinatia de Depozit de arta  

Etaj 3 – cota nivel +12.20 m -suprafata construita cuprinsa intre 520 si 530 mp ,cu 

destinatia de Laborator restaurare – Laborator Investigatii , Sala demonstratii , spatii birouri si 

spatii anexe . 

Pod – cota nivel +15.70 m -  suprafata construita cuprinsa intre 65 -85 mp , cu 

destinatia de Casa Scarii , hol , spatiu tehnic 
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STRUCTURA 

Beton armat stalpi si plansee (tip dala groasa) 

Inchideri perimetrale si de compartimentare caramida cu goluri eficiente termic. 

La peretii exteriori se va folosi caramida cu indice de izolare mare care sa faca inutila 

folosirea de izolatie suplimentara tip termosistem. 

Scarile se vor realiza din beton armat 

Structura liftului precum si camera tezaur se vor realiza din beton armat. 

INCHIDERI 

Ferestrele si usile vor fi realizate din lemn lamelar. Vitrajul va avea in vedere 

impiedecareapatrunderii razelor ultraviolete , izolare termica crescuta – trei foi de geam , 

asigurarea antiefractie – geam duplex .  

FINISAJE 

PARDOSELI 

Pentru spatiile expozitionale , holuri si scari – granit grosime 3 cm min. – contur rectificat – 

placi minim 50x50 cm 

Pentru celelalte spatii , mai putin birouri si spatiile de depozitare -  gresie trafic , vitrificata , 

rectificata. 

Pentru spatiile destinate birourilor – pardoseala parchet trafic intens comercial. 

Pentru spatiile destinate depozitarii de arta – linoleum trafic intens – aplicat continuu cu plinta 

rotunjita din acelasi material. 

PLAFOANE 

Plafoane suspendate tip armstrong 

Pentru  spatiile de depozitare nu se vor monta tavane suspendate 

PERETI 

Tencuieli normale cu transfer de vapori de apa , vopselurifara bariera vapori  

Spatiile sanitare placaj faianta pana la limita plafonului tip armstrong. 

 

INVELITOARE 
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Tabla sistem sandwich cu umplutura vata minerala – cu rezistenta la foc crescuta. 

Sarpanta beton armat. 

 

INSTALATII 

CLIMATIZARE – Toate spatiile vor avea temperatura , umiditatea , puritatea aerului 

controlate individual pentru fiecare spatiu in parte functie de necesitati.Exceptie fac spatiile 

tehnice si sanitare care vor fi doar incalzite si ventilate mecanic. 

ILUMINAT 

Se va asigura iluminat de tip muzeal pentru salile de expunere , cu folsirea de surse de lumina 

cu temperatura de culoare redusa, cu posibilitate de dimare si de individualizare functie de 

fiecare tip de expunere in parte. 

Pentru spatiile de laboratoare si spatii de demonstratii se va asigura iluminatul prevazut in 

standardul tipului de activitate avut in vedere. 

Pentru spatiile de depozitare iluminat general cu surse de lumina avandlampi cu temperatura 

de culoare redusa. 

Pentru birouri , spatii anexe , circulatii iluminat general comun. 

Se va avea in vere asigurarea iluminatului de siguranta precum si pentru evacuare in caz de 

urgenta. 

CURENTI SLABI 

Se va asigura reteawireles date , internet , telefonie , alarmare , supraveghere si control date 

mediu ambiant. 

ASCENSOR  

Sarcini mari , cu dubla folosinta persoane si marfa . 

SISTEM DE ALARMARE SI STINGERE INCENDII 

Senzori de fum , sistem de alarmare , stingere incendii cu gaz inert in toate depozitele de arta , 

sistem hidranti interiori si exteriori conform normative in vigoare.  

 În  conformitate  cu studiul de fezabilitate întocmit în anul 2020 , valoarea totala 

estimată a investiției este de aproximativ 40.472,00 mii lei .  

Proiectantul  recomandă realizarea  acestei  investiții  din  necesitatea  depozitării  

patrimoniului  cultural  în  cele  mai  bune  condiții , de  realizarea unor  laboratoare  de  

investigare  și  restaurare  dotate  cu  aparatură  corespunzătoare   cerințelor  moderne de  

investigare  și  conservare  a  patrimoniului  cultural  precum  și  din  dorința  prezentării  
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rezultatelor  activității  restauratorilor  unui  public  de  specialitate  cât  și  unui  public  mai  

larg, prin  spațiile  expoziționale , dornic  de  cunoaștere . 

 

  

2. Împrejmuire teren Str. Romul şi parţial segment Str. Unirii - Executie 

 

                    71.01.01-2.164,00 mii lei 

Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii  propus  

Scurtă prezentare privind: 

a.deficienţe ale situaţiei actuale: 

In prezent Muzeul de Arta Craiova edificiu incadrat la categoria de importanta A de catre 

Ministerul Culturii nu are imprejmuire completa pe latura de Est a terenului aflat in 

administrare. Segmentul de gard existent este de factura slaba . 

Pe latura de Vest Muzeul de Arta Craiova are un gard monumental in buna stare , acesta 

este in proportie de 70% transparent , compus dintr-un soclu plin realizat din caramida si 

panouri din grilaj de fier executat in tehnica fier forjat , restul gardului este opac , atat soclul 

cat si panourile fiind realizate din caramida in proportie de 90%. Avand in vedere ca in spatele 

acestei portiuni de gard urmeaza a se realiza o prisma de sticla de mari dimensiuni parte a unui 

proiect mai amplu dedicat sculptorului Constantin Brancusi se constata ca gardul opac va 

ascunde privirii perceptia respectivei structuri . 

b.efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii: 

In primul rand Muzeul de Arta va beneficia de o imprejmuire monumentala si pe latura de 

este , intregul ansamblu cladire – imprejmuire urmand sa aiba un aspect unitar , in al doilea 

rand va beneficia de un acces nou dinspre strada Romul atat auto cat si pietonal , transformand 

curtea muzeului dintr-un spatiu enclavizat intr-un traseu deschis circulatiei pietonale in 

principal dar si auto ocazional. 

Pentru portiunea de gard opac dinspre strada Unirii se are in vedere inlocuirea portiunii 

opace ce a fost realizata in continuarea soclului cu panouri realizate din fier in tehnica fier forjat 

identice 100% cu celelalte aflate in alcatuirea gardului existent 

c.impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

In primul rand incintei curtii muzeului nu i se va putea asigura o minima protectie , fiind 

mult mai greu de securizat un perimetru deschis iar cat priveste gardul dinspre strada Unirii se 

va oblitera o structura unica prin tehnologia de realizare dar si prin mesajul  transmis , 

minimizanduse drastic din importanta 

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei: 
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1. Se va asigura perimetru de siguranta unei institutii ce are in patrimoniu valori culturale 

de valoare exceptionala 

2. Se va asigura un flux pietonal coerent ce va avea drept consecinta cresterea atractivitatii 

Muzeului de Arta in randul publicului 

3. Se va realiza o punere in valoare a edificiului in curs de realizare dedicat sculptorului 

Constantin Brancusi. 

 

Imobilul se situează în  intravilanul municipiului Craiova, strada Unirii , nr.20A, județul 

Dolj 

Imobilul are următoarele vecinătăți: 

- Sud – proprietăți particulare 

- Vest –strada Unirii 

- Est–strada Romul  

- Nord – proprietati particulare 

 

Terenul principal este în suprafață totală de 7,679.16 m2  și   

Teren teren secundar  in suprafata totala de 425.52m2 

Ambele imobilele se află în administrarea Muzeului de Arta Craiova. 

Zona beneficiază de următoarele utilităţi: rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de 

alimentare cu apă în sistem centralizat și rețea de telefonie, retea de alimentare cu gaze , retea 

de canalizare menajera si pluviala, retea de hidranti exteriori.  

 Se vor respecta reglementările urbanistice prevăzute în Planul Urbanistic General. 

Realizarea imprejmuirii se refera la doua zone distincte  

1. Catre strada Unirii 

Se prevede desfiintarea partiala pana la nivelul soclului a trei panouri de gard realizat din 

zidarie cu zona traforata si inlocuirea cu panouri de gard metalic din fier forjat identic cu cel al 

Muzeului de Arta. Stalpii de zidarie se vor pastra urmand a copia profilatura si finisajele de la 

ceilalti stalpi existenti 

2. Catre strada Romul 

Se prevede desfiintarea gardului existent de pe latura de Est urmand a fi inlocuit cu un gard 

nou care sa urmareasca conturul celor doua terenuri adiacente catre exterior. De asemenea catre 

strada Romul se va realiza o poarta identica cu cele dinspre strada Unirii . Pavimentul curtii 

Muzeului de Arta in aceasta zona se va reliza dupa incheierea lucrarilor de construire in 

desfasurare acturalmente in curtea Muzeului de Arta Craiova. 

Terenul 1 în suprafață de 7679.16m2 mp are urmatoarele dimensiuni  

- latura dinspre Nord – 10.14 – 56.32 – 8.41 – 8.18 m – contur neregulat  

- latură dinspre vest – 63.38 
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- latura spre sud – 4.82 – 29.21 – 30.90 – 23.98 m – contur neregulat 

- latura spre est – 19.15 – 12.44 – 29.90 – 13.06 – 17.34 – contur neregulat 

  Terenul 2 în suprafață de 425.52 m2 are urmatoarele dimensiuni  

- latura dinspre Nord – 20.87 m – contur regulat  

- latură dinspre vest – 20.39 m – contur regulat 

- latura spre sud – 20.87 m – contur regulat 

- latura spre est – 20.39 m – contur regulat 

 

- STRUCTURA 

Beton armat stalpi si fundatii  

Panouri gard – zona plina – pana la nivelul glafului din zidarie de caramida plina . Panourile 

din zidarie vor fi continuate in plan vertical cu panouri din profile metalice finisate in tehnica 

fier forjat identice cu cele ale gardului istoric existent.  

Pe latura spre strada Romul se va realiza o poarta din fier forjat cu dimensiune pe verticala 

identica cu cele dinspre strada Unirii , latimea urmand sa asigure accesul autocarelor in incinta 

curtii muzeului . Plastica portilor si a gardului atat in ceea ce priveste zona de plin cat si ce 

traforata vor copia identic pe cea a gardului spre strada Unirii . 

  - Finisajele vor fi identice  

cu cele ale gardului spre strada Unirii 

- Se va prevede o bariera cu  

actionare automata pentru a restrictio- 

na accesul auto atunci cand portile  

monumentale sunt deschise 

 

Detalii panou  gard  si  

poarta realizat fier forjat 
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Muzeul de Artă este necesar sa beneficieze  de o împrejmuire monumentală şi pe latura 

de est astfel întregul ansamblu clădire – împrejmuire urmând să aibă un aspect unitar, de 

asemenea  se va realiza  un acces nou dinspre strada Romul atât auto cât şi pietonal, 

transformând curtea muzeului dintr-un spaţiu enclavizat într-un traseu deschis circulaţiei 

pietonale în principal dar şi auto ocazional. 

În prezent Muzeul de Artă Craiova, edificiu încadrat la categoria de importanţă A de 

către Ministerul Culturii, nu are împrejmuire completă pe latura de Est a terenului aflat în 

administrare. Pe latura de Vest, Muzeul de Artă Craiova are un gard monumental realizat din 

fier forjat, în proporţie de 70%. 

Pentru porţiunea dinspre strada Unirii se are în vedere modificarea partiala a 

împrejmuirii cu panouri pline cu unele realizate din fier forjat, identice  cu celelalte aflate în 

alcătuirea gardului existent. 

 

3. Realizare paviment in incinta Muzeului de Arta – Executie  

          71.01.01- 1.150,00 mii lei 
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 Muzeul de Arta Craiova a obtinut autorizatia de construire nr.1324/2020 pentru 

realizarea pavimentului din incinta edificiului,acest obiectiv de investitii fiind aprobat anul 

trecut 2020, an in care au fost efectuate toate demersurile necesare in vederea obtinerii 

autorizatiei de construire mai sus mentionata 

Se urmareste realizarea unui paviment pe zona est a terenului aflat in administrarea 

Muzeului de Arta Craiova precum si partial pentru zona centrala. Pavimentul se va realiza din 

dale de granit neted si va fi atat pietonal cat si carosabil.Intrucat destinatia prevazuta cuprinde 

o gama larga de activitati:vizionari de spectacole in aer liber, targ de 

arta,numismatica,filatelie,se va avea in vedere sa permita folosirea ca paviment pentru patine 

cu rotile, carucioare persoane cu handicap,s.a; 

 

Realizarea pavimentului propus este compusa din 3 zone: 

          -Zona dalaj placi granit; 

 -Zona alee din piatra cubica; 

 -Zona bretea dalata din piatra cubica la limita de nord a gardului de la strada Calea 

Unirii. 

Pavimentul va trebui sa suporte mijloace de transport grele de tipul autocarelor sau 

masinilor de utilitati (pompieri,salvare,salubritate,etc).Piatra cubica se va monta pe pat de 

nisip si va fi bordata de borduri din beton de sectiune mica ce se vor poza in sapa de beton 

semiumed. 

Structura rutiera proiectata este urmatoarea: 

-Pavaj din granit 

-Strat de beton armat cu plasa sudata 

-Strat de fundatie din balast 

-Strat de forma de nisip 

Structura circulatiei pietonale este formata din alei din piatra cubica si bretea datala din 

piatra cubica. 

Scurgerea apelor se va realiza prin pantele longitudinale si transversale proiectate catre 

spatiu verde sau geigere. 

 

Dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii 

4.Sistem de climatizare (SF)                           71.01.30 – 16,00 mii lei 

 Pe perioada de vară la nivelul parterului și etajului Muzeului de Arta s-a constatat o 

creștere a temperaturii ambientale mult peste valorile admise prin standardele de conservare, 

de asemenea, la nivelul subsolului se constatat o creștere a umidității în aer pană la valori ce 

depasesc 70% admis fiind maxim 55% . Prin introducerea unui sistem de climatizare se va putea 

asigura si o coborare a temperaturii la parter si etaj si un control al umiditatii in depozitul de 

arta . 

 



75 
 

Studiul de fezabilitate are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi condiţiilor de realizare a 

instalaţiilor de încălzire / climatizare pentru eficientizarea energetica a Muzeului de Arta 

Craiova. 

La alegerea solutiei, s-au avut in vedere urmatoarele: 

 

-Caracteristicile constructive ale cladirii-conditiile climatic specific zonei in care este 

amplasat obiectivul; 

-Destinatia constructiei, standardele in vigoare. 

 

Studiul de fezabilitate este finalizat, receptia a fost facuta, mai sunt de obtinut avizele 

necesare conform legii. Pentru anul 2021 este necesara efectuarea diferentei de plata de 

20% din valoarea achizitiei efectuate in 2020. 

 

5.Sistem de climatizare (Execuție)                                   71.01.02 – 1.555,00 mii lei 

1.Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor 

 .     

Clădirea care face obiectul studiului se afla in centrul orasului Craiova, jud. Dolj, pe 

una din cele mai vechi artere, Calea Unirii, si a fost construita intre 1899-1907, cu 

funciuneainitiala de locuinta particulara. Ea gazduieste Muzeul de Arta Craiova incepand cu 

1954.  

Palatul Jean Mihail, denumit asadupa numele primului proprietar, a fost consolidat si 

restaurat in perioada 2008-2014. In cadrul proiectului de consolidare si restaurare si fost 

refacute in totalitate instalatiile interioare, insa nu a fost pervazut si un sistem de climatizare. 

Fara acest sistem, spatiile de expunere, in special cele de la etaj, ajung pe timpul verii sa atinga 

temperaturi interioare de peste 30°C, in conditiile in care temperatura recomandata pentru 

pastrarea operelor de arta este de 18-22°C.  

 

2. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

 Prin aceasta investitie se preconizeaza asigurarea unui climat mai bun pentru 

conservarea si expunerea operelor de arta. Acesta consta in asigurarea unei temperaturi medii 

pe timpul verii cat mai apropiate de cele recomandate, iar in zilele cele mai 

calduroasementinerea temperaturii sub 27°C in spatiile cu aporturile cele mai mari de caldura.  

Cele 2 scenarii propuse de interventie propun 2 tipuri de unitati interioare de climatizare 

folosite pentru unele din spatiile interioare de la etaj. Mai exact diferenta consta in climatizare 

cu unitati tip Duct asunse in camere tehnice, care refuleaza si aspira aerul in si din saloane prin 

grile amplasate la partea superioara a peretelui, pe zone drepte, fara elemente decorative si 

climatizare cu unitati interioare tip Split, aparente in saloane, amplasate la partea superioara a 

peretelui, deasupra simezelor. 
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Din punct de vedere al tipului de sistem, acesta este identic in ambele scenarii, sistem 

tip VRV/VRF.  

3. Parametrii climatici si sarcini termice 

a. Parametrii climatici exteriori vara: 

 temperatura exterioara +36.50 ºC  

 umiditatea relativa a aerului 35%, conf. I5/2010. 

 grad de asigurare g = 98% 

b. Parametrii climatici interior vara: 

 temperatura interioara in sali de expozitie  +24 ºC1,0ºC 

 temperatura interioara in spatii administrative +27 ºC1,0ºC 

 umiditatea relativa a aerului 40-60% - fara control 

 

In determinarea sarcinii de racire se vor avea in vedere urmatoarele: 

 parametrii climatici exteriori pentru situatia de vara respectiv luna iulie (conform SR 

6648/2); 

 gradul de asigurare a instalatiei de climatizare (nr. maxim de zile in procente pentru 

perioada analizata, in care temperatura aerului exterior nu depaseste valoarea indicata), 

se va adopta un grad de asigurare de 98%; 

 

Pentru asigurarea conditiilor de confort pe perioada verii, dar si pentru a prelua 

degajarile de caldura produse de oameni , iluminat si echipamente, a fost prevazut un 

sistem de climatizare  cu volum de refrigerant variabilde tip VRV/VRF, in detenta 

directa, compus din unitati interioare de climatizare. 

 

 4. Necesarul de racire 

Necesarul de racire de calcul si aporturile de caldura exterioare au fost determinate in 

conformitate cu metodologia de calcul descrisa in SR 6648/2014. 

      Bilantul de energie la nivelul fiecarei incaperi include urmatorii termeni: 

■ sursele de caldura solare, directe (radiatie solara patrunsa prin ferestre) sau indirecte 

(radiatie solara absorbita in elementele opace de inchidere ale cladirii) 

■ transferul de caldura prin transmisie, dintre spatiul climatizat si mediul exterior, datorat 

diferentelor de temperatura 

■ transferul de caldura prin transmisie si ventilare dintre zonele adiacente, datorat difentelor 

de temperatura dintre zona climatizata si spatiile adiacente 

■ sursele interioare de caldura (degajari de caldura de la ocupanti, echipamente, corpuri de 

iluminat electric, etc.) 
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       6.„Documentațietehnică privind stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ce 

trebuie  realizate pentru îndeplinirea condițiilor necesare obținerii autorizației de 

funcționare din partea ISU Dolj pentru Muzeul de Artă”     

              71.01.30 -  21,00  mii lei 

Considerații generale : 

MUZEUL  DE  ARTA  CRAIOVA , în scopul respectarii  Legii 307/2006 , art. 1, alin. (2)  

lit.  a) necesita obligativitatea dobandirii autorizației de securitate la incendiu - actul 

administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean , prin care 

se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale securitate la incendiu - la 

construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă 

persoanelor fizice sau juridice deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, 

dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al 

îndeplinirii cerinței esențiale - securitate la incendiu; art. 30,cu modificarile  si  completarile  

ulterioare. 

 Documentatia tehnica mai sus mentionata a fost efectuata in 2020 si depusa la 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltenia” al Judetului Dolj  care in urma 

verificarilor a constatat respectarea conditiilor prevazute de reglementarile tehnice 

pentru indeplinirea cerintei esentiale “securitatea la incendiu” si de raportul de expertiza 

tehnica privind “siguranta la foc” si a emis Avizul de Securitate la Incendiu nr.162/20/SU-

Dj in data de 30.12.2020. 

 Documentatia Tehnica a fost receptionata de catre Muzeul de Arta iar plata catre 

Achizitor a fost efectuata in 2020 in proportie de 80%. 

Dupa implementarea masurilor si obtinerea autorizatiei ISU, in anul 2021 este 

necesara efectuarea diferentei de plata de 20% din valoarea achizitiei.    

 

7. Rame de epocă                                                                       71.01.03 - 50,00 mii lei 

Pentru punerea în valoare a expoziției permanente și pentru a ne apropria de standardele 

contemporane de expunere muzeală, muzeul nostru are în vedere un plan de reproducere a 

ramelor de epocă din Galeria de Artă Romînească. Luînd în considerare că în expunere se 

regăsesc lucrări ale celor mai importanți pictori din istoria artei romînești, și luînd în considerare 

că unele lucrări nu au ramele originale, acestea fiind înlocuite cu rame de slabă calitate care s-

au degradat de-a lungul timpului prezentarea operei acestora în manieră profesionistă impune 

reproducerea ramelor existente în epocă. 

 

8. Achizitii opere de arta                                                       71.01.30 -  130,00 mii lei  
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În ultimii ani Muzeul de Artă Craiova și-a orientat activitatea de achiziții în mod special 

către creația de artă contemporană a artiștilor olteni, fapt ce a contribuit la o bună dezvoltare a 

patrimoniului de artă contemporană destinat să ilustreze activitatea artistică a acestei zone 

culturale. Astfel, în acest moment, muzeul consideră oportună redirecționarea activității de 

achiziții către lucrări de artă modernă ale autorilor consacrați, sau lucrări de artă contemporană 

ale artiștilor care sunt deja cotați la nivel național ori internațional. Acest lucru ar contribui la 

prestigiul muzeului, care va deține în colecția sa lucrări de valoare ale celor mai importanți 

artiști ai momentului, fapt ce va contribui pe termen lung la consolidarea unui patrimoniu a 

cărui valoare va crește în timp și va putea documenta în mod strălucit tendințele artei 

contemporane romanești din această perioadă.  

 

9.Calculator                                                 71.01.03 -  8,00 mii lei 

Pentru serviciul muzeografi este necesar  achizitionarea unui calculatoar, cel existent fiind 

uzat fizic si moral fiind achizitionat in 2006 si  care nu mai corespunde cerintelor actuale de 

functionare. 

 

10.Laptop              71.01.03 – 8,00 mii lei 

 

Pentru serviciul muzeografi este necesar  achizitionarea unui laptop, cel existent fiind uzat 

fizic si moral fiind achizitionat in 2008 si care nu mai corespunde cerintelor actuale de 

functionare.Achizitionarea lui va asigura buna desfasurare a activitatii. 

 

 

11.Stabilizator de imagine pentru camera foto-video 71.01.03 - 4,00 mii lei 

Pentru serviciul muzeografi este necesara  achizitionarea unui stabilizator de imagine 

pentru camera foto- video care sa permita utilizarea in conditii optime si pentru o durata de 

functionare de minim 7 ani.Achizitionarea acestuia este necesara inregistrarii expozitiilor si 

evenimentelor ce se vor desfasura in cadrul Muzeului de Arta Craiova. 

 

12. Echipament informatic de siguranta pentru stocare date NAS  

              71.01.03 –    5,00 mii lei 

Sistemul este necesar pentru a evita pierderea datelor importante de pe calculatoarele din 

institutie (de exemplu: Revisal, bazele de date contabilitate, salarizare, gestiuni,patrimoniu 

documente de arhiva si patrimoniu birou muzeografi, alte fisiere care vor fi considerate 

importante) in cazul defectarii vreunui calculator sau a stergerii  accidentale de date si pentru a 

avea un loc comun la care sa aiba acces toti angajatii pentru a putea partaja fisiere si/sau foldere.  

Accesul la acest sistem se va face pe baza de utilizator si parola astfel incat fiecare utilizator 

va avea acces la un folder comun si la foldere specifice fiecarui departament.  
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13.Sistem WI-FI mesh-acces internet vizitatori                        71.01.03  -  8,00 mii lei  

Acest sistem prevede accesul vizitatorilor la internet, independent de internetul asigurat 

institutiei.  

Sistemul presupune urmatoarele echipamente: 

- Router. Este piesa de hardware de rețea care permite comunicarea între rețeaua locala 

– computerele și alte dispozitive conectate – și Internet. Un router este prima linie de 

securitate de la intrarea într-o rețea. Activarea celui mai înalt nivel de securitate pe 

router este cea mai bună modalitate de a menține sistemul și informațiile în siguranță. 

De asemenea poate fi configurat pentru a permite accesarea remote (din afara institutiei) 

in conditii de maxima securitate a retelei locale de calculatoare.  

- O rețea Wi-Fi Mesh (rețea de tip plasă) este formată din dispozitive care lucrează 

împreună pentru a oferi o rețea wireless într-o anumită zonă.Nodurile comunică între 

ele pentru a stabili cea mai bună cale pentru a trimite date între clienții conectați la rețea. 

Astfel, poți beneficia de un semnal wireless în spații de mari dimensiuni. Nodurile mesh 

se folosesc unul de celălalt pentru a crea o legătură wireless continuă, minimalizând 

impactul pereților care absorb semnalul wireless și posibilitatea de a avea „zone 

moarte”. Toate nodurile emit aceeași rețea Wi-Fi, cu același nume, parolă și 

caracteristici, indiferent de câte noduri adaugi în sistemul meshWi-Fi. Acest sistem va 

fi folosit pentru a permite accesul vizitatorilor la internet prin WiFi in toata incinta 

muzeului, o cerinta normala in zilele noastre. 

 

          14.Proiect concept expunere Centrul International Brancusi 

                      71.01.30 – 1,00 mii lei 

Muzeul de Arta Craiova are în vedere alocarea sumelor necesare realizării unui proiect 

de concept de expunere pentru sălile Centrului Internațional Brâncuși, cladire adiacenta ce 

urmeaza a fi data in administrarea institutiei.Edificiul va trece în subordinea muzeului odată cu 

finalizarea lucrărilor de construcție și va necesita un proiect riguros privind expunerea pentru a 

acomoda colecția de opere de arta ale artistului Constantin Brâncuși ce urmează a fi mutate în 

noul spațiu.       

Acest proiect trebuie să conțină atât partea de proiectare cât și partea de punere în 

practică (socluri, lumini, ambient, materiale adiacente, informative, etc...) a conceptului ideatic 

și vizual necesar valorificării în cele mai bune condiții a imaginii operelor marelui sculptor. 

 

15.Analiza de risc la securitatea fizica pentru Centrul International Brancusi 

                                        71.01.30 – 10,00 mii lei 
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Efectuarea analizei de risc la securitatea fizica  va  arăta  nivelul  actual  de  securitate  

din  organizație, va  evidentia  zonele  cu  potential  periculos  de  producere  a  evenimentelor  

nedorite  și  va  aduce  argumente  legale  pentru  crearea, dezvoltarea  și  implementarea 

măsurilor de securitate  în  cadrul  clădirii  ,,Centrului Internațional Brâncuși” unde vor fi expuse 

operele sculptorului Constantin Brâncuși, clădire adiacentă Muzeului de Arta Craiova de 

urmeaza a se da în folosință. 

În baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor și a Instrucțiunilor nr. 9/01.11.2013 privind efectuarea analizelor de risc la 

securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, este necesara achiziționarea  

documentației privind „Analiza de risc la securitatea fizică” de către un evaluator autorizat 

RNERSF, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu (conform art.7 din Instrucțiunile nr.9): 

a) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică; 

b) Grila de evaluare specifică obiectului de activiatate; 

c) Documentele-suport.  

 

2. Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

 

Având în vedere restricțiile cauzate de pandemie și incertitudinea înăspririi sau relaxării 

măsurilor estimăm un număr 4.500 beneficiari la sediul instituției pentru anul 2021. 

3. Analiza programului minimal realizat  

Nr.cr

t 

Program Scurtă descriere a 

programului 

Nr 

pro

iect

e  

Denumirea proiectului Buget prevazut pe 

programe (lei) 

Primul an de management 

1. Valorificar

ea creației 

artiștilor 

români 

contempor

ani 

Programul își propune  

popularizarea în rândul 

publicului  a valorilor 

artei contemporane 

românești 

1 Expoziția Donația 

Marinescu 

 

36.700 lei 

   2 Expoziția Lorem Ipsum 

– Darie Dup 

23.200 lei 



81 
 

   3 Expoziția Se compară – 

Constantin Flondor 

33.550 lei 

2. Valorificar

ea 

patrimoniu

lui muzeal 

propriu 

Programul își propune 

popularizarea valorilor 

deținute de muzeu 

1 Reconstituirea – Ion 

Țuculescu 

21.000 lei 

3. Educația 

muzeală 

Programul își propune 

educarea gustului 

artistic și estetic în 

rândul publicului 

școlar și universitar 

1 Din tainele limbajului 

plastic 

 

0 lei 

Program realizat 

parțial datorită 

pandemiei, cu 

resurse din anii 

trecuți 

 

 

Manager  

 Emilian Ștefârță 


