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Prezentul Raport de activita te a fos t elaborat pentru evaluarea 

managementului de către C onsiliu l Judeţean Tim iş, denum it în continuare 

autoritatea, pentru Muzeul Satului Bănăţean Tim işoara, aflat în subord inea sa, 

în conform itate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.189/2008, priv ind managementul ins titu ţiilo r publice de cultură, aprobată cu 

m odificări şi com pletări prin Legea nr.269/2009, cu m odificările  şi com pletările 

ulterioare precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare, Ordinul 

M inisterulu i Culturii, nr. 2799/10.12.2015.

În conform itate cu prevederile contractu lu i de management, datele şi 

in form aţiile  din prezentul Raport sun t aferente perioadei 1 ianuarie 2015 -  31 

iu lie 2018.

Analiza şi notarea raportu lu i de activita te şi a in terviu lu i se fac în baza 

urm ătoarelor crite rii de evaluare:

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în

raport cu sistemul instituţional existent

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei

4. situaţia economico-financiară a instituţiei

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate

6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de

către autoritate (Consiliul Judeţean Timiş)
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A.

Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în 
care îşi desfăşoară activitatea
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1. colaborarea cu institu ţii, organizaţii, grupuri inform ale care se adresează

aceleeaşi com unităţi

În perioada 01.01.2015 -  31.07.2018 Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

(MSBT) a devenit o instituţie de cultură respectabilă şi respectată tot mai mult şi de 

către tot mai mulţi oameni care, într-un fel sau altul, au intrat în legătură cu muzeul 

nostru, cu specialiştii nostri, cu întreg personalul acestei instituţii. Altfel spus, MSBT 

s-a deschis la propriu pentru publicul specialist, pentru instituţii de cultură din toată 

România şi din Serbia şi Ungaria, dar, în aceeaşi măsură, şi pentru publicul larg.

MSBT se bucură, cu fiecare zi care se scurge, de aprecierea unui 

conglomerat de oameni, de la specialişti etnologi la oameni de cultură, istorici, 

universitari, întreprinzători, studenţi, elevi, până la oamenii simpli, dar iubitori de 

patrimoniu material şi imaterial, de tradiţie curată, de evenimente care să le 

amintească de vremurile de odinioară. Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a avut 

pe parcursul anilor 2015 -2018, graţie unor programe minimale îndrăzneţe (Agenda 

culturală) şi foarte complexe, o colaborare foarte bună cu o multitudine de instituţii 

culturale, educaţionale, istorice, religioase, sociale, economice, cu o mulţime de 

organizaţii (nonguvernamentale), precum şi cu grupuri informale, alcătuite din valori 

recunoscute ale Banatului, dar nu numai, cu expertiză probată în diverse domenii 

(culturale, educaţionale, sociale, economice, turistice etc.).

La creşterea vizibilităţii muzeului, precum şi la succesul acestuia pe parcursul 

anilor 2015 - 2018 au contribuit o mulţime de oameni, de alte instituţii, care au făcut 

posibilă recunoaşterea MSBT nu doar la nivel judeţean, ci şi la nivel regional, 

national şi international. Dintre instituţiile care ne-au fost partenere şi de ajutor 

efectiv pe parcursul anilor 2015 - 2018, amintesc, nu înainte de a arăta numărul 

parteneriatelor pe parcursul acestor ani:

S  în anul 2014, an de referinţă, am avut 24 de astfel de parteneri 

S  în anul 2015 am avut 40 de astfel de parteneri

S  în anul 2016 am avut 44 de astfel de parteneri

S  în anul 2017 am avut 52 de astfel de parteneriate

S  în anul 2018 avem 54 de astfel de parteneriate
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1. C onsiliu l Judeţean Tim iş -  o colaborare foarte bună cu cei din 

conducerea CJ Timiş, cu majoritatea Direcţiilor şi Serviciilor din cadrul 

CJT, precum şi cu toate comisiile Consiliului Judeţean Timiş. Finanţarea 

generoasă a programului minimal a făcut posibil succesul de care s-a 

bucurat şi se bucură MSBT.

2. Inspectoratul Şcolar al Judeţu lu i Tim iş - datorită colaborării cu această 

instituţie judeţeană foarte importantă, s-au semnat zeci de noi 

parteneriate educaţionale cu instituţii de învăţământ (protocoalele cuprind 

obiective educaţionale diverse, corespunzătoare nivelului de vârstă al 

grupului -  ţintă -  grădiniţă, şcoală primară, şcoală generală, liceu); An de 

an numărul instituţiilor de învăţământ preuniversitar partenere a crescut, 

urmare a direcţiei pe care Secţia de etnografie o urmeaza de ceva vreme

3. Muzeul Naţional al Banatului T im işoara -  partener perpetuu al MSBT

4. Primăria M unicip iu lu i Tim işoara -  partener la diferite evenimente;

5. Universitatea de Vest Tim işoara -  este un partener important în 

organizarea simpozioanelor, în derularea proiectelor educaţionale, în 

derularea cercetărilor ştiinţifice

6. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie, Cluj-Napoca -  

schimb de informaţii de specialitate, graţie unui colectiv de profesori care 

au aproape de suflet Banatul şi, evident, Muzeul Satului Bănăţean 

Timişoara

7. Centrul de Cultură şi A rtă a Judeţu lu i Timiş, organizare de diferite 

evenimente: Festivalul etniilor, Lada cu zestre etc.

8. B iblioteca Judeţeană Tim iş - partener în organizarea acţiunilor ştiinţifice 

şi pentru publicul larg

9. Universitatea Politehnică Tim işoara -  partener important în 

organizarea anumitor evenimente din cadrul Agendei culturale, dar nu 

numai

10. D irecţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Tim iş
J J < 7 7 7

11. Universitatea de Ştiinţe Agrico le  şi Medicină Veterinară a Banatului
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12. Institu ţia  Prefectului Judeţu lu i Tim iş

13. Academia Româna, filia la  Tim işoara

14. A.S.E.R. (Asociaţia de Ş tiinţe Etnologice din România);

15. Facultatea de Arte;

16. Facultatea de Arhitectură;

17. Filarm onica Banatul

18. Teatrul Merlin

19. Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, respectiv Muzeul 

C ivilizaţie i Populare Tradiţionale ASTRA

20. Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, partener în realizarea comună a 

unor expoziţii

21. Muzeul Banatului Montan Reşiţa

22. Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 

Caransebeş

23. Muzeul Judeţean de Istorie şi A rtă Zalău

24. Muzeul Maramureşului -  Muzeul Etnografic S ighetu Marmaţiei

25. Muzeul C ivilizaţie i Dacice şi Romane Deva

26. Muzeul Etnografic din Reghin

27. Muzeul Naţional al Satului D im itrie Gusti, Bucureşti
J 7 7

28. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, C luj-Napoca

29. Muzeul Regiunii Porţile de Fier, Drobeta Turnu Severin

30. Muzeul Judeţean Satu Mare
7

31. Muzeul din Vârşeţ, Serbia

32. Muzeul Voivodina din Novi Sad, Serbia

33. Centrul Terra din Kikinda, Serbia

34. Muzeul Naţional de istorie  din K ikinda
7

35. Muzeul Naţional de Etnografie din Beograd
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36. Muzeul de Istorie şi A rheologie Tulcea

37. M itropolia Banatului

38. Episcopia Tulcii

39. Episcopia Caransebeşului

40. Casa Municipală de Artă şi Cultură

41. Palatul C op iilo r Tim işoara

42. Asociaţia  Vatra Banatului

43. Asociaţia  Vermeşana, Caraş-Severin

44. Asociaţia  Plai

45. Asociaţia  Revolution (Exit) din Novi Sad, Serbia

46. Asociaţia  cu ltura lă BeArt Internaţional
7 7

47. Asociatia  De Agro turism  Padeşul - Făget

48. Asociaţia  V.O.R.B.A

49. ASCOR Tim işoara
7

50. Asociaţia  Foştilo r Deportaţi în Bărăgan

51. Asociaţia  Ghiocelul -  Casa de Cultură Giroc
7

52. Crucea Roşie Română
7

53. Primăria Csongrad, Ungaria

54. EuroVision Kft.Ungaria, Budapesta

Totodată, MSBT a continuat şi dezvoltat colaborarea cu ins titu ţii de 

profil şi cu alt gen de ins titu ţii din Banatul Istoric, şi nu numai, con tribu ind la 

prezentarea patrim oniulu i, a m eşteşugurilor, în special pentru promovarea 

va lo rilo r culturale ale acestei regiuni. Am intesc aici:

❖ Colaborare cu Societatea literar-artistică Tibiscum din Uzdin, Serbia

❖ Colaborare cu ICR Voivodina (Zrenianin)

❖ Colaborare cu Muzeul Voivodinei din Novi Sad;

❖ Colaborare cu Muzeul Orăşenesc Vrsac;
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❖ Colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie din Kikinda

❖ Colaborare cu Primăria din Csongrad în cadrul Programului de

Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, în cadrul proiectului 

HURO/1101/164/2.1.3, Acronim Proiect -  LIVMUSECSOTM, Muzeul 

Viu al Satului Bănăţean, Timiş -  Csongrad, Tradiţie şi 

Multiculturalitate, în perioada 2013 -  2016, perioada post- 

implementare.

❖ Colaborare cu Muzeul Satului Dimitrie Gusti din Bucureşti

❖ Colaborare cu Muzeul Astra Sibiu

❖ Colaborare cu Muzeul Maramureşului

❖ Colaborare cu Muzeul Judeţean din Satu Mare

❖ Colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău

❖ Colaborare cu Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021

❖ Complexul Naţional Muzeal Palatul Culturii Iaşi

❖

❖ Colaborarea cu Asociaţia Culturală ASOCUT

❖ Colaborarea cu Asociaţia BeArt Internaţional

❖ Asociaţia Trei Compas

❖ Asociaţia Adam’ s Construct

❖ Muzeul Naţional de Artă Brukenthal

❖ Biblioteca Judeţeană Sibiu

❖ Complexul Muzeal Bistriţa -  Năsăud

❖ Asociaţa Culturală Pictor Octavian Smigelschi
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2. Analiza SWOT pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 

(analiza m ediului intern şi extern : puncte tari, puncte slabe, oportunită ţi, 

ameninţări)

PUNCTE TARI

-  Expoziţia în aer liber

-  Expoziţiile temporare cu frecvenţă 

crescută

-  Numărul mare de evenimente, 

precum şi diversitatea şi 

amploarea acestora (oferta 

culturală şi de agrement, la nivelul 

aşteptărilor publicului, precum şi 

potenţialul de creştere a acestei 

oferte)

-  Oferta generoasă a infrastructurii: 

Centrul civic (unicat la nivel 

european)

-  Aleea etniilor (unicat în Europa)

-  Muzeul viu -  o realizare care 

accentuează multiculturalitatea şi 

multietnicitatea Banatului.

PUNCTE SLABE

Lipsa oricăror mijloace, mai ales 

în anotimpul cald, în vederea 

asigurării unui confort minimal 

pentru vizitatori (un chioşc de 

unde se pot cumpăra apă, un 

sandwich, o ingheţată etc.)

Dotare logistică deficitară (IT, 

multimedia) pentru punerea în 

valoarea expoziţiilor în aer liber şi 

pavilionare, dar şi pentru 

activităţile administrative

Implementarea dificilă a 

procedurilor operaţionale şi de 

sistem la nivel de personal de 

execuţie

Realizarea cu eforturi sporite şi cu 

o oarecare greutate a unor 

evenimente de anvergură, cu 

invitaţi de marcă din afara
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Proiectul pe Fonduri Europene a 

fost terminat în integralitatea sa în 

anul 2016, inclusiv cu dotările 

necesare fiecărei gospodării, ceea 

ce reprezintă pentru publicul 

vizitator o noutate şi un loc 

agreabil.

-  Existenţa unor mijloace de 

comunicare moderne (prezenţa 

activă pe Facebook -  cu un 

succes fulminant de la un an la 

altul

-  Participarea constantă a CJT în 

achiziţionarea obiectivelor de 

patrimoniu, în organizarea 

evenimentelor şi în dezvoltarea 

infrastructurii muzeului

-  Creşterea nivelului de atractivitate 

pentru public- un parc pentru 

copii, pentru activităţile de 

pedagogie muzeală şi pentru 

recreere, amenajarea lacului, ca 

un potenţial loc de promenadă, 

achiziţionarea de mobilier modern 

pentru patrimonial material al 

muzeului etc.

Timişoarei, ca urmare a lipsei 

totale a unui (măcar) mini han, 

unde potenţialii invitaţi ar putea fi 

cazaţi şi unde ar putea servi masa 

la preţuri pe care muzeul le-ar 

suporta mai uşor.

-  Numărul tot mai mic al experţilor 

atraşi de instituţiile culturale, în 

primul rând din cauza salariilor 

foarte mici.

-  Imposibilitatea de a avea o 

organigramă şi un stat de funcţii, 

în conformitate cu nevoile 

imediate ale muzeului, cu cerinţele 

legislative, care să permită 

funcţionarea muzeului la parametri 

maximi.

-  greutatea cu care se ajunge la 

muzeu cu mijloacele de transport 

în comun.

-  Atitudinea de respingere a (unor) 

angajaţi, atunci când se propun 

schimbări absolut necesare, în 

vederea eficientizării activităţii 

muzeului (inclusiv schimbarea de
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Practicarea unor tarife modice

Fidelizarea vizitatorilor prin 

menţinerea activităţilor cu care 

publicul a fost obişnuit de ani de 

zile, prin creşterea calităţii 

acestora, prin introducerea de noi 

acţiuni cultural-artistice- 

educaţionale şi de divertisment, 

care sunt în acord cu interesele 

comunităţii.

Muzeul este deschis tot timpul 

anului, cu excepţia zilelor de luni

-  Vizibilitatea crescută de la an la 

an

Fidelizarea unui număr tot mai mare de 

oameni şi încrederea acestora în 

activitatea culturală, de dezvoltare a 

MSB

mentalitate)

Comunicarea internă şi cu terţi 

este încă departe de cerinţele unei 

instituţii care se respectă

OPORTUNITĂŢI

-  Câştigarea titlului de Capitală 

Europeană a Culturii 2021 a 

municipiului Timişoara

AMENINTARI

Numărul insuficient de angajaţi, 

pentru a se putea acoperi 

cerinţele legislative în vigoare
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Creşterea numărului de vizitatori

Creşterea numărului tinerilor care 

ajung să cunoască MSBT şi care 

participă la Agenda culturală a 

muzeului, precum şi la programele 

şi proiectele din afara Agendei 

culturale organizate în colaborare 

cu parteneri noi, de calibru sau, 

pur şi simplu, găzduite de muzeul 

nostru

Creşterea interesului pentru 

voluntariat

Extinderea numărului partenerilor, 

colaboratorilor care au ca obiect 

de activitate cultura, tradiţia, 

educaţia, etc.

Interesul crescut al Comisiei de 

Cultură din cadrul CJT, al plenului 

în întregul său şi al conducerii CJT 

faţă de MSBT

Discrepanţele salariale, uneori 

utopice, şi nemulţumirile 

manifestate ale unora dintre 

angajaţi

Lipsa de profesionalism, dar mai 

ales reaua-credinţă a unor auditori 

ai instituţiilor de control, care 

stabilesc ilegal oportunităţile şi 

nevoile instituţiilor, precum şi 

planurile de marketing ale 

ordonatorilor de credite. De aici, 

procese interminabile, oameni 

vădit timoraţi şi o activitate tot mai 

greoaie şi tot mai scăzută

Cerinţele strategiilor locale, 

naţionale şi europene, care 

creează obligaţii similare pentru 

toate instituţiile de cultură (cel 

puţin, pe un anumit segment) şi 

care cresc numărul de proiecte 

asemănătoare concurente

Schimbarea frecventă a legilor, a 

contextelor politice, economice şi 

sociale cu impact direct în 

scăderea bugetului pentru
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investiţii, pentru funcţionare şi, în 

acest fel, imposibilitatea de 

dezvoltare prevăzută pe o 

perioadă de timp mai îndelungată

-  Salariile mici şi foarte mici, care, 

pe de o parte, nu atrag valori 

autentice spre muzeu, iar, pe de 

altă parte, determină plecarea 

salariaţilor cu expertiză şi, în 

consecinţă, se va ajunge la 

reducerea numărului şi a calităţii 

acţiunilor specifice unei asemenea 

instituţii

-  Situaţii cel puţin incerte cu privire 

la unele probleme patrimoniale
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3. Evoluţia im aginii existente şi măsuri luate pentru îm bunătăţirea acesteia

Încă de la începutul mandatului interimar, iar mai apoi pe întreg parcursul 

anilor 2015 -  2018 (31 iulie), unul dintre obiectivele principale ale MSBT, regăsit 

chiar în Planul de management, a fost, este şi va rămâne PROMOVAREA 

INSTITUŢIEI: promovarea patrimoniului existent şi expus în expoziţii, a Agendei 

culturale, a diferitelor activităţi desfăşurate de-a lungul vremii, a specialiştilor din 

muzeu etc. S-a insistat pe promovarea acestora din motive lesne de înţeles. 

Expoziţiile, simpozioanele, târgurile, festivalurile etc. realizate de specialiştii de la 

MSBT erau şi sunt, mai mereu, încântătoare, dar publicul nu era informat şi, prin 

urmare, nu beneficia de aceste minunăţii. Or, punerea în valoare a patrimoniului 

muzeului, a evenimentelor care se desfăşoară la muzeu şi, mai nou, în localităţi 

diferite ale Banatului, României şi chiar în Serbia şi Ungaria, şi care era una extrem 

de săracă, a fost şi a rămas o prioritate. Tocmai de aceea, în perioada 2015-2018 

(31 iulie) s-a insistat pe punerea în valoare a tot ceea ce este şi reprezintă Muzeul 

Satului Bănăţean Timişoara, printr-o promovare firească peste tot în lume.

Modul în care a evoluat imaginea muzeului este evident. Exemplele şi cifrele 

de mai jos vin în sprijinul celor afirmate, în timp ce îmbunătăţirea imaginii pe care 

astăzi o are instituţia rămâne o preocupare permanentă, preocupare aflată în vârful 

listei de priorităţi. În vederea atingerii acestui deziderat, pentru a fi cât mai prezenţi în 

toate mediile şi pentru a ne deschide larg porţile publicului trebuie găsită soluţia de a 

continua strategia de dezvoltare şi promovare a instituţiei noastre, precum şi a 

activităţilor pe care le desfăşoară, aşa cum a fost gândită în Planul de management 

şi prezentată în Rapoartele de activitate, toate acestea regăsindu-se în vechea 

Strategie de dezvoltare a Judeţu lu i Tim iş, la cap.X -  Cultură, precum şi în noua 

Strategie de dezvoltare a judeţu lu i Tim iş, cap. XI -  Cultură.

Oportunitatea punerii în practică a Planului de management si adoptarea 

noilor tendinţe europene, precum si a nevoilor (inclusiv moderne) de informare a 

publicului larg, trebuie să rămână exclusiv în apanajul ordonatorului principal de 

credite (în cazul nostru, Consiliul Judeţean Timis), la propunerea ordonatorului terţiar 

de credite (Muzeul Satului Bănăţean Timişoara) si, sub nicio formă, să nu rămână la 

cheremul instituţiilor de control.
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Instituţiile de cultură din România nu au beneficiat şi nici nu beneficiază de o 

promovare care să ilustreze, pe de o parte importanţa capitală a acestora, iar pe de 

altă parte să promoveze patrimoniul de care dispun, activităţile pe care le 

desfăşoară, precum şi oamenii care dau viaţă acestui patrimoniu, fie el material sau 

imaterial.

O simplă privire înspre modul în care, cel puţin în Europa, statele, cu 

predilecţie prin instituţiile de cultură, îsi laudă si îsi promovează (adeseori cu o 

tenacitate de invidiat, alteori chiar cu o agresivitate deranjantă) patrimoniul national, 

m-a determinat încă înainte de a ajunge manager la o instituţie de cultură, de o 

importanţă capitală pentru orice neam, să scriu, să vorbesc si să militez pentru 

PROMOVAREA firească a lucrurilor care ne definesc ca oameni, oameni care s-au

născut si au crescut acolo unde înaintaşii lor au zidit. Ei bine, ceea ce ei au zidit, au; ; 7 7

zămislit si ne-au transmis a fost si este PATRIMONIUL NOSTRU NATIONAL.
i ; f

In perioada de interimat, deci chiar înainte de a ocupa prin concurs postul de 

manager la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, am constatat că trebuie luate urgent 

măsuri pentru îmbunătăţirea imaginii muzeului, pentru intensificarea promovării 

acestei instituţii, mai ales că muzeul arăta de la an la an tot mai bine, iar acţiunile 

realizate şi desfăşurate la muzeu erau tot mai multe, mai consistente mai valoroase 

şi, drept consecinţă, profund persuasive .

Prin urmare, s-au şi luat imediat anumite măsuri: s-a stabilit PR-ul muzeului şi 

s-a îmbunătăţit fişa postului, s-a încetat colaborarea cu cei care (nu) se ocupau de 

site-ul MSBT, s-au făcut demersurile necesare pentru bugetarea politicilor de 

marketing în vederea punerii în practică a acestei strategii pe care am gândit-o şi 

care a fost agreată de Consiliul Judeţean Timiş, privind realizarea anumitor paşi în 

vederea "arătării la faţă” a muzeului.

Apoi s-a trecut la diseminarea activităţilor, a bogăţiei incomensurabile a 

patrimoniului material şi imaterial de care se bucură MSBT, prin politicile de 

promovare în mediul on-line, în mass-media şi outdoor, dar şi prin reţelele de 

socializare şi propriul site al Muzeului Satului Bănăţean Timişoara şi s-au stabilit 

procedurile de comunicare cu publicul.
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În urma acestor demersuri, imaginea uneia dintre cele mai importante 

instituţii de cultură din Banat a crescut vertiginos, iar în această perioadă Muzeul 

Satului Bănăţean Timisoara se prezenta asemenea unui “bănăţean fălos în ţoalele 

lu"i, apreciat acasă, prin toată România, prin Ungaria si prin Serbia, ba chiar prin 

Europa.

Chiar dacă din anul 2017 MSBT a fos t nevo it să renunţe la unica
9

m odalitate de prom ovare plătită, prom ovarea outdoor, ca urmare a atitudinii 

lipsită de orice urmă de profesionalism, de pricepere contextuală, de elementară 

bună-credinţă a unui auditor al Curţii de Conturi, rezultatele pozitive nu au încetat să 

încununeze politicile de marketing gândite, aprobate şi puse în practică în anii 

anteriori. Tocmai de aceea, deşi anul 2017, dar şi parte a anului 2018 au reprezentat 

pentru MSBT o piatră de încercare, adeseori infernală, vizitatorii şi, în general, 

consumatorii de activităţi culturale, ştiinţifice şi de recreere desfăşurate la MSBT nu 

au resimţit puternic acest lucru. Toate celelate proceduri de comunicare cu publicul 

au fost înteţite, iar în urma acestor demersuri a rezultat:

A cţiun i de promovare a pro iecte lor proprii ale institu ţie i

În anul 2014, an de referinţă, am avut 19.000 materiale distribuite

j j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j j j  j  j j j j j j j  j j j j j j i j j j  111111 j  j  j  j  j  1111111 j  j  11 j j j  11 j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j  j j j j j  j  j  j  j  j  j  j  j

În anul 2015 am avut 19.500 materiale distribuite

În anul 2016 am avut 20.500 materiale distribuite

În anul 2017 am avut 20.700 materiale distribuite

În anul 2018 avem până la 31 iulie, 11.500 materiale distribuite

Anul 2017 a culminat cu realizarea unui vis mai vechi, si anume tipărirea 

Albumului - A l cincilea anotimp (Un experiment de fotografie antropologică -  

Acolo unde Timpul îsi face casă cu fereastra spre Oameni. Este prima noastră 

carte de vizită de ţinută, de la înfiinţarea muzeului.
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Apoi, în fiecare an din mandatul 2015 -  31.07.2018, în mod firesc, s-au 

parcurs etape importante în încercarea noastră de a ţine pasul cu muzeele de 

elită din România, prin:

-  Tipărirea de afişe

-  Tipărirea de invitaţii

-  tipărire de diplome pentru participanţii la acţiunile culturale, diplome onorifice, 

pentru spectatori, pentru elevi şi copii;

-  bannere de promovare a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara (texte în 

română, franceză, engleză, fotografii)

-  postarea de bannere şi mash-uri pentru promovarea outdoor (doar în 

perioada 2015 -  aprilie 2017) etc.

In ternet:

Site-ul muzeului:

În anu l 2014, an de referinţă, s ite -ul muzeului a existat, dar era uşor învechit 

şi neactualizat

În anu l 2015, s ite -ul muzeului, www.muzeulsatuluibanatean.ro a fost, din 

păcate nefuncţional, urmare a atitudinii iresponsabile a societăţii comerciale 

care gestiona site-ul şi faţă de care MSBT a luat decizia de a încheia 

colaborarea de îndată ce contractual de prestări servicii s-a încheiat. Cu mare 

greutate, am reuşit să recuperăm domeniul, după ce au fost şterse toate 

informaţiile postate pe site.

În anu l 2016, s ite -ul muzeului, www.muzeulsatuluibanatean.ro a fost repus în 

funcţiune, în condiţii grafice net superioare celui vechi, şi este actualizat 

permanent prin informaţii şi materiale diverse legate de activitatea MSBT.

În anu l 2017, s ite -ul muzeului, www.muzeulsatuluibanatean.ro a fost 

actualizat mereu prin informaţii şi material legate de activitatea ştiinţifică a 

muzeografilor, precum şi de activităţile administrative.

În anu l 2018, s ite -ul muzeului, www.muzeulsatuluibanatean.ro este unul
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atractiv, util, dar care necesită, absolut firesc, o îmbunătăţire permanentă, prin 

noi şi noi informaţii care să vină în sprijinul celor care îl accesează.

Pagina de facebook

Informarea, promovarea şi vizibilitatea pe pagina oficială de facebook a 

Muzeului Satului Bănăţean Timişoara: https://www.facebook.com/Muzeul-Satului- 

B%C4%83n%C4%83%C8%9Bean-Timi%C8%99oara-Qficial-180093425481603/

De la înfiinţarea contului, pagina oficială de facebook a MSBT a obţinut, 

conform calculatorului automat de raiting on line, -  4.6 puncte (maximul este 5).

Menţiuni la activitatea pe pagina oficială de Facebook:

• Postările evenimentelor majore pe această pagină au avut loc în timp real, 

adică exact atunci când erau în desfăşurare, nu a doua zi sau după câteva 

zile, fiind un fel de live streaming.

• Fiecare eveniment era anunţat aici cu câteva zile înainte, după care urma şi o 

relatare/fotoreportaj de la faţa locului.

• În relaţia directă cu publicul vizitator online -  s-a răspuns la zeci de mesaje de 

interes public adresate muzeului de către vizitatorii paginii noastre de 

facebook.

• În continuare, voi ilustra statistic şi verificabil online ce avem pe pagina 

oficială de facebook în anul 2018 cu menţiunea că cifrele s-ar putea să fi 

crescut de la ultima dată la care au fost verificate.

Numărul distribuirilor se referă strict la distribuirile postării de pe pagina de 

facebook a muzeului, dar numărul real de distribuiri a infomaţiei, rezultat din 

distribuirile prietenilor prietenilor nostri se ridică la zeci de mii.

În 2014, an de referinţă, pagina de Facebook avea 3.271 aprecieri

În 2015, pagina de Facebook avea 5.011 aprecieri, 700 apariţii mass-media

În anul 2016, pagina de Facebook avea 7.000 de aprecieri, peste 750 de 

apariţii în mass-media

În anul 2017, pagina de Facebook avea 8.090 de aprecieri, peste 800 de 

apariţii în mass-media
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În anul 2018, până la 31 iulie, pagina de Facebook are 9.221 de aprecieri, 

MSBT a postat 122 de texte + fotografii + video, are un total de 10.195 de 

aprecieri/evenimente postate, un număr de 1.686 distribuiri si un total de 

379.368 de vizualizări (impact).

În tabelu l de m ai jos, lis ta  cu to t ceea ce cuprinde a lineatu l anterior:

Promovare pe pagina oficială de facebook - 01.01.2018 -  31.07.2018

Nr. Titlul postare Data Genul Nr. Nr. distribuiri Total
materialului aprecieri vizualizări

(impact)

1 INSTANT MSBT 0B.01.201B 1 foto 57 11 2.700
-  Stăpânii 
culorilor

2 Timpul îşi 11.01.201B 2 foto 42 1 1.420
facecasă cu 
fereastră spre 
oameni

3 Distribuire 11.01.201B 1 link 65 0 2.036
filmare Violeta 
Voica

4 INSTANT MSBT 15.01.
201B

1 foto B5 7 2.234
-  Lunea albă

5 INSTANT MSBT 17.01.201B 1 foto 36 3 1.023
-  Aşteptându-l 
pe Noe

6 INSTANT MSBT 1B.01.
201B

1 foto 66 3 1.024
- Soarele de 
gheaţă

7 INSTANT MSBT 19.01.201B 1 foto 75 2 924
-  Draperia de 
vineri

B Invitaţie 23.01.201B 1 foto 64 17 2.366
expoziţie 
”Oameni şi 
case”

9 Relatare 25.01.201B 10 foto 76 14 3.370
expoziţie -  
Timpul în
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oglindă în Mica 
Unire

10 Relatare 27.01.201B 2 foto 36 2 1.650
eveniment -  
Tinere condeie

11 INSTANT MSBT 05.02.201B 1 foto 63 6 1.746
- Nocturna

12 INTERIOR ÎN 0B.02.201B 1 foto B3 26 3.57B
EXTERIOR

13 Faţă în faţă I 09.02.201B 2 foto B7 6 1.B70

14 Anuţ promovare 
la TVR album 
foto ”Al cincilea 
anotimp”

12.02.201B 1 foto 4B 6 1.B92

15 Mulţumim TVR 14.02.201B 1 foto 35 1 1.073
Timişoara

16 INSTANT MSBT 15.02.201B 1 foto 99 4 1.351
-  ’’Debarcaderul 
regelui”

17 INSTANT MSBT 16.02.201B 1 foto 52 4 1.051
-  Februarie ca
”sweet
november”

1B Dragobetele la 
MSBT -  anunţ

20.02.201B 1 foto 93 63 11.147

19 Dragobete ţucă 
fete la MSBT -  
relatare 
eveniment

24.02.201B 22 foto 17B 16 4.332
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21 Faţă în faţă II 26.02.201B 2 foto 72 7 1.615

22 În sfârşit... 27.02.201B 1 foto 169 26 3.747

23 INSTANT MSBT 2B.02.201B 1 foto 127 19 3.455

24 Mărţişor în 2B.02.201B 1 foto 3B 2 B5B
pridvor

25 Martie pe pîrtie! 01.03.201B 19 foto 102 13 3.294

26 Crăciun de 04.03.201B 1 foto 130 5 1.709
mărţişor
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27 INSTANT MSBT 07.03.2018 1 foto 105 8 1.458

28 INSTANT MSBT 10.03.2018 1 foto 96 11 1.933
- Ieri e mâine

29 INSTANT MSBT 19.03.2018 1 foto 115 8 2.135

30 Orar de vară 20.03.2018 1 foto 111 10 2.401

31 Mărţişor peste 21.03.2018 1 foto 34 14 2.904
Banat şi Tinere 
condeie -  
ANUNŢ ŞI AFIŞ

32 INSTANT MSBT 23/03.2018 1 foto 98 10 2.656
-  Crăciunul 
mărţişorului

33 100 km de 24.03.2018 7 foto 150 14 4.417
mărţişor

34 De ale noastre 25.03.2018 1 filmare de 14 3 1.612
sâmbăta M. Istov

35 Anunţ întâlnire 27.03.2018 1 foto 59 1 1.222
Mica Unire

36 INSTANT MSBT 28.03.2018 2 foto 138 13 2.980
-  Poveste gotică

37 Este loc şi de 28.03.2018 2 foto 108 6 2.196
soare

38 Al 6-lea anotimp 29.03.2018 2 foto 41 1 1.245
la CJT

39 Mulţumim CJT - 30.03.2018 1 foto 13 3 816
share postaqre 
A. Lupuţ despre 
albumul foto 
MSBT

40 INSTANT MSBT 01.04.2018 1 foto 97 4 1.928
-  Vin ploile să 
ne spele bezna

41 INSTANT MSBT 04.04.2018 1 foto 262 20 3.789
- Uniforma de 
primavara-vara

42 Al 5 lea anotimp 04.04.2018 6 foto 84 3 1.823
la Aeroportul 
Timişoara

43 Hristos a inviat! 08.04.2018 1 foto 333 32 3.720
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44 A doua zi de 10.04.2018 1 foto 268 12 3.624
Paşti

45 Centenar prin 10.04.2018 1 foto 71 9.307
port popular

46 INSTANT MSBT 11.04.2018 6 foto 206 12 3.961
- O zi autentică 
la noi

47 INSTANT MSBT 12.04.2018 2 foto 303 7 3.412
-  Nu aduce anu 
ce aduce ceasu

48 INSTANT MSBT 13.04.2018 1 foto 123 4 1.606
-  ora 07.00

49 INSTANT MSBT 14.04.2018 2 foto 311 14 4.025
-  Azi dimineata 
si acum

50 Munca in sectia 15.03.2018 4 foto 24 6698
expo

51 INSTANT MSBT 16.04.2018 1 foto 138 7 1.630
-  Stă pe poaie

52 Centenarul prin 17.04.2018 19 foto 265 269 29.356
port popular

53 INSTANT MSBT 18.04.2018 2 foto 110 4 1.541
-  De toate

54 Tinere condeie 19.04.2018 1 foto 35 9 1.730
şi mărţişorul 
uriaş - ANUNŢ 
şi AFIŞ

55 Mâine vin 20.04.2018 1 foto 79 2 1.430
Ucrainienii -  
Anunţ şi f°t0

56 Mărţişorul 21.04.2018 11 foto 57 7 2.231
kilometric în 
jurul Tinerelor 
condeie

57 Ucrainienii la noi 21.04.2018 32 foto 112 8 2.441

58 INSTANT MSBT 23.04.2018 1 foto 82 2 1.414
-  Sf Gheorghe

59 INSTANT MSBT 24.04.2018 7 foto 156 11 2.648
-  O zi obişnuită 
la noi
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60 INSTANT MSBT 25.04.2018 7 foto 64 4 1.256
-  Incă o zi 
obişnuită la noi 
-ateliere

61 Lansare catalog 25.04.2018 1 foto 15 3269

62 Ochii nu uita 27.04.2018 8 foto 6 5670

63 Despre muzeu 30.04.2018 6 foto 79 9 2.863
la feminin

64 INSTANT MSBT 02.05.2018 2 foto 170 5 2.313
-  La noi 
insemana cel 
putin doi

65 INSTANT MSBT 03.05.2018 2 foto 99 6 2.313
-  Fortăreaţa 
noastră Căvăran

66 Invitaţie expo 03.05.2018 1 foto 48 5399
vernisaj

67 Anunţ şi 08.05.2018 1 foto 24 2 1.085
informare

68 INSTANT MSBT 10.05.2018 1 foto 140 5 2.085
-  Salcia de la 
biserică

69 Invitatie, Banatul 10.05.2018 1 foto 29 4946
capitala
europeana a 
culturii

70 Banatul înţolit în 11.05.2018 14 foto 221 65 9.930
dragoste (Anca 
Boldan)

71 INSTANT MSBT 12.05.2108 1 foto 117 1 1.520
-  Chipul 
sâmbetei la noi

72 Banatul - 13.05.2018 24 foto 170 20 5.933
capitală
europeană a 
multiculturalităţii

73 Spectacolul 13.05.2018 1 clip video 59 13.010
nostru continuă

74 Acum, la Muzeul 13.05.2018 1 clip video 63 15.542
Satului
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75 Anunt Noaptea 14.05.2018 1 foto 99 21 3.847
Muzeelor

76 Anuţ cenaclu 15.05.2018 1 foto 32 1 1.016
Tinere condeie

77 Anuţ şi text 15.05.2018 1 foto 74 18 3.475
Noaptea
Muzeelor

78 INSTANT MSBT 17.05.2018 4 foto 27 2 971
-  Furnicuţe, 
furnicuţe!

79 Vă invităm la 18.05.2018 1 foto 0 2.234
MSBT

80 Despre
anormalitate şi 
normalitate la 
MSBT -  
Asociaţia 
Psihiatrilor

19.05.2018 14 foto 60 3 1.852

81 Anunţ 19.05.2018 0 foto 1 942

82 Tinere condeie 19.05.2018 9 foto 47 2 1.897
-  scrieri din 
bătrâni

83 Ziua e mai lungă 19.05.2018 19 foto 69 6 2.298
la noi

84 Catalog 19.05.2018 1 foto 0 3.363

85 Acum, la noi, 19.05.2018 1 foto 1 1.374
Noaptea
muzeelor

86 Lansare carte 20.05.2018 1 foto 7 3.365

87 Invitaţie la 21.05.2018 1 foto 21 2.950
MSBT

88 Vă aşteptăm la 23.05.2018 1 foto 5 1.763
Reşiţa

89 Vă aşteptăm la 24.05.2018 1 clip video 11 2332
MSBT

90 MSBT oficial 24.05.2018 1 clip video 43 7084

91 Vernisaj expo 24.05.2018 22 foto 5 1.370

92 Cursuri 24.05.2018 12 foto 6 2.444
restaurare,
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reabilitare

93 Lansare carte 25.05.2018 10 foto 5 1.907

94 Mircea Taban, 25.05.2018 1 clip video 1 1.595
cercetător 
ştiinţifiv etnolog

95 Interior Zolt 28.05.2018 1 foto 154 9 3.108

96 Anut Festival 29.05.2018 1 foto 12 7 1.372
Revolution

97 In direct de la 05.06.2018 5 foto 134 8 2.364
noi

98 INSTANT MSBT 06.06.2018 5 foto 108 13 2.656
-  La aceeaşi 
lungime de 
umbră

99 Anunţ Festivalul 07.06.2018 1 foto 55 13 2.867
Etniilor şi 
festivalul Florilor

100 Festivalul 10.06.2018 8 foto 143 15 3.920
Etniilor în direct

101 Festivalul 10.06.2018 36 foto 120 39 7.925
etniilor -  de 2 ori 
18!

102 Ultimul curs de 13.06.2018 1 foto 0 730
restaurare

103 INSTANT MSBT 18.06.2018 1 foto 231 12 3.201
-  Luni, magic

104 INSTANT MSBT 18.06.2018 1 foto 135 8 2.925
-  Viaţa satului

105 Dialog de vară - 19.06.2018 2 foto 114 7 2.545
toamnă

106 Ritualuri de 20.06.2018 1 foto 12 2.288
sânziene

107 Al 5 lea anotimp 22.06.2018 13 foto 35 1 1.416
al Timişoareai la 
Arad

108 Anunţ dublu 22.06.2018 1 foto 52 6 1.702
eveniment de 
Sânziene
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109 Sânziană, 23/06.2018 13 foto 107 12 6.887
doamnă bună...

110 Un eveniment 23.06.208 1 clip video 24 5.873
deosebit

111 INSTANT MSBT 26.06.2018 1 foto 144 6 2.110
-  Jebel -  chip 
de vacanţă

112 INSTANT MSBT 02.07.2018 2 foto 73 3 1.118
-  Prorocul de 
luni

113 INSTANT MSBT 03.07.2018 1 foto 111 5 2.360
-  Tihna din 
interior (Babşa)

114 INSTANT MSBT 04.07.2018 1 foto 110 9 1.840
-  Vara verde

115 Adaugare sigla 
CJT la poza de 
profil a MSBT 
facebook oficial

04.07.2018 1 foto 112 9 4.859

116 Duminica 06.07.2018 1 foto 52 8 1.347
inimilor la MSBT 
-  anunţ

117 INSTANT MSBT 10.07.2018 1 foto 153 6 2.525
-  Iulie şi 
noiembrie

118 Al 5-lea anotimp 19.07.2018 25 foto 56 2 1.349
la Astra -  Sibiu

119 Semn şi simbol 25.07.2018 4 foto 136 29 5.670
-  MSBT la ziua 
Judeţului Timiş

120 MSBT la Centrul 27.07.2018 13 foto 119 22 4.931
Bastion

121 Ziua Judeţului 29.07.2018 14 foto 0 275
Timiş

122 INSTANT MSBT 30.07.2018 2 foto 62 0 1.242
-  Ghicitoarea de 
luni

123 O casă pe zi - 31.07.2018 4 foto 136 18 3.666
Zolt
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124 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
POSTĂRI 
(TEXT + 
FOTO):

FOTO +
CLIP
VIDEO:

APRECIERI: DISTRIBUIRI: VIZUALIZARI
(IMPACT):

10.195 1.686
379.368

22 689

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilo r de beneficiari (Realizarea 

unor s tud ii vizînd cunoaşterea categoriilo r de beneficiari -  măsurători 

cantitative şi calita tive efectuate în perioada raportată

Analiza c ifre lo r estimate com parativ cu cele realizate:

Dacă la finele anului 2014, am fost în perioada de construire a Muzeului Viu al 

Muzeului Satului Bănăţean, lucru care a continuat, în anii 2015 şi 2016, cu 

achiziţionarea dotărillor ansamblului de gospodării multietnice şi multiculturale, din 

anul 2017 suntem în plină desfăşurare (post-implementare) a dezvoltării Muzeului 

viu, conform obligaţiilor contractuale cu Uniunea Europeană.

În perioada acoperită de prezentul raport (01.01.2015 -  31.07.2018) s-au 

dezvoltat circuitele şi activităţile culturale, în condiţii foarte bune, iar obiectivele din 

cadrul proiectului transfrontalier Muzeul Viu al Muzeului Satului Bănăţean 

Tim işoara au crescut mult afluenţa şi interesul publicului faţă de previziunile 

noastre. De asemenea, vernisarea unor noi expoziţii de bază în noul Pavilion 

Administrativ şi Expoziţional, dar şi variatele expoziţii, tot mai numeroasele lansări de 

carte -  de la an la an, precum şi concerte organizate în intervalul de timp acoperit 

de acest raport final, au făcut ca interesul şi numărul publicului să crească la 

evenimentele culturale organizate de muzeul nostru.

Strategiile de media implementate începând cu anul 2015 în ceea ce priveşte 

promovarea muzeului în sine şi a evenimentelor sale a făcut ca afluenţa publicului să 

crească şi interesul acestuia să crească şi el. Spre exemplu promovarea proiectului 

am intit (Muzeul Viu) a făcut ca un număr ridicat de persoane interesate să vină în 

muzeu şi să solicite detalii asupra sa, iar din momentul finalizării totale a Proiectului, 

inclusiv cu dotările specifice fiecărei gospodării, Muzeul viu a devenit locul cel mai 

interesant şi vizitat de cei care au trecut pragul acestei instituţii de cultură.
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De asemenea, promovarea prin interm ediul prie tenilor, colegilor, 

profesorilor, e levilor şi cea realizată pe facebook au fost de mare impact, lucru 

pe care l-am aflat din sondajele realizate de muzeografii de serviciu cu cei care pe 

parcursul anilor 2015 -  2018 au vizitat muzeul, dar, din nefericire, din anul 2017 nu 

am mai putut avea o informaţie completă, corectă şi utilă, realizată printr-un Studiul 

profesional de piaţă, în afara muzeului, aşa cum am avut în anii 2013, 2015 şi 2016. 

Motivul, identic cu cel care a fost invocat şi în cazul promovării outdoor, de către un 

auditor extern, şi anume faptul că ne informăm suficient de la cei care vizitează 

muzeul şi nu mai este nevoie de o informare profesionistă, realizată de firme de 

specialitate, cu oameni de specialitate care practic trasează drumul viitoarelor politici 

de marketing, în vederea dezvoltării instituţiilor româneşti de cultură, în speţă a 

Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

Nu lipsite de interes au fost activităţile privind concertele organizate şi/sau 

găzduite de MSBT, care au crescut numeric şi calitativ de la an la an şi care au 

făcut ca interesul publicului faţă de muzeul nostru să crească, un public cu 

predilecţie tânăr şi mai puţin interesat de cultură, de istorie, de tradiţie, de instituţiile 

de cultură, în general. Odată ajuns în muzeu, cu prilejul diferitelor concerte, acest 

public tânăr a intrat în contact cu ceea ce oferă MSBT la o primă vedere, iar interesul 

pentru multitudinea de oferte culturale le-a fost stârnit. Ce a urmat este lesne de 

înţeles, şi anume vizitarea muzeului şi cu alt prilej decât cel oferit de concertele 

organizate la noi.

În plus, la evenimentele care nu au fost prevăzute în Programul minimal 

(Agenda culturală a MSBT), şi la realizarea cărora MSBT şi CJT au participat în 

calitate de lectori si coorganizatori, fără niciun fel de finanţare, a crescut considerabil 

numărul vizitatorilor. Am intesc aici: Festivalul Revolution, Festivalul Plai, 

Festivalul etn iilo r, Festivalul in im ilo r etc. Aceste festivaluri au adunat laolată zeci 

de mii de copii şi elevi, din ţări diverse ale lumii, mii de tineri, maturi şi vârstnici care 

au gustat din aceste spectacole inedite desfăşurate la MSBT.

Din studiile sociologice de piaţă, realizate în anii 2015 şi 2016, rezultă limpede 

că strategia de dezvoltare a MSBT, prin diversificarea ofertei, cu accent pe 

persuadarea celor care nu au avut tangenţă cu muzeul nostru, este foarte bună.

Noaptea muzeelor -  în toată perioada 2015 -  2018 a fost o reuşită care a depăşit
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cu mult aşteptările noastre, dar mai ales ale publicului. Este o acţiune aparent 

inedită, dar care a prins deja în mrejele sale publicul larg.

Toate filmările care s-au realizat în incinta MSBT cuprind sigla muzeului si a 

Consiliului Judeţean Timis sau menţiunea că filmările s-au realizat la Muzeul Satului 

Bănăţean Timişoara (TVR, TVR Timişoara, TVR 3, Digi TV, Europa Nova, Trinitas 

etc).

Estimări pentru atingerea a lto r categorii de beneficiari:

Muzeul Satului Bănăţean Timisoara, în perioada 2015 -2018, a cercetat si, 

mai apoi, a pus în practică rezultatele acestor cercetări privind modalităţile prin care 

poate atrage mereu noi si noi categorii de oameni.

A n u l 2018 este ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI.

A n u l 2018 este a l doilea an p lin  a l Tim işoarei, Capitală Europeană a 

C ultu rii 2021. Ca o paranteză, în anu l 2021, Muzeul Satu lu i Bănăţean 

Timişoara va aniversa o jum ăta te  de veac de existenţă. Mai vech iu l nostru  

deziderat, acela de a aduce această ins titu ţie  la rang de muzeu national, a 

rămas în preocupările  noastre ca p rio rita te  zero, da r pentru  ca acest lucru  

să poată f i  transpus în practică este nevoie de im plicarea activă a m ai 

m u lto r ins titu ţii.
9

A n u l 2018 este ş i A n u l European a l P atrim on iu lu i Cultural.

Muzeul Satului Bănăţean Timisoara a organizat si va continua să organizeze 

si în a doua parte a anului 2018 si, evident, în anii următori evenimente atractive şi 

punctuale pentru un public cât mai larg, pentru promovarea instituţiei şi satisfacerea 

publicului de specialitate, dar şi a publicului neavizat, a elementelor pe care acesta 

le aşteaptă din partea unei instituţii de cultură, al cărui domeniu de activitate principal 

este etnografia şi ştiinţele conexe, public deja format în bună măsură. Spaţiile 

pavilionare, Muzeul viu, precum şi Casa Naţională, dedicate expoziţiilor permanente 

şi temporare vor fi mereu reamenajate şi destinate unor noi expoziţii şi activităţi care 

să aibă ca principal obiectiv creşterea interesului publicului prin noi metode şi tehnici 

expoziţionale adresate celor mai puţin vizaţi până acum.

Totodată, finalizarea extinderii şi modernizării scenei de spectacole din incinta
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instituţiei şi a copertinei, a Casei Naţionale şi a Muzeului Viu pentru confortul 

publicului a adus o creştere semnificativă a numărului de vizitatori, prin spectacolele 

şi activităţile culturale care s-au desfăşurat, se desfăşoară şi se vor desfăşura în 

colaborare cu Centrul de Cultură si Artă al Judeţului Timiş, Muzeul Naţional al 

Banatului, Teatrul Merlin, Biblioteca Judeţeană, Asociaţia, diverse ONG/uri etc.

Măsuri pentru partea a doua a anului 2018 şi pentru anul 2019

Aşa cum am văzut mai sus, anul 2018 este pentru instituţiile de cultură din 

România unul eminamente aniversar. Pentru judeţul Timis, anul 2018 reprezintă 

chiar mai mult, având în vedere faptul că Timişoara a câştigat competiţia pentru 

Capitală Europeană a Culturii 2021, iar instituţiile de cultură din judeţ se pregătesc si 

pentru a întâmpina anul 2021 cu o “altă faţă", atât din punct de vedere infrastructural, 

cât si din punct de vedere cultural-istoric-artistic.

În vederea creşterii calitative a activităţilor desfăşurate la Muzeul Satului 

Bănăţean Timişoara şi care implicit ar atrage mai mulţi turişti, am preconizat 

continuarea modernizării noului site www.muzeulsatuluibantean.ro , site care 

coroborat cu pagina noastră de facebook „Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

Oficial” şi cu Youtube va prezenta într-o cu totul altă dimensiune muzeul, activităţile 

organizate şi oamenii care se străduiesc să ofere, de la an la an, un muzeu tot mai 

modern, fără să alterăm atribu ţiile  specifice ale unei asemenea ins titu ţii, care să 

fie tot mai aproape de cerinţele specifice unei asemenea entităţi de cultură, dar care 

să şi dea satisfacţie vizitatorului.

_____ După ce în anul 2017 am realizat un Album inedit (Al cincilea anotimp), într-o

formă mai mult artistică decât ştiinţifică, care reliefează frumuseţea satului bănăţean
i > 7 > >

de odinioară, cu fotografii ale obiectivelor aflate în micul nostru sat mare din interiorul

muzeului, asezonate cu texte scurte si artistice, în anul 2018 se lucrează intens la un7 i 7

alt Album, de această dată într-o formă preponderent stiinţifică, în interiorul căruia 

vom regăsi toate categoriile patrimoniale ale Muzeului Satului Bănăţean Timisoara, 

cu fotografii si texte eminamente stiinţifice. În acest fel, odată cu Albumul artistic

realizat în anul 2017, Muzeul Satului Bănăţean Timisoara si-a certificat nasterea
7 > i i i

promovaţională, iar în momentul realizării Catalogului “stiinţific” MSBT va avea pe 

lângă certificatul de identitate si un pasaport cu care se va putea prezenta onorant

atât în ţară, cât si în străinătate.> 7 i
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Creşterea numărului de expoziţii, cu tematici bine conturate, împreună cu alte 

manifestări culturale (lansări de carte, seri-cenaclu, seri de film, seri de poezie, 

cercuri de discuţii, noaptea porţilor deschise etc.) reprezintă un deziderat uşor 

realizabil, în primul rând pentru că a crescut şi numărul spaţiilor unde aceste 

activităţi se pot desfăşura. Tocmai de aceea, aşteptăm ca gradul de interes al 

publicului să crească şi mai mult în ceea ce priveşte muzeul nostru ca urmare a 

acţiunilor culturale, istorice, artistice şi recreative pe care instituţia noastră şi le 

propune în Programul minimal, dar şi multe altele, în afara programului minimal.

Întrucât publicul nostru se împarte în trei mari categorii (adulţi care vin 

împreună cu familia, cei care vin împreună cu prietenii, respectiv elevii care vin cu 

şcoala) manifestările culturale se vor plia, într-un procent rezonabil, pe cerinţele 

acestora. Ca urmare, programele educaţionale în parteneriat cu şcolile din Timiş, 

Caraş-Severin, Arad, Serbia şi Ungaria vor fi prioritare.

De asemenea, vor fi prioritare în strategia de dezvoltare culturală, 

ocupaţională, tradiţională evenimentele de tip  expoziţie cu vânzare (Târgul 

Meşterilor, spre exemplu), programe şi concursuri de artă interpretativă, la care 

să aibă acces un pubic tot mai variat, realizate în colaborare cu alte instituţii de 

cultură, cu asociaţii culturale de profil, prezentarea unor îndeletniciri şi meşteşuguri 

tradiţionale prin înfiinţarea unor puncte demonstrative în incinta muzeului nostru, 

vizând în acest sens atragerea de fonduri din sponzorizări.

Cercetarea de teren va reprezenta în continuare unul dintre cele mai 

im portante obiective ale noastre, în acest fel asigurând sustenabilitatea proiectelor 

ştiinţifice ale muzeului nostru.

Concluzionând, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a fost, este şi va fi într-un 

perpetuu contact cu beneficiarii serviciilor oferite, punctele acestora de vedere 

reprezentând un reper important în dezvoltarea strategiilor de viitor.

În perioada 2015 -  31 iulie 2018, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a 

înregistrat un număr de peste 284.000 de vizitatori (VEZI ANEXA), depăşind 

considerabil ceea ce se preconiza în Planul de management (195.000 vizitatori -  

pentru întreaga perioadă 2015 -  2018).

Astfel:
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În anul 2015 MSBT a avut peste 70.000 de vizitatori

În anul 2016, MSBT a avut peste 79.000 de vizitatori

În anul 2017, MSBT a avut peste 85.000 de vizitatori

În anul 2018, până în 31.07, MSBT a avut peste 50.000 de vizitatori

284.000 de viz ita tori pentru expoziţiile si evenimentele culturale din incinta 

muzeului, incluzând aici şi pe cei care au beneficiat de gratuităţi şi pe participanţii de 

la toate activităţile care au avut loc în muzeu (expoziţii, programe de pedagogie 

muzeală, spectacole, concerte, festivaluri, târguri etc).

Concomitent, prin programele şi parteneriatele educaţionale, muzeul îşi propune 

în formă continuă să "crească” pe viitor un public interesat şi antrenat. În acelaşi 

timp, misiunea unei asemenea instituţii cere imperativ persuadarea publicului mai 

puţin avizat, în scopul promovării şi păstrării nealterate a patrimoniului transmis de 

înaintaşii nostri.

Importanţa cunoaşterii categoriilor de beneficiari, importanţa cunoaşterii 

punctelor de vedere exprimate de aceste categorii în vederea conturării unei strategii 

de dezvoltare a muzeului, dar şi în vederea atragerii unui public nou, a determinat 

conducerea Muzeului Satului Bănăţean Timişoara să realizeze, cu predilecţie la 

marile evenimente culturale, mini-sondaje de opinie, mini-studii sociologice realizate 

de muzeografii MSBT. Chestionarele, foarte simple, ne-au oferit răspuns la multe 

dintre întrebările pe care ni le-am pus în decursul timpului.

Din nefericire, nu am mai realizat un Studiu de piaţă profesionist pentru 

Muzeul Satului Bănăţean pentru anul 2017, care să ne indice cerinţele publicului 

larg, din motive independente de voinţa noastră, şi pe care le-am arătat mai sus.

Din sondajele a rezultat că mulţi dintre cei care trec pragul muzeului fac acest 

lucru de mai multe ori pe an, de unde rezultă nevoia de diversificare a acţiunilor 

muzeului şi creşterea gradului de creativitate şi noutate.

La finele anului 2018, cu riscurile de rigoare, MSBT va realiza un nou Studiu 

sociologic de piaţă, măsurători cantitative şi calitative care să arate doleanţele 

publicului larg cu privire la aşteptările acestuia în vederea întâmpinării evenimentelor
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din anul 2021: (Tim işoara Capitală Europeană a Culturii şi 50 de ani de la 

în fiin ţarea Muzeului Satului Bănăţean Timişoara).

Numărul tot mai mare al celor care vizitează muzeul pentru recreere-relaxare- 

divertisment atrage după sine şi nevoia de a realiza diverse lucrări noi care să dea 

satisfacţie publicului vizitator.

5. G rupurile ţin tă  ale activ ită ţii institu ţie i

În primul rând, indiferent de politicile de marketing adoptate, nu avem dreptul 

să renunţăm la specia liştii muzeografi, la oamenii care ţin în viaţă, prin lucrările lor, 

prin activitatea lor şi prin priceperea lor, instituţiile muzeale.

Apoi, prietenii muzeului, adică cei care ne vizitează de mai multe ori pe an, 

cu prilejul diferitelor evenimente organizate la şi de Muzeul Satului Bănăţean 

Timişoara

Acesta este firescul care trebuie să stea în capul listei oricărei instituţii de 

cultură. Apoi, am dezvoltat şi continuăm să dezvoltăm strategiile de satisfacere a 

v iz ita to rilo r ocazionali şi de atragere a publicului nou, strategii care se regăsesc în 

programul minimal, unde au fost create programe şi proiecte de promovare a 

patrimoniului material şi imaterial, care se adresează cu predilecţie, într-o ordine 

aleatorie:

elevilor şi studenţilor (tinerei generaţii),

angajaţilor,

persoanelor vârstnice,

grupurilor entice,

grupurilor defavorizate etc.

Nu am renunţat pe to t parcursul acestor ani şi nici nu vom renunţa la 

intenţia noastră de a deveni muzeu de im portanţă naţională, cu cât mai m ult cu 

cât din punct de vedere contextual ne aflăm în tr-o  s ituaţie priv ilegiată 

(Timişoara, Capitală Europeană a C ulturii 2021. Tot în 2021, Muzeul Satului
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Bănăţean Tim işoara îm plineşte 50 de ani). Tocmai de aceea, un grup ţin tă  de 

im portanţă capitală pentru v iito ru l MSBT este reprezentat de M inisterul 

Culturii, de Consiliu l Judeţean Tim iş şi de specia liştii de marcă ai etnografie i şi 

istorie i româneşti.

6. P rofilu l beneficiarului actual

Întrucât publicul nostru se împarte în trei mari categorii (adulţi care vin 

împreună cu familia, cei care vin împreună cu prietenii, respectiv elevii care vin cu 

şcoala) manifestările culturale se vor plia, într-un procent rezonabil, pe cerinţele 

acestora. Ca urmare, programele educaţionale în parteneriat cu şcolile din Timiş, 

Caraş-Severin, Arad, Serbia şi Ungaria vor fi prioritare.

În perioada 2015 -  31.07.2018 MSBT a identifica t profilu l beneficiarului 

actual, dar a şi făcut demersuri pentru a lărgi acest segment.

Profilul beneficiarului actual îl cunoaştem, în primul rând, ca urmare a 

realizării unor Studii de piaţă profesioniste, începând cu anul 2013 şi terminând cu 

anul 2016.

Din Studiile sociologice profesioniste rezultă că Muzeul Satului Bănăţean este cel 

mai cunoscut şi vizitat muzeu din Timişoara, inclusiv în rândul elevilor, studenţilor şi 

angajaţilor, pentru că persoanele în vârstă sunt deja de multă vreme beneficiare ale 

activităţilor Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

Fără îndoială, segmentul foarte interesat de MSBT este cel reprezentat de 

vârstele a doua şi a treia. Dar, pentru că activităţile din ultimii ani s-au dezvoltat în 

mai multe direcţii, astăzi s-a ajuns ca publicul tânăr şi foarte tânăr să reprezinte un 

segment considerabil al celor care vizitează şi, mai mult, se implică direct în activităţi 

cu specific muzeal, la MSBT. Din acest considerent, ultimul studiu de piaţă a fost 

realizat pe segmentul de public alcătuit din elevi, student şi oameni care lucrează, au 

un serviciu.
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Pus în postura de conducător al muzeului, publicul consideră utile, în vederea

cresterii calităţii serviciilor oferite, următoarele:

28,2% consideră că ar trebui făcută mai multă publicitate si/sau mai multă 

reclamă a muzeului

11,2% consideră că ar trebui organizate mai multe spectacole

10,6% consideră că ar fi necesar un personal al muzeului mai profesionist

Din păcate, în anul 2017, din motive halucinante, prezentate mai sus, 

publicitatea, PROMOVAREA muzeului, a activităţilor sale a avut de suferit. Pentru 

anii următori, ne propunem ca politicile de marketing să fie făcute de cei care conduc 

instituţiile, să fie aprobate de ordonatorul principal de credite, şi nu de către 

altcineva. Pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de o legislaţie unitară, clară 

şi concisă, pentru ca obligaţiile şi drepturile fiecăruia să fie limpezi,clare, fără 

echivoc.
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Q16.Dacă dvs aţi face parte din stafful de conducere al Muzeului Satului 

Bănăţean care ar fi primul lucru pe care l-aţi face pentru creşterea  

calităţii serviciilor oferite de acest muzeu?

Dacă dvs aţi face parte din stafful de conducere al Muzeului Satului 
Bănăţean care ar fi primul lucru pe care l-aţi face pentru creşterea calităţii 

serviciilor oferite de acest muzeu?

Mai multa publicitate/reclame despre muzeu 

Organizarea mai multor spectacole 

Un personal al muzeului mai profesionist 

Diversificarea exponatelor,caselor sau a.

Informare mai eficienta 

Curatenie

Modernizarea muzeului/investitii 

Intrarea libera/oferte 

Publicitate online 

Amenajari

Seriozitate/implicare/respectarea regulilor

Curatenie

Realizarea unei prezentari foto-video a muzeului 

Publicitate presa scrisa/flyere 

Management mai bun 

Altele

28.2%

2.1% 
| 1.8% 

| .6%
8.2%
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B.

Evoluţia profesionistă a instituţiei şi propuneri 

privind îmbunătăţirea acesteia:
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1. Adecvarea activ ită ţii profesionale a institu ţie i la po litic ile  culturale la 

nivel naţional şi la strategia cu ltura lă a autorită ţii (C onsiliu lu i Judeţean 

Tim iş)

În perioada 01.01. 2015 -  31.07.2018, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a 

urmărit cu maxima atenţie care sunt politicile culturale la nivelul Europei, la nivel 

naţional şi la strategia culturală a Consiliului Judeţean Timiş, autoritatea 

reprezentând ordonatorul principal de credite.

Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

european, national şi la strategia culturală a autorităţii (Consiliului Judeţean Timiş) 

reiese inclusiv din misiunea Muzeului Satului Bănăţean Timişoara, conform

Strategiei culturale 2009 - 2014, prelungită pînă la elaborarea strategiei culturale

2015 -  2023 (Hotărârea C.J.Timiş nr.35/24.03.2009), precum şi Strategiei de

dezvoltare economico-socială a judeţului Timiş 2015-2020/2023, „Timişul, mai bine”,

(Hotărârea C.J. Timiş nr.216/16.12.2015) şi care se integrează în strategia culturală 

la nivel naţional, este pe cât de simplă pe atât de complexă. În câteva cuvinte, se 

rezumă la:

> Păstrarea culturii şi civilizaţiei tradiţionale bănăţene, a patrimoniului existent, 

precum şi achiziţionarea de patrimoniu specific etniilor care trăiesc în Banatul 

istoric şi, evident, punerea lor în valoare prin expoziţii permanente şi 

temporare

> Conservarea şi restaurarea bunurilor patrimoniale existente în MSBT

> Promovarea instituţiei, a oamenilor valoroşi din muzeu, a valorilor culturale 

încă în viaţă, a patrimoniului, a operelor muzeografilor şi a operelor celor care 

prin activitatea pe care o desfăşoară sunt în slujba păstrării tradiţiei sănătoase 

de odinioară

S MSBT are cel puţin patru elemente unice în Europa, pe care trebuie să le 

menţină, dezvolte şi promoveze. Este vorba despre „Fenomenul 

condeierilo r p lugari” , Muzeul viu, Centru c iv ic  şi „A leea e tn iilo r” . Aceste 

lucruri trebuie valorizate social, pentru că doar aşa vom da satisfacţie şi vom 

răspunde aşteptărilor beneficiarilor.

S „Muzeul v iu ”  este ultim a noutate a MSBT. Plecând de la titulatura acestui 

proiect, am dat deja viaţă şi continuăm să dăm viaţă întregului muzeu,
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începând cu Centrul Civic şi continuând cu toate celelalte obiective.

Din analiza m isiun ii institu ţie i decurge limpede şi mesajul 

acesteia; Păstrarea cu sfinţenie a culturii şi civilizaţiei tradiţionale bănăţene, 

cercetarea multianuală, protecţia, valorificarea ştiinţifică, conservarea si restaurarea 

bunurilor patrimoniale si promovarea acestora. Mesajul nu trebuie reformulat, ci doar 

diseminat, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

2. Orientarea activ ită ţii profesionale către beneficiari

Proiectele proprii realizate în cadrul program elor la sediul institu ţie i, în 

perioada 01.01.2015 -  31.07.2018

Derularea permanentă a activităţii de înregistrare a fişelor de obiect în 

program ul DOCPAT 2000, care are, începând cu anul 2017, o versiune nouă, 

Versiunea 4.8.7. (30.01.2017) -  Identificarea utilizatoru lu i. Pentru această 

versiune s-au făcu t următoarele m odificări şi adăugiri: Formularul Identificarea 

utilizatoru lu i, care apare mai ales atunci când se instalează o versiune nouă de 

DOCPAT, avea o eroare atunci când trebuia să salveze modificările, eroare 

care s-a rezolvat.

Inventarierea anuală a pieselor de patrimoniu ce fac obiectul colecţiilor şi 

custodiilor muzeului.

Oferte educaţionale diverse constituite în aproximativ 300 de parteneriate 

şcolare educaţionale, începând cu anul 2009 (anul lansării acestor oferte).

Programe anuale de cercetare de teren individuale şi în echipă ce au permis 

închegarea unui colectiv de specialişti ai muzeului.

Elaborarea si stabilirea caietelor de sarcini cu privire la procedurile de 

reacreditare a muzeului, demarate din februarie 2017 - responsabili dr. Maria 

Hadiji, dr. Balaci Cătălin , conservator general Lidia Lefter, getionari-custode 

Dana Ciobanu şi Maria Sepeţan. În 2018, întreaga documentaţie a fos t predată.

Elaborarea fiselor analitice si de conservarea a obiectelor de patrimoniu, 

aparţinând expoziţiei în aer liber, necesare întocmirii raportelor privind starea de
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consevare a obiectelor de patrimoniu aparţinând expoziţei in aer liber, precum si a 

tuturor colecţiilor muzeului, în vederea reacreditării MSB (proces aflat încă în 

derluare) -  reponsabili: co lectivu l de muzeografi, conservator general Lidia 

Lefter, restaurator Dobrin Ovidiu Dan

Preluarea si stocarea imaginilor obiectelor de patrimoniu din cadrul 

obiectivelor aflate în aer liber, în vederea creării unei baze de date digitale si 

întocmirii rapoartelor privind starea de consevare a obiectelor de patrimoniu -  

responsabili: conservator general Lidia Lefter, restaurator Dobrin Ovidiu Dan.

Elaborarea caietelor de sarcini si supravegherea îndeaproape a desfăşurării 

lucrărilor cu privire la dotările de mobilier, unelte şi alte dotări gospodăreşti ale 

tuturor gospodăriilor ce alcătuiesc Muzeul Viu -: responsabili dr.Andrei Milin, dr. 

Maria Hadiji, dr. Cătălin Balaci şi Daniela Ciobanu - gestionat -custode.

Reamenajarea şi deschiderea pentru public (din 5 iulie 2017) a 

expoziţiei de interior din cadrul Casei de olari, la Birchiş -  responsabil: dr. Balaci 

Cătălin

Activităţi de reorganizare a depozitu lu i de ceramică, ca urmare a 

achiziţionării unui nou mobilier conform standardelor muzeale actuale -  

responsabili: restaurator J ijie  loan, gestionar -  custode Sepeţan Maria, 

conservator general Lidia Lefter, restaurator Dobrin Ovidiu Dan, 

superaveghetori Patocksa Nadia, Rogozea Adalciza, N icolin Adelina

Au fost atrase donaţii de găspodării, mobilier, piese de ate lier, ţesături 

de interior şi port de la mai multe persoane din Timişoara, Arad, Lugoj, Dumbrăviţa şi 

Răchita - responsabili: dr. Balaci Cătălin, dr. Andrei Milin, dr. Maria Hadiji, 

m uzeograf IA Traia loan.

Conform decizilor Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, 

începând cu anul 2015 Agenda culturală a suferit anumite modificări, în sensul 

diminuării numărului de evenimente mici şi mijlocii, concomitent cu creşterea valorică 

şi calitativă a evenimentelor mari. Această decizie este una absolut corectă, dat fiind 

numărul extrem de mare al evenimentelor la nivelul judeţului, evenimente despre 

care de cele mai multe ori nimeni nu ştia nimic. Urmare a acestei decizii, Programul 

minimal (Agenda culturală) pe anii 2015, 2016, 2017, 2018 a suferit anumite
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modificări, faţă de ceea ce era preconizat în planul de management la Muzeul

Satului Bănăţean Timişoara, ca si la toate celelalte instituţii subordinate Consiliului 

Judeţean Timiş.

Totodată, în conformitate cu opiniile conducerii executive a Consiliului 

Judeţean Timiş, cu privire la politicile culturale ale judeţului Timiş, începând cu anul 

2017 şi continuând cu anul 2018, instituţiile de cultură care aparţin de CJT au 

obligativitatea de a realiza evenimente majore, iar anul 2018, anul Centenarul Marii 

Uniri reprezintă chintesenţa acestor evenimente, aflate în desfăşurare.

AGENDA CULTURALĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ 2015

Nr. Perioada de 
realizare 

(2015)

Beneficiar Denumirea
A cţiun ii

Observaţii
7

(1) (2) (3) (4) (5)
1

Aprilie
Publicul larg 
Popularizare elevi, 
studenţi

Sărbătoarea 
pascală -  
expoziţie 

temporară

Atins

2 Aprilie Popularizare elevi, 
studenţi

Săptămâna 
Altfel în Muzeu

Atins

3 Aprilie -  
August

Publicul avizat 
Publicul larg 
Popularizare

Reconstituirea 
unui vechi sălaş 

pastoral

Nu

4 Aprilie-Mai Publicul larg 
Popularizare, elevi, 
studenţi

Ocupaţii 
tradiţionale -  
amenajarea 

grădinii cu flori

Atins

5 Mai Publicul specialist 
interesat

întâlnire cu 
monografiştii 

satelor bănăţene

Atins

6 Mai Publicul larg 
Popularizare, elevi, 
studenţi

Artă şi simbol în 
civilizaţia 
populară - 
expoziţie 

temporară

Atins

7 Mai Publicul larg 
Popularizare, elevi, 
studenţi

Ştergarul 
popular-utilitate 

şi decor- exoziţie 
temporară

Atins

8 Mai-Iunie Publicul larg 
Popularizare 
, elevi,

Şălaşul slovac- 
expoziţie 

temporară de

Atins

42



studenţi machete, 
relevee şi 
interpretări 

plastic
9 Mai-Iunie Publicul larg 

, elevi, 
studenti

Ziua copilului în 
Muzeu

Atins

10 Mai-Noiembrie Publicul avizat Gospodăria 
bănăţeană- 

cercetare de 
teren

Atins

11 Iunie Publicul larg 
Publicul specialist 
interesat

Forumul 
Asociaţiei 

Publiciştilor 
Presei Rurale 
din Banatul 

Istoric

Atins

12 Iunie-Iulie Publicul larg 
Popularizare, elevi, 
studenţi

Proiect cultural 
de artă 

interpretativă 
“Anotimpurile 

satului 
românesc”

Atins

13 Iulie Publicul larg 
Popularizare, elevi, 
studenţi

Şcoala de vară- 
Restaurare 

ceramică- ediţia 
a III-a

Atins

14 Iulie Publicul avizat Cercetare de 
teren-Sate 
dispărute

Atins

15 Iulie Publicul specialist 
interesat, Publicul 
larg
Popularizare

Tabără de 
pictură Satul 
meu - Muzeul 

Satului 
Bănăţean pe 

pânză

Atins

16 Iulie-August Publicul specialist Cercetare de 
teren asupra 
alimentaţiei 

tradiţionale din 
Banat

Atins

17 August Publicul avizat 
Publicul larg 
Popularizare

Expoziţie 
temporară- 

Obicete 
ceramice 

restaurate în 
cadrul Şcolii de 

vară - restaurare 
ceramic

Atins

18 August 
-  Septembrie

Publicul larg 
Popularizare, elevi, 
studenţi

Tabără de vară- 
sculptură în 

lemn

Atins

19 Septembrie-
Octombrie

Publicul avizat 
Publicul larg

Catalog 
Ceramică de

Atins
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Popularizare, elevi, 
studenţi

Jupâneşti- vol. 
III-Ceramică de 

uz comun
20 Septembrie Publicul larg 

Popularizare
Ruga satului 

bănăţean
Atins

21 Septembrie Publicul larg 
Popularizare elevi, 
studenţi

Târgul mesterilor 
populari - ediţia 

a XV-a ’

Atins

22 Octombrie Publicul larg 
Popularizare elevi, 

studenţi

Zilele bucatelor 
tradiţionale - 
ediţia a Il-a

Atins

23 Octombrie Publicul larg 
Popularizare

Roadele
Toamnei

Atins

24 Octombrie Publicul larg 
Popularizare elevi, 

studenţi

Expoziţie 
temporară -  

Portul popular 
bănăţean

Atins

25 Octombrie Publicul larg 
Popularizare elevi, 

studenţi

Expoziţie de 
fotografie 

“Muzeul Satului 
Bănăţean - 
exterior în 
interior”

Nebugetat 
(atins partial)

26 Octombrie Publicul specialist 
interesat 

Publicul larg 
Popularizareelevi, 

studenţi

Monografia 
satului Groşi 
(jud. Timiş)

Atins

27 Noiembrie Publicul larg 
Popularizare elevi, 

studenţi

Casa din bătrâni 
-expoziţie 
temporară 
interactivă

Atins

28 Noiembrie Publicul avizat 
Publicul larg 

Popularizareelevi, 
studenţi

Catalog- Piese 
vestimentare din 

postav din 
colecţia 

Muzeului Satului 
Bănăţean

Atins

29 Noiembrie Publicul avizat 
Publicul larg 

Popularizare elevi, 
studenţi

Simpozion 
national 

“Personalităţi ale 
Muzeului Satului 
Bănăţean” Ediţie 

omagială

Nebugetat

30 Decembrie Publicul larg 
Popularizareelevi, 

studenţi

Cu moşii în 
colindat

Atins

31 Decembrie Publicul larg 
Popularizare elevi, 

studenţi

Ignatul Nebugetat 
(atins partial)

32 Decembrie Publicul larg 
Popularizare elevi, 

studenţi

Expoziţie 
temporară- 
Sărbătorile 

religioase de

Atins
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iarnă în icoanele 
din colecţia 

Muzeului Satului 
Bănăţean

33 Decembrie Publicul larg 
Popularizare, elevi, 

studenţi

Târgul de 
Crăciun

Nebugetat 
(atins partial)

34 Decembrie Publicul sepcialist 
interesat 

Publicul larg 
Popularizare

Album etnografic 
"Barocul rural”

Nebugetat

35 Decembrie Publicul larg 
Popularizare, elevi, 

studenţi

Catalog 
"Bănăţenii de 

altădată "

Nebugetat

36 Martie-
Octombrie

Publicul avizat 
Publicul larg 

Popularizare, elevi, 
studenţi

Fenomenul
condeierilor

plugari

Atins

37 Martie-
Demenbrie

Publicul larg 
Popularizare, elevi, 

studenţi

Şezători 
populare şi 

şezători literare. 
Ateliere de 

creaţie

Atins

38 Mai-Septembrie Publicul larg 
Popularizare, elevi, 

studenţi

Casa Bănăţeană Atins

39 Aprilie-Mai Publicul avizat Masă rotundă 
Muzeul Satului 

Bănăţean - 
Consiliul 

Judeţean Timiş - 
Media

Atins

PROGRAM MINIMAL (AGENDA CULTURALĂ) 2016

În anul 2016, în cadrul Programului minimal (plus activităţile realizate în afara 

agendei) , evenimentele propuse pentru finanţare Consiliului Judeţean Timiş au fost 

realizate în proporţie de 135% (mai jos, tabelul cu activităţile culturale ale Muzeului 

Satului Bănăţean Timişoara, în cursul anului 2016).

Totodată, amintesc şi activităţile realizate în afara Programului minimal, unde CJT şi 

MSBT au participat în calitate de coorganizatori, fără vreo contribuţie financiară:
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Festivalul Revolution, Festivalul Plai, Festivalul coral Cântările Învierii şi
'  '  7

Înă lţării Domnului, Universul Sarmalelor, Târgul m ierii, Ziua judeţu lu i Timiş, 

Săptămâna altfel, Ziua internaţională a iei româneşti, Fesivalul etn iilor, Muzeul 

nostru pe două roţi, Noaptea muzeelor, Ziua Europei etc.

Nr. Perioada de 

realizare 

(2016)

Beneficiar Denumirea

A cţiun ii
7

Observaţii
7

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Februarie/

Decembrie

Publicul larg 

Popularizare 

specialişti, 

elevi, studenţi 

etc.

Şezători populare 

şi sezători literare. 

Ateliere de creaţie

Atins

2

Februarie/

Decembrie Publicul avizat

Masă 46icture 

Întâlniri semestriale 

MSBT, Comisia de 

Cultură

CJT,Consiliul de 

Administraţie, 

Consiliul Ştiinţific, 

mass-media

Atins

3

Februarie/

Decembrie

Popularizare 

copii, elevi, 

studenţi

Pedagogie

muzeală

Atins

4

Aprilie /Noiembrie

Publicul

specialist

interesat.

Obiceiuri şi tradiţii 

în jud. Timiş.

Atins

Partial
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Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Cercetare de teren

5

Aprilie/Mai

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Oul de 47ictu. 

Expoziţie

Atins

6

Mai

Publicului avizat

Întâlnirea cu 

monografiştii 

satelor bănăţene

Atins

7

Mai

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Molăre bănăţene. 

Album 

fotoetnografic

Atins

8

Mai/Iunie

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Ornament şi 47ictur 

în civilizaţia 

populară. Expoziţie

Atins

9

Mai/Iunie

Publicului larg

Ziua copilului în 

muzeu

Atins

10

Mai/Iunie

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

Moara de apă de la 

Topleţ. Expoziţie de 

machete, relevee,

Atins
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publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

interpretări plastic

11

Mai/Iunie

Publicului larg

Anotimpurile satului 

românesc. Ediţia a 

II-a

Atins

12

Mai /Noiembrie

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Patrimoniul 

material şi 

48icture48at 

bănăţean. 

Cercetare de teren

Atins

13

Mai /Noiembrie

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Repere ale 

cotidianului 

bănăţean în a doua 

jum. A sec. XX . 

Cercetare de teren

Atins

14

Mai /Noiembrie

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Atelier 

48icture48ative de 

meşteşuguri 

tradiţionale Atins 

bănăţene. Proiect 

Muzeul Viu

Atins

15

Iunie/August

Publicul larg

Casa Bănăţeană

Atins

16

Iulie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Şcoala de vară.

Restaurare 

48icture. Ediţia a 

IV-a

Atins
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etc.

17

Iulie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc..

Cilimul bănăţean. 

Expoziţie

Atins

18

Iulie

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Monografia satului 

Izvin

Atins

19

Iulie/Decembrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc..

Fenomenul 

Condeirilor plugari

Atins

Partial

20 Iulie/Decembrie Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Arhiva condeierilor 

plugari

Atins

Partial

21

Septembrie

Publicul larg

Roadele Toamnei

Atins

22

Septembrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg,

Târgul meşterilor 

populari. Ediţia a 

XVI-a

Atins
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elevi, studenţi 

etc.

23

Septembrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Colecţionari şi 

colecţii etnografice 

private. Proiect 

Muzeul Viu

Atins

24

Septembrie

Publicul larg

Ruga bănăţeană

Atins

25

Octombrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Cojoace din 

Banatul de munte. 

Expoziţie

Atins

26

August

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Satul 50icture. 

Tabără de creaţie 

artistică

Atins

27

Octombrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Satul 50icture. 

Tabără de creaţie 

artistică 50icture- 

sculptură

Atins

28

Octombrie/Noiembrie

Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

Semn şi Simbol. 

Podoabe bănăţene 

(II) Piese festive.

Neatins

50



publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Catalog

29

Noiembrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Exterior din interior. 

Expoziţie foto

Atins

30

Noiembrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Furca de tors. 

Expoziţie

Atins

31

Noiembrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Simpozion 

internţional. 

Personalităţi ale 

Muzeului Satului 

Bănăţean. Ediţie 

omagială

Atins

32 Decembrie Publicului larg. 

Popularizare

Decembrie, 
luna bucuriei 
împărtăşite

-Moş Nicolae. 

Ignatul.Colindători 

din Banatul Istoric 

la MSBT.Crăciunul

Atins
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PROGRAM MINIMAL (AGENDA CULTURALĂ) 2017

În anul 2017, în cadrul Programului minimal (Agenda culturală), evenimentele 

propuse pentru finanţare Consiliului Judeţean Timiş au fost realizate în proporţie de 

94,6% (mai jos, tabelul cu activităţile culturale ale Muzeului Satului Bănăţean

Timişoara, în cursul anului 2017).

Totodată, amintesc şi cele 42 de activ ită ţi realizate în afara Program ului m inimal,

unde CJT şi MSBT au participat în calitate de coorganizatori, fără vreo contribuţie 

financiară. Dacă adăugăm celor 35 de evenimente realizate d intr-un total de 37

aprobate de CJT, cele 42 de evenimente realizate în afara programului minimal, 

avem un total de 77 de evenimente realizate, ceea ce înseamnă un procent de

208%.

TABEL EVENIMENTE PROGRAM MINIMAL 2017

Nr. Perioada

(2017)

Beneficiar Denumirea

A cţiun ii
7

Observaţii
7

(1) (2) (3) (4) (5)

1 lanuarie-Decembrie Publicul larg 

Popularizare 

specialişti, 

elevi, studenţi

Album foto Muzeul 

Satului Bănăţean/ 

Ghid muzeu 

română -engleză

Atins

2 lanuarie-Decembrie

Publicul avizat

Programe derulate 

în parteneriat cu 

Institutul Cultural 

Român din 

Voivodina şi alte 

instituţii culturale 

din cadrul DKMT şi 

din Europa

Neatins

3 Februarie-Martie Popularizare Expoziţie Lacrimile Atins
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Biserică, copii, 

elevi, studenţi

cerului, fecioarele 

înlăcrimate ale 

Transilvaniei (39 

icoane de 

iconostas 

transilvănene din 

sec. XVII şi XX- 

Muzeul Brukental, 

Muzeul Bistriţa 

Năsăud)

4 Semestrul I 

Semestrul II

Întâlniri 

semestriale 

MSBT,CJT, 

Consiliul de 

Administraţie, 

Consiliul 

Ştiinţific, mass- 

media

Masă rotundă. Atins

5 Mai-Iunie

Noiembrie-Decembrie

Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Pedagogie 

muzeală 

Ziua copilului în 

muzeu. Ateliere 

demonstrative 

(împletituri, 

sculptură în lemn, 

ţesut, podoabe)

Atins

6 Martie-Mai Publicului avizat 

din oraşele 

itinerate

Expoziţie itinerantă. 

Oala de sarmale a 

bunicii

Atins

7 Aprilie-Mai Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg

Cercetare de teren. 

Ucrainenii din 

Banat.( com Ştiuca

)

Atins

8 Aprilie Publicul

specialist

Forumul Asociaţiei 

Publiciştilor presei

Atins
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interesat. rurale din Banat

9 Mai Publicul 

specialist 

interesat. 

Publicului larg

Întâlnirea cu 

monografiştii 

satelor bănăţene

Atins

10 Mai-Iunie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Expoziţie Tezaurul 

Episcopiei Tulcii 

(Muzeul Naţional 

Brukental 

Sibiu,Episcopia 

Tulcii)

Atins

11 Mai Publicului larg Ziua Naţională a 

costumului popular

Atins

12 Mai-Iunie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Proiect cultural. 

Anotimpurile satului 

românesc. Ediţia a 

III-a

Atins

13 Aprilie-Mai Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Vesti si povesti din 

satul de acasă 

Repere ale 

cotidianului în a 

doua jum. a sec. 

XX

Atins

14 Mai-Noiembrie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Atelier

demonstrativ de 

meşteşuguri 

tradiţionale 

bănăţene. Proiect 

Muzeul Viu

Atins

15 Mai-Septembrie Publicul larg Cerecetare de 

teren. Patrimoniu 

material şi imaterial 

bănăţean (finalizată

Atins
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cu o publicaţie)

16 Iulie-August Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Casa Bănăţeană Atins

17 Iunie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Catalog Portul din 

Banatul de câmpie. 

Podoabe de cap.

Atins

18 Iunie Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Şcoala de vară. 

Restaurare -  

conservare ed. a V

a

Atins

19 Noiembrie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc..

Expoziţie Timpul în 

cultura tradiţională 

bănăţeană (Muzeul 

Naţional din 

Kikinda)

Atins

20 Iulie Publicul

specialist

interesat.

Popularizare

publicul larg,

elevi, studenţi

etc.

Expoziţie Artă si 

meşteşug în lemn.

Atins

21 Iulie-Decembrie Publicul larg Cercetare de teren 

Ferendia -

Atins
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finalizată cu 

tipărirea

Monografiei satului 

Ferendia -  satul de 

pe şapte coline

22 Iulie-Decembrie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Cercetare de teren 

Partoş finalizată cu 

tipărirea

Monografiei Partoş-

contribuţii

monografice

Atins

23 August Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi 

etc.

Tabăra

internaţional de 

vară (pictură/ 

sculptură). Serată 

muzicală

Atins

24 Septembrie

Publicul larg

Târgul meşterilor 

populari Atins

25 Februarie-Decembrie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Şezători populare 

şi literare

Atins

26 Iulie-Decembrie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Fenomenul 

condeierilor plugari. 

A. Festivalul 
condeierilor. Editia 

a XI-a. B. Arhiva 

condeierilor. 
Publicaţii (I.Revista

Vatra Carasului.
f

2.Supliment la

Atins
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Revista Vatra 

Carasului

3.Volumul 

Fenomenul 

condeierilor plugari

4. Manuscris Paul 

Tărbaţiu)

C.Casa 

condeierilor 
plugari (Cenacluri 

literare)

27 August Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Ruga bănăţeană Atins

28 Aprilie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Colecţii si 

colecţionari din 

România

Atins

29 Noiembrie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Prezentare de film 

etnografic (Muzeul 

Naţional din 

Kikinda)

Atins

30 Noiembrie Publicul 

specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

Simpozion 

internaţional . 

Tradiţie si

modernitate în satul 

românesc. Ediţia a 

II-

Atins

31 Octombrie Publicul Festival culinar Atins
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specialist 

interesat. 

Popularizare 

publicul larg, 

elevi, studenţi

multiethnic

32 Noiembrie Publicului larg. 

Popularizare

Al cincilea anotimp. 

Expoziţie de 

fotografie

Atins

33. Noiembrie Expoziţie foto.Open 

Press

Neatins

34. Noiembrie Expoziţii. Mărturii 

din colecţii. Obiecte 

de cult.

Atins

35. Noiembrie Expoziţie şi catalog 

Postavuri din 

Banat.

Atins

36. Noiembrie-Decembrie Marea Unire şi 

tricolorul în portul 

popular bănăţean

Atins

37. Decembrie Decembrie, luna 

bucuriei împărtăşite 

(Moş Nicolae. 

Colindătorii din 

Banatul Istoric la 

MSBT. Ignatul. 

Crăciunul)

Atins

38. Activităţile realizate în 

afara Programului 

minimal: (VEZI 

TABELUL URMĂTOR

Publicului larg. 

Popularizare

42 Atins
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TABEL

Activităţile realizate în afara Programului minimal, unde MSBT şi, implicit, CJT au participat în 
calitate de coorganizatori, invitaţi, gazde, lectori etc, fără vreo contribuţie financiară

Nr.crt. Eveniment Perioadă
Desfăşurare

1 Sărbătoarea Dragobetelui - 24 februarie
2 Fărşang Grebenaţ, Serbia -  Ioan Traia, cu lucrare despre MSBT 27 februarie
3 Simpozionul Internaţional al Muzeului Regimentului de Graniţă de la 2 martie

Caransebeş, cu tematica Studiu de Caz: Casa maghiară din Banat. Dr
Cătălin Balaci, cu lucrare despre MSBT

4 Sădim flori -  copii la MSBT 29 martie
5 Şcoala altfel (două perioade) martie/aprilie

mai/Iunie
6 Paştele şi Banatul la Banat TV 6 aprilie
7 Creatori de artă ucraineană 29 aprilie
8 Ziua Europei 6 mai
9 Noaptea muzeelor 20 mai
10 Junior maraton CS Tibiscus 28 mai
11 Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice la Cenad - Mai

muzeografi Maria Mândroane şi Ioan Traia -  cu lucrare despre
MSBT

12 Participarea la Simpzionul internaţional de Etnologie, organizat de Mai
Centrul de Cultură şi Arta a judeţului Arad în colaborare cu Consiliul

Judeţean Arad. Dr. Andrei Milin

13 Fototeca -  Biblioteca Judeţeană Timiş cu Bikeri la MSBT Mai
14 Ziua muzeelor săteşti -manifestare internaţională cu participarea 6 mai

colecţionarilor din România ( Banat), Serbia şi Ungaria -Muzeograf IA
Traia Ioan, cu lucrare despre MSBT

15 Festivalul Revolution, la MSBT 1-3 iunie
16 Festivalul de creaţie populară ”Din toată inima” -  Deva - 3-4 iunie

Maria Mândroane, -  cu lucrare despre MSBT

17 Festivalul etniilor 11 iunie
18 Ziua Internaţională a Iei româneşti 24 iunie
19 Ziua Judeţului Timiş 28 iunie
20 IunieConsultanţă, participare şi discurs deschidere. Inaugurarea punctului

muzeal Voiteg (Asociaţia culturală ASOCULT), dr. Hadiji Maria
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21 Festivalul inimilor 4 iulie
22 ”Tata Oancea” la Bocşa -  Maria Mândroane, -  cu lucrare 15 iulie

despre MSBT

23 Jazz&poetry impreună cu oala de sarmale a bunicii, Borco Ilin 15 iulie
şi Asociaţia ’’Memoria Culturii

24 Tezaur bănăţean -  expozitie de port 27 iulie
25 „Sărbătoarea satului Şanoviţa”, unde s-a lansat cartea „Şanoviţa 29 iulie

contribuţii monografice” scrisă de Nelu loan Roşca,
moderatorul evenimentului Muzeograf IA Traia Ioan.

26 Drobeta Turnu Severin. Simpozion internaţional. Condeierii plugari. 15-16 iunie
Sens şi consens. Maria Mândroane, cu lucrare despre MSBT

27 Simpozionul de comunicări ştiinţifice la Complexul muzeal iulie
Arad, Borco Ilin, -  cu lucrare despre MSBT

28 Festivalul olarilor la Muzeul Astra Sibiu, Borco Ilin -  cu lucrare Iulie
despre MSBT

29 Zilele comunei Răcăjdia -  Ioan Traia, cu lucrare despre MSBT 14 august
30 Simpozion internaţional organizat de Asociaţia „Suflet Nou” din 15 august

Comloşul Mare. Ioan Traia, cu lucrare despre MSBT

31 Festivalul de creaţie populară -  Reghin -  Maria Mândroane, -  cu 26-27 august
lucrare despre MSBT

32 Festivalul Plai Septembrie
33 Congresul Mondial de Anestezie -  Terapie Intensivă, la MSBT. La 30 septembrie

eveniment au fost prezenţi peste 1.200 de participanţi şi 96 de
speakeri de pe cinci continente.

34 Pâinea bunicii -  Liceul Tehnic ”Ion Mincu 5 octombrie
35 Târgul mierii 14-15 octombrie
36 Simpozionul Internaţional Colocviile revistei Nedeia, Maria Hadiji, Ioan 31octombrie/2

Traia, Lidia Lefter -  cu lucrări despre MSBT noiembrie
37 Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice la Porţile de 3-4 noiembrie

Fier -  iunie -  muzeografi Maria Mândroane şi Marius Matei -
cu lucrare despre MSBT

38 Simpozion de lucrări ştiinţifice ASER, Baia Mare, Borco Ilin -  cu 11 noiembrie
lucrare despre MSBT

39 Cenad - Poezia în grai. Despre creaţia în grai a condeierilor plugari. 11 noiembrie
Recitare poezie în grai. Maria Mândroane, cu lucrare despre MSBT

40 Sesiunea de comunicări stiinţifice organizată de „ASTRA” Arad. Ioan 29-30 noiembrie
Traia, cu lucrare despre MSBT
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41 Simpozion internaţional organizat de Centrul de Cultură al românilor 13 decembrie
din Voivodina, Serbia. loan Traia, cu lucrare despre MSBT

42 Sesiune comunicări ştiinţifice la Sighetu Marmaţiei, Borco Ilin, - cu 28 decembrie
lucrare despre MSBT

PROGRAMUL MINIMAL

(AGENDA CULTURALĂ 2018, CU SUMELE PREVĂZUTE PENTRU
FIECARE EVENIMENT)

(AGENDA CULTURALĂ 2018, CU SUMELE PREVĂZUTE PENTRU FIECARE EVENIMENT)

Nr.
Crt.

Denumirea
acţiunii

Perioada
desafăşurării

Locul desfăşurării Cheltuiel
i
Estimate 
Mii lei

Organizatori

1. EXPOZIŢII: 10 26,0

1.1 Cercetarea lui 
Dimitrie Gusti în 
Ţinutul Hălmagului

Ianuarie/
Februarie

Muzeul Satului 
Bănăţean 2,0

Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.2 Colecţii şi 
colecţionari. Ediţia 
a IV-a

Aprilie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.3 Ziua naţională a 
costumului 
traditional 
românesc

Mai Muzeul Satului 
Bănăţean 2,0

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.4 Expoziţie- atelier. 
Artă şi măiestrie în 
dantelărie

Mai / Iunie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.5 Expoziţie 

internatională 
(Timişoara 
Capitală Culturală 
2021)

Iunie Muzeul Satului
Bănăţean
Muzeul
Voivodinei din Novi-Sad

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.6 Al cincilea 

anotimp. Expoziţie
Iulie / 

Septembrie
Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş
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itinerantă de 
fotografie

Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale 
Astra Sibiu

Muzeul Satului 
Bănăţean

1.7 Open Press Septembrie
/Noiembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

3,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.8 Spaţii vizuale 

bănăţene ( clişee 
pe sticlă)

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.9 Aurel Cosma 
Junior -  făuritor al 
marii uniri 
(Centenar)

Noiembrie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.10 .Expoziţie de

icoane Veşnicia;
sticlei

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean,
Complexul Muzeal 
Bistriţa -  Năsăud, 
Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale 
Astra Sibiu

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

2. CERCETARE DE 
TEREN:4 8

2.1 La pas prin Banat. Aprilie / 
Septembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean
Universitatea de Vest

2,0
Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
2.2 Susani (jud. Timiş) Aprilie

/Noiembrie
Susani (jud. Timiş) 2,0 Consiliul 

Judeţean 
Timiş 

Muzeul Satului 
Bănăţean

2.3 Ucrainenii din 
Banat

Mai / Iunie Com. Ştiuca loc. 
Zgribeşti (jud. Timiş)

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

2.4 Patrimoniu 
material şi 
imaterial bănăţean

Mai/Noiembrie Deta, Gătaia, 
Voiteni,Făget, Lugoj, 
Margina

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

3.

TIPĂRITURI:
CĂRŢI
CATALOAGE 
ALBUME ETC: 4

40,0

3.1 Catalogul 
colecţiilor şi 
obiectivelor 
Muzeului Satului 
Bănăţean.

Aprilie
/Noiembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

25,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
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(Centenar)
3.2 Cartoline/ 

Portofoliu cu 
imagini din Muzeul 
Satului Bănăţean

Septembrie/
Octombrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
3.3 Catalog

Portul din Bantul 
de câmpie. 
Postavuri.

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
JudeţeanTimiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
3.4 Catalog Ceramica 

de Jupânesti vol. 
V

Noiembrie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

4.
TÂRGURI 
FESTIVALURI 
SESIUNI: 4

80

4.1 Târgul meşterilor 
populari . Ediţia a 
XVIII-a (Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021)

Septembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

40,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
4.2 Festival culinar 

multiethnic + 
Roadele toamnei+ 
Meşteşuguri

Septembrie/
Octombrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

30,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
4.3 Activităţi comune 

România-Serbia 
Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021

Mai-Decembrie Muzeul Satului
Bănăţean,
Voivodina

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean 
Regiunea 
Autonomă 
Voivodina

4.4 Activităţi comune 
Instituţii de cultură 
Timişoara 
Centenar

Mai-Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Naţional al 
Banatului, Muzeul de 
Artă Timişoara, 
Biblioteca Judeţeană 
Timiş, Centrul de 
Cultură şi Artă Timiş, 
Teatrul pentru copii şi 
tineret Merlin Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş, 
Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Naţional 
al Banatului, 
Muzeul de Artă 
Timişoara, 
Biblioteca 
Judeţeană 
Timiş, Centrul 
de Cultură şi 
Artă Timiş, 
Teatrul pentru 
copii şi tineret 
Merlin 
Timişoara

5.
TABERE (ŞCOLI 
DE VARĂ): 3 17,0

5.1 Tabără de
sculptură
internaţională

Mai-August Muzeul Satului 
Bănăţean 
Direcţia Judeţeană

7,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului
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pentru Cultură Timiş Bănăţean 
Casa Artelor

5.2 Pedagogie 
muzeală 
Ziua copilului în 
muzeu. Ateliere 
demonstrative/ 
Şcoală de vară 
(împletituri, 
sculptură în lemn, 
ţesut etc)

Mai/August Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

5.3 Atelier
demonstrativ şi 
şcoală de vară - 
meşteşuguri 
tradiţionale 
bănăţene. Proiect 
Muzeul Viu

Mai /Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean/ 
Muzeul viu

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

6. SIMPOZION 
CONFERINŢE: 2

35,0

6.1 Simpozion 
international O 
sută de ani de la 
Marea Unire 
(Centenar)

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

30,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
6.2 Conferinţe 

comune Marea 
Unire

Ianuarie / 
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba- 
Iulia, Muzeul Etnografic 
al Transilvaniei,Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva, Muzeul 
Judeţean de Etnografie 
şi al Regimentului de 
Graniţă Caransebeş

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 
Bănăţean

7. FENOMENUL 
CONDEIERILOR 
PLUGARI: 4

20,0

7.1

7.2

7.3

7.4

Cercetare (arhiva 
condeieri plugari)

Arhiva condeierilor 
(publicaţii)

Festivalul
condeierilor
plugari

Casa condeierilor 
(expoziţii; cenaclu)

Martie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean, 
Judeţul Timiş

20,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8. ALTE
EVENIMENTE: 12

94,0

8.1 întâlnire cu 
monografiştii

Mai Muzeul Satului 
Bănăţean, localităţi

10,0 Consiliul
Judeţean
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satelor bănăţene .( 
Centenar)

Jud. Timiş Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.2 Casa bănăţeană August Muzeul Satului 
Bănăţean

15,0 Consiliul 
Judeţean Timiş

Msbt ’
8.3 Ruga bănăţeană August Muzeul Satului 

Bănăţean
15,0 Consiliul 

Judeţean Timiş
Msbt ’

8.4 Forumul Asociaţiei 
Publiciştilor presei 
rurale din Banat 
(Centenar)

Septembrie Muzeul Satului 
Bănăţean, Jud. Timiş

10,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.5
Ziua Judeţului 
Timiş

Iulie Muzeul Satului 
Bănăţean, Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
Veranda literară 
(Centenar)

Iunie Muzeul Satului 
Bănăţean

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
8.6 Masă rotundă. 

Întâlniri 
semestriale 
MSBT,CJT, 
Consiliul de 
Administraţie, 
Consiliul Ştiinţific, 
mass-media

Iunie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

4,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.7 Atelierul de 
fotografie şi 
memoria colectivă 
bănăţeană

Aprilie Muzeul Satului 
Bănăţean
Universitatea de Vest 
Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.8 Marea Unire şi 
Tricolorul în portul 
popular bănăţean 
(Centenar)?

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
8.9. Decembrie, luna 

bucuriei
împărtăşite (Moş 
Nicolae. 
Colindătorii din 
Banatul Istoric la 
MSBT. Ignatul. 
Crăciunul)

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

10,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.10 Şezători populare 
şi literare

Februarie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean

8.11 Activarium Martie-
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean/DKMT

20,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean
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8.12 Anul European al
Patrimoniului
Cultural

Martie-
Decembrie

Muzeul Satului
Bănăţean/DKMT/Europ
a

10,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean

TOTAL 320,00
LEI

TOTAL
EVENIMENTE

43

Pentru 2018, MSBT şi-a propus 22 acţiuni tem atice cu 43 de evenimente 

A cţiun i tematice:

1. Tabere (Şcoli de vară)

2. Expoziţii

3. Ateliere.+ Ateliere Pedagogie muzeală

4. Tipărituri: Cărţi, cataloage, albume etc.

5. Întâlnirea cu monografiştii satelor bănăţene

6. Forumul Asociaţiei Publiciştilor Presei Rurale din Banat

7. Ziua Judeţului Timiş

8. Cercetare de teren

9. Muzeul viu

10. Casa bănăţeană

11. Ruga bănăţeană

12. Fenomenul condeierilor plugari

13. Festivalul gastronomiei multietnice, ediţia a II-a, Roadele toamnei

14. Târgul meşterilor populari, ediţia a XVIII-a

15. Simpozion international, ediţia a III-a + sesiuni şi conferinţe locale, 

naţionale şi internaţionale

16. Decembrie, luna bucuriei împărtăşite

17. CENTENAR

18. Timişoara, Capitală Europeană a Culturii 2021

19. Masă rotunda

20. Şezători populare şi literare

21. Activarium

22. Anul European al Patrimoniului Cultural

23.
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3. Analiza princ ipa le lor d irecţii de acţiune întreprinse

Proiecte proprii realizate în cadrul program elor în afara sediulu i 

institu tie i (în proxim itate: judeţ, judeţe lim itrofe, alte judeţe, alte ţări etc.

în cadrul strategiei de dezvoltare a parteneriatelor MSBT cu instituţii 

muzeale şi culturale de calibru, din România şi din Europa, cu o atenţie sporită, 

având în vedere inclusiv Proiectul "Timişoara, capitală europeană a Culturii 2021”, 

au fost stabilite deja pentru anii următoricolaborări concrete cu Muzeul Naţional de 

Etnografie Beograd, cu Muzeul Voivodina din Novi Sad, cu Muzeul Naţional de 

Istorie din Kikinda, cu Muzeul orăşenesc din Vârşeţ, cu Primăria Csongrad, cu 

Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România, cu Muzeul Naţional al Satului Dimitrie 

Gusti din Bucureşti, cu Complexul Muzeal Astra (Muzeul Civilizaţiei Populare 

Tradiţionale) din Sibiu, Muzeul Judeţean Satu Mare etc.

În ceea ce priveşte participarea m uzeografilor la diverse activităţi, am intesc:

ANUL 2015

Participări la festiva luri, simpozioane, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (in 

ţara, la nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte 

state)

-  Festivalul de poezie în grai, Tata Oancea, la Bocşa-Montană,Caraş-Severin

-  Festivalul de creaţie populară Din toată Inima Deva

-  Festivalul de creaţie populară Reghin

-  Festivalurile etno-culturale din Banat şi Serbia

-  Participarea la spectacolul -concurs Lada cu zestre, 2015, faza zonală şi 

finală, membri ai comisie de jurizare: dr.Maria Hadiji şi Muzeograf Marius 

Matei

-  Festivalul de colinde, 5 decembrie, Uzdin organizat anual unde participă 

coruri reprezentative din România şi Serbia şi „Ziua presei rurale”

-  Festivalul de datini si obiceiuri de iarna ''Marmatia 2015''- 27-28 decembrie

2015, Andrei Milin, Borco Ilin
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Participarea la festiva lurile  etno-cultura le din Banat şi Serbia

Dr. Andrei Milin :

-  Participarea la Simpozionul internaţional de Etnologie, în luna mai 2015, 

organizat de Centrul de Cultură şi Artă a judeţului Arad în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Arad.

-  Participarea la Simpozionul organizat, în luna octombrie 2015, organizat de 

Muzeul de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş.

-  Participarea la Simpozionul naţional ASER, în luna noiembrie 2015.

Dr. Maria Hadiji:

-  Participarea la Simpozionul organizat, în luna octombrie 2015, de Muzeul de 

Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, cu lucrarea 

Perpetuarea elementelor de cultură materială şi spirituală geto-dacică în 

viaţa materială şi spirituală a poporului român

Dr. Cătălin Balaci:

-  Participarea la Simpozionul organizat, în luna octombrie 2015, organizat de 

Muzeul de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, cu 

lucrarea Motive ornamentale în arhitectura populară

-  Participarea la Simpozionul Internaţional dedicat Zilei Naţionale a României 

din Timişoara cu tematica Ornamentele uzuale şi încărcătura lor simbolică, 21 

noiembrie 2015

Dr. Maria Mândroane :

-  Sesiunea de comunicări de la Petnic, Caraş-Severin, mai cu lucrarea: 

Curcubeul. Brâul Maicii Domnului

-  21 noimbrie, Sesiunea de comunicări de la Cenad, Timiş, In Memoriam 

Gheorghe Doran.

Muzeograf Ioan Traia:

Sesiunea de comunicări „Oameni de seamă ai Banatului” cu lucrarea „Poetul 

Gheorghe Azap”;
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-  Arad, 6 iunie şi 28 noiembrie cu lucrările „Ioachim Miloia Protector al

Bisericilor de lemn din Banat” şi „Istoricul satului Izvin”);

-  Simpozionul internaţional de la Băile Herculane cu lucrarea, Punct m uzeistic

Răcăjdia-22 septembrie

-  „Teologul Aurel Jivi” ; Giroc 24 octombrie

-  Muzeul Banatului Timişoara 20-21 noiembrie, moderator al secţiunii „Realităţi 

ale satului bănăţean”, prezentat lucrarea „Satul văzut în discursurile de 

recepţie de la Academie”.

-  Participarea la sesiuni despre istoria presei sateşti din Banat, întâlniri cu 

publicişti din Banatul românesc şi cel sârbesc. ( Muzeul Satului Bănăţean 14 

februarie când s-a început proiectul „Arhivarea orală a graiului bănăţean”; 

Ferendia, la 23 mai 2015 cu ocazia „Aniversării a 10 ani de la apariţia primului 

număr al periodicului „Vatra Satului”; 4 octombrie la Săcălaz cu ocazia 

aniversării „Foaia Săcălazului” la 20 de ani; la Giarmata Vii la 7 noiembrie

2015 simpozion „Vatră Nouă, Factor de cultură şi spiritualitate în cadrul 

comunităţii” ; participarea la simpozionul aniversar dedicat învăţământului 

teologic la Universitatea de Vest în 14 noiembrie.

Apariţii în mass/media, in terviuri si em isiuni 

dr. Maria Mândroane

-  8 februarie la emisiunea permanentă Satul de altădată, emisiune de o oră pe 

tema unor simboluri primordiale în mitologia poporului: Lupul, Ursul, Şarpele 

casei

-  colaborarea permanetă cu mass-media, în cadrul celor două emisiuni 

duminicale: ora 6. La Satul de altădată (obiceiuri şi tradiţii din Banat), 

emisiune de o oră pe tema unor simboluri primordiale în mitologia poporului: 

Lupul, Ursul, Şarpele casei precum şi Duminica la prânz- dr. etnolog Maria 

Mândroane interviu Radio, Despre Dragobete - dr. etnolog Maria Mândroane
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-  4 aprilie Televiziunea Română Bucureşti la Muzeul Satului Bănăţean. Vizită şi 

interviu, în cadrul muzeului şi despre muzeu: Centrul Civic, Aleea etniilor; 

Proiect Muzeu Viu. (există film documentar).

-  26 noiembrie interviu radio, pe tema Sfântului Andrei

Dr. Cătălin Balaci

TVR Timişoara, TVR 3, Digi TV, Europa Nova -  6 apariţii în jurnalele de ştiri

Dr. Andrei Milin 

TVR Timişoara, RTV1 (Serbia) -  3 apariţii

Proiecte educaţionale în parteneriat

I.Săptămâna altfel în muzeu

Activităţi de pedagogie muzeală-vizite tematice şi ateliere de creativitate 

(au participat zeci de scoli şi sute de clase din Timişoara şi din judeţele 

Timiş, Arad şi Caraş-Severin,)

2. Oul de Paşte

expoziţie realizată de elevii de la Liceul de Arte Plastice Timişoara

3.Meşteşugul o lă ritu lu i şi ateliere de modelaj în lut vase şi podoabe, 

mai şi octombrie 2014. Participanţi : Colegiul Silvic Casa Verde Timişoara, cl.X; 

Colegiul Tehnic Ion Mincu Timişoara, cl. X A1 şi cl.XI B1; Colegiul Bănăţean 

Timişoara cl. II şi III şi Palatul Copiilor, 51 elevi; Şcoala Generală Avram Iancu nr.

19, cl. pregătitoare step by step; Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, cl. IV-VII;Şcoala 

Centrul şcolar pentru Educaţie incluzivă Alexandru Roşca;

4.Ziua C opilu lu i în muzeu- activităţi educaţionale de cunoaştere a 

patrimoniului muzeal şi a ocupaţiilor tradiţionale;

Participanţi: Şcoala Gimnazială nr. 16 Timişoara, cl. pregătitoare; Liceul 

Teoretic Grigore Moisil, cl. I D; Şcoala Arabă Timişoara cl. I, cl. II, cl. III, cl.

IV, cl. V; Colegiul Silvic Casa Verde Timişoara cl. X;Colegiul Tehnic Dimitrie
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Leonida Timişoara, cl. IV;Şcoala Gimnazială nr. 21 Vincenţiu Babeş, cl. IV şi 

cl. VI; Grădiniţa Casa Verde Timişoara, grupele mijlocie şi mare; Şcoala 

Gimnazială nr. 2 Timişoara, cl. II B, 26 elevi; Grădiniţa Notre Dame Timişoara, 

grupele mijlocie şi mare.

5. Ateliere creaţie m ărţişoare, în colaborare cu creatoarele populare 

Rodica Belea şi Rodica Vlădoianu, cu participarea mai multor şcoli din 

Timişoara şi din judeţ (Remetea)

Proiecte realizate ca partener/coproducător.

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, în 

cadrul proiectului HUR0/1101/164/2.1.3, Acronim Proiect -  LIVMUSECSOTM, 

Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Timiş -  Csongrad, Tradiţie şi Multiculturalitate, în 

perioada Iunie 2013 -  Decembrie 2014 ce implică Muzeul Satului Bănăţean ca 

Partener pe lângă Agenţia de Dezvoltare Timiş -  ADETIM -  Lider şi Primăria 

oraşului Csongrad în calitate de Partene

Materiale predate pentru publicaţii de specialitate:

Cărţi 2015

1. Memoria Satului Românesc, vol. XIII, 2015 Ed. Eurostampa, ediţie îngrijită 

de Ioan Traia;

2. Ioan Traia coautor A tlasulu i e tnografic al judeţu lu i Timiş, proiect al 

Universităţii de Vest din Timişoara, editarea volumului III.

3. Maria Hadiji, Catalog Ceramaica de Jupâneşti, vol. IV, Ceramică de uz 

comun. Vase pentru păstrarea şi transportarea lichidelor , ed. Eurostampa, 

Timişoara 2015

4. Maria Hadiji, Catalog Semn şi Simbol. Podoabe Bănăţene (II) Podoabe 

festive, pregătit pentru tipar
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5. Maria Mândroane, editare după manuscrisele existente în Arhiva 

C ondeierilor plugari următoarele cărţi pentru publicaţie Vetruria Virginia Teodoescu 

Musta, Pledoarie pentru Oameni şi locuri, Memorii, Ed Eubeea, Timişoara

6. Maria Mândroane, La descântătoare, Ed Eubeea, Timişoara

7. Ion Colojoară, A rheologie poetică. Ed A Il-a, Ed Brumar, Timişoara,ediţie 

îngrijită de Maria Mândroane

8. Maria Mândroane, Revista condeie rilo r plugari, numerele, 21-25, pe anii 2012

2015

9. Maria Mândroane, Habitatat şi habitudini în Valea Caraşului, Vol II.

10. loan Traia, Cătălin Balaci, Monografia satului Groşi (jud.Timiş)

11. Marius Matei, Catalog- Piese vestimentare din postav din colecţia Muzeului 

Satului Bănăţean.

În curs de apariţie:

Revista Vatra Căraşului, numerele 26-28, pe anii 2015-2016. (În anul 2016 se va 

scoate Suplimentul la Vatra Căraşului, cu ocazia unui deceniu de viaţă al 

Festivalului)

Maria Mândroane, Moş Adam şi Baba Eva, Ed. Eubeea

Articole /S tudii

Maria Mândroane, prefaţă şi creaţie în: Maria Borzan (coordonator), Antologie de 

poezie populară, Ed Nico, Târgul Mureş, 2015-11-08

Maria Mândroane, Festivalul Condeierilor Plugari din Banat, ediţia a IX-a, Timişoara 

şi Sânnicolau Mare, în C.J.T Agendă, Anul Il (X), Nr.4 , (95), septembrie, Serie 

Nouă, p.9
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Maria Mândroane Revista, Ionică Stepan, Ultimul olar din Caras-Severin, în revista 

Mioriţa, Deva

Maria Mândroane, lucrarea Condeieri plugari şi scriitori, ţărani (Fragment din cartea 

în curs de apariţie),în Memoria Satului Românesc, vol. XIII, 2015 Ed. Eurostampa

Maria Mândroane, trei articole despre „Revista condeierilor plugari, la 10 ani de la 

apariţie” în Cărăşenii de neuitat, partea a XXVII, Ed. Eurostampa, 2015

Marius Matei , Centre de cojocărit în Banatul de câmpie în Anuarul Muzeului 

Satului Bănăţean Timişoara - „Memoria Satului Românesc”.

Marius Matei , Emigrări şi imigări -  Oltenii în Banat, în Anuarul Muzeului Judeţean 

Gorj „Litua”, Târgu-Jiu.

Marius Matei, Cultura populară în contextul globalizării, în Revista de cultură 

„Luceafărul” , Sibiu.

Marius Matei Arta populară - de la tradiţie şi migală la normă şi formă, în Revista de 

cultură „Mioriţa” Deva

Marius Matei, Colecţii şi colecţionari din Banat -  prof. univ. dr. Emilian Vasile 

Madoşă articol-interviu, în Revista Centrului de Cultură si Artă al Judeţulu i
J 7 7 7

Tim is „T im is iens is” , Tim işoara.

Ioan Traia , Ioachim Miloia cercetător şi protector al monumentelor istorice din Banat 

în Memoria Satului Românesc, vol. XIII, 2015 Ed. Eurostampa

Ioan Traia articole tipărite în volumul „Administraţie arădeană”pe anul 2015 şi în 

„Analele arădene” şi în alte periodice săteşti

dr. Maria Hadiji, Valorificarea colecţiilor muzeale în Memoria Satului Românesc, 

vol. XIII, 2015 ed. Eurostampa

dr. Maria Hadiji , Biniş - ultimul centru de olari din jud. Caraş-Severin. Cercetare de 

teren-24/25 mai 2007, în Nedea 2015

dr. Cătălin Balaci, articolul Sate dispărute din Banat în secolul XVIII (II) în 

European Integration between Tradition and Modernity sub Editura Universităţii 

„Petru Maior” din Tîrgu-Mureş,

dr. Cătălin Balaci, Încărcătura Simbolică a ornamentelor uzuale de pe casele 

bănăţene în Memoria Satului Românesc, ed. Eurostampa 2015
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Expoziţii:

1. Semn şi Simbol podoabe bănăţene

2. Rădăcini Expoziţie de fotografie

3. Sărbătorile religioase de iarnă în icoanele din colecţia Muzeului Satului 

Bănăţean Timişoara

4. Viticultura în Banat, obiectiv realizat cu sprijinul S. C. Cramele Recaş S. A

5. „Smigelschi şi Catedrala -  110 ani de la pictare” Biblioteca ASTRA, 

Muzeul ASTRA, Sibiu. (28.01-02.03.2015)

6. „Zestrea bunicii -  Patrimoniu cultural” Asociaţia „Piaţa Unirii” Timişoara 

(05.03.-20.03.2015).

7. „Ziua Iei”-  Muzeul Satului Bănăţean Timişoara (21.06.2015)

8. Mesaje din străbuni” -  Muzeul Banatului Montan Reşiţa (06.04.

30.05.2015).

9. „Restituire -  Octavian Smigelschi (1866-1912)” Muzeul Naţional al 

Ţăranului Român Bucureşti (21.04.-08.05.2015)

10. „Portul Bănăţean -  Unitate în diversitate” Muzeul Satului Bănăţean 

Timişoara (10.05-01.06.2015)

11. „Costume tradiţionale din Banatul de câmpie de la sfârşit de secol XIX -  

început de secol XX” -  Muzeul Regimentului de Graniţă Caransebeş 

(15.09.-30.10.2015)

12. Ştergarul- Utilitate şi decor

În cadrul evenimentului au fost donate pentru Casa condeie rilo r câteva sute 

de obiecte din colecţia Moş Ion Râcu, obiecte care au fost valorificate în cadrul 

unei expoziţii ce-i poartă numele, vernisată în cadrul Festivalului. În cadrul 

Festivalului s-au lansat cărţile tipărite şi Revista condeierilor plugari.(Arhiva poze)

13. Expoziţie pictură :Satul nostru Muzeul Satului Bănăţean pe pânză -  

septembrie 2015

14. Expoziţie piese de ceramică restaurate în cadrul Şcolii de vară, restaurare 

ceramică
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Spectacole, concerte, târguri, tabere, sco li de vară, şezători, lansări de carte,

sem inarii, ateliere de creaţie
'  7

Concert de muzică clasică inspirată din folclorul românesc, intitulat:

Ce te legeni codrule -concert vocal cu acompaniament la pian, vioară şi 

violoncel;-desfăşurat în cadrul evenimentului Noaptea muzeelor (16 mai 2015).

Prezentare a compozitorilor români puternic influenţaţi de folclorul 

românesc.

Seminar -con fe rin ţă
7

’’Frunzuliţa mea” prof.dr. PAPANA OVIDIU. Seminar prezentare despre 

instrumentele tradiţionale şi a elementelor din natură-program narativ destinat 

copiilor şi tineretului

Lansare catalog Semn şi Simbol . Podoabe bănăţene

Noaptea Sânzienelor-spectacol artistic sincretic. Noaptea Sânzienelor se 

transformă într-o poveste spusă la gura focului, relatând diverse etape ale vieţii 

femeilor.

-  24 februarie manifestări legate de sărbătorile primăverii Dragobetele, în 

cadrul Acţiunii Şezători populare, în Banat; în colaborare cu Asociaţia 

senioarelor din Timişoara. Mass-media, radio-televiziune

1 martie, Târgul Babelor, în cadrul actiunii Şezători populare, în colaborare 

cu Asociaţia V.O.R-B-A. şi a bunicuţelor din Uzdin (Banatul sărbesc): mărţişoare, 

artă populară, cărţi. Mass-media, radio-televiziune. A teliere de creaţie, cu d-na 

Rodica Vlădoianu (arhivă poze)

aprilie, Masă rotundă, la Muzeul Satului Bănăţean, pe tema: Trecut, prezent 

şi v iito r la Muzeul Satului.

17 aprilie-Seminar în cadrul Muzeului Satului Bănăţean. Evenimentul pascal

4 iunie, în cadrul Şezătorilor populare, acţiunea Pedalăm cu bicicleta; 

Sânzâienele. Ia Românească. Masă rotundă: Revenirea spre tradiţie. Mit şi 

poveste. În colaborare cu Asociaţia  V.O.R.B.A.

5-6 septembrie Festivalul condeierilo r plugari, Tim işoara.
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7-11 septembrieTabăra de vară sculptură, cu Perţa Cuza din Sighetul 

Marmaţiei şi elevii de la Liceul de Artă, din Timişoara. Realizarea celor două troiţe: o 

troiţă de răscruce (aplasată în răscrucea dintre Centrul Civic şi Fierărie şi o troiţă „In 

Memoriam Ionică Stepan”, amplasătă între cele două case de olari Birchiş şi 

Jupâneşti.

17- 22 septembrie, Târgul m eşterilor populari. (Arhiva poze)

În cadrul Târgului a fost sfinţită troiţa „In Memoriam Ionică Stepan”, cu 

prezenţa nepotului.

27 noiembrie Sărbătoarea Sfântului Andrei, în cadrul Şezătorilor populare.

Reconstituirea obiceiului. Deschiderea Muzeului Viu. Expoziţie Casa românească

4 decembrie Sfântul Nicolaie, în cadrul Şezătorilor populare, acţiunea 

Sărbătorile iernii şi Prim irea colindătorilor.

Expoziţie şi Tabără de pictură : Satul nostru Muzeul Satului Bănăţean pe 

pânză -  septembrie 2015

Şcoala de vară, restaurare ceramică , ediţia a II-a

Târgul meşterilor populari - ediţia a XV-a, expoziţie- septembrie 2015

Roadele toamnei expoziţie cu vânzare- septembrie 2015

Festivalul condeierilor plugari -septembrie 2015

Casa Bănăţeană concert fanfare şi ansambluri din Bantul rural-în fiecare 

duminică din lunile iulie şi august

Ruga bănăţeană-septembrie 2015

Servicii culturale oferite de institu ţie  în cadrul program elor proprii, rezultate 

din m isiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz

Specialiştii muzeului au fost solicitaţi să participe de mai multe ori în cadrul 

unor dezbateri publice (fie în faţa unui public avizat, fie la televiziune) unde, în 

calitate de specialişti, părerea lor a fost ascultată în subiecte conexe cu principala 

misiune a muzeului.
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în anul 2015 Muzeul Satului a dispus de experţi de patrimoniu în rândul 

colectivului de specialişti care au efectuat, la cerere, expertize asupra unor bunuri 

culturale ale terţilor.

Pe lîngă activităţile centrale ale unui muzeu (conservare, valorificare, 

patrimoniu) Muzeul Satului Bănăţean a mai fost implicat şi în proiecte educaţionale 

speciale ( cu Universitatea de Vest din Timişoara) prin care mai multe grupe de 

studenţi şi-au efectuat practica de specialitate împreună cu specialiştii muzeului 

(responsabil de proeict Şef Secţie Expoziţională, dr. Hadiji Maria).

Vizite tem atice cu ateliere de creativitate-iunie- decembrie 2015 

Meşteşugul olăritului cu atelier de modelaj în lut- vase şi podoabe, Case din 

lemn cu atelier de interpretare plastică a casei tradiţionale sau cu chestionar, Sălaşul 

slovac- vizită cu chestionar.

De vorbă cu meşterii populari în tim pul Târgului m eşterilor populari

18-20 septem brie 2015

Documentare, foto, concepţie şi redactarea fişe lo r de traseu cu

chestionare pentru elevii de la ciclul primar cl. III-IV şi gimnazial V-VII 

1 .Case de lemn- elemente de arhitectură rurală tradiţională 

2.Sălaşul slovac -  un mod de viaţă

3.Meşteşugul olăritului- Vase de lut

4. Casa maghiară din Babşa

Dezvoltarea şi promovarea ofertei educaţionale a muzeului pentru vizitele 

grupurilor de preşcolari şi elevi în şcolile cu care muzeul are parteneriate încheiate:

Voluntaria t cu elevi şi studenţi

-  în perioada propice, voluntarii participă la activităţi de ecologizare a spaţiului: 

adunat crengi, cosit iarba în curţile gospodăriilor.

-  în Săptămâna altfel a şcolilor şi de 1 iunie, când avem un public tânăr 

numeros, voluntarii, elevii şi studenţii devin ghizi pentru cei mici.

CONCLUZIE
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-  În anul 2015 la activităţile de pedagogie muzeală programate, organizate şi 

coordonate în muzeu (cu durata de 2 ore) au participat 1.650 preşcolari şi 

elevi din peste 30 de grădiniţe şi şcoli şi 70 de cadre didactice.

A lte servic ii oferite com unită ţii căreia se adresează institu ţia , după caz;

Consultanţă de specialitate la cerere.

Servicii culturale oferite de institu ţie  în cadrul program elor proprii, rezultate 

din m isiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz

Specialiştii muzeului au fost solicitaţi să participe de mai multe ori în cadrul 

unor dezbateri publice (fie în faţa unui public avizat, fie la televiziune) unde, în 

calitate de specialişti, părerea lor a fost ascultată în subiecte conexe cu principala 

misiune a muzeului.

În anul 2015 Muzeul Satului a dispus de experţi de patrimoniu în rândul 

colectivului de specialişti care au efectuat, la cerere, expertize asupra unor bunuri 

culturale ale terţilor.

Pe lîngă activităţile centrale ale unui muzeu (conservare, valorificare, 

patrimoniu) Muzeul Satului Bănăţean a mai fost implicat şi în proiecte educaţionale 

speciale ( cu Universitatea de Vest din Timişoara) prin care mai multe grupe de 

studenţi şi-au efectuat practica de specialitate împreună cu specialiştii muzeului 

(responsabil de proeict Şef Secţie Expoziţională, dr. Hadiji Maria).

ANUL 2016

-  În perioada 15- 28 iulie, participarea la cercetarea de teren împreună cu un 

colectiv mixt de cercetători în localităţile Belinţ, Babşa şi Gruni- Balaci Cătălin
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-  Activităţi de cercetare arhivistică (la Arhivele Statului) şi de teren în perioada

aprilie -  iunie 2016 cu privire la satele Seceani şi Groşi ; muzeograf Cătălin

Balci -  muzeograf loan Traia

-  Documentare în arhivele şi bibliotecile din Timişoara în vederea realizării

monografiei satului Izvin -muzeograf loan Traia

Participări la festiva luri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (in ţara, la 

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

1. Festivalul Lada cu zestre, organizat de către Centrul de Cultură şi Artă al 

jud. Timiş, având un caracter regional - dr. Maria Hadiji -  membru în juriu 

la secţiunea Expoziţii şi Colecţii.

2. Festivalul Lada cu zestre  13, 14 şi 15 mai , membru în comisia de 

jurizare, în cadrul secţiunii Poezie în grai. Faza finală -  dr. Maria 

Mândroane

3. Participarea în data de 31 iulie la „Sărbătoarea satului Livezile, unde s-a 

lansat cartea „L ivezile, m onografie” scrisă de prof. Cornel Viţan- 

muzeograf loan Traia.

4. Participarea la Ziua M em oriei -  Ziua p o rţilo r deschise, la Memorialul 

Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetul Marmaţiei, în luna 

iunie- muzeograf dr. Andrei Milin.

5. Participarea la evenimentul numit „Roadele toam nei”  ce s-a desfăşurat la 

Vladimirovaţ-Serbia în data de 20 oct 2016- muzeograf loan Traia.

6. Participarea la investigaţiile de teren în jud. Timiş şi satele din zona Vârşeţ 

din Serbia în cadrul proiectului „A tlas  etnografic al jud. T im iş” -  

muzeograf loan Traia.

7. Participarea între 24-26 iunie, la Sărbătoarea naţională de creaţie 

populară” Din toată Inima”, Deva-dr.Maria Mândroane

8. Participarea între 25-26 noiembrie la Festivalul de poezie în grai, Tata 

Oancea. Comisia de jurizare. Sectiunea lnterpretare în Festival -  dr.Maria 

Mândroane
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9. Participarea la Festiva lu l de datini si ob iceiuri de iarna ''Marmatia

2016''- 27-28 decembrie 2016,muzeograf Andrei Milin, P.R. Borco Ilin

10. Festivalurile etno-culturale din Banat şi Serbia. Au participat muzeograf 

Ioan Traia, dr.Andrei Milin, Borco Ilin - PR

11. Festivalul de creaţie populară Reghin, cu participarea dr. Maria 

Mândroane

A ctiv ită ţi desfăşurate ( evenimente, expoziţii, concerte, sem inarii , atragere

donaţii etc. )

Dr. Andrei Milin :

1. Organizarea expoziţiei permanente la obiectivu l Casa sârbă, din cadrul 

sectorului ”Muzeul viu ”

2. Expoziţie: Oala de sarmale a bunicii, realizată în colaborare cu Muzeul 

Judeţean Satu Mare, Muzeul Satului Dimitrie Gusti din Bucuresti şi Muzeului 

Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

3. Deschiderea expoziţiei permanente din obiectivul Casa deporta ţilo r în Bărăgan

Dr. Maria Hadiji:

4 .Concert de muzică clasică inspirată din folclorul românesc, intitulat: A fost 

odata ca-n povesti " Seară de cântec şi poezie repertoriu national si international, 21 

mai;”Cântă inima ..” Prezentare a compozitorilor romani puternic influentati de 

folclorul romanesc.

5.Seminar despre acustica vocii umane şi instrumente tradiţionale româneşti, 

prof.dr. Papană Ovidiu;

6.Spectacol s incre tic  24 mai,"Vatra Satului” Momente din viaţa satului. Naştere, 

nunta şi moartea-spectacol a rtis tic  sincretic. Concert spectacol narativ sincretic,

7.Expoziţie U ltim ii olari. Prezentare cataloage Ceramica de Jupâneşti, vol . II, III, 

IV. Expoziţie fo to  Imre Beatrix Leila) 2 iunie;
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8. Târgul m eşetrilor populari, ediţia a XVI-a;21-23 septembrie 2016 (responsabili 

de proiect Hadiji Maria, Balaci Cătăli

Muzeograf IA  Ioan Traia

9.Organizarea în parteneriat cu Institutul de studii istorice „Titu Maiorescu” din 

Timişoara a sesiunii de comunicări ştiinţifice „Congresul presei” , acţiune 

desfăşurată în data de 20-22 mai 2016.

10.0rganizarea a V-a ediţie a Forumului „Asociaţie i P ub lic iş tilo r Presei Rurale 

din Banat”

11.Realizarea activităţii numită”  În tâ ln ire cu m onografiştii sate lor bănăţene”

ediţia a-VIII -a, înscrisă în agenda culturală, desfăşurată în data de 27 iunie 2016, cu 

participarea unor monografişti din judeţul Timiş, judeţul Caraş-Severin şi din Banatul 

sârbesc.

12.Realizarea unei expoziţii etnografice la Consiliul judeţean Timiş cu ocazia 

sărbătorii „Z ile le  jud. T im iş”

13. Realizarea unei machete a unei mori de apă în cadrul parteneriatului cu 

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din Timişoara.

14. Participarea la inaugurarea Casei germane din cadrul Muzeului Viu, amenajarea 

şi pregătirea atelierului de fierărie de la Casa germană în vederea realizării de 

demonstraţii meşteşugăreşti.

Dr. Maria Mândrioane

15. În 24 februarie s-au desfăsurat manifestări legate de sărbătorile primăverii:

16.Dragobetele, în cadrul Actiunii Sezători populare în Banat, s-a desfăsurat 

în colaborare cu Asociaţia senioaoarelor din Timişoara şi din Sânniolau 

Mare.

17.D ialog între generaţii. Au participat elevi de la mai multe scoli, din 

Timişoara în special cei de la Liceul de artă, conduşi de prof Lavinia Şerban. 

Au expus desene legate de Dragobete, au recitat şi au jucat o miniscenetă, 

legată de evenimentul sărbătorit

18. În 29 februarie s-a desfăşurat un A te lier de creaţie „mărţişoare tradiţionale”, 

cu participarea d-nei Rodica Vlădoianu şi grupa senioarelor Timişoara
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19. Pe 1 martie, în cadrul acţiunii Serzători populare, mărţişoare, artă 

populară, cărţi.

20. Mass-media, Radio-televiziunea. Ateliere de creaţie, cu d-na Rodica 

Vlădoianu

21. În seara zilei de 1 martie , la Tvr Timişoara pentru a prezenta „T rad iţia  

m ărţişo ru lu i"

22.Între 18-22 aprilie, 2016 Săptămâna altfel în Muzeu: Ateliere de creaţie.

23. Pe 1 iunie, 2015, Ziua cop ilu lu i în Muzeu.

24. În 18 iunie, Sărbătoarea iiei in Muzeu, în colaborare cu Asociaţia VORBA. 

A te lie r de creaţie: Eugen şi Marin Barbos (sculptură în lemn şi ceramică) şi 

Păpuşile b u n ic ilo r  ( cu Andrei şi Gayana Racu)

25. 23-24 august, Tabăra internaţionalăde vară „S a tu l nostru

26. Între 24-25 septembrie Festiva lu l conde ie rilo r p lugari, Timişoara.

27. În 29 noiembrie Expoziţia Furci de to rs  şi Şezătorilor populare. 

Reconstituirea obiceiului. Este invitată Viorica Lazăr din Seceani pentru 

demonstraţii practice la Războiul de ţesut

28.În 16 decembrie, 2016, Cu m oş ii în colindat. Primirea colindătorilor de la 

Soceni şi Târnova. Lansarea că rţii de poezie în grai, cu acelaşi titlu

Matei Marius, Muzeograf IA

29. Zestre Bănăţeană -  costume tradiţionale, podoabe şi fotografii vechi din 

Banat / Cluj-Napoca / 12-26 mai 2016. Expoziţie

30. Ziua Naţională a Costumului Tradiţional Românesc / 5-31 mai 2016.

Expoziţie

31. Zilele Administraţiei Arădene -  Costume din Banatul de câmpie / 14 mai

2016. Expoziţie

32. Colecţii şi colecţionari din România -  Banatul multicultural / 5 octombrie-15 

noiembrie 2016. Expoziţie

33. Cojocăritul în Banatul de munte / 21 noiembrie-12 decembrie 2016. Expoziţie

34. Casa Bănăţeană -  31 iulie-21 august 2016 / (responsabili: Marius Matei şi 

Lidia Lefter)
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35. Ruga Bănăţeană -  28 august 2016 / responsabil Marius Matei

Muzeograf I Aurora Manda

36. În luna iulie 2016, expoziţia ,,Cilimul Bănăţean,, a fost vernisată in Sala de 

Expoziţii a muzeului.

37. În luna noiembrie 2016, expoziţia ,, Furca de tors,, a fost vernisată la ,,Casa 

Româneasca din cadrul Proiectului,,Muzeul Viu

38. Amenajare expoziţia permanentă a obiectivului,, Casa Deportaţilor din 

Bărăgan,,

39. Amenajare expoziţia permanentă a obiectivului ,,Casa Românească ,, din cadrul 

Proiectului Muzeul Viu

Conservator Lidia Lefter. Restaurator Dobrin Ovidiu Dan

40. Expoziţie piese de ceramică restaurate în cadrul Şcolii de vară, restaurare 

ceramică

41. Expoziţie Oul de Paşte

Seminarii/S impozioane/Congrese 

Andrei Milin

1 Participarea la Simpzionul internaţional de Etnologie, în luna mai 2016, 

organizat de Centrul de Cultură şi Artă a judeţului Arad în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Arad.

2. Participarea la Simpzionului naţional ASER, în luna noiembrie 2016

3. Participarea la Simpzionului naţional organizat de Muzeul Maramureşului din 

Sighetul Marmatiei, în luna decembrie 2016
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Hadiji Maria

4. Participarea în data de 10 noiembrie am participat la Simpozionul Internaţional 

Tradiţie şi Modernitate în satul românesc cu tematica, Câteva consideraţii despre 

ucrainenii din Banat. Cazul comunei Stiuca (jud. Timiş).

5. Participarea în data de 26 noiembrie la Simpozionul Internaţional ArheoVest, cu 

tematica Perpetuarea elementelor de cultură materială şi spirituală geto-dacică în 

viaţa materială şi spirituală a poporului roman.

Balaci Cătălin

6. Participarea în data de 28 iunie la Simpozionul Internaţional al Muzeului Naţional 

de Istorie de la Cluj cu tematica Satul Groşi, voluntari ai Marii Uniri.

7. Participarea în data de 10 noiembrie la Simpozionul Internaţional Tradiţie şi 

Modernitate în satul românesc cu tematica Colonia maghiară de la Babşa. Studiu de 

caz.

8. Participarea Simpozionul Internaţional al Muzeului Regimentului de Graniţă de la 

Caransebeş, cu tematica Studiu de Caz: Casa bulgară din Banat

Traia Ioan

9. Participarea la sesiuni de comunicări stiinţifice la Arad, Uzdin, Timişoara, 

Săcălaz, Şopotul Vechi, Birda.

10. Participarea la colocviul iniţiat de Universitatea de Vest din Timişoara în 

data de 25 oct. 2016.

11. Participarea la „Congresul istoricilor români” , ediţia a-I-a, desfăşurat la 

Cluj-Napoca în perioada 25-28 aug. 2016 şi iniţiat de rectoratul Facultăţii de istorie 

din Cluj.

12. Participarea cu articole la revista de istorie „Morisena” din Cenad, singura 

de acest gen din România şi la revista „Timisiensis” a Centrului de cultură Timiş.

13. Participarea la sesiunea de comunicări stiinţifice organizată Muzeul 

Satului Bănăţean în data de 19-12 noiembrie 2016.
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Maria Mândroane

14. În 31 martie, 2016, Colocviile „Vasile  Tudor Creţu” , Oraviţa, cu lucrarea 

Cultură şi civilizaţie tradiţională în Valea Căraşului

15. În perioada 6-7 octombrie, S im pozionul ş tiin ţific  aniversar, Muzeul la 65 

de ani-veşnic tânăr, Zalău, cu tema Provocări actuale în cercetarea satului 

românesc contemporan

16. În 12 noiembrie, 2015, Tim işoara Tradiţie şi m odernitate în satul 

românesc, cu lucrarea Aurel Turcuş, muzeograf şi animator cultural

17. 15-17 noiembrie, 2016, Herculane, C olocviile  internaţionale Nedeia- 

Banatul viu la 2016, cu tema: Literatura Banatului-Literatura condeierilor 

plugari

Conservator Lidia Lefter

18. Simpozion internaţional Muzeul Porţile de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 

Scoala de vară restaurare-conservare 2016

Materiale predate pentru publicaţii de specialitate:

Editare carte

1. Memoria Satu lu i Românesc, vol. XIV, 2016 Ed. Eurostampa, 

ediţie îngrijită de Marius Matei ;

2. Hadiji Maria Colaborarea cu Centru de Cultură şi A rtă al jud. 

Tim is pentru întocmirea unui Abecedar fo lc lo ric

3. Maria Mândroane În lunile ianuarie, februarie şi martie editare după 

manuscrisele existente în A rhiva C ondeierilor p luga ri 

următoarele cărţi pentru publicaţie la Editura Eubeea:

4. Maria Mândroane, Moş Adam şi Baba Eva (poezie în grai)

5. Maria Mândroane, Descântece, vol III (culegeri de Descântece)
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6. Maria Mândroane Revista Vatra Căraşului, numerele 26-28, pe anii 2015

2016

7. Maria Mândroane Suplimentul la Vatra Căraşului, cu ocazia unui deceniu 

de viaţă al Festivalului (cărţi si reviste pentru mapa prezentată în Festivalul 

condeierilor plugari)

8. Maria Mândroane, Floarea de pe ruină, Ed Eubeea (poezie în grai)

9. Maria Mândroane, D-a poşovaica (poezie în grai)

10. Maria Mândroane, Cu moşii în colindat (poezie în grai)

11. Maria Mândroane, Fenomenul condeierilor plugari

A rtico le /stud ii 

Dr. Maria Hadiji

1.Ucrainenii din Banat. (I) Memoria Satului Românesc, vol. XIV, 2016 Ed. 

Eurostampa

Dr. Cătălin Balaci

2. Publicarea la Târgu Mureş în European Integration between Tradition and 

Modernity sub Editura Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, articolul 

Sate dispărute din Banat în secolul XVIII (III).

3. Publicarea în Memoria Satului Românesc 2016 articolul Satul Babşa.

Cazul coloniei maghiare

Muzeograf IA Ioan Traia

4..Elaborarea lucrării „Alioş, toponime şi administraţie”, publicată în anuarul 

muzeului „Memoria satului românesc” 2016.

Muzeograf IA Marius Matei
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5.Elaborarea albumului frotoetnoigrafic Bănăţenii de altădată (ediţie reeditată şi 

adăugită)

Dr. Maria Mândroane

6.Revista Mioriţa, cu lucrarea Satul Bata, s tud iu  de teren

7.Condeieri ţă ran i ş i gruparea de la A rad  (Fagment din cartea în curs de apariţie) 

Memoria Satului Românesc, vol. XIV, 2016 Ed. Eurostampa

Apariţii în mass/media, in terviuri si em isiuni 

Dr. Maria Mândroane

Colaborarea săptămânală cu radioul la emisiunile: Duminică dimineaţa, la ora 6, 

Satul de altădată, precum şi emisiunea Dum inica la prânz, cu poezie în grai

Dr. Andrei Milin

Interviuri la TVR, Radio Timişoara, Digi 24, TEN şi pentru mai multe site-uri de presă 

Dr. Cătălin Balaci

Interviuri la TVR, Radio Timişoara, Digi 24, TEN şi pentru mai multe site-uri de presă 

Borco Ilin, PR

Interviuri şi participări la emisiuni de la TVR, Radio Timişoara, Digi 24, TEN şi 

interviuri pentru mai multe site-uri de presă

Proiecte educaţionale în parteneriat

I.Săptămâna altfel în muzeu

În parteneriat cu C.D. Loga, O săptămână de voluntariat în muzeu, acţiune 

care a fost premiată de Ministerul Educaţiei cu premiul I pe ţară.

Activităţi de pedagogie muzeală-vizite tematice şi ateliere de creativitate

2. Oul de Paşte
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Expoziţie realizată de elevii de la Liceul de Arte Plastice Timişoara

3.Ziua C opilu lu i în muzeu- activităţi educaţionale de cunoaştere a 

patrimoniului muzeal şi a ocupaţiilor tradiţionale

4.Expoziţie de machete, relevee si reprezentri g ra fice . Realizarea unei 

machete a unei mori de apă în cadrul parteneriatului cu Colegiul Tehnic „Ion 

Mincu” din Timişoara.

5. A teliere creaţie mărţişoare, în colaborare cu creatoarele populare Rodica 

Belea şi Rodica Vlădoianu,cu participarea mai multor şcoli din Timiş

6. Meşteşugul o lă ritu lu i şi ateliere de modelaj în lut, mai-septembrie, 

Participanţi din mai multe şcoli şi grădiniţe din Timişoara

7. Meşteşugul facerii pâinii -  Participanţi: mai multe şcoli şi grădin iţe din 

Tim iş
7

Spectacole, concerte, târguri, tabere, şco li de vară, şezători, lansări de 

carte, sem inarii, ateliere de creaţie, mese rotunde etc.7 7 ,  7

1. Concert de muzică clasică inspirată din folclorul românesc, intitulat: A fost 

odata ca-n povesti " Seară de cântec şi poezie repertoriu national si international, 21 

mai;”Cântă inima ..” Prezentare a compozitorilor romani puternic influentati de 

folclorul romanesc.

2. Spectacol s incre tic  24 mai,"Vatra Satului” Momente din viaţa satului. Naştere, 

nunta şi moartea-spectacol a rtis tic  sincretic. Concert spectacol narativ sincretic,

3.În cadrul Sezătorilor populare, acţiunea Sărbătorile iernii şi Primirea 

co lindătorilo r.

4.Expoziţie şi Tabără de pictură : Satul nostru Muzeul Satului Bănăţean pe pânză -  

septembrie 2016

5. În perioada 23-24 august, Tabăra internaţionalăde vară „S a tu l no s tru ”  cu

concursul prietenilor italieni Gaetano Marinetti şi Fabio Castellano. Filme, Ateliere 

pictură, Ateliere, demonstraţii. Confectionarea păpusilor din textile (Andrei şi Gayana
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Racu). Au participat: Dan şi Narcisa Liuţ, Elena Hăbăşescu, Bocşa, Ghiţă Babeu( 

animator cultural şi pictori) Sezătoare literară, serate muzicale: muzică şi poezie 

(Cenaclul Aurel Turcus şi Grupa senioarelor, Timişoara).S-au luat interviuri, s-au 

făcut poze.

6. Şcoala de vară, restaurare ceramică , ediţia a IV-a -  Restaurator Dobrin Ovidiu 

Dan/ conservator Lidia Lefter

7. Târgul meşterilor populari - ediţia a XVI-a, expoziţie cu vânzare -  septembrie

2016

8.Roadele toamnei expoziţie cu vânzare- septembrie 2016

9.Festivalul condeierilor plugari -septembrie 2016 24-25 septembrie Festiva lu l 

conde ie rilo r p lugari, Timişoara.

în cadrul evenimentului au fost donate obiecte noi, de către condeierul Ion Vornic 

(moş Râcu) s-a amenajat Casa condeierilor cu expoziţia Iosif Cireşan Loga şi Moş 

Râcu, precum şi colţul In Memoriam Ilie Eremia şi Mihai Moldonan

10.Casa Bănăţeană concert fanfare şi ansambluri din Banatul rural-în fiecare 

duminică din lunile iulie şi august

11.Ruga bănăţeană-septembrie 2016

12.Masă rotundă. Întâlniri semestriale MSBT,CJT, Consiliul de Administraţie,

Consiliul Ştiinţific, mass-media

Servicii cultura le oferite de institu ţie  in cadrul program elor proprii, rezultate 

din m isiunea acesteia, altele decât cele din program ul m inimal, după caz

Colectivul de specialişti ai muzeului a fost solicitat să participe de mai multe 

ori în cadrul unor dezbateri publice (fie în faţa unui public avizat, fie la televiziune) 

unde în calitate de specialişti părerea lor a fost ascultată în subiecte conexe cu 

principala misiune a muzeului.

Pe lângă activităţile centrale ale unui muzeu (conservare, valorificare, 

patrimoniu) Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a mai fost implicat şi în proiecte 

educaţionale speciale (cu Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş

-  Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova) prin care mai multe grupe de 

studenţi şi-au efectuat practica de specialitate împreună cu specialiştii muzeului
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(responsabil de proiect dr. Andrei Milin).

Activ ita te  de pedagogie muzeală de ecologizare a spaţiu lui: 

1. Săptămâna altfel în muzeu

1. Activităţi de pedagogie muzeală-vizite tematice şi ateliere de creativitate

2. Ţesătorie carpete mici sau semne de carte, brăţări ţesute; brăţări colorate, 

brăţările prieteniei

3.Confectionări medalioane, brăţări cercei din mărgele

4.Desene pe ceramică, hârtie

5.Coşuri împletite din hartie, jucării din hârtie

6.„Păpuşile bunicilor” realizate din pânză

Au participat peste 600 de copii de la grupa pregătitoare şi până la elevii de liceu 

Meşterii invitaţi:

Luni- Lazăr Viorica din Seceani

Marţi - Viorica Lazăr şi Andrei Racu (Basarabia)

Joi şi Vineri Adriana Bejan cu „brăţările prieteniei”

7. O săptămână de voluntariat la Muzeu, a reprezentat punctual forte al Săptămânii 

altfel din acest an. Zeci de elevi, de la C.D.Loga, îmbrăcaţi în costume populare, au 

fost ghizi ai Muzeului Satului Bănăţean Timişoara. Munca lor a fost urmărită de mii 

de elevi din Timişoara, Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. Şi pentru că au 

intrat într-o competitive naţională, organizată de Ministerul Educaţiei, trebuie amintit 

faptul că Această echipă a obţinut locul întâi, la nivel national, în cadrul secţiunii 

Consiliere şi orientare. Echipa a fost condusă de profesorul dr. Sandu Golcea şi 

coordonată de muzeografii Cătălin Balaci şi Andrei Milin.
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S-au realizat poze de grup, filmuleţe. mass-media a fost prezentă şi a prezentat 

activităţile desfăşurate la MSBT pentru publicul larg.

8.Oul de Paşte expoziţie realizată de elevii de la Liceul de Arte Plastice 

Timişoara

56 elevi, cl. V-VIII- responsabil proiect conservator Lidia Lefter

9.Z iua Copilu lui în muzeu- activităţi educaţionale de cunoaştere a 

patrimoniului muzeal şi a ocupaţiilor tradiţionale S-a vernisat Expoziţia de 

filum enie  a d-nei Doroteia Momir, la care au participat copii, profesori şi alţi 

invitaţi

După masă s-a realizat un A te lier de creaţie, Păpuşile bunicilor,de  Andrei 

Racu şi soţia sa. Au participat mai multe clase din Timiş la „demonstraţie”

Dezvoltarea şi promovarea ofertei educaţionale a muzeului pentru vizitele 

grupurilor de preşcolari şi elevi în şcolile cu care muzeul are parteneriate încheiate:

Voluntaria t cu elevi şi studenţi

1 .În perioada propice voluntarii participă la activităţi de ecologizare a spaţiului: 

adunat crengi, cosit iarba în curţile gospodăriilor.

2.În Săptămâna altfel a şcolilor şi de 1 iunie, când avem un public tânăr numeros, 

voluntarii, elevii şi studenţii devin ghizi pentru cei mici.

CONCLUZIE:

În anul 2016, în cadrul activităţilor de pedagogie muzeală programate, 

organizate şi coordonate în muzeu (cu durata de 2 ore) au participat 600 preşcolari 

şi elevi. Odată cu realizarea Parcului din incinta muzeului, parc care se adresează 

aproape exclusiv activităţilor de pedagogie muzeală, numărul beneficiarilor va creşte 

foarte mult şi, în acelaşi timp, numărul activităţilor va fi net superior celor pe care le 

putem desfăşura astăzi.
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Alte servic ii oferite com unită ţii căreia se adresează institu ţia , după caz;

Consultanţă de specialitate la cerere.

Noi parteneriate cu diverse instituţii din Timişoara, România, Serbia, Ungaria.

Propuneri pentru următoarea perioada de raportare a managementului privind 

indicele de ocupare a spa ţiilo r destinate benefic iarilor

După inaugurarea Pavilionului Administrativ şi Expoziţional din 15 noiembrie 

2013 situaţia spaţiilor destinate depozitelor, expoziţiilor şi birourilor s-a ameliorat, 

într-o primă fază complet prin vernisarea expoziţiilor de bază (în număr de două), 

precum şi al altor expoziţii cu caracter temporar derulate pe parcursul anilor 2014

2015, indicele de ocupare a expoziţiilor era de 100%. Pe parcursul anului 2016, prin 

mutarea depozitului de ţesături de interior şi costum popular, într-una din sălile 

destinate expoziţiilor de bază (din cauze explicate mai pe larg, în cele ce urmează 

mai jos), procentul a scăzut la 95%.

Programul minimal (Agenda Culturală) pentru anul 2017 cuprinde de 

asemenea destule propuneri de expoziţii temporare şi alte manifestări culturale 

(însumând un număr de 37) pentru ca indicele să se menţină la acelaşi nivel ridicat 

de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.

În cursul anului 2016, ca urmare a supravegherii condiţiilor microclimatice, a 

fost mutat depozitul de ţesături adăpostit în mod impropriu în obiectivul muzeal Casa 

Naţională de la Babşa, într-un spaţiu din construcţia pavilionară, nu cel preconizat 

iniţial, din cauza unor probleme ivite pe parcurs, respectiv infiltrarea apei în spaţiile 

prevăzute iniţial ca depozite.

ANUL 2017

Cercetare de teren.
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Ucrainenii din Banat.( com Stiuca) mai 2017, satele Ştiuca, Oloşag, 

Dragomireşti. Dr. Hadiji Maria

Investigaţie de teren în satele Partoş şi Ferendia pentru documentarea 

necesară elaborării celor două monografii săteşti. Muzeograf IA Traia Ioan

Documentare în arhivele şi bibliotecile din Timişoara în vederea realizării 

monografiilor: „Partoş contribuţii monografice” şi „Ferendia satul de pe şapte coline”. 

Muzeograf IA Traia Ioan

Investigaţie etnografică de teren în comunele selectate din zona etnografică 

Jimbolia, împreună cu o echipă de la Universitatea de Vest din Timişoara, necesară 

pentru elaborarea lucrării „Atlas etnografic al jud. Timiş”, vol.6, în perioada iunie 

2017. Muzeograf IA Traia Ioan.

Investigaţie etnografică de teren în comunele selectate din zona etnografică 

Zrenianin, împreună cu o echipă de la Universitatea de Vest din Timişoara, 

necesară pentru elaborarea lucrării „Atlas etnografic al jud. Timiş” , vol.7, în perioada 

iulie 2017. Muzeograf IA Traia Ioan

Cercetare de teren, în colaborare cu Secţia de Cecetare şi Documentare a 

Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, în decursul lunii august 2017, în 

localitatea Berini, jud. Timiş. Cercetarea de teren s-a finalizat cu o scurtă filmare. 

Marius Matei -  Muzeul Satului Bănăţean Timişoara; Alina Mafa -  Centrul de Cultură 

şi Artă al Judeţului Timiş

În perioada 15- 28 iulie, cercetare de teren împreună cu un colectiv mixt de 

cercetători în localităţile Balinţ, Bodo şi Gruni. Dr. Balaci Cătălin

Activităţi de cercetare arhivistică (la Arhivele Statului) şi de teren, în perioada 

aprilie -  iunie 2017, cu privire la satele Seceani, Fădimac şi Susani. Dr. Balaci 

Cătălin, Muzeogra IA Traia Ioan

Cerectare de teren, Patrimoniul material şi imaterial bănăţean. Dr. Balaci 

Cătălin , Dr. Andrei Milin
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Invitaţie Biblioteca Judeţeană Timiş, Expoziţie cu Mărţior peste Banat (21 

noiembrie) - Org Rodica Vlădoianu, reprzentant din partea MSB -dr. Maria 

Mândroane

Participări la festiva luri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (in ţara, la 

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

Consultanţă, participare şi discurs deschidere. Inaugurarea punctu lu i 

m uzeistic Voiteg (Asociaţia culturală ASOCULT), dr. Hadiji Maria

Festivalul Lada cu zestre, organizat de către Centrul de Cultulă şi Artă al jud. 

Timiş, având un caracter regional - dr. Maria Hadiji -  membru în juriu la secţiunea 

Expoziţii şi Colecţii, anul 2017, acestă colaborare urmând să se prelungească şi în 

anul 2018.

Festivalul de creaţie populară Deva, 3-4 iunie, dr. Maria Mândroane

Festivalul de creaţie populară Reghin, 26-27 august, dr. Maria Mândroane

Festivalul în grai „Tata Oancea". 3-4 noiembrie, Jurizare şi participare dr.

Maria Mândroane

Participare în satul Grebenaţ din Serbia cu ocazia „Făşangului” , în data de 27 

februarie 2017, Muzeograf IA Traia Ioan

„Zilele comunei Răcăjdia” în data de 14 august 2017. Muzeograf IATraia Ioan

„Ziua muzeelor săteşti” manifestare internaţională cu participarea 

colecţionarilor din Banat, Serbia şi Ungaria în data de 6 mai 2017. Muzeograf IA 

Traia Ioan

Ziua judeţului Timiş, colectivul Muzeului Satului Bănăţean Timişoara -  28 

iunie 2017

„Festivalul răchiei” organizat de Asociaţia Armonia din Săcălaz în data de 4 

noiembrie 2017. Muzeograf IA Traia Ioan.

„Sărbătoarea satului Şanoviţa” unde s-a lansat cartea „Şanoviţa, contribuţii 

monografice” scrisă de Nelu Ioan Roşca, 29 iulie, moderatorul evenimentului 

Muzeograf IA Traia Ioan.
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Ziua Europei, manifestare găzduită de Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, 

responsabil din partea instituţiei dr. Balaci Cătălin

Târgul Apicol , manifestare găzduită de Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, 

responsabil din partea instituţiei dr. Balaci Cătălin

Festivalul Internaţional Plai, eveniment găzduit de Muzeul Satului Bănăţean 

Timişoara

Festivalul Internaţional Revolution, eveniment găzduit de Muzeul Satului 

Bănăţean Timişoara

A ctiv ită ţi desfăşurate ( evenimente, expoziţii, concerte, sem inarii , 

atragere donaţii etc. )

A. Evenimente/Expoziţii

Întâlnire cu monografiştii satelor bănăţene, ediţia a IX-a, înscrisă în programul 

minimal, desfăţurată în data de 27 mai 2017, cu participarea unor monografişti din 

judeţul Timiş, judeţul Caraş-Severin şi din Banatul sârbesc. Muzeogra IA Traia Ioan

Forumul Asociaţiei Publiciştilor presei Rurale din Banat s-a desfăşurat în cadrul 

muzeului, cu participarea unui numeros număr de publicişti rurali din Banat şi Serbia 

în data de 29 aprilie 2017. Muzeogra IA Traia Ioan

Expoziţie piese de ceramică restaurate, în cadrul Scolii de vară, restaurare 

ceramic. Responsabili proiect, conservator Lidia Lefter, restaurator Dobrin Ovidiu 

Dan

Expoziţie Tezaur Episcopia Tulcii, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, 

responsabil proiect Muzeograf IA Matei Marius

Expoziţie Lacrimile cerului, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, responsabil 

proiect Muzeograf IA Matei Marius

Expoziţie Ziua Naţională a Costumului Tradiţional Românesc, Muzeul Satului 

Bănăţean Timişoara, responsabil proiect Muzeograf IA Matei Marius

Expoziţie Tezaur bănăţean, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, responsabil 

proiect Muzeograf IA Matei Marius
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Expoziţie Colecţii şi colecţionari din România, Muzeul Satului Bănăţean, 

Timişoara, responsabil proiect Muzeograf IA Matei Marius

Noaptea Muzeelor, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, responsabil proiect 

Muzeograf IA Matei Marius

Expoziţie Tricolorul în portul românesc, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, 

responsabil proiect Muzeograf IA Matei Marius

Expoziţie: Oala de sarmale a bunicii, realizată în colaborare cu Muzeul 

Judeţean Satu Mare şi Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, responsabil 

proiect Muzograf IA Andrei Milin, Borco Ilin

Expoziţie ,,Artă şi meşteşug în lemn’’iulie 2017 responsabil proiect Muzeograf

I Manda Aurora

Expoziţie,, Obiecte şi mărturii de cult, din colecţii” , decembrie 2017 , 

responsabil proiect Muzeograf I Manda Aurora

Expoziţie de fotografie Al cincilea anotimp. noiembrie 2017, responsabil 

proiect Borco Ilin

B. Spectacole, concerte, târguri, festiva luri, tabere, scoli de vară, simpozioane, 

şezători, lansări de carte, sem inarii, ateliere de creaţie, mese rotunde etc.

Concert de muzică clasică Prispa, responsabil proiect dr. Hadiji Maria

Casa Bănăţeană, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara Muzeograf IA Matei 

Marius, conservator general Lefter Lidia

Ruga de la Muzeul Satului Bănăţean, responsabil proiect Muzeograf IA 

Matei Marius

Festivalul cu linar m ultie thnic, responsabil proiect dr. Andrei Milin 

Târgul Meşterilor Populari ediţia a 17-a, responsabili de proiect dr. Maria 

Hadiji, dr. Balaci Cătălin

Tabăra internaţională de vară. Pictura, sculptură,august 20-22, 2017, 

responsabil de proiect dr. Maria Mândroane
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Constitu irea cenaclului „ Tinere condeie" 9 decembrie 2017, responsabil de 

proiect dr. Maria Mândroane

Şcoala de vara Restaurare ceramică, ediţa a V-a, responsabili proiect 

restaurator Dobrin Ovidiu Dan, conservator general Lefter Lidia

S im pozionului Internaţional Tradiţie şi Modernitate în satul românesc, ediţia 

II-a, 21 -  24 noiembrie 2017, responsabili dr. Balaci Cătălin, dr. Andrei Milin

Şezători populare Mărţişor peste Banat, martie - noiembrie 2017 responsabil 

proiect dr. Maria Mândroane

Ateliere de creaţie: Baba Dochia, ateliere mărţişoare, ateliere în cadrul
7 ’  5 J ’

proiectului Mărţişor peste Banat- responsabil proiect dr. Maria Mândroane

Lansare A lbum  A notim purile  sa tu lu i românesc, album care conţine două 

expoziţii Podoabe bănăţene şi Vatra satului, realizate în colaborare cu Muzeul 

Satului Bănăţean de către Asociaţia BeArt Internaţional şi două studii: unul referitor 

la costumul popular din Banat şi găteala capului, altul referitor la ceramica 

bănăţeană, autor dr. Hadiji Maria, studii care întregesc expoziţiile foto amintite 

precum şi o decriere pe larg a proiectului, responsabil proiect dr. Hadiji Maria

Organizarea lansării de carte Sârbii din Romania, documentar şi studii 

despre remodelarea identitară, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, responsabil dr. 

Andrei Milin

Spatii s i sunete  - documentar-conferinţă despre instrumente tradiţionale 

româneşti şi europene şi sonorităţi în diferite spaţii convenţionale şi neconvenţionale, 

prof. univ. Ovidiu Papană -responsabil proiect dr. Hadiji Maria

Dragobetele. Lansarea proiectului Mărţişor peste Banat. Iniţiatoare Maria 

Mândroane, Rodica Vlădoianu, Rodica Belea, Adriana Bejan. Colaborări Grupa 

senioarelor, Timişoara, 24 februarie 2017

Masă Rotundă Comisia de Cultură a CJT, Consiliul de Administraţie, Consiliul 

Ştiinţific al MSB şi mass-media. responsabili de proiect dr. Balaci Cătălin, Muzeogra 

IA Borco Ilin
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• Seminarii/S impozioane/Congrese

dr.Hadiji Maria

Participarea la Simpozionul Internaţional Tradiţie şi Modernitate în satul 

românesc, (23 noiembrie 2017), cu prezentarea Dezvoltarea culturii tradiţionale prin 

intermediul formelor de expresie artistică contemporană

Participarea la Simpozionul Interţional „Colocviile revistei Nedeia” organizat 

de Centru de Cultură din Reşiţa şi desfăşurat la Băile-Herculane în data de 31 

octombrie-2 noiembrie 2017, tema: Comunitatea ucraineană din Com. Stiuca (jud. 

Timiş)- satele Stiuca, Dragomireşti, Oloşag. Cercetare de teren (2014; 2017)

dr.Balaci Cătălin

Participarea la Simpozionul Internaţional al Muzeului Regimentului de 

Graniţă de la Caransebeş, cu tematica Studiu de Caz: Casa maghiară din Banat ( 2 

martie 2017)

Pariciparea la Simpozionul Internaţional Tradiţie şi Modernitate în satul 

românesc cu tematica Cercetare de teren, satele din subzona Lugoj, 23 noiembrie

2017.

dr.Mândroane Maria

Drobeta Turnu Severin -15-16, iunie. Simpozion internaţional. Condeierii 

plugari. Sens şi consens

Timişoara, Muzeul Satului Bănăţean, 22-24 noiembrie Între tradiţie şi 

modernitate, cu tema Drumul manuscriselor II

Cenad, 11 noiembrie, 2017, Poezia în grai. Despre creaţia în grai a 

condeierilor plugari. Recitare poezie în grai

Muzeogra IA Marius Matei

Simpozionul Internaţional „Drobeta” , Drobeta Turnu Severin, 2017, Muzeograf 

IA Matei Marius
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Colecviile Internaţionale „Nedeia” , Băile Herculane Herculane, 2017, 

Muzeograf IA Matei Marius

dr. Milin Andrei

Participarea la Simpzionul internaţional de Etnologie, în luna mai 2017, 

organizat de Centrul de Cultură şi Arta a judeţului Arad în colaborare cu Consiliul 

Judeţean Arad.

Participarea la Simpozionul Tradiţie, continuitate si modernitate în satul 

românesc, organizat de Muzeul Satului Bănăţean, în luna noiembrie

Participarea la Simpozionul organizat de Universitatea din Niş, Serbia şi 

Universitatea de Vest din Timişoara, intitulat Cultura materială si spirituală a 

sârbilor din regiunile multietnice si/sau periferice, în perioada 13-15 octombrie

Muzeograf IATraia Ioan

Participarea la Simpozionul „Colocviile revistei Nedeia” organizat de Centru 

de Cultură din Reşiţa şi desfăşurat la Băile-Herculane în data de 31 octombrie-2 

noiembrie 2017.

Participarea la simpozionul organizat de Asociaţia Concordia din Cenad în 

data de 11 noiembrie 2017.

Participarea la sesiunea de comunicări stiinţifice organizată de „ASTRA” Arad 

în data de 29-30 noiembrie 2017.

Participarea la sesiunea de comunicări stiinţifice „Aradul istorie şi 

administraţie” tinută la Primăria oraşului Arad în data de 19-20 mai 2017

Participarea la simpozionul internaţional organizat de asociaţia „Suflet Nou” 

din Comloşu Mare în data de 15 august 2017.
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Participarea la simpozionul internaţional organizat de Centrul de Cultură al 

românilor din Voivodina în data de 13 decembrie.

Conservator general Lidia Lefer

Participarea la Simpozionul Internaţional „Colocviile revistei Nedeia” organizat 

de Centru de Cultură din Reşiţa şi desfăşurat la Băile-Herculane în data de 31 

octombrie-2 noiembrie, cu tema: Conservarea şi promovarea culturii tradiţioanle -

Scolile de vară;

• Materiale predate pentru publicaţii de specialitate:

Editare carte

Publicaţii

Miodrag Milin, Andrei Milin, Sârbii din Romania, documentar şi studii despre 

remodelarea identitară, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte

Memoria Satu lu i Românesc, vol. XV, 2016 Ed. Eurostampa, ediţie îngrijită 

de Marius Matei

Album foto Al cincilea anotimp responsabil Borco Ilin

Catalog: Marius Matei, Alexandru Chituţă, Patrimoniu Bănăţean, Editura 

Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu-Bistriţa, 2017

Catalog: dr. Alexandru Chituţă, dr. Corneliu Gaiu, Marius Matei, Lacrimile 

cerului. Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei, Editura Muzeului Naţional 

Brukenthal, Sibiu-Timişoara

Catalog: dr. Alexandru Chituţă, dr. Maria Raluca Frîncu, Marius Matei, Tezaur 

Episcopia Tulcii, Editura Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu-Timişoara, 2017

Catalog: Marius Matei, Maria Hadiji, Portul tradiţional din Banatul de câmpie. 

Găteala capului, Editura Eurostampa, Editura Institutului Cultural Român Voivodina, 

Timişoara-Zrenjanin, 2017
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Broşură: Marius Matei, Colecţia etnografică Sebastian Paic. Regal etnografic, 

Editura Eurostampa, Timişoara, 2017

Atlas etnografic al judeţului Timiş volumul 6 - 7. Coautor Muzeograf IA Traia

Ioan

Revista condeierilor plugari, nr. 29- 31, Ed Eubeea, Timişoara

Maria Mândrone. Supliment la Revista condeierilor plugari- 15 ani de 

existenţă, Ed Eubeea, Timişoara

Ediţie îngrijită de Maria Mândrone. P. Târbăţiu, Un fenomen cărturăresc. 

Condeierii plugari; ed Eubeea Timişoara

Maria Mândroane, Florica şi Viorel, poezie în grai, Ed Eubeea, Timişoara

În curs de apariţie:

Maria Mândroane, Acoperământu’ Maicii Domnului, poezie religioasă în grai, 

Ed. Partoş, Timişoara;

Ediţie îngrijită de Maria Mândroane. P. Târbăţiu, Ţăranii din Banat, date şi 

note fugare asupra gospodăriei şi a resorturilor ţărăneşti, Ed Eubeea, Timişoara

Ediţie îngrijită de Maria Mândroane. Ion Nicola, Satu meu m-i inspirat, poezii, 

Ed Eubeea Timişoara

Ediţie îngrijită de Maria Mândroane. N. Humă Bogradn, Memoralistice, Ed 

Eubeea, Timişoara

Ediţie îngrijită de Maria Mândroane. Revista Mioriţa pe anul 2017 şi material 

pentru 2018

Ediţie îngrijită de Maria Mândroane. Antologie de poezie populară Reghin

• A rtico le /stud ii

Dr. Maria Hadiji
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Ceramica bănăţeană în Memoria Satului Românesc, vol. XV, 2017 Ed.
9 1 1

Eurostampa 

Dr. Milin Andrei

Pledoarie pentru  Banatul cu ltu ra l s i m ultie tn ic, „T im is iens is”, revista Centrului 

de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, Timişoara, 2017

Studiu: Tehnici de ornamentare, decor, com poziţie s i crom atică în co jocăritu l 

din Banat, „Mioriţa” , revista Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale, Hunedoara, 2018

Studiu: „Memoria Satului Românesc”, anuarul Muzeului Satului Bănăţean 

Timişoara

Dr. Cătălin Balaci

Sub tipar în Caietele ASER  lucrarea Coloniile maghiare din zona mediană a 

cursului Begăi (Babşa, Bodo, Balinţul Nou, Dumbrava).

Muzeograf IA Marius Matei

Articol: „Luceafărul” , revista Asociaţiei Culturale „Pictor Octavian Smigelschi” , Sibiu

Articol: Ţara Banatu lu i -  Un paradis m ultietnic, „Memoria Etnologică”, revista 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 

Maramureş, 2017

Muzeograf IA Traia Ioan

-Elaborarea lucrării „Activ itatea culturală în Izvin”  publicată în anuarul 

muzeului „Memoria satului românesc” 2017.

• Apariţii în mass/media, in terviuri şi em isiuni

Colaborarea săptămânală cu radioul la emisiunea Dum inica la prânz dr. Maria 

Mândroane

102



Sărbătoarea moşilor. TVR Timişoara; TVR Trinitas 14 martie dr. Maria Mândroane

Andrei Milin -  nenumărate interviuri la Radio Timişoara, TVR, Tele Europa Nova,

Digi 24

Cătălin Balaci -  o mulţime de interviuri la Radio Timişoara, TVR, Trinitas; Tele 

Europa Nova; Digi 24

Colaborarea cu mass-media locală în vederea promovării şi valorificării obiectivelor 

muzeului şi muncii de cercetare a muzeografilor. Muzeograf IA Traia Ioan

• Proiecte educaţionale în parteneriat

Work Shop. Universitatea de Stiinţe Agricole, participarea cu tema Podoabe 

populare din colecţia Muzeului Satului Băţean mai 2017 dr. Maria Hadiji

Workshop „Ziua Iei” , Unversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului, 2017, Muzeograf IA Matei Marius

Workshop „Ziua Iei” , Asociaţia Culturală Art Protocol, Casa Artelor, 2017, 

Muzeograf IA Matei Marius

„Mândru-i portu' dân bătrâni”, Berini, 2017, Muzeograf IAMatei Marius 

Work Shop la Universitatea de Stiinţe Agricole, cu tema Obiceiurile de iarnă în 

Banatul de munte, dr. Maria Mândroane

I.Săptămâna altfel în muzeu

Activităţi de pedagogie muzeală-vizite tematice şi ateliere de 

creativitate. Ghidaje de specialitate -colectivul de muzeografi

3.Ziua C opilu lu i în muzeu- activităţi educaţionale de cunoaştere a 

patrimoniului muzeal şi a ocupaţiilor tradiţionale

Servicii culturale oferite de institu ţie  in cadrul program elor proprii, rezultate 

din m isiunea acesteia, altele decât cele din program ul m inimal, după caz

Colectivul de specialişti ai muzeului au fost solicitaţi să participe de mai multe 

ori în cadrul unor dezbateri publice (fie în faţa unui public avizat, fie la televiziune)
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unde în calitate de specialişti părerea lor a fost ascultată în subiecte conexe cu 

principala misiune a muzeului.

Pe lângă activităţile centrale ale unui muzeu (conservare, valorificare, 

patrimoniu) Muzeul Satului Bănăţean a mai fost implicat şi în proiecte educaţionale 

speciale (cu Universitatea de Vest din Timişoara, în special) prin care mai multe 

grupe de studenţi şi-au efectuat practica de specialitate împreună cu specialiştii 

muzeului (responsabil de proiect dr. Hadiji Maria).

Activ ita te  de pedagogie muzeală:

1. Săptămâna altfel în muzeu

1 martie, Mărţişor. Baba Dochia. Atelier de creaţie. Colaboratoare: Rodica 

Vlădoianu, Rodica Belea, Adriana Bejan- muzeograf responsabil dr. Maria 

Mândroane

2 martie, Atelier de mărţişoare: Şcoli. Liceul Lenau, Sc. Gen.din Remetea 

Mare, Liceul de artă - muzeograf responsabil dr. Maria Mândroane

3 martie, Atelier Mărţişor peste Banat. Proiect al muzeografului dr. Maria 

Mândroane

5 martie, Atelier creaţie brătări cu Adriana Bejan - muzeograf responsabil dr. 

Maria Mândroane

6 martie, Invitaţie la Atelierul de creaţie marţişor ,la Scoala nr 2 Timişoara. 

Organizator Rodica Vlădoianu - muzeograf responsabil dr. Maria Mândroane

18 martie, Şezătoare Populară„Mărţişor peste Banat’- răsucirea firului pe fus, 

după modelul tradiţional - muzeograf responsabil dr. Maria Mândroane

1 aprilie, Şezătoare populară, Mărţişor peste Banat - muzeograf responsabil 

dr. Maria Mândroane

26 aprilie, Mărţişor peste Banat- deplasarea la Bănia, Caras-Severin. Cu 

participarea şcolilor din Bănia, Prigor şi Lăpuşnic, copiii învaţă răsucirea tradiţională 

a mărţişorului pe fus. 14 gheme sunt puse la dispoziţia doritorilor. 6 gheme sunt
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preluate de profesoara Maria Bihoi din Lăpuşnic - muzeograf responsabil dr. Maria 

Mândroane

27 mai, Şezătoare populară, Mărţişor peste Banat (afis) -muzeograf 

responsabil dr. Maria Mândroane

1-9 iunie Săptămâna Altfel. Ateliere de creaţie: brăţări, podoabe, ţesut - 

muzeograf responsabil dr. Maria Mândroane

19 Iunie, 2017 Apretarea primului ghem de marţişor răsucit -muzeograf 

responsabil dr. Maria Mândroane

Pe parcusul lunilor iunie, iulie şi august au fost mai multe întâlniri pentru 

apretatul mai multor gheme cu Rodica Vlădoianu şi Rodica Belea - muzeograf 

responsabil dr. Maria Mândroane

2. Z iua C opilu lu i în muzeu

- activităţi educaţionale de cunoaştere a patrimoniului muzeal şi a ocupaţiilor 

tradiţionale.

-ateliere demonstrative la Muzeul Viu (realizarea a două ateliere demonstrative- 

fierărie în data de 15 mai şi 8 iunie pentru clase de elevi din judeţ. Muzeograf IA 

Traia Ioan)

Dezvoltarea şi promovarea ofertei educaţionale a muzeului pentru vizitele 

grupurilor de preşcolari şi elevi în şcolile cu care muzeul are parteneriate încheiate:

Voluntaria t cu elevi şi studenţi

-  În perioadele propice, voluntarii participă la activităţi de ecologizare a 

spaţiului: adunat crengi, curăţenie în muzeu

-  În Săptămâna altfel a şcolilor şi de 1 iunie, când avem un public tânăr 

numeros, voluntarii, elevi şi studenţi, devin ghizi pentru cei mici.
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CONCLUZIE

-  În anul 2017 la activităţile de pedagogie muzeală programate, organizate şi 

coordonate în muzeu (cu durata de 2 ore) au participat 500 de preşcolari şi 

elevi

-  A lte serv ic ii oferite com unită ţii căreia se adresează institu ţia , după caz;

Consultanţă de specialitate la cerere.

Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 

priv ind indicele de ocupare a spa ţiilo r destinate benefic iarilor

După inaugurarea Pavilionului Administrativ şi Expoziţional situaţia spaţiilor 

destinate depozitelor, expoziţiilor şi birourilor s-a ameliorat într-o primă fază complet 

prin vernisarea expoziţiilor de bază (în număr de două), precum şi al altor expoziţii 

cu caracter temporar, derulate pe parcursul anilor 2014-2015-2016-2017, indicele de 

ocupare a expoziţiilor era de 100%. Pe parcursul anului 2017, urmare a mutării 

depozitului de ţesături de interior, într-una din sălile destinate expoziţiilor de bază 

(din cauze explicate mai pe larg, în cele ce urmează), procentul a scăzut la 95%, 

însă ca urmare a eliberării obiectivului Casa Naţională de la Babşa (unde timp de 

mai mulţi ani au fost depozitate obiectele de patrimoniu aparţinând fostei Secţii de 

etnografie a Muzeului Banatului) şi reparaţiilor executate în cursul anului 2017, un 

spaţiu generos pentru expoziţii a fost pus în circuitul muzeal.

Având în vedere faptul că anul 2018 este anul Centenarului, precum şi în 

contexul câştigării de către Timişoara a competiţiei privind Capitala Europeană a 

Culturii 2021 “Tim işoara Capitală Europeană a C ulturii 2021” , ne-am propus 

derularea unor activităţi complexe, cum ar fi:

A ctiv ită ţi ecoactive (activităţi de educaţie ecologică şi ecoturism, de punere în 

valoare a muzeului şi a patrimoniului său natural),
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A ctiv ită ţi interactive (activităţi care prin specificul lor să realizeze un arc în 

timp, pe de o parte, şi a unui arc în spaţiu, pe de altă parte, pentru aducerea laolaltă 

a oamenilor din cartier, oraş, regiune şi de ce nu a turişilor din toate părţile Europei, 

reducâd astfel pe cât posibil fenomenul de „singur în mulţime”, dezrădăcinarea, 

înstrăinarea, însingurarea, prin amenajarea unor spaţii moderene dedicate artelor, 

meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, dar şi cotidiene, Activarium (Hub cultural 

prin cooperarea muzeelor, dar şi a altor instituţii de cultură din zona DKMT, având ca 

obiectiv promovarea reciprocă şi elaborarea unor strategii comune de acţiune, 

pentru a intregra cultura şi diveristatea în activităţile curente ale comunităţii),

A ctiv ită ţi atractive (activităţi de atragere a publicului şi apropierea acestuia de 

muzeu prin amanejarea unor spaţii noi şi atractive, de comunicare, schimburi de idei, 

în care vor fi etalate sub formă de reproduceri, machete, postere, bannere ale 

obiectivelor sau ale pieselor de patrimoniu importante din cadrul colecţiilor 

muzeului),

A ctiv ită ţi com unicative (măsuri pentru creşetera vizibilităţii muzeului şi a 

colecţiilor sale la nivel regional, naţional şi euro-regional),

A ctiv ită ţi d ig iactive (măsuri în vedera creării unui muzeu virtual, digitizarea 

colecţiilor şi accesibilizarea lor din orice colţ al lumii).

De asemenea, vom acorda o mai mare importanţă obiectivului: stim ularea 

activ ită ţilo r specifice şi a in s titu ţiilo r im plicate în educaţia culturală a 

cetă ţen ilor şi creşetera v iz ib ilită ţii muzeului şi a co lec ţiilo r sale la nivel
3  J J 7 7 7

regional, naţional şi euroregional prin următoarele propuneri şi activităţi: 

realizarea unui album al obiectivelor aflate în circuitul muzeal (bilingv), realizarea de 

expoziţii şi cataloage de colecţie (colecţia de ţesături de interior, colecţia de costum 

popular şi găteala capului /podoabe, colecţia de icoane/obiecte de cult/pictură naivă 

şi albume, colecţia de ceramică, colecţia de arhitectură populară, colecţia de obiecte 

de uz casnic, industrie casnică şi meşteşuguri), ghiduri de prezentare bilingve utile 

atât turiştilor din ţară cât mai ales celor străini, broşuri şi pliante în limba română, dar 

şi în două sau chiar trei limbi de circulaţie, conţinând informaţii utile legate de traseul 

de vizitare, obiectivele aflate în circuitul muzeal, colecţiile muzeului, obiecte de 

patrimoniu reprezentative, activităţi culturale şi educative desfăşurate de către 

Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.
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Îm bunătăţiri aduse spa ţiilo r in perioada raportată: m odificări, extinderi, 

reparaţii, reabilitări, după caz

- modernizarea si extinderea circuitului de vizitare;

- repararea porţilor şi gardurilor la toate obiectivele;

- repararea geamurilor şi uşilor la toate obiectivele;

- reparat jgheaburi

- reparare pontoane şi garduri (zona lacului)

- reparea podeţelor de peste Behela

- restaurare mobilier obiective muzeu

- reparaţii garduri, exterior /interior şi acoperiş la obiectivele care necesitau astfel de 

lucrări (casa Naţională de la Babşa, gospodăria de la Birchiş şi anexe, casa de la 

Bata, casa deportaţilor din Bărăgan, şcoala de la Bârna, gospodăria de la Chizătău, 

birtuţul de la Bârna, gospodăria de la Zolt, gospodăria de la Jebel, casa ucraineană 

de la Repedea, casa maghiară de la Babşa, gospodăria de olar de la Jupâneşti)

- activităţi de conservare curativă şi preventivă asupra obiectelor de patrimoniu, pe 

suport organic şi anorganic

- tratarea lemnului pentru a preveni ciupercile, mucegaiurile şi atacurile de insecte 

xilofage, reparaţii, tencuieli, zugrăveli;

- curăţare uscată (desprăfurie şi îndepărtarea depunerilor de murdărie masivă) a 

obiectelor de patrimoniu aflate în inventarul gospodăriei de la Chizătău (piese de 

mobilier, obiecte de uz casnic, utilaje tehnico-agricole şi unelte);

-curăţare uşoară de praf şi mucegai a obiectelor de inventar (gospodăria de la 

Birchiş);

- restaurarea şi conservarea instalaţiilor pentru pregătirea lutului (malaxor, etc.) 

aparţinătoare gospodăria de olar de la Jupâneşti;

- conservare (impregnare cu agent protectiv contra intemperiilor) roţi olar, mese, alte 

piese fragmentare- obiectiv Jupâneşti;
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ANUL 2018 (31.07.2018)
Anul 2018 este, printre altele, şi Anul European al Patrimoniului. Tocmai 

datorită acestui fapt, încep prezentarea activităţilor desfăşurate în prima jumătate a 

anului 2018 cu ceea ce implică în mod direct grija faţă de patrimoniul deţinut.

Îm bunătăţiri aduse spa ţiilo r în perioada raportată: m odificări, extinderi, 

reparat

ţii, reabilitări, după caz: 

A te lie re  s i ins ta la ţii tehn ice

Moara cu c iu tu ră  din Topleţ, Moara cu c iu tu ră  din G loburău, Văiaga 

din G lobu Rău - tratamanet preventiv antifungic şi anticarii şi tratarea lemnăriei cu 

ulei de in

Gospodării si case 

Casa de la Bata, Casa de la Căpâlnaş

Interior/ exterior: - tratament preventiv antifungic şi anticarii şi tratarea

lemnăriei cu ulei de in (inclusiv coşniţe)

Gospodăria de la Jupâneşti

Tratament preventiv antifungic, anticarii şi de protecţie, reparaţii treapta de 

acces în locuinţă

Gospodăria de la Zolt

Reparaţii acoperiş, lucrări de reparaţii la pereţii hornului (refacerea lipiturii) 

protejarea hornului din interior pentru a împiedica pătruderea apei şi a diferitelor 

depuneri.Consolidarea funda’ieila peretele gospodăriei dinspre aleea pietonală 

(subzidire)

Casa de o lar de la B irch is
7

Refăcută muruiala (camere, tindă, prispă), zugrăvit interior/exterior.
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Gospodăria maghiară de la Babşa

Reîmprospătarea vopselii (uşi, geamuri si stâlpii prispei). Reparaţii tencuială 

exterioară şi zugrăvit exterior gospodărie, tratarea lemnăriei cu ulei de in.

Gospodăria de la Jebel

Repararea porumbarului distrus din cauza furtunii. Tratarea lemnăriei cu ulei 

de in( tocăria de la prispa casei şi la faţada anexe.

Sălaşul slovac
7

„Reparaţii învelitoare din şindrilă, reparaţii şi refacere gard împrejmuitor, 

tratamentul lemnăriei care alcătuieşte târnaţul ce împrejmuieşte prispa, S-a fost 

refăcut întregul ansamblu al scărilor exterioare de acces la podul casei

Casa ucraineană Repedea (jud. Maramureş)

Înlocuit şindirlă la poarta de acces în gospodărie, consolidat fânarul.

Casa Naţională de la Babşa
7 7

Reparaţia exterioară a tencuielii şi zugrăvirea exterioară a întregului imobil, 

tratament complet la tocăria din lemn ( exterior).

Casa de la Visag

Refacerea muruielii (camere, tindă şi prispă), repararea sobelor, reparaţii 

tencuieli şi zugrăveli (interior -  exterior); repararea şi tratarea lemnăriei (tavan) 

repararea lipiturii hornului

Casa germană de la Biled

Refacerea aleii de acces şi zugrăvirea întregului imobil

Casa sârbă

Zugrăveli exterioare şi refăcut gard împrejmuitor ( din lemn/lăteţi şi stâlpi de 

susţinere din lemn de esenţă tare)

Casa de la Băuţari
7
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Tratament antifungic şi anticarii precum şi tratament de protectie a lemnăriei 

interior / exterior ( ulei de in)

A lte c lăd iri şi anexe 

Poarta e tn iilo r

Reparaţii şi tratament antifungic, anticarii şi de protective ( ulei de in), 

schimbat materialul lemnos din care este realizat postamentul porţii, schimbat 

şindrilă acoperiş.

Muzeul Viu

La gospodăriile  sârbă şi maghiară reparaţii şi zugrăveli. Intervenţii la coşuri 

prin aplicarea unui strat de mortar mai consistent pentru a evita infiltraţiile . Casa 

germană zgrăvit calcanul dinspre aleea pietonală şi protejareaa cestuia cu tablă 

zincată în vedrea protejării zidului.

Sălaşul C iclova
7

Refăcută învelitoare din şindrilă, reparaţii tencuială şi zugrăvit exterior 

Restaurări 

Şcoala de la Bârna:
7

Dulap nr. inv. 2959.

Pat nr. inv. 2960.

Pat nr. inv. 2961.

Masă nr. inv. 2962.

Scaun nr. inv. 2963.

Ceasuri :nr.inv 9103, 8622, 2887, 8036, 8622, 6702, 5192 ,4929, 8473.

Gospodăria Căpâlnaş 

Căruţă complectă nr de inv 738.
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Firiz nr inv 739.

Grapă nr inv 737.

Gospodăria Zo lt :

Pătuţ de copil nr inv 413 .

Scaun nr inv 7649 

Bancă cu spătar nr inv 491.

Masă nr inv 942

Au avut loc activităţi de conservare curativă şi preventivă asupra obiectelor de 

patrimoniu, pe suport organic şi anorganic

Tratarea lemnului pentru a preveni ciupercile, mucegaiurile şi atacurile de 

insecte xilofage

Curăţare uşoară de praf şi mucegai a obiectelor de inventar (casa de la Bata, 

gospodăria de la Birchiş);

Amenajarea obiectivelor după ce au fost restaurate. La amenajarea spaţiului 

de lucru în urma schimbării locaţiei s-au aplicat măsuri de conservare preventivă 

pentru obiectele din lemn, ceramică si ţesături, la obiectivele: Casa Bărăgan, Casa 

Bata, Gospodăria Birchis,Gospodăria Capâlnaş, Gospodăria Jupânesti, Gospodăria 

maghiara Babşa, Gospodăria Zolt. Responsabil conservator genreral Lefter Lidia

Îm bunătăţirea activ ită ţii profesionale a institu ţie i 

Proiectele proprii realizate în cadrul program elor la sediul institu ţie i

Derularea permanentă a activităţii de înregistrare a fişelor de obiect în 

programul DOCpat 2000.

Inventarierea anuală a pieselor de patrimoniu ce fac obiectul colecţiilor şi 

custodiilor muzeului.

Oferte educaţionale diverse
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Programe anuale de cercetare de teren individuale şi în echipă ce au permis 

închegarea unui colectiv de specialişti ai muzeului

Elaborare şi stabilire caiete de sarcini cu privire la procedurile de reacreditare 

a muzeului demarate din februarie 2017 , responsabili dr. Maria Hadiji, dr. Balaci 

Cătălin , conservator general Lidia Lefter, getionari-custode Dana Ciobanu si 

Maria Sepeţan

Elaborarea fişelor analitice şi de conservarea a obiectelor de patrimoniu 

aparţinând expoziţiei în aer liber necesare întocmirii raportelor privind starea de 

consevare a obiectelor de patrimoniu aparţinând expoziţei in aer liber, precum şi a 

tuturor colecţiilor muzeului, în vederea reacreditării MSBT (proces aflat încă în 

derluare) - reponsabili co lectivu l de muzeografi, conservator general Lidia 

Lefter, restaurator Dobrin Ovidiu Dan

Preluarea şi stocarea imaginilor obiectelor de patrimoniu din cadrul 

obiectivelor aflate în aer liber, în vederea creării unei baze de date digitale şi 

întocmirii rapoartelor privind starea de consevare a obiectelor de patrimoniu - 

responsabili conservator general Lidia Lefter, restaurator Dobrin Ovidiu Dan.

Inventarierea obiectelor de patrimoniu aparţinătoare obiectivelor în aer liber: 

Bata, Birchiş, Jupâneşti, Zolt, Şcoala de la Bârna, Primaria Sărăzani, Biserica din 

Topla, Casa Ucraineană, Jebel ( necesare procesului de reacrediatre) 

Repsonsabili: conservator general Lidia Lefter, restaurator Dobrin Ovidiu Dan, 

gestionari -cu s tode  Sepeţan Maria, C iobanu Daniela, superaveghetori 

Patocksa Nadia, Rogozea Adalciza, N icolin Adelina, Istov Maria, Pascalău 

Maria, Novicic dusan , Popescu Bianca, Condriuc Theodor, Pavel Aaria, Nicolin 

Adelina, Rogozea Adalciza

Au fost atrase donaţii pentru găspodării , mobilier, piese de atelier , ţesături de 

interior şi port de la mai multe persoane de pe raza judeţelor Timiş şi Caraş -Severin, 

dr. Balaci Cătălin, dr. Andrei Milin, dr. Maria Hadiji, muzeograf IA Traia loan.

• Programe de perfecţionare
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Având în vedere scopurile  prime ale muzeului acelea de 

conservare/valorificare a patrim oniu lu i .cultural, ne propunem în permaneţă 

perfecţionarea personalului de specialitate, prin participarea la cursuri si 

programe de perfecţionarea , recunoscute la nivel naţional si internaţional.

În cursul anului 2018 personalul Secţiei Expoziţionale din cadrul 

muzeului a partic ipat si absolv it (cu dip lom ă de participare) la cursul in titu la t : 

N oţiun i despre Conservare, Restaurare, Reabilitare s i Refuncţionalizare a 

C lăd irilo r istorice, perioada 12.04 -14.06.2018, desfăşurat la sediul Muzeului 

Satului Bănăţean, form ator Ing. Marius Dan Pascariu, Specia list MCC.

Cursul a fos t gratuit, urmare a parteneriatului d in tre Muzeul Satului 

Bănăţean Tim işoara şi domnul ing. Dan Marius Pascariu, un veritabil expert în 

conservare, restaurare, reabilitare şi refuncţionalizare a c lăd irilo r istorice.* * 7 7

PROGRAMUL MINIMAL (AGENDA CULTURALĂ 2018)

■Z. o Denumirea
acţiunii

Perioada
desafăşurării

Locul desfăşurării Chelt. 
Estimat 
Mii lei

Organizatori

1. EXPOZIŢII: 10 26,0

1.1 Cercetarea lui 
Dimitrie Gusti în 
Ţinutul Hălmagului

Ianuarie/
Februarie

Muzeul Satului 
Bănăţean 2,0

Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.2 Colecţii şi 
colecţionari. Ediţia 
a IV-a

Aprilie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.3 Ziua naţională a 
costumului 
traditional 
românesc

Mai Muzeul Satului 
Bănăţean 2,0

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.4 Expoziţie- atelier. 
Artă şi măiestrie în 
dantelărie

Mai / Iunie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.5 Expoziţie Iunie Muzeul Satului 3,0 Consiliul
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internatională 
(Timişoara 
Capitală Culturală 
2021)

Bănăţean
Muzeul
Voivodinei din Novi-Sad

Judeţean 
Timiş 

Muzeul Satului 
Bănăţean

1.6 Al cincilea 
anotimp. Expoziţie 
itinerantă de 
fotografie

Iulie / 
Septembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale 
Astra Sibiu

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.7 Open Press Septembrie
/Noiembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

3,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.8 Spaţii vizuale 

bănăţene ( clişee 
pe sticlă)

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.9 Aurel Cosma 
Junior -  făuritor al 
marii uniri 
(Centenar)

Noiembrie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.10 .Expoziţie de 

icoane Veşnicia 
sticlei

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean,
Complexul Muzeal 
Bistriţa -  Năsăud, 
Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale 
Astra Sibiu

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

2. CERCETARE DE 
TEREN:4 8

2.1 La pas prin Banat. Aprilie / 
Septembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean
Universitatea de Vest

2,0
Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
2.2 Susani (jud. Timiş) Aprilie

/Noiembrie
Susani (jud. Timiş) 2,0 Consiliul 

Judeţean 
Timiş 

Muzeul Satului 
Bănăţean

2.3 Ucrainenii din 
Banat

Mai / Iunie Com. Ştiuca loc. 
Zgribeşti (jud. Timiş)

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

2.4 Patrimoniu 
material şi 
imaterial bănăţean

Mai/Noiembrie Deta, Gătaia, 
Voiteni,Făget, Lugoj, 
Margina

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

3.

TIPĂRITURI:
CĂRŢI
catAloage
ALBUME ETC: 4

40,0
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3.1 Catalogul 
colecţiilor şi 
obiectivelor 
Muzeului Satului 
Bănăţean. 
(Centenar)

Aprilie
/Noiembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

25,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

3.2 Cartoline/ 
Portofoliu cu 
imagini din Muzeul 
Satului Bănăţean

Septembrie/
Octombrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
3.3 Catalog

Portul din Bantul 
de câmpie. 
Postavuri.

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
JudeţeanTimiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
3.4 Catalog Ceramica 

de Jupânesti vol. 
V

Noiembrie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

4.
TÂRGURI 
FESTIVALURI 
SESIUNI: 4

80

4.1 Târgul meşterilor 
populari . Ediţia a 
XVIII-a (Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021)

Septembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

40,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
4.2 Festival culinar 

multiethnic + 
Roadele toamnei+ 
Meşteşuguri

Septembrie/
Octombrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

30,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
4.3 Activităţi comune 

România-Serbia 
Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021

Mai-Decembrie Muzeul Satului
Bănăţean,
Voivodina

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean 
Regiunea 
Autonomă 
Voivodina

4.4 Activităţi comune 
Instituţii de cultură 
Timişoara 
Centenar

Mai-Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Naţional al 
Banatului, Muzeul de 
Artă Timişoara, 
Biblioteca Judeţeană 
Timiş, Centrul de 
Cultură şi Artă Timiş, 
Teatrul pentru copii şi 
tineret Merlin Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş, 
Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Naţional 
al Banatului, 
Muzeul de Artă 
Timişoara, 
Biblioteca 
Judeţeană 
Timiş, Centrul 
de Cultură şi 
Artă Timiş, 
Teatrul pentru 
copii şi tineret 
Merlin
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Timişoara

5.
TABERE (ŞCOLI 
DE VARĂ): 3 17,0

5.1 Tabără de
sculptură
internaţională

Mai-August Muzeul Satului 
Bănăţean 
Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Timiş

7,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean 
Casa Artelor

5.2 Pedagogie 
muzeală 
Ziua copilului în 
muzeu. Ateliere 
demonstrative/ 
Şcoală de vară 
(împletituri, 
sculptură în lemn, 
ţesut etc)

Mai/August Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

5.3 Atelier
demonstrativ şi 
şcoală de vară - 
meşteşuguri 
tradiţionale 
bănăţene. Proiect 
Muzeul Viu

Mai /Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean/ 
Muzeul viu

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

6. SIMPOZION 
CONFERINŢE: 2

35,0

6.1 Simpozion 
international O 
sută de ani de la 
Marea Unire 
(Centenar)

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

30,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
6.2 Conferinţe 

comune Marea 
Unire

Ianuarie / 
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba- 
Iulia, Muzeul Etnografic 
al Transilvaniei,Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva, Muzeul 
Judeţean de Etnografie 
şi al Regimentului de 
Graniţă Caransebeş

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 
Bănăţean

7. FENOMENUL 
CONDEIERILOR 
PLUGARI: 4

20,0

7.1

7.2

7.3

Cercetare (arhiva 
condeieri plugari)

Arhiva condeierilor 
(publicaţii)

Festivalul
condeierilor
plugari

Martie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean, 
Judeţul Timiş

20,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
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7.4 Casa condeierilor 
(expoziţii; cenaclu)

8. ALTE
EVENIMENTE: 12

94,0

8.1 întâlnire cu 
monografiştii 
satelor bănăţene .( 
Centenar)

Mai Muzeul Satului 
Bănăţean, localităţi 
Jud. Timiş

10,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.2 Casa bănăţeană August Muzeul Satului 
Bănăţean

15,0 Consiliul 
Judeţean Timiş

Msbt ’
8.3 Ruga bănăţeană August Muzeul Satului 

Bănăţean
15,0 Consiliul 

Judeţean Timiş
Msbt ’

8.4 Forumul Asociaţiei 
Publiciştilor presei 
rurale din Banat 
(Centenar)

Septembrie Muzeul Satului 
Bănăţean, Jud. Timiş

10,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.5
Ziua Judeţului 
Timiş

Iulie Muzeul Satului 
Bănăţean, Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
Veranda literară 
(Centenar)

Iunie Muzeul Satului 
Bănăţean

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
8.6 Masă rotundă. 

întâlniri 
semestriale 
MSBT,CJT, 
Consiliul de 
Administraţie, 
Consiliul Ştiinţific, 
mass-media

Iunie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

4,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.7 Atelierul de 
fotografie şi 
memoria colectivă 
bănăţeană

Aprilie Muzeul Satului 
Bănăţean
Universitatea de Vest 
Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.8 Marea Unire şi 
Tricolorul în portul 
popular bănăţean 
(Centenar)?

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
8.9. Decembrie, luna 

bucuriei
împărtăşite (Moş 
Nicolae. 
Colindătorii din 
Banatul Istoric la 
MSBT. Ignatul. 
Crăciunul)

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

10,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.10 Şezători populare 
şi literare

Februarie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului
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Bănăţean
8.11 Activarium Martie-

Decembrie
Muzeul Satului 
Bănăţean/DKMT

20,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean

8.12 Anul European al
Patrimoniului
Cultural

Martie-
Decembrie

Muzeul Satului
Bănăţean/DKMT/Europ
a

10,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean

TOTAL 320,00
LEI

TOTAL ACŢIUNI 43

Din tota lu l de 43 de acţiuni culturale propuse pe to t parcursul anului, au 
fos t realizate efectiv 21, prin urmare un procent de circa 90% din acţiunile 
propuse la începutul lui 2018, dar si 17 acţiuni în afara program ului m inimal 
(Agendei culturale).

• Proiecte proprii realizate în cadrul program elor în afara sediului

institu tie i (in proxim itate: judeţ, judeţe lim itrofe, alte judeţe, alte ţări etc.)

Cercetare de teren. Ucrainenii din Banat.( com Stiuca) iunie 2018, 

satele Ştiuca, Zgribeşti, responsabil dr. Hadiji Maria

Cercetare teren. Patrimoniul material si imaterial bănăţean, responsabil dr. 

Andrei Milin

Documentare în arhivele şi bibliotecile din Timişoara în vederea realizării 

monografiei: „Susani contribuţii monografice” , muzeograf IA loan Traia

Investigaţie etnografică de teren în comunele selectate a zonei etnografice Valea 

Almăjului împreună cu o echipă de la Universitatea de Vest din Timişoara, necesară 

pentru elaborarea lucrării „Atlas etnografic al Banatului istoric” , vol.8, în perioada 

iunie-iulie 2018. muzeograf IA loan Traia

Cercetare de teren în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara La 

pas prin Banat , iulie-septembrie, responsabil dr/ Balaci Cătălin
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• Participări la festiva luri, gale, concursuri, saloane, târguri, ianugurare

puncte m uzeistice etc. (in tara, la nivel national/international, in Uniunea

Europeană, după caz, in alte state)

Festivalul Lada cu zestre, organizat de către Centrul de Cultulă şi Artă al jud. 

Timiş, având un caracter regional - dr. Maria Hadiji -  membru juriu la secţiunea 

Expoziţii şi Colecţii, anul 2018, acestă colaborare urmând să se prelungească şi în 

anul 2019.

Participare în satul Grebenaţ din Serbia cu ocazia „Făşangului” în data de 27 

februarie 2018.. muzeograf IA loan Traia

Participarea în data de 25 mai la Făget unde s-a lansat cartea „Monografia 

Făgetului”scrisă de dr. Dumitru Tomoni şi Dr. Ion Căliman. muzeograf IA loan Traia

Participarea la „Ziua muzeelor săteşti” manifestare internaţională cu 

participarea colecţionarilor din Banat, Serbia şi Ungaria în data de 2 iunie 2018. 

muzeograf IA loan Traia

Workshop Ziua internaţională a Iei, Căminul de bătrâni Mehala, Sărbătoarea 

iei şi rolu ei, dr. Maria Mândroane

Spectacol Folcloric, Partoş, Costumul popular -  prelegere dr. Maria 

Mândoarne

Festivalul Internaţional Revolution, eveniment găzduit de Muzeul 

Satului Bănăţean Timişoara

• A ctiv ită ti desfăsurate
j  j

A Evenimente/ Expoziţii

Realizarea activităţii numită” Întâlnire cu monografiştii satelor bănăţene” ediţia 

a X-a, înscrisă în agenda culturală, desfăşurată la Partoş, jud. Timiş, cu participarea 

unor monografişti din judeţul Timiş, judeţul Caraş-Severin şi din Banatul sârbesc. 

Muzeogra IA Traia loan

Expoziţie Artă şi măiestrie in dantelă , mai 2018, muzeograf IA Manda Aurora
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Tezaur Etnografic. Costumul naţional românesc din Banat / Marius Matei

Ziua Naţională a Costumului Tradiţional Românesc, Muzeul Satului Bănăţean 
Timişoara, responsabil proiect Muzeograf IA Matei Marius, Vasile Linţia

Tezaur bănăţean, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, responsabil proiect 
Muzeograf IA Matei Marius

Colecţii si colecţionari din România,ed. a lll-a, Muzeul Satului Bănăţean, 
Timişoara, responsabil proiect Muzeograf IA Matei Marius

24 Ianuarie. 1859-1959 Oameni si case din Banat / Marius Matei; Borco Ilin; ’

Fotografia. Poveste, document, simbol / Marius Matei; Cristian Graure; Alina
Mafa

Spaţii vizuale / Marius Matei; Cristian Graure

Noaptea Muzeelor, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, responsabil proiect 
Muzeograf IA Matei Marius, dr. Hadiji Maria, dr. Balaci Cătălin, muzeograf IA Traia 
Ioan

Tricolorul în portul românesc, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, 
responsabil proiect Muzeograf IA Matei Marius

Expoziţie de fotografie Al cincilea anotimp. La Consiliul Judeţean Timiş şi la 
Aeroportul Internaţional Timişoara, responsabil proiect Borco Ilin

Expoziţia Costumul traditional din Banat. Semn si Simbol. Au fost expuse 
costume populare din coleţia MSB, expoziţiea de fotografie Anotimuirile Satului 
Românesc, Betrix Leila şi dr. Hadiji Maria, expoziţia de fotografie veche realizată de 
Marius Matei. Expoziţia a fost organizată cu ocazia evenimentului Ziua judeţului 
Timis, inaugurate în incinta Bastionului Theresia

Studierea şi pregătirea pieselor de patrimoniul muzeului şi a fişelor de 
inventar în vederea prelucrării lor pentru realizarea expoziţiei Timpul în cultura 
tradiţională bănăţeană, realizată în colaborare cu Muzeul Naţional Kikinda (Serbia), 
dr. Andrei Milin

B. Spectacole, concerte, târguri, festiva luri, tabere, scoli de vară, simpozioane, 

şezători, lansări de carte, sem inarii, ateliere de creaţie, mese rotunde etc.
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Sânzâienele . R itualuri responsabil proiect Marius Matei, Lia Lungu

Sărbătoarea Dragobetelui, ... responsabil proiect dr. Maria Mândroane

Sărbătoarea M ărţişorul- responsabil proiect dr. Maria Mândroane

Şezători populare Mărţişor peste Banat, martie - noiembrie 2018 
responsabil proiect dr. Maria Mândroane

Ateliere de creaţie: Baba Dochia, ateliere mărţişoare, ateliere în cadrul
7 ’  5 ? '

proiectului Mărţişor peste Banat- responsabil proiect dr. Maria Mândroane

Cenaclul Tinere condeie. Intalniri lunare , responsabil proeiect dr. Maria 

Mândoarne

Lunar, proiect Mărţişor peste Banat (operaţiuni de tragere la sorti a firului de 
mărţişor prin aracet)... resdponsabil proeict dr. Maria Mândroane

• Seminarii/S impozioane/Conqrese 

dr.Hadiji Maria

Meşteşugul olăritului în Banat. Cazurile centrelor de ls Biniş (jud. Caraş- 

Severin ) şi Jupâneşti (jud. Timiş), Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, 14-15 

iunie 2018, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane

dr.Balaci Cătălin

Participarea la Simpozionul Internaţional al Muzeului Regimentului de Graniţă 
de la Caransebeş, cu tematica: Gastonomie şi antropologie culturală, caietul de 
reţete al luliei

Serile Patrimoniului I, Serile Patrimoniului I I , luna iunie -  Manifesăstri legate 
de anul patrimoniului cultural, Direcţia de Cultură a Judeţului Timiş

Muzeoqra IA Marius Matei

Portul tradiţional din Banatul de câmpie . Găteala Capului Sesiunea anuală 

de com unicări ş tiin ţifice , 14-15 iunie 2018, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane,
7 7 '  1 5 ? '

Deva
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dr. Milin Andrei

Participarea la Simpzionul internaţional de Etnologie, în luna mai 2018, 
organizat de Centrul de Cultură şi Arta a judeţului Arad în colaborare cu Consiliul 
Judeţean Arad.

Participarea la Simpozionul organizat de Muzeul Naţional al Satului Dimitrie 
Gusti, Ziua M uzeului S atu lu i -  82 de an i de existenţă, în luna mai 2018 Participare 
la întâlmirea anuală a Asociaţiei muzeelor în aer liber din România, în perioada 12 -  
13 iunie 2018

Participare la Simpozionul Astra Multicultural. Patrimoniu cultural. Valoare. 
Perspective., organizat de Complexul Muzeal Astra din Sibiu, în perioada 13 -  15 
iulie 2018

Muzeograf lATraia loan

Participarea la simpozionul internaţional ’’Mărţişorul la români” la 

Vladimirovaţ-Serbia în data de 10 martie 2018.

Participarea la simpozionul internaţional ’ Oameni de seamă ai Banatului” la 

Uzdin-Serbia în data de 21 aprilie 2018

Participarea la sesiunea de comunicări stiinţifice „Aradul istorie şi 

administraţie” tinută la Primăria oraşului Arad în data de 11-12 mai 2018.

Conservator general Lidia Lefer

Conservarea tex tile lo r etnografice  Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, 14

15 iunie 2018, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

• Materiale predate pentru publicaţii de specialitate:

Editare carte

Publicaţii

Portul tradiţional din Banatul de Câmpie. Găteala capului.Autori Marius Matei, dr. 

Hadiji Maria

Centenar Etnografic, Ed. Armanis, Sibiu-Bistriţa, Alexandru Constantin Chituţă, 
Marius Matei
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Zestre Bănăţeană, Ed. Palatul Culturii, Iaşi, Marius Matei

Tezaur Etnografic. Costumul naţional românesc din Banat, Ed. Institutului Cultural 
din Voivodina, Zrenjanin, Ed. Eurostampa, Timişoara, România-Serbia, Marius Matei

Spaţii vizuale, Ed. Eurostampa, Timişoara, Marius Matei, Cristian Graure 
Maria - volum de poezie religioasăsi în g ra i, dr. Maria Mândroane

Pau Tărbaţiu, O încercare de monografie a Banatului, volum îngrijit de dr. Maria 

Mândroane sub tipar

Ion Nicola , Poezii, volum îngrijit de dr. Maria Mândroane, sub tipar 

Huma bogdan Refren, volum îngrijit de dr. Maria Mândroane, sub tipar

Susani. Cercetări monografice, Autori dr. Balaci Cătălin , Traia loan, sub tipar

Memoria Satu lu i Românesc, vol. XVI/XVII 2017-2018 Ed. Eurostampa, ediţie 

îngrijită de Marius Matei, sub tipar

• A rtico le /stud ii 

Dr. Maria Hadiji

Reminiscenţe ale Marelui Zeu (Cavalerul Trac; Cavalerii Danubieni) în cultura 

populară românească în Timisiensis. Revista Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului 

Timiş, nr. 1-2 / anul XXV, 2018 ed. Eurostampa, Timişoara

Muzeograf IA Marius Matei

Nicolae Firu, un bănţean printre ardeleni în Timisiensis. Revista Centrului de Cultură 
şi Artă al Judeţului Timiş, nr. 1-2 / anul XXV, 2018 ed. Eurostampa, Timişoara

• Apariţii în mass/media, in terviuri si em isiuni

Colaborarea săptămânală cu radioul la emisiunea Dum inica la prânz dr. Maria 
Mândroane
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Colaborarea cu mass-media locală în vederea promovării şi valorificării obiectivelor 

muzeului şi muncii de cercetare a muzeografilor.Muzeograf IA Traia Ioan

• Proiecte educaţionale în parteneriat

I.Săptămâna altfel în muzeu

Activităţi de pedagogie muzeală-vizite tematice şi ateliere de

creativitate

Ghidaje de specialitate -colectivul de muzeografi

3.Ziua C opilu lu i în muzeu- activităţi educaţionale de cunoaştere a 

patrimoniului muzeal şi a ocupaţiilor tradiţionale

Servicii culturale oferite de institu ţie  in cadrul program elor proprii, rezultate 

din m isiunea acesteia, altele decât cele din program ul m inimal, după caz

Colectivul de specialişti ai muzeului au fost solicitaţi să participe de mai multe 

ori în cadrul unor dezbateri publice (fie în faţa unui public avizat fie la televiziune) 

unde în calitate de specialişti părerea lor a fost ascultată în subiecte conexe cu 

principala misiune a muzeului.

Pe lângă activităţile centrale ale unui muzeu (conservare, valorificare, 

patrimoniu), Muzeul Satului Bănăţean a mai fost implicat şi în proiecte educaţionale 

speciale (cu Universitatea de Vest din Timişoara) prin care mai multe grupe de 

studenţi şi-au efectuat practica de specialitate împreună cu specialiştii muzeului 

(responsabil de proiect dr. Balaci Cătălin, dr. Andrei Milin)

Activ ita te  de pedagogie muzeală:

1. Săptămâna altfel în muzeu

Ateliere de creaţie cu copiii ( atelier de ceramică, atelier de pictură, atelier de 
împletituri) - resdponsabil proeict dr.Matei Cosmin

Ateliere de mărţişor-responsabil proiect dr. Maria Mândroane

întâlniri de lucru legate de Mărţişor- responsabil proiect dr. Maria Mândroane

2. Z iua Copilu lui în muzeu
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- activităţi educaţionale de cunoaştere a patrimoniului muzeal şi a ocupaţiilor 
tradiţionale, responsabil dr. Matei Cosmin.

-ateliere demonstrative şi de creaţie ( ceramică, pictură, împletituri, copletări 

chestionare obictive muzeu etc. ) responsabil dr. Matei Cosmin 

Dezvoltarea şi promovarea ofertei educaţionale a muzeului pentru vizitele 

grupurilor de preşcolari şi elevi în şcolile cu care muzeul are parteneriate încheiate:

Voluntaria t cu elevi şi studenţi

-  În perioada propice voluntarii participă la activităţi de ecologizare a spaţiului: 

adunat crengi, cosit iarba în curţile gospodăriilor.

-  În Săptămâna altfel a şcolilor şi de 1 iunie, când avem un public tânăr 

numeros, voluntarii, elevii şi studenţii devin ghizi pentru cei mici.

Concluzionând, în intervalul ianuarie - iulie 2018 la activităţile de pedagogie 

muzeală programate, organizate şi coordonate în muzeu (cu durata de 2 ore) au 

participat 550 preşcolari şi elevi

-  A lte serv ic ii oferite com unită ţii căreia se adresează institu ţia , după caz; 

Consultanţă de specialitate la cerere.

Propuneri pentru următoarea perioada de raportare a managementului privind 

indicele de ocupare a spa ţiilo r destinate benefic iarilor

Pentru ultima parte a anului 2018 şi pentru anul 2019 ne propunem 

continuarea procesului de reorganizarea conform standardelor muzeale, a 

depozitului în care au fost mutate în anul 2015, obiectele de patrimoniu (din 

obiectivul Casa Naţională, în care au fost adăpostite povizoriu), în urma achiziţionării 

unui mobilier adecvat depozitării obiectelor de partimoniu. În aceeaşi ordine de idei, 

ne propunem reorganizarea din punct de vedere ştiinţific a depozitiului de ceramică 

şi obicete de uz casnic, precum şi mutarea în clădirea pavilionară a fişotecii, 

fototecii, plăclor de sticlă, diapozitivelor şi arhivei documentare adăpostite în condiţii 

improprii, în obiectivul muzeal Şcoala de la Bârna, ca urmare a încheierii pînă la 

sfârşitul anului a procesului de realizare a mobilierului metalic, special adaptat la 

noile condiţii de depozitare, conform standardelor de conservare şi a mutării în noul 

sediu administrativ, într-un spaţiu special amenajat.

Având în vedere faptul că, anul 2018 este anul Centenarului precum şi în 

contexul Tim işoara Capitală Europeană a C ulturii 2021, Agenda Culturală a
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Muzeului Satului Bănăţean pe anul în curs cuprinde de asemenea destule propuneri 

de expoziţii temporare şi alte manifestări culturale (însumând un număr de 43) 

pentru ca indicele să se menţină la acelaşi nivel ridicat de ocupare a spaţiilor 

destinate beneficiarilor.

Ne-am propus şi am realizat în prima parte a anului 2018, de asemenea, derularea 

unor activităţi: ecoactive (activităţi de educaţie ecologică şi ecoturism, de punere în 

valoare muzeului şi a patrimoniului său natural), interactive (activităţi care prin 

specificul lor să realizeze un arc în timp, pe de o parte, şi a unui arc în spaţiu, pe de 

altă parte, pentru aducerea laolaltă a oamenilor din cartier, oraş, regiune şi de ce nu 

a turişilor din toate părţile Europei, reduncâd astfel pe cât posibil fenomenul de 

„singur în mulţime”, dezrădăcinarea, înstrăinarea, însingurarea,prin amenajarea 

unor spaţii moderene dedicate artelor, meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale dar şi 

cotidiene, Activarium (Hub cultural prin cooperarea muzeelor dar şi a altor instituţii 

de cultură din zona DEKAMT, avân ca obiectiv promovarea reciprocă şi elaborarea 

unor strategii comune de acţiune , pentru a intregra cultura ţi diveristatea în 

activităţile curente ale comintăţii), atractive (activităţi de atragere a publicului şi 

apropierea acestuia de muzeu prin amanejarea unor spaţii noi şi atractive, de 

comunicare, schimburi de idei, în care vor fi etalate sub formă de reproduceri, 

machete postere, bannere ale obiectivelor sau ale pieselor de patrimoniu importante 

din cadrul colecţiilor muzeului), com unicative (măsuri pentru creşetera vizibilităţii 

muzeului şi a colecţiilor sale la nivel, regional, national şi euro-regional), d ig iactive

(măsuri în vedera creării unui muzeu virtual, digitalizarea colecţiilor şi

accesibilizarea lor din orice colţ al lumii).

De asemenea, acordăm o mai mare importanţă obiectivului: stim ularea

activ ită ţilo r specifice şi a in s titu ţiilo r im plicate în educaţia culturală a 

cetă ţen ilor şi creşetera v iz ib ilită ţii muzeului şi a co lec ţiilo r sale la nivel, 

regional, national şi euroregional prin următoarele propuneri şi activităţi: 

relaizarea unui album al obiectivelor aflate în circuitul muzeal (bilingv) -  la care se 

lucrează intens, realizarea de expoziţii şi cataloage de colecţie (colecţia de ţesături 

de interior, colecţia de costum popular şi găteala capului /podoabe, colecţia de 

icoane/obiecte de cult/pictură naivă şi albume, colecţia de ceramică, colecţia de 

arhitectură populară, colecţia de obiecte de uz casnic, industrie casnică şi

meşteşuguri), ghiduri de prezentare bilingve utile atât turiştilor din ţară cât mai ales
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celor străini, broşuri şi pliante în limba romănă dar şi în două şi chiar trei limbi de 

circulaţie, conţinând informaţii utile legate de traseul de vizitare, obiectivele aflate în 

circuitul muzeal, colecţiile muzeului, obiecte de patrimoniu reprezentative, activităţi 

culturale şi educative desfăşurate de către Muzeului Satului Bănăţean.

INDICATORI CULTURALI

Prevăzuţi în Planul de management 2015 -  2018 (în paranteze, propunerile din 
Raportul de activitate al anului anterior). Cu roşu, realizarea indicatorilor din anii 2015,
2016, 2017, 2018 -  până la 31 iulie.

Nr. An de 31.07.

crt. Indicatori culturali
referinţă

2014
2015 2016 2017 2018

Număr vizitatori 42.000/ 45.000/ 48.000/ 50.000/ 52.000/

1 70.000 79.000 85.000 50.000

Realizarea de activităţi 12 15/ 20/ 21 (20)/ 24/

2
cultural specifice 
(simpozioane, expoziţii), 
programe educative 
conferinţe, manifestări 
interdisciplinare etc.

35 32 38 18

3 Publicare lucrări de 3 4/ 5/ 6 (5)/ 7/
specialitate, pliante

11 9 9 7

4 Sprijinirea metodologică a 2 3/ 3/ 4 (3)/ 4/
punctelor muzeale rurale şi

3 3 3 3asistenţă în elaborarea
monografiilor de localităţi

Publicarea anuarului ştiinţific 1 1/ 1/ 1/ 1/

5
internaţional

1 1 0 0

Servicii de specialitate 2 2/ 2/ 2 (4)/ 2/

6
prestate pentru instituţii

2 8 12 3

Participare la sesiuni 5 8/ 8/ 9 (8)/ 10/
ştiinţifice
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7 19 15 14 12

8 Proiecte cu finanţare 1 2/ 3 (0)/ 3 (0)/ 3 (0)/
internaţională

1 0 0 0

Proiecte etnologice 1 1/ 1/ 2 (1)/ 2/

9
internaţionale multianuale

1 1 2 2

10 Continuarea lucrărilor de
evidenţă a patrimoniului :

400
500/ 600/ 650(600)/

650/

500

clasare, informatizare, baze 
de date 600 750 800

11 Număr de apariţii în presă 10 19/ 24 (250)/ 26 (250)/ 28/

700 750 800 450

12 Materiale de promovare 8 8/ 10/ 10/ 10/

35 27 33 18

Perfecţionarea personalului-

13
numărul de angajaţi care au 
urmat diverse forme de 3 6/ 8 (7)/ 3 (8)/ 3/(9)/

perfecţionare 4 6 8 9

Din tabelul care conţine indicatorii culturali rezultă următoarele:

1. Numărul de vizitatori a crescut an de an. Procentual, în 2015 a crescut cu 
155%, în 2016 a crescut cu 164%, în 2017 a crescut cu 170%

2. Activităţile specifice muzeului au crescut astfel: în 2015 cu 233%, în 2016 
cu 160%, în 2017 cu 190%, iar în 2018 sunt în curs de de desfăşurare.

3. Publicarea lucrărilor de specialitate a cunoscut o creştere semnificativă, 
astfel: în 2015 cu 275%, în 2016 cu 180%, în 2017 cu 180%, iar în 2018 
lucrările sunt în curs de realizare.

4. Participarea specialiştilor muzeului la sesiuni ştiinţifice a crescut an de an, 
MSBT fiind astăzi una dintre instituţiile muzeale în aer liber prezentă la mai 
toate sesiunile ştiinţifice de ţinută din România. Astfel, numărul 
participărilor a crescut de la an la an: în 2015 cu 237,5%, în 2016 cu 
187%, în 2017 cu 175%, iar în 2018 trendul este acelaşi.

5. Aproape toţi indicatorii culturali prevăzuţi în Planul de management au fost 
depăşiţi net, cu o singură excepţie, şi anume nerealizare anuarului pe anul
2017, din motive exclusiv externe. El a fost realizat, dar nu a fost tipărit în 
anul 2017.
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C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri 

de restructurare şi -sau de reorganizare, pentru mai 

buna funcţionare, după caz
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1. Măsuri de organizare internă 01.01.2015 -  31.07.2018

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara funcţionează conform Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Timiş şi completat de 

Regulamentul intern.

Instituţia este condusă de un manager care se ajută în luarea deciziilor de 

organisme colegiale cu rol consultativ: Consiliul de Administraţie, Consiliul Ştiinţific şi 

Consiliul de Conducere al muzeului.

Activitatea managerului este sprijinită de contabilul-şef, şeful Secţiei de 

etnografie şi şeful Biroului de Achiziţii, Investiţii, Administrativ şi Tehnic.

Managerul asigură conducerea activităţii instituţiei şi coordonează direct 

activitatea celor din conducerea muzeului, conform legislaţiei în vigoare, pentru 

constituirea comisiilor de specialitate.

ANUL 2015

Personalul muzeului se structurează în:

- personal de conducere (4 persoane),

- personal de execuţie (35 de persoane), care se regăseşte în cadrul celor 8 

servicii (Secţia expoziţională în aer liber, Birou Achiziţii, Investiţii,

Administrativ, Tehnic, Compartiment Financiar Contabilitate, Compartiment 

Resurse Umane, Compartiment juridic, Compartiment Resurse umane, 

Compartiment restaurare-conservare şi Compartiment Muzeul viu. Personalul 

MSBT este încadrat pe funcţiile prevăzute în statul de funcţii al muzeului, 

aprobat de Consiliul Judeţean Timiş.

Noua Organigramă a MSB Timişoara a fost aprobată prin Hotărârea C.J. Timiş 

nr.129/15.07.2015;
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2. Propuneri priv ind m odificarea reglem entărilor interne

Propunere pentru modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii, având în 

vedere legislaţia actuală şi imposibilitatea acoperirii tuturor cerinţelor legislative cu 

personalul de care dispune muzeul. În acest sens există o notă de fundamentare 

care urmează să fie prezentată mai întâi Consiliului Ştiinţific, apoi Consiliului de 

Administraţie şi, în final, Consiliului Judeţean Timiş.

Propunere achiziţii servicii PSI, cu întocmirea în conformitate cu legislaţia în 

vigoare a actelor necesare şi a realizării tuturor cerinţelor legislative. Acest lucru a 

demarat în anul 2015.

Completarea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de muzeu.

Solicitare punct de vedere privind statutul copacilor aflaţi pe suprafaţa 

desfăşurată a muzeului, pentru a se clarifica cine, când şi cum se va ocupa de 

toaletarea copacilor şi de tăierea celor care sunt în pericol de a cădea. Este nevoie 

acută şi imediată de un răspuns clar, ferm pentru a putea administra în condiţii 

normale muzeul şi a nu pune în pericol viaţa celor care ne vizitează şi a celor care 

lucrează în muzeu.

Solicitare punct de vedere şi clarificare a situaţiei patrimoniale a 

Restaurantului La pădure, MSBT solicitând rezilierea contractului de închiriere cu 

firma care administrează restaurantul. Urmare a refuzului acesteia, MSBT a înaintat 

instanţei această solicitare. În ceea ce priveşte situaţia patrimonială, a autorizării 

construcţiei respective, singura în măsură să ofere un răspuns clar şi să decidă este 

Direcţia de patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, deoarece proprietarul 

Muzeului Satului Bănăţean Timişoara este, cf. CF, Judeţul Timiş - domeniu public, 

prin Consiliul Judeţean Timiş.

3. Sinteza activ ită ţii organism elor colegiale de conducere

în anul 2015 organismele colegiale de conducere s-au întrunit de 14 ori (două 

Consilii de administraţie şi 12 Consilii de conducere), de aici rezultând o frecvenţă de 

peste o întâlnire pe lună. Consiliul ştiinţific s-a întrunit de două ori, iar analizele
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pentru întreaga activitate culturală şi editorială au reliefat cursul ascendant al acestor 

activităţi la nivelul MSBT.

Comisiile desemnate pentru achiziţiile publice, pentru achiziţiile de patrimoniu, 

pentru avizarea restaurărilor, pentru recepţionarea materialelor achiziţionate şi a 

lucrărilor efectuate şi-au îndeplinit misiunea ori de câte ori au fost solicitate.

Pentru anul 2016, MSBT are un nou Consiliu ş tiin ţific , a lcătu it din:

Prof. univ. dr. Florin Draşovean, arheolog la Muzeul Banatului, prof. la 

Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Ioan-Viorel Boldureanu, etnolog, prof. la Universitatea de 

Vest Timişoara

Dr. loan Haţegan, cercetător ş tiin ţific  I, Academia Română, filiala Timişoara

Conf. univ. dr. Vasile Rămneanţu, istoric, prof. la Universitatea de Vest 

Timişoara

Dr. Cătălin Balaci, muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

Consiliu l de Adm in istra ţie  al MSBT este a lcătu it din:

Conf. dr. Delia Nadolu, prof. la Universitatea de Vest Timişoara

Doina Tărîlă -  director Direcţia Administraţie Publică Locală, Consiliul 

Judeţean Timiş

Radu-Adrian Pau -  consilier judeţean, director Filiala Teritorială Timiş -  

Mureş Inferior din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

Dănuţ Radosav, manager Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

Gabriel Tican, contabil-şef Muzeul Satului Bănăţean Timişoara
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4. Dinamica şi evoluţia resurse lor umane ale institu ţie i (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, m otivare-sancţionare)

La 31 decembrie 2015, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara avea 42 de 

p o s tu ri de muncă aprobate, din care 39 de lo cu ri de muncă ocupate ş i 3 locu ri 

de muncă vacante

Posturi de conducere - 4

Manager -  1 post 

Contabil Şef - 1 post 

Şef Secţie -  1 post 

Şef Birou -  1 post

Posturi de execuţie -  38 (din care 35 de posture ocupate si 3 posturi vacante) 

Număr Servicii -  8

1. Compartiment Financiar Contabilitate -  3 posturi ( 2- posturi economist, 1- 

post referent de specialitate);

2. Birou Achiz iţii, Investiţii, Adm in istrativ, Tehnic - 6 posturi ( 1- post inginer, 

1- post Inspector de specialitate,1- post administrator,

1 - post muncitor calificat, 1 - post curier, 1 - post şofer );

3. Com partim ent Resurse Umane - 1 post (1- post inspector de specialitate);

4. Com partim ent Jurid ic  - 1 post ( 1- post consilier juridic);

5. Com partim ent Relaţii Publice -  1 post ( 1- post muzeograf);

6. Secţia Expoziţională în aer liber -  13 posturi ( 1 - post cercetător ştiinţific 

7- posturi muzeograf , 2- posturi gestionar custode,

3- posturi supraveghetor muzeu);

7. Com partim ent Restaurare -  Conservare -  5 posturi ( 4- posturi restaurator,

1 - post conservator);

8. Com partim ent Muzeul Viu - 8 posturi ( 8- posturi supraveghetor muzeu)
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Cele trei posture vacante sunt:

Cercetător ştiinţific II -  va fi scos la concurs în primul semestru al anului 2016 

Muzeograf -  va fi scos la concurs în primul trimestru al anului 2016 

Şofer -  a fost scos la concurs 

Angajări

În 2015, la Muzeul Satului Bănăţean s-au angajat 6 persoane:

■ Gal Darius Lucian - supraveghetor

■ Istov Maria - supraveghetor

■ Rusu Violeta - supraveghetor

■ Patocksa Nadia - supraveghetor

■ Matei Cosmin Bogdan - supraveghetor

■ Coadă Constantin -  administrator

Perfecţionări

În anul 2015, dintre angajaţii Muzeului Satului Bănăţean 4 persoane au urmat 

cursuri de perfecţionare:

■ Florescu Corina Ramona a absolvit cursul ,, Expert accesare fonduri 

structurale şi de coeziune europeană” în cadrul CCIA Timişoara.

■ Marcu Dana Mihaela a absolvit cursul ,, Expert accesare fonduri 

structurale şi de coeziune europeană” în cadrul CCIA Timişoara.

■ Codrean Ecaterina a absolvit cursul ,, Contabilitate”, în cadrul CCIA 

Timişoara.

■ Dănuţ Radosav a absolvit cursul de „ Management”

Evaluări -  34 de persoane
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Promovări -  În 2015 s-au organizat două examene de promovare după cum 

urmează:

■ Matei Marius , promovare de la Muzeograf gradul I la Muzeograf gradul

Ia;

■ Lefter Lidia, promovare de la Conservator gradul II la Conservator gradul I

Pe parcursul anului 2015 s-au realizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

exerciţii de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, s-au făcut instructaje privind 

apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă şi s-au realizat instructaje privind 

sănătatea şi securitatea muncii.

Totodată, s-au efectuat de medicii de la Policlinica Profilaxis toate examenele 

medicale periodice, examenele medicale la angajare, conform evaluării de medicină 

a muncii cu respectarea HG 355/2007.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrim oniu lu i institu ţie i, îm bunătăţiri-

re funcţionalizări ale spa ţiilo r

După inaugurarea Pavilionului Administrativ şi Expoziţional din 15 noiembrie 

2013 situaţia spaţiilor destinate depozitelor, expoziţiilor şi birourilor s-a ameliorat într- 

o primă fază complet prin vernisarea expoziţiilor de bază (în număr de două), 

precum şi al altor expoziţii cu caracter temporar derulate pe parcursul anului 2014, 

indicele de ocupare a expoziţiilor este de 100%.

Pe parcursul anului 2015, prin mutarea depozitului de ţesături de interior şi costum 

popular, într-una din sălile destinate expoziţiilor de bază (din cauze explicate mai pe 

larg,în cele ce urmează mai jos), procentul a scăzut la 95%.

Agenda Culturală a anului 2016 cuprinde de asemenea propuneri de expoziţii 

temporare şi alte manifestări culturale (însumând un număr de 15 proiecte culturale 

ample) pentru ca indicele să se menţină la acelaşi nivel ridicat de ocupare a spaţiilor 

destinate beneficiarilor.
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În cursul anului 2015, ca urmare a nevoii de supraveghere imediată, a 

condiţiilor microclimatice a fost mutat depozitul de ţesături adăpostit în mod 

impropriu în obiectivul muzeal Casa Naţională de la Babşa, într-un spaţiu din 

construcţia pavilionară, unde standardele de depozitare sunt net superioare.

Pentru anul 2016 ne propunem, organizarea conform standardelor muzeale a 

depozitului sus amintit, inclusiv prin proiectarea şi achiziţionarea unui mobilier 

adecvat depozitării obiectelor de partimoniu.

De asemenea, definitivarea proiectul Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Timiş -  

Csongrad, Tradiţie şi Multiculturalitate, în cadrul căruia vor fi valorizate tradiţiile şi 

obiceiurile specifice naţionalităţilor din Banat în scopul evidenţierii multiculturalităţii 

acestui ţinut şi al convieţuirii armoniase între etnii, pentru care provincia bănaţeană 

este recunoscută ca reper valoric în ţară şi străinatate, care se va concretiza prin 

operaţionalizarea de funcţiuni specifice în cadrul unor infrastructuri turistice noi 

(cazul Timişoara) sau modernizate (cazul Csongrad) care să contribuie direct la 

accelerarea soluţionarii problematicii descrise, implicând cooperarea transfrontalieră 

a instituţiilor interesate.

Astfel se urmăreste creşterea atractivităţii ofertei turistice transfrontaliere în 

domeniul promovării interactive a valorilor culturale din zona transfronalieră de 

referinţă, a tradiţiilor, obiceiurilor şi a altor valori materiale şi imateriale prin realizarea 

şi modernizarea unei infrastructuri turistice specifice care are la bază implementarea 

Conceptului de muzeu viu al satului tradiţional, inclusiv dezvoltarea serviciilor pentru 

operarea adecvată şi punerea în valoare (promovare) a acestuia.

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/aud itării din partea

au torită ţilo r sau ale a lto r organism e de control, în perioada 1 ianuarie -  

31 decembrie 2015.

ANUL 2015

Pe parcursul anului 2015 la Muzeul Satului Bănăţean Timişoarta au avut loc 

două controale:

Un control de la ITM 

Un control de la PSI

137



Toate recomandările au fost respectate cu stricteţe. S-au executat în totalitate 

lucrările menţionate în procesele verbale ale celor două instituţii de control.

ANUL 2016

1.Măsuri de organizare internă

Personalul muzeului se structurează în:

- personal de conducere (4 persoane),

- personal de execuţie (38 de persoane), care se regăseşte în cadrul celor 

8 servic ii (Secţia expoziţională în aer liber, Birou Achiziţii, Investiţii, Administrativ, 

Tehnic, Compartiment Financiar Contabilitate, Compartiment Resurse Umane, 

Compartiment juridic, Compartiment Relaţii Publice, Compartiment Restaurare- 

Conservare şi Compartiment Muzeul Viu. Personalul MSBT este încadrat pe funcţiile 

prevăzute în statul de funcţii al muzeului, aprobat de Consiliul Judeţean Timiş.

Noua Organigramă a MSB Timişoara a fost aprobată prin Hotărârea C.J. Timiş 

nr.129/15.07.2015;

2. Propuneri priv ind m odificarea reglem entărilor interne

Propunere pentru modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii, având în 

vedere legislaţia actuală şi imposibilitatea acoperirii tuturor cerinţelor legislative cu 

personalul de care dispune muzeul.

în acest sens există o notă de fundamentare care a fost prezentată mai întâi 

Consiliului Ştiinţific, apoi Consiliului de Administraţie şi, în final, Consiliului Judeţean 

Timiş.
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Propunere achiziţii servicii PSI, cu întocmirea în conformitate cu legislaţia în 

vigoare a actelor necesare şi a realizării tuturor cerinţelor legislative. Acest lucru a 

demarat în anul 2015, iar în 2016 a continuat.

Completarea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de muzeu.

Solicitare punct de vedere privind statutul copacilor aflaţi pe 

suprafaţa desfăşurată a muzeului, pentru a se clarifica cine, când şi cum se va 

ocupa de toaletarea copacilor şi de tăierea celor care sunt în pericol de a cădea. 

Este nevoie acută şi imediată de un răspuns clar, ferm pentru a putea administra în 

condiţii normale muzeul şi a nu pune în pericol viaţa celor care ne vizitează.

Solicitare punct de vedere şi clarificare a situaţiei patrimoniale a 

Restaurantului La pădure, MSBT solicitând rezilierea contractului de închiriere cu 

firma care administrează restaurantul. Urmare a refuzului acesteia, MSBT a înaintat 

instanţei această solicitare. În ceea ce priveşte situaţia patrimonială, a autorizării 

construcţiei respective, singura în măsură să ofere un răspuns clar şi să decidă este 

Direcţia de patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, deoarece proprietarul 

Muzeului Satului Bănăţean Timişoara este, cf. CF, Judeţul Timiş - domeniu public.

Solicitare în vederea clarificării situaţiei patrimoniale a Muzeului Satului 

Bănăţean Timişoara.

3. Sinteza activ ită ţii organism elor colegiale de conducere

În anul 2016 organismele colegiale de conducere s-au întrunit de 12 ori (două 

Consilii de administraţie şi 10 Consilii de conducere), de aici rezultând o frecvenţă de 

peste o întâlnire pe lună. Consiliul ştiinţific s-a întrunit de două ori, iar analizele 

pentru întreaga activitate culturală şi editorială au reliefat cursul ascendant al acestor 

activităţi la nivelul MSBT.

Comisiile desemnate pentru achiziţiile publice, pentru achiziţiile de patrimoniu, 

pentru avizarea restaurărilor, pentru recepţionarea materialelor achiziţionate şi a 

lucrărilor efectuate şi-au îndeplinit misiunea ori de câte ori au fost solicitate.

Consiliu ş tiin ţific , a lcătuit din:
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Prof. univ. dr. Florin Draşovean, arheolog la Muzeul Banatului, prof. la 

Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

Prof. univ. dr. loan-Viorel Boldureanu, etnolog, prof. la Universitatea de 

Vest Timişoara

Dr. loan Haţegan, cercetător ş tiin ţific  I, Academia Română, filiala Timişoara 

Conf. univ. dr. Vasile Rămneanţu, istoric, prof. la Universitatea de Vest 

Timişoara

Dr. Cătălin Balaci, muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

Consiliu l de Adm in istra ţie  al MSBT este a lcătu it din:

Conf. dr. Delia Nadolu, prof. la Universitatea de Vest Timişoara 

Doina Tărîlă -  director Direcţia Administraţie Publică Locală, Consiliul 

Judeţean Timiş

Viorel Matei -  consilier judeţean

Dănuţ Radosav, manager, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

Gabriel Tican, contabil-şef, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

4. Dinamica şi evoluţia resurse lor umane ale institu ţie i (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, m otivare-sancţionare)

La 31 decembrie 2016, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara avea 42 de 

p o s tu ri aprobate, dintre care 38 de p o s tu ri ocupate ş i 4 p o s tu ri vacante 

Posturi de conducere - 4

Manager -  1 post 

Contabil Şef - 1 post 

Şef Secţie -  1 post 

Şef Birou -  1 post

Posturi de execuţie -  38 (dintre care 34 de posturi ocupate şi 4 posturi vacante) 

Număr Servicii -  8

1. Com partim ent Financiar Contabilitate -  3 posturi ( 2- posturi economist, 1- 

post referent de specialitate);

140



2. Birou Achiz iţii, Investiţii, Adm in istrativ, Tehnic - 6 posturi ( 1- post inginer, 1- 

post Inspector de specialitate,1- post administrator,1- post muncitor calificat, 1- post 

curier, 1 - post şofer );

3. Com partim ent Resurse Umane - 1 post (1- post inspector de specialitate);

4. Com partim ent Jurid ic  - 1 post ( 1- post consilier juridic);

5. Com partim ent Relaţii Publice -  1 post ( 1- post muzeograf);

6. Secţia Expoziţională în aer liber -  13 posturi ( 1- post cercetător ştiinţific 7- 

posturi muzeograf , 2- posturi gestionar custode, 3- posturi supraveghetor muzeu);

7. Com partim ent Restaurare -  Conservare -  5 posturi ( 4- posturi restaurator, 1- 

post conservator);

8. Com partim ent Muzeul Viu - 8 posturi ( 8- posturi supraveghetor muzeu)

Cele 4 ( patru) posturi vacante sunt:

Cercetător ştiinţific II -  va fi scos la concurs în primul semestru al anului

2017

Muzeograf -  va fi scos la concurs în primul semestru al anului 2017 

Cele două posturi Supraveghetor muzeu au fost scoase la concurs în 

primul trimestru al anului 2017.

Angajări

În 2016, la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara s-au organizat două concursuri 

pentru ocuparea a două posturi : Şofer, respectiv supraveghetor muzeu.

A fost ocupat doar postul de şofer, pentru postul de supraveghetor muzeu nu s-au 

înscris candidati, prin urmare postul a rămas vacant, urmând să se organizeze un 

nou concurs.

Perfecţionări

În anul 2016 au urmat cursuri de perfecţionare următorii angajaţi:

V îrtosu Adrian -- Management Financiar -  Bugetar, Contabilitatea Instituţiilor 

Publice şi a Proiectelor cu Finanţare Europeană;
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Marcu Dana -  Expert Achiziţii Publice;

Coadă Constantin - Practica Implementării şi Monitorizarea Sistermului de Control 

Intern/Managerial ( Ordin SGG Nr. 400/2015, OSGG Nr.200/201- 2016);

Dobrin Ovidiu Dan -  Metode Alternative de Combaterea a Biodegradării, 

Reducerea Poluării Interne din Muzee.

Gabriel Tican -  Contabilitate avansată

Dănuţ Radosav -  Managementul public modern -  Centrul de formare APSAP.

Evaluări performanţe profesionale ale angajaţilor:

Au fost evaluate din punct de vedere profesional, conform Regulamentului 

privind evaluarea performanţelor profesionale individuale aprobat prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş nr. 7/13.01.2011 - 33 de persoane.

Promovări -  În 2016 nu s-au organizat examene de promovare .

Pe parcursul anului 2016 s-au realizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

exerciţii de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, s-au făcut instructaje privind 

apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă şi s-au realizat instructaje privind 

sănătatea şi securitatea muncii.

Totodată, s-au efectuat de medicii de la Policlinica Profilaxis toate examenele 

medicale periodice, examenele medicale la angajare, conform evaluării de medicină 

a muncii cu respectarea HG 355/2007.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrim oniu lu i institu ţie i, îm bunătăţiri- 

re funcţionalizări ale spa ţiilo r

După inaugurarea Pavilionului Administrativ şi Expoziţional din 15 noiembrie 

2013 situaţia spaţiilor destinate depozitelor, expoziţiilor şi birourilor s-a ameliorat, 

într-o primă fază complet, prin vernisarea expoziţiilor de bază (în număr de două), 

precum şi a altor expoziţii cu caracter temorar derulate pe parcursul anilor 2014-
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2015 când indicele de ocupare a expoziţiilor era de 100%. Pe parcursul anului 2016, 

prin mutarea depozitului de ţesături de interior şi costume populare, într-una din 

sălile destinate expoziţiilor de bază (din cauze explicate mai pe larg, în cele ce 

urmează mai jos), procentul a scăzut la 95%.

Agenda Culturală a anului 2017 cuprinde de asemenea propuneri de expoziţii 

temporare şi alte manifestări culturale (însumând un număr de 37) pentru ca indicele 

să se menţină la acelaşi nivel ridicat de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.

În cursul anului 2016, ca urmare a supravegherii condiţiilor microclimatice, a 

fost mutat depozitul de ţesături, adăpostit în mod impropriu în obiectivul muzeal 

Casa Naţională de la Babşa, într-un spaţiu din construcţia pavilionară, nu cel 

preconizat iniţial, din cauza unor probleme ivite pe parcurs, respectiv infiltrarea apei 

în spaţiile prevăzute iniţial ca depozite.

Pentru anul 2017 ne propunem, organizarea conform standardelor muzeale a 

depozitului sus amintit, inclusiv prin proiectarea şi achiziţionarea unui mobilier 

adecvat depozitării obiectelor de partimoniu. În aceeaşi ordine de idei, ne propunem 

continuarea reorganizării depozitiului de cermică şi obiecte de uz casnic.

De asemenea, finalizarea proiectul Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Timiş -  

Csongrad, Tradiţie şi Multiculturalitate, în cadrul căruia sunt valorizate tradiţiile şi 

obiceiurile specifice naţionalităţilor din Banat în scopul evidenţierii multiculturalităţii 

acestui ţinut şi al convieţuirii armoniase între etnii, pentru care provincia bănaţeană 

este recunoscută ca reper valoric în ţară şi străinatate, se va concretiza prin 

operaţionalizarea de funcţiuni specifice în cadrul unor infrastructuri turistice noi 

(cazul Timişoara) sau modernizate (cazul Csongrad) care să contribuie direct la 

accelerarea soluţionarii problematicii descrise, implicând cooperarea transfrontalieră 

a instituţiilor interesate.

Astfel se urmăreste creşterea atractivităţii ofertei turistice transfrontaliere în domeniul 

promovării interactive a valorilor culturale din zona transfronalieră de referinţă, a 

tradiţiilor, obiceiurilor şi a altor valori materiale şi imateriale prin realizarea şi 

modernizarea unei infrastructuri turistice specifice care are la bază implementarea 

Conceptului de muzeu viu al satului tradiţional, inclusiv dezvoltarea serviciilor pentru 

operarea adecvată şi punerea în valoare (promovare) a acestuia.
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6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/aud itării din partea 

au to rită ţilo r sau ale a lto r organism e de contro l, în perioada 1 ianuarie -  31 

decembrie 2015.

Pe parcursul anului 2016 la Muzeul Satului Bănăţean Timişoarta au avut loc 

patru controale:

Un control Audit, Consiliul Judeţean Timiş

Un control al Camerei de Conturi Timiş

Un control al Corpului de control al preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş

Un control de la PSI

Toate recomandările au fost respectate cu stricteţe. S-au executat în totalitate 

lucrările menţionate în procesele verbale ale celor două instituţii de control, cu 

specificaţia că, în urma controlului PSI, urmează ca în prima jumătate a anului 2017 

să se obţină autorizaţia de funcţionare a Pavilionului administrative.

În ceea ce priveşte controlul Camerei de Conturi Timiş, am respectat cu 

stricteţe măsurile lăsate spre a fi rezolvate, atât cât intra în atribuţiile noastre şi atât 

cât am avut expertiza necesară pentru a solutiona măsurile respective.

ANUL 2017

1. Măsuri de organizare internă

Personalul muzeului se structurează în:

- personal de conducere (4 persoane),

- personal de execuţie (41 de persoane), care se regăseşte în cadrul celor

8 servicii (Secţia expoziţională în aer liber, Birou Achiziţii, Investiţii,
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Administrativ, Tehnic, Compartiment Financiar Contabilitate,

Compartiment Resurse Umane, Compartiment Juridic, Compartiment Relaţii 

Publice, Compartiment Restaurare-Conservare şi Compartiment Muzeul Viu. 

Personalul MSBT este încadrat pe funcţiile prevăzute în statul de funcţii al 

muzeului, aprobat de Consiliul Judeţean Timiş.

Noua Organigramă a MSB Timişoara a fost aprobată prin Hotărârea C.J. Timiş 

nr.304/19.12.2017;

2. Propuneri priv ind m odificarea reglem entărilor interne

în anul 2017 s-a realizat Contractul Colectiv de Muncă, aprobat de ITM la

sfârşitul lunii decembrie.

A fost realizat un nou Cod e tic .

A fost realizat un nou Regulament Intern, care a intrat în vigoare în ianuarie

2018

S-au format, urmare a deciziilor managerului, Com isia de monitorizare,

Comisia de etică si Echipa de riscuri.

S-a realizat Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Comisiei de 

monitorizare.

S-a realizat Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Comisiei al 

Echipei riscuri.

Este în lucru un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare,

S-au făcut două solicitări către Consiliul Judeţean Timiş, cu propuneri 

concrete de modificare a Organigramei şi a Statului de funcţii, având în vedere 

nevoile muzeului, legislaţia actuală şi imposibilitatea acoperirii tuturor cerinţelor 

legislative cu personalul de care dispune muzeul.

în acest sens există o notă de fundamentare care a fost prezentată mai întâi 

Consiliului Ştiinţific, apoi Consiliului de Administraţie şi, în final, Consiliului Judeţean 

Timiş.

Cea de-a doua adresă a primit un răspuns din partea CJ Timiş, parte din 

solicitările noastre primind aviz favorabil din partea ordonatorului principal de credite.

145



S-a propus achiziţionarea de servicii PSI, cu întocmirea în conformitate cu 

legislaţia în vigoare a actelor necesare şi a realizării tuturor cerinţelor legislative. 

Acest lucru a demarat în anul 2015, iar în 2016 şi 2017 a continuat.

S-a solicitat un punct de vedere privind statutu l copacilo r aflaţi pe 

suprafaţa desfăşurată a muzeului, pentru a se clarifica cine, când şi cum se va 

ocupa de toaletarea copacilor şi de tăierea celor care sunt în pericol de a cădea. 

Este nevoie acută şi imediată de un răspuns clar, ferm pentru a putea administra în 

condiţii normale muzeul şi a nu pune în pericol viaţa celor care ne vizitează.

S-au transmis adrese către Consiliul Judeţean Timiş, în vederea clarificării 

situaţiei patrimoniale a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

Pe tot parcursul anului, s-au făcut toate demersurile necesare pentru a realiza 

o nouă măsurătoare TOPO, cu înscrisul fiecărei clădiri în CF, fără de care nu se 

poate realiza nicio investiţie la MSBT, Primăria municipiului Timişoara neacordând 

Autorizaţie de construire. S-a ajuns la un ultim aviz de la Primărie, pe care sperăm 

să-l obţinem la începutul anului 2018, pentru a putea demara lucrările de investiţii pe 

care ni le-am propus.

3. Sinteza activ ită ţii organism elor colegiale de conducere

În anul 2017 organismele colegiale de conducere s-au întrunit de 14 ori (două 

Consilii de administraţie, două Consilii Ştiinţifice şi 10 Consilii de conducere), de aici 

rezultând o frecvenţă de peste o întâlnire pe lună.

Consiliul de Administraţie a fost informat de situaţia la zi a Muzeului Satului 

Bănăţean Timişoara, iar în cadrul şedinţelor toţi membrii Consiliului au avut 

propuneri în ceea ce priveşte bunul mers al entităţii.

Consiliul ştiinţific s-a întrunit de două ori, iar analizele pentru întreaga activitate 

culturală şi editorială au reliefat cursul ascendant al acestor activităţi la nivelul 

MSBT.

Comisiile desemnate pentru achiziţiile publice, pentru achiziţiile de patrimoniu, 

pentru avizarea restaurărilor, pentru recepţionarea materialelor achiziţionate şi a 

lucrărilor efectuate şi-au îndeplinit misiunea ori de câte ori au fost solicitate.

Consiliu ştiinţific, alcătuit din:
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Prof. univ. dr. Florin Draşovean, arheolog la Muzeul Banatului, prof. la 

Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

Prof. univ. dr. loan-Viorel Boldureanu, etnolog, prof. la Universitatea de 

Vest Timişoara

Dr. loan Haţegan, cercetător ş tiin ţific  I, Academia Română, filiala Timişoara 

Conf. univ. dr. Vasile Rămneanţu, istoric, prof. la Universitatea de Vest 

Timişoara

Dr. Cătălin Balaci, muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

Consiliul de Administraţie al MSBT este alcătuit din:

Conf. dr. Delia Nadolu, prof. la Universitatea de Vest Timişoara 

Doina Tărîlă -  director Direcţia Administraţie Publică Locală, Consiliul 

Judeţean Timiş

Nicolae Oprea -  consilier judeţean

Dănuţ Radosav, manager, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

Gabriel Tican, contabil-şef, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

4. Dinamica şi evoluţia resurse lor umane ale institu ţie i (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, m otivare-sancţionare)

La 31 decembrie 2017, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara avea 45 de 

posturi aprobate, din care 40 de posturi ocupate şi 5 posturi vacante

Posturi de conducere - 4

Manager -  1 post 

Contabil Şef - 1 post 

Şef Secţie -  1 post 

Şef Birou -  1 post

Posturi de execuţie -  41 (din care 36 de posturi ocupate şi 5 posturi vacante) 

Număr Servicii -  8
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9. Compartiment Financiar Contabilitate -  3 posturi ( 3- posturi economist,);

10. Birou Achiz iţii, Investiţii, Adm in istrativ, Tehnic - 9 posturi

( 1- post Inginer, 2 posturi Inspector de specialitate,1- post Administrator,

1- post Muncitor calificat, 1- post Referent, 1- post Şofer, 2 posturi Îngrijitor );

11. Com partim ent Resurse Umane - 1 post (1 - post Inspector de specialitate);

12. Com partim ent Jurid ic  - 1 post ( 1- post Consilier Juridic);

13. Com partim ent Relaţii Publice -  1 post ( 1- post Muzeograf);

14. Secţia Expoziţională în aer liber -  13 posturi

( 1- post Cercetător Ştiinţific, 7 posturi Muzeograf , 2- posturi Gestionar custode,

3- posturi supraveghetor muzeu);

15. Com partim ent Restaurare -  Conservare -  5 posturi ( 4- posturi Restaurator,

1- post Conservator);

16. Com partim ent Muzeul Viu - 8 posturi ( 8- posturi Supraveghetor muzeu)

Cele 5 ( c inci) posturi vacante sunt:

Cercetător ştiinţific II ;

Supraveghetor muzeu ;

Inspector de specialitate gradul I ;

Două posturi de îngrijitor .

Angajări - 4

În 2017, la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara s-au organizat concursuri 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Inspector de specialitate gradul I ;

Inspector de specialitate gradul II ;

Referent treapta I ;

Muzeograf grad Debutant ;

Supraveghetor muzeu ..
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Au fost ocupate următoarele posturi

a. Inspector de specialitate gradul II;

b. Referent treapta I ;

c. Muzeograf, grad debutant ;

d. Supraveghetor muzeu.

Au rămas vacante următoarele posturi:

Inspector de specialitate gradul I ;

Două posturi Îngrijitor;

Un post Cercetător Ştiinţific II;

Un post Supraveghetor muzeu.

Promovări - 7

În 2017, la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara s-au organizat 

următoarele examene de promovare :

■ Examen promovare din funcţia contractuală de execuţie Inginer gradul I 

în funcţia contractuală de execuţie Inginer gradul IA ;

■ Examen promovare din funcţia contractuală de execuţie Economist

gradul I în funcţia contractuală de execuţie Economist gradul IA ;

■ Examen promovare din funcţia contractuală de execuţie Restautator gradul

II în funcţia contractuală de execuţie Restaurator grad I:

■ Examen promovare din funcţia contractuală de execuţie Restaurator

treapta I în funcţia contractuală de execuţie Restaurator treapta IA;

■ Examen promovare din funcţia contractuală de execuţie Gestionar

custode treapta I în funcţia contractuală de execuţie Gestionar custode 

treapta IA;

■ Examen promovare din funcţia contractuală de execuţie

Referent treapta IA,în funcţia contractuală de execuţie Economist gradul 

II;
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■ Examen de promovare din funcţia contractuală de execuţie

Economist gradul II , în funcţia contractuală de execuţie Economist 

gradul I

Perfecţionări

În anul 2017 au urmat cursuri de perfecţionare următorii angajaţi:

Tican Gabriel -- Gestionarea Sistemului de Control Intern/ Managerial 

V îrtosu Adrian -- Noul Cod Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală;

Marcu Dana -  Expert Prevenire şi Combatere a Corupţiei;

Apostu Marius -  Salarizarea în instituţiile publice;

Hadiji Maria - Modalitaţi de etalare a valorilor patrimoniului cultural zonal;

Lefter Lidia - Modalitaţi de etalare a valorilor patrimoniului cultural zonal; 

Mândroane Maria - Modalitaţi de etalare a valorilor patrimoniului cultural zonal 

Dănuţ Radosav -  Metode moderne de eficientizare a activităţii instituţionale;

Evaluări : 37 de persoane

Au fost evaluate din punct de vedere profesional, conform Regulament 

privind evaluarea performanţelor profesionale individuale aprobat prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş nr.07/13.01.2011 - 37 de persoane.

Pe parcursul anului 2017 s-au realizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

exerciţii de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, s-au făcut instructaje privind 

apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă şi s-au realizat instructaje privind 

sănătatea şi securitatea muncii.

Totodată, s-au efectuat de medicii de la Policlinica Profilaxis toate examenele 

medicale periodice, examenele medicale la angajare, conform evaluării de medicină 

a muncii cu respectarea HG 355/2007.

În anul 2017 nu a fost sancţionat nici un angajat, cu avertisment scris.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrim oniu lu i institu ţie i, îm bunătăţiri- 

re funcţionalizări ale spa ţiilo r
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După inaugurarea Pavilionului Administrativ şi Expoziţional din 15 noiembrie 

2013 situaţia spaţiilor destinate depozitelor, expoziţiilor şi birourilor s-a ameliorat, 

într-o primă fază complet, prin vernisarea expoziţiilor de bază (în număr de două), 

precum şi a altor expoziţii cu caracter temorar derulate pe parcursul anilor 2014

2015 când indicele de ocupare a expoziţiilor era de 100%. Pe parcursul anului 2016, 

prin mutarea depozitului de ţesături de interior şi costume populare, într-una din 

sălile destinate expoziţiilor de bază (din cauze explicate mai pe larg, în cele ce 

urmează mai jos), procentul a scăzut la 95%.

Programul minimal (Agenda Culturală) al anului 2018 cuprinde de asemenea 

propuneri de expoziţii temporare şi alte manifestări culturale (însumând un număr de 

43) pentru ca indicele să se menţină la acelaşi nivel ridicat de ocupare a spaţiilor 

destinate beneficiarilor.

În cursul anului 2016, ca urmare a supravegherii condiţiilor microclimatice, a 

fost mutat depozitul de ţesături, adăpostit în mod impropriu în obiectivul muzeal 

Casa Naţională de la Babşa, într-un spaţiu din construcţia pavilionară, nu cel 

preconizat iniţial, din cauza unor probleme ivite pe parcurs, respectiv infiltrarea apei 

în spaţiile prevăzute iniţial ca depozite.

Pentru anul 2018 ne propunem, organizarea conform standardelor muzeale a 

depozitului sus amintit, inclusiv prin proiectarea şi achiziţionarea unui mobilier 

adecvat depozitării obiectelor de partimoniu (o ultimă tranşă). În aceeaşi ordine de 

idei, ne propunem reorganizarea depozitiului de cermică şi obiecte de uz casnic, 

precum şi mutarea în clădirea pavilionară a fişotecii adăpostite în condiţii improprii, 

în obiectivul muzeal Şcoala de la Bârna.
7

De asemenea, finalizarea proiectul Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Timiş -  

Csongrad, Tradiţie şi Multiculturalitate, în cadrul căruia sunt valorizate tradiţiile şi 

obiceiurile specifice naţionalităţilor din Banat în scopul evidenţierii multiculturalităţii 

acestui ţinut şi al convieţuirii armoniase între etnii, pentru care provincia bănaţeană 

este recunoscută ca reper valoric în ţară şi străinatate, se va concretiza prin 

operaţionalizarea de funcţiuni specifice în cadrul unor infrastructuri turistice noi 

(cazul Timişoara) sau modernizate (cazul Csongrad) care să contribuie direct la
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accelerarea soluţionarii problematicii descrise, implicând cooperarea transfrontalieră 

a instituţiilor interesate.

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/aud itării din partea 

au to rită ţilo r sau ale a lto r organism e de contro l, în perioada 1 ianuarie -  31 

decembrie 2016.

Pe parcursul anului 2017 la Muzeul Satului Bănăţean Timişoarta au avut loc 

mai multe controale:

- Un contro l A ud it intern, Consiliu l Judeţean Tim is
7 7 7

- Patru controale ale Inspectoratu lui pentru S ituaţii de Urgenţă Banat 

Tim is
7

Primul control, în 06.04.2017 

Al doilea control, în data de 21.04.2017 

Al treilea control, în data de 29.04.2017 

Al patrulea control, în 05.05.2017

Neregulile constatate au fost remediate, iar ISU Banat a fost informat imediat, 

prin adresele nr. 471/10.05.2017 şi 605/31.05.2017, în care s-a arătat că deficienţele 

constatate au fost remediate.

Astfel:

1. Au fost asigurate fiabilitatea şi eficienţa mijloacelor de apărare împotriva 

incendiilor la HE -  6,7,9 şi HI -  11,13

2. Actele de autoritate, documentele şi evidenţele specifice au fost 

actualizate

3. Golurile de trecere ale conductorilor electrici au fost etanşate

4. S-au luat măsuri de înlăturare a materialelor combustibile din zona de 

amplasare a conductorilor electrici

5. S-a încheiat un contract cu o firmă autorizată pentru întocmirea 

documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.

Două controale de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timis, Secţia 5 Poliţie
■ 7 7 7 7 7
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1. Primul control, în 12.10.2017

2. Al doilea control, în 19.10.2017

Sarcinile transmise: Încheierea unui contract de mentenanţă cu o societate 

specializată pentru sisteme tehnice antiefracţie şi achiziţionarea unui seif metallic 

certificate.

În urma controlului, am încheiat un Contract de servicii mentenanţă, detecţie, 

avertizare incendiu , sisteme supraveghere video si sisteme avertizare efracţie, 

Contract nr. 1637/05.12.2017, pt. intervalul noiembrie-decembrie 2017 si, apoi, 

prelungit cu act adiţional până la 28.02.2018.

Referitor la seiful metalic pentru casierie - am demarat procedura de achiziţie 

dar nu am finalizat-o din cauza faptului că nu am gasit un seif care să fie certificat şi 

să corespundă ( ca mărime si preţ) nevoilor noastre.

Un contro l al Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Tim iş
» '  7

În urma controlului, au rezultat două rapoarte:

Primul raport, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin 

decizia directorului Camerei de Conturi Timiş nr 43 din 23.07.2010, Raport de 

fo llow -up, nr. 277/31.03.2017.

În acest Raport, auditorul Camerei de Conturi Timiş a opinat că 3 măsuri din 

Decizia 43/23.07.2010 nu au fost îndeplinite şi a lăsat 3 măsuri de ducere la 

îndeplinire. La această opinie, s-au făcut contestaţie, care a rămas fără răspuns.

Mai mult, pentru a încerca soluţionarea „situaţiei”, managerul Muzeului Satului 

Bănăţean Timişoara, prin Deciziile 18/20.06.2017, 19/21.06.2017 şi 39/01.09.2017 a 

numit o comisie care să stabilească întinderea prejudiciului şi recuperarea acestuia 

conform Deciziei Camerei de Conturi Timiş nr. 43/23.07.2010 şi al Raportului de 

Follow-up nr.277/31.03.2017, care consemnează faptul că măsurile 3, 7 şi 8 din 

Decizia 43/23.07.2010 nu au fost duse la îndeplinire.

Apoi, Comisia a solicitat managerului, prin adresa nr. 1227/09.10.2017, 

prelungirea termenului de desfăşurare a activităţii sale, cel puţin până la primirea 

unui răspuns (Decizie, Adresă etc) din partea Curţii de Conturi a României, Camera
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de Conturi Timiş la obiecţiunile managerului Radosav Dănuţ, depuse la Camera de 

Conturi Timiş cu nr.368/13.04.2017 (de la Muzeu) şi nr. 998/14.04.2017 (de la 

Camera de Conturi Timiş).

Pentru a putea lua o hotărâre legală şi pertinentă, managerul a adresat o 

nouă solicitare Camerei de Conturi Timiş, înregistrată cu nr. 52/18.01.2018, prin 

care cerea să i se răspundă la Obiecţiunile făcute, pentru ca reprezentanţii Comisiei 

să poată lua o decizie având toată documentaţia la dispoziţie.

Acum suntem în faza de aşteptare a unui răspuns din partea Camerei de 

Conturi Timiş, pentru a putea merge mai departe cu ducerea la îndeplinire a 

sarcinilor primite.

Menţionez că ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Timiş, a fost 

informat de îndată ce aceste etape s-au parcurs. Mai mult, am solicitat CJT o 

comisie care să facă cercetarea Deciziei 43/23.07.2010 şi a Raportului de follow-up 

nr. 277/31.03.2017, dar am primit un răspuns negativ.

Al doilea Raport de audit financiar, nr. 372/14.04.2017 şi Procesul-verbal nr. 

371/14.04.2017, al aceluiaşi auditor al Camerei de Conturi Timiş, s-a finalizat cu 

Încheiere nr. 95/26.07.2017 şi cu Decizia nr.9/2017, emisă de directorul Camerei de 

Conturi Timiş, prin care s-au lăsat 4 măsuri. Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a 

depus acţiune în contencios administrativ, în data de 25.08.2017.

ANUL 2018

1. Măsuri de organizare internă

Personalul muzeului se structurează în:

- personal de conducere (4 persoane),

- personal de execuţie (41 de persoane), care se regăseşte în cadrul celor

8 servicii:

- Secţia expoziţională în aer liber,
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- Birou Achiziţii, Investiţii, Administrativ, Tehnic,

- Compartiment Financiar Contabilitate,

- Compartiment Resurse Umane,

- Compartiment Juridic,

- Compartiment Relaţii Publice,

- Compartiment Restaurare-Conservare,

- Compartiment Muzeul Viu.

Personalul MSBT este încadrat pe funcţiile prevăzute în statul de funcţii 

al muzeului, aprobat de Consiliul Judeţean Timiş nr.730/02.07.2018

Noua Organigramă a MSB Timişoara a fost aprobată prin Hotărârea C.J. Timiş 

nr.304/19.12.2017;

2. Propuneri priv ind m odificarea reglem entărilor interne

În anul 2018, până la 31 iulie:

Este în lucru un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare,

În acest sens există o notă de fundamentare care a fost prezentată mai întâi 

Consiliului Ştiinţific, apoi Consiliului de Administraţie şi, în final, va fi adresată, 

Consiliului Judeţean Timiş.

S-a propus achiziţionarea de servicii PSI, cu întocmirea în conformitate cu 

legislaţia în vigoare a actelor necesare şi a realizării tuturor cerinţelor legislative. 

Acest lucru a demarat în anul 2015, iar în 2016 şi 2017 a continuat.

S-a solicitat, din nou, un punct de vedere privind statutu l copacilo r aflaţi pe 

suprafaţa desfăşurată a muzeului, pentru a se clarifica cine, când şi cum se va 

ocupa de toaletarea copacilor şi de tăierea celor care sunt în pericol de a cădea. 

Este nevoie acută şi imediată de un răspuns clar, ferm pentru a putea administra în 

condiţii normale muzeul şi a nu pune în pericol viaţa celor care ne vizitează.

Problema curăţeniei, a tăierii şi transportului ierbii şi a crengilor de pe întreaga 

suprafaţă a muzeului -  care este situat în pădure (circa 14,5 ha) trebuie 

reglementată urgent. Motivele sunt clare: legislaţia de mediu în vigoare ne obligă să
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întreţinem curăţenia în toată instituţia, atât pe timp de vară cât şi pe timp de iarnă, 

hotărâri succesive ale Consiliului Local Timişoara ne obligă, de asemenea, la 

întreţinerea curăţeniei inclusiv în spaţiile interioare ale instituţiei, iar pe de altă parte 

Curtea de Conturi a României a socotit prejudiciu întreaga sumă de bani plătită unei 

societăţi comerciale care s-a ocupat exemplar de curăţenia şi întreţinerea întregului 

muzeu.

S-au transmis adrese către Consiliul Judeţean Timiş, în vederea clarificării 

situaţiei patrimoniale a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

Pe tot parcursul anului 2017, ca şi în anul 2018 s-au făcut nenumărate 

demersuri necesare pentru a realiza o nouă măsurătoare TOPO, cu înscrisul fiecărei 

clădiri în CF, fără de care nu se poate realiza nicio investiţie la MSBT, Primăria 

municipiului Timişoara neacordând altfel Autorizaţie de construire. S-a ajuns la un 

ultim aviz de la Primărie, pe care sperăm să-l obţinem pe parcursul anului 2018, 

pentru a putea demara lucrările de investiţii pe care ni le-am propus. Întreaga 

documentaţie se află la Direcţia de Patrimoniu a Consiliului Judeţean Timiş.

3. Sinteza activ ită ţii organism elor colegiale de conducere

În anul 2018 organismele colegiale de conducere s-au întrunit de 8 ori (două 

Consilii de administraţie, două Consilii Ştiinţifice şi 4 Consilii de conducere), de aici 

rezultând o frecvenţă de peste o întâlnire pe lună.

Consiliul de Administraţie a fost informat de situaţia la zi a Muzeului Satului 

Bănăţean Timişoara, iar în cadrul şedinţelor toţi membrii Consiliului au avut 

propuneri în ceea ce priveşte bunul mers al entităţii. De asemenea, s-a discutat şi s

a ajuns la un numitor comun cu privire la nevoia imediată de achiziţionare de servicii 

juridice, în vederea redactării ac’iunilor şi reprezentării în instanţă a Muzeului Satului 

Bănăţean Timişoara, după ce juristul muzeului şi-a dat demisia, iar MSBT nu avea şi 

nu are un jurist consult care să ne reprezinte în instanţe.

Consiliul ştiinţific s-a întrunit de două ori, iar analizele pentru întreaga activitate 

culturală şi editorială au reliefat cursul ascendant al acestor activităţi la nivelul 

MSBT.
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Consiliu ştiinţific, alcătuit din:

Prof. univ. dr. Florin Draşovean, arheolog la Muzeul Banatului, prof. la 

Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Ioan-Viorel Boldureanu, etnolog, prof. la Universitatea de 

Vest Timişoara

Dr. loan Haţegan, cercetător ş tiin ţific  I, Academia Română, filiala Timişoara 

Conf. univ. dr. Vasile Rămneanţu, istoric, prof. la Universitatea de Vest 

Timişoara

Dr. Cătălin Balaci, muzeograf la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

Consiliul de Administraţie al MSBT este alcătuit din:

Conf. dr. Delia Nadolu, prof. la Universitatea de Vest Timişoara 

Doina Tărîlă -  director Direcţia Administraţie Publică Locală, Consiliul 

Judeţean Timiş

Nicolae Oprea -  consilier judeţean -  după alegerea în funcţia de 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, locul este vacant, urmând ca 

ordonatorul principal de credite să numească o altă persoană în component 

Consiliului de Administraţie

Dănuţ Radosav, manager, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

Gabriel Tican, contabil-şef, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

4. Dinamica şi evoluţia resurse lor umane ale institu ţie i (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, m otivare-sancţionare)

La 31 iulie 2018, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara avea 45 de posturi 

aprobate, din care 38 de posturi ocupate şi 7 posturi vacante

Posturi de conducere - 4

Manager -  1 post 

Contabil Şef - 1 post 

Şef Secţie -  1 post
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Şef Birou -  1 post

Posturi de execuţie -  41 (din care 34 de posturi ocupate şi 7 posturi vacante) 

Număr Servicii -  8

Compartiment Financiar Contabilitate -  3 posturi ( 3- posturi economist,);

Birou Achiz iţii, Investiţii, Adm in istrativ, Tehnic - 9 posturi ( 1- post Inginer, 2 

posturi Inspector de specialitate,1- post Administrator, 1- post Muncitor calificat, 1- 

post Referent, 1- post Şofer, 2 posturi Îngrijitor );

Com partim ent Resurse Umane - 1 post (1- post Inspector de specialitate);

Com partim ent Jurid ic  - 1 post ( 1- post Consilier Juridic);

Com partim ent Relaţii Publice -  1 post ( 1- post Muzeograf);

Secţia Expoziţională în aer liber -  13 posturi ( 1- post Cercetător Ştiinţific, 7 

posturi Muzeograf , 2- posturi Gestionar custode, 3- posturi supraveghetor 

muzeu);

Com partim ent Restaurare -  Conservare -  5 posturi ( 4- posturi Restaurator,

1- post Conservator);

Com partim ent Muzeul Viu - 8 posturi ( 8- posturi Supraveghetor muzeu)

Cele 7 ( şapte) posturi vacante sunt:

Jurist consult

Inspector de specialitate gradul II 

Cercetător ştiinţific II ;

Supraveghetor muzeu ;

Inspector de specialitate gradul I ;

Două posturi de îngrijitor .

Angajări - 1
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În 2018, până la 31 iulie, la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara s-au 

organizat concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Inspector de specialitate gradul I ;

Supraveghetor muzeu 

Îngrijitor

Au fost ocupate următoarele posturi :

Supraveghetor muzeu.

Au rămas vacante următoarele posturi (în urma demisiei unuia dintre 

supraveghetori, a unui inspector de specialitate gradul I -  resurse umane si a 

consilierului ju r id ic , precum si a transformării unui post din inspector de specialitate 

gradul I în inspector de specialitate gradul II

Un post Inspector de specialitate gradul I ;

Un post Inspector de specialitate gradul II;

Un post de Consilier juridic;

Două posturi Îngrijitor;

Un post Cercetător Ştiinţific II;

Un post Supraveghetor muzeu.

Promovări - 10

În 2018, la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara în urma examenelor de 

promovare, au fost promovaţi următorii:

■ Vîrtosu Adrian, în funcţia contractuală de economistgradul I -

■ Codrean Ecaterina, în funcţia contractuală de economist gradul II

■ Dobrin Ovidiu Dan, în funcţia contractuală de restaurator gradul I

■ Şepeţan Maria, în funcţia contractuală de gestionar custode tr. IA

■ Jijie loan, în funcţia contractuală de restaurator tr.IA

■ Ghiran Vasile, în funcţia contractuală de restaurator tr. IA
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■ Alexa Neculai, în funcţia contractuală de restaurator tr. IA

■ Botoca Sorin, în funcţia contractuală de consilier juridic gr.IA

■ Ciobanu Daniela, în funcţia contractuală de gestionar custode tr. I.

■ Manda Aurora, în funcţia contractuală de muzeograf gradul IA

Perfecţionări

În anul 2018, până la 31.07 la cursuri de perfecţionare (plătite) nu a 

participat niciun angajat. În anul 2018 aceste cursuri nu au fost bugetate. Cu toate 

acestea, urmare a unui parteneriat realizat cu domnul inginer Marius Dan Pascariu,

9 (nouă) angajaţi (muzeografi, restauratori şi conservatori) ai muzeului au participat 

la cursuri de restaurare şi conservare, teoretice şi practice, cursuri derulate pe 

parcursul a 6 săptămâni.

Evaluări : 37 de persoane

Au fost evaluate din punct de vedere profesional, conform Regulament 

privind evaluarea performanţelor profesionale individuale aprobat prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş nr.07/13.01.2011 - 37 de persoane.

Pe parcursul anului 2018, până la 31 iulie s-au realizat, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, exerciţii de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, s-au făcut 

instructaje privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă şi s-au realizat 

instructaje privind sănătatea şi securitatea muncii.

Totodată, s-au efectuat de medicii de la Policlinica Profilaxis toate examenele 

medicale periodice, examenele medicale la angajare, conform evaluării de medicină 

a muncii cu respectarea HG 355/2007.

În anul 2018 nu a fost sancţionat niciun angajat.
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ORGANIGRAMA:

Previzionare din Planul de management 2015 -  2018, cu an de referinţă 
2014.

Cu roşu, după slash, organigrama anilor 2015, 2016,2017,2018.

Nr.
crt.

Posturi Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Total 33 35/42 36/42 37/45 38/45
1 Conducere 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

2 Compartiment financiar- 
contabilitate

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3

3 Compartiment resurse umane, 
juridic

2/2 2/2 2/2 2/2 3/2

4 Sectia expozitionala pavilionara 
Sectia expozitionala in aer liber

13 15/13 16/13 16/13 16/13

5 Biroul achizitii, investitii, 
administrativ, tehnic

5 5/6 5/6 5/9 5/9

6 Compartimentul relatii cu publicul 1 1/1 1/1 1/1 1/1
7 Compartiment conservare - 

restaurare
5 5/5 5/5 6/5 7/5

8 Compartiment Muzeul Viu - 8 8 8 8

NOTĂ:

1. Compartimentul Muzeul viu a apărut ca urmare a realizării proiectului European 
Muzeul Viu si are în componeţa sa 8 supraveghetori, lucru care nu se regăsea în 
Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru 
Muzeul Satului Bănăţean Timisoara, în anul 2014.

2. Se observă cu uşurinţă că previziunile din Planul de management se regăsesc fidel 
în organigrama Muzeului Satului Bănăţean Timişoara în toţi cei 4 ani de 
management 2015-2018.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri- 

refuncţionalizări ale spaţiilor

După inaugurarea Pavilionului Administrativ şi Expoziţional din 15 noiembrie 

2013 situaţia spaţiilor destinate depozitelor, expoziţiilor şi birourilor s-a ameliorat, 

într-o primă fază complet, prin vernisarea expoziţiilor de bază (în număr de două),
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precum şi a altor expoziţii cu caracter temorar derulate pe parcursul anilor 2014

2015 când indicele de ocupare a expoziţiilor era de 100%. Pe parcursul anului 2016, 

prin mutarea depozitului de ţesături de interior şi costume populare, într-una din 

sălile destinate expoziţiilor de bază (din cauze explicate mai pe larg, în cele ce 

urmează mai jos), procentul a scăzut la 95%, pentru ca în 2017 să se revină la un 

indice maxim de ocupare.

Programul minimal (Agenda Culturală) al Muzeului Satului Bănăţean 

Timişoara pe anul 2018 cuprinde o mulţime de expoziţii temporare şi alte manifestări 

culturale, în aşa măsură încât indicele să se menţină la acelaşi nivel ridicat de 

ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/aud itării din partea 

au to rită ţilo r sau ale a lto r organism e de contro l, în perioada 1 ianuarie -  31 

decembrie 2016.

Pe parcursul anului 2018 la Muzeul Satului Bănăţean Timişoarta au avut loc 3 

controale:

- Două controale ale Inspectoratu lu i pentru S ituaţii de Urgenţă Banat

Neregulile constatate au fost remediate în mare măsură, iar ISU Banat a fost 

informat imediat.

Au mai rămas de soluţionat două probleme, dar de mare importanţă, şi 

anume:

1. realizare unei reproiectări a Pavilionului Administrativ, ca urmare a unor 

inadvertenţe între realitatea din teren şi proiectul initial, în vederea 

armonizării situaţiei reale din teren cu proiectul.

2. achiziţionarea unui generator S-a solicitat ca la rectificarea bugetară să fie 

allocate sume de bani care să acopere aceste cheltuieli bugetarea în anul 

2018 acestei activităţi,

Un contro l de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, Secţia 5 Poliţie
■ 7 7 7 * 7 7
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Sarcinile transmise: Încheierea unui contract de mentenanţă cu o societate 

specializată pentru sisteme tehnice antiefracţie şi achiziţionarea unui seif metallic 

certificate.

În urma controlului, am încheiat un Contract de servicii mentenanţă, detecţie, 

avertizare incendiu , sisteme supraveghere video si sisteme avertizare efracţie, 

Contract nr. 1637/05.12.2017, pt. intervalul noiembrie-decembrie 2017 si, apoi, 

prelungit cu act adiţional până la 28.02.2018.

Referitor la seiful metalic pentru casierie - am demarat procedura de achiziţie 

dar nu am finalizat-o din cauza faptului că nu am gasit un seif care să fie certificat şi 

să corespundă ( ca mărime si preţ) nevoilor noastre. Imediat ce vom avea bugetat, 

vom relua procedura de achiziţie.

În concluzie:

În perioada 01.01.2015 -  31.07.2018, la Muzeul satu lui Bănăţean au avut 

loc 17 (şaptesprezece) controale, după cum urmează:

- Două controale ale Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi
7 7

Tim iş (1 în 2016, 1 în 2017)

- Opt controale ale Inspectoratu lui pentru S ituaţii de Urgenţă Banat Tim iş

(1 în 2015, 1 în 2016, 4 în 2017 şi 2 în 2018)

- Două controale A ud it intern de la C onsiliu l Judeţean Tim iş (1 în 2016, 1

în 2017)

- Trei controale ale Inspectoratului de Poliţie Timiş, Secţia 5 Poliţie (2 în

2017, 1 în 2018)

- Un contro l al Corpului de contro l al Preşedintelui C onsiliu lu i Judeţean

Tim iş (în 2016)

- Un contro l de la ITM (în 2015)

În ceea ce priveşte măsurile luate, Muzeul Satului Bănăţean Tim işoara se află 

astăzi în următoarea situaţie:

În ceea ce priveşte m ăsurile lăsate de Curtea de Conturi: MSBT este 

parte în 5 dosare, aflate pe rol, iar în lunile august-septem brie va face trei 

acţiuni în instanţă în vederea recuperării p re jud ic iilo r constatate de Curtea de 

Conturi prin:
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1. Decizia 43/2010 şi Raportul de fo llow -up nr. 277/31.03.2017

2. Decizia 28/2016

În ambele cazuri au fos t demarate dem ersurile în vederea s tab ilir ii în tinderii 

pre jud ic iu lu i estim at de către Curte de Conturi a României, Camera de 

Conturi Tim iş, urmând ca în lun ile august şi septem brie 2018 să acţioneze 

în instanţă în vederea s tab ilir ii în tinderii pre jud ic iu lu i estimate şi în vederea 

recuperării integrale a acestor pre jud ic ii estimate.

În ceea ce priveşte so lic ită rile  reprezentanţilor ISU, Muzeul Satului 

Bănăţean Tim işoara s-a conform at întocm ai şi a făcut dem ersurile
7 7 7

necesare în vederea îndep lin irii urgente a so lic ită rilo r care nu au putut fi 

rezolvate pentru că necesită sume de bani considerabile, sume care pot fi 

obţinute la proxim a rectificare de buget.
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D.
Evoluţia situaţiei economico-financiare a 

instituţiei
9
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a. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate 01.01.2015 -  31.07 2018

Bugetu l de ven itu ri ş i che ltu ie li (2014, an de referinţă) 2015-2018

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2018

a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatori economici din tabelele de 
mai jos:

ANUL 2015
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PREVĂZUT ŞI REALIZAT

Nr.crt.

Categorii (Buget/2015)

Prevăzut/ 

2015 

(mii lei)

Realizat/ 

2015 

(mii lei)

Procente

de

realizare

(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL VENITURI (s.f.+s.d.) 3.850 3.245 84,3%

A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 2.855 2807 98,32%

I.V en itu ri totale de funcţionare,d.c.
2.855 2.807 98,32%

1.1 Venituri proprii 120 133 110,8%

1.2 Transferuri (subvenţii) 2.735 2.673 97,7%
2. Cheltuieli totale de funcţionare 

d.c. 2.793 2.181 78,1%

2.1 chelt.de personal 830 730 87,9%

2.2 chelt.cu bunuri si serv. 1.767 1.281 72,5%

2.3 alte cheltuieli( ag.cult.) 196 170 86,7%

B.SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE,d.c.

995 438 44%

Transferuri 995 438 44%

Cheltuieli de dezvoltare, d.c. 995 438 44%

166



Proiecte cu finanţare din FEN 338 59 17,5%

Cheltuieli de capital 657 379 57,7%

BUGET TOTAL 2015 

CHELTUIELI (SF+SD) 3.850 2.619 68,1%

ANUL 2016

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PREVĂZUT ŞI REALIZAT

Nr.crt.

Categorii (Buget/2016)

Prevăzut/ 

2016 

(mii lei)

Realizat/ 

2016 

(mii lei)

Procente

(realizare)

(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL VENITURI (s.f.+s.d.) 5.672 5.690 100,32%

A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 3452 3470 100,32%

I.V en itu ri totale de funcţionare,d.c.

3452 3470 100,53%

1.1 Venituri proprii 120 138 115%

1.2 Transferuri (subvenţii) 3332 3332 100%

2. Cheltuieli totale de funcţionare 

d.c. 3452 2.162 64,89%

2.1 chelt.de personal 1060 954 90%

2.2 chelt.cu bunuri si serv. 2092 992 50,31%

2.3 alte cheltuieli( ag.cult.) 300 216 72%

B.SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE,d.c.

2220 939 42,3%

Transferuri 2220 939 42,3%

Cheltuieli de dezvoltare, d.c. 2220 939 42,3%

Proiecte cu finanţare din FEN 340 305 89,71%
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Cheltuieli de capital 1880 634 33,73%

BUGET TOTAL 2015 

CHELTUIELI (SF+SD) 5552 3101 55,86%

ANUL 2017

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PREVĂZUT ŞI REALIZAT

Nr.crt.

Categorii (Buget/2016)

Prevăzut

in itia l/

2017

(mii lei)

Realizat/

2017

(mii lei)

Procente

(realizare)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. TOTAL VENITURI (s.f.+s.d.) 4.761 4.852 101,92%

A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 3.436 3.527 102,65%

I.V en itu ri totale de funcţionare,d.c. 3.436 3.527 102,65%

1.1 Venituri proprii 135 226 167,41%

1.2 Transferuri (subvenţii) 3.301 3.301 100%

2. 2. Cheltuieli totale de funcţionare 

d.c.

3.436 2.195 63,89%

2.1 chelt.de personal 1.288 1.165 90,45%

2.2 chelt.cu bunuri si serv. 1.524 714 46,85%

2.3 alte cheltuieli (program minimal) 624 316 50,65%

B.SECŢIUNEA DE
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DEZVOLTARE,d.c.

1.Venituri

2.Cheltuiei, d.c.

1.325

1.325

1.325

100

100%

7,55%

Transferuri 1.325 100 7,55%

Cheltuieli de dezvoltare, d.c. 1.325 100 7,55%

Proiecte cu finanţare din FEN - - -

Cheltuieli de capital 1.325 100 7,55%

4 BUGET TOTAL 2017

CHELTUIELI (SF+SD) 4761 2295 48,21%

ANUL 2018 -  până la 31.07.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PREVĂZUT ŞI REALIZAT

Nr.
crt. Categorii

Prevederi 
2018 cf 
Contract 

management 
(mii lei)

Prevederi 
buget 

aprobat 
2018 

(mii lei)

Realizat 
31.07. 
2018 

(mii l ei)

Procent 
realizat din 

contract 
managemen 

t

1

A

2
Total venituri, din 
care:

3

4.340

4

3.140

5

1.909

(6)=(5)/(3)%

43,99%
Venituri totale de 
functionare, din care: 2.980 2.980 1.909 64,06%
Venituri proprii 
Subvenţii

150
2.830

150
2.830

56
1.853

37,33%
65,48%

Venituri totale de 
dezvoltare, din care: 1.360 160 0 0,00%
Subventii 1.360 160 0 0,00%

B Total cheltuieli, din 4.340 3.140 1.181 27,21%
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care:
Cheltuieli sectiunea de 
functionare, din care: 2.980 2.980 1.181 39,63%

Cheltuieli de personal 1.700 1.700 887 52,18%

C

Cheltuieli de întreţinere 
(bunuri şi servicii) 960

320

960

320

282

12

29,38%

3,75%
Alte cheltuieli -  actiuni 
minimale
Cheltuieli sectiunea de 
dezvoltare, din care: 1.360 160 0 0,00%
Cheltuieli de capital 1.360 160 0 0,00%
(beneficiari) 52.000 52.000 50.000 96,15%
Cheltuieli pe 
beneficiar (lei), din 
care: 83,46 60,38 23,62 28,30%

27,92%- din subvenţie 80,58 57,50 22,50
- din venituri 

proprii/surse atrase 2,88 2,88 1,12 38,83%

b. evoluţia va lorii ind ica to rilo r de performanţă, raportată conform  crite riilo r 

de perform anţă ale institu ţie i din următoarele tabele

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 2015 
PREVĂZUT SI REALIZAT

9

Nr.crt. Indicatori de performanţă PERIOADA EVALUATĂ 01.01 -31.12. 2015 

Prevăzut Realizat Procent
1 Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie+venituri-cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari

0,102 mii lei 0,037 mii lei 36,3%

2 Fonduri neram bursabile 
atrase (lei)

338.000 lei 58.886 lei 17,4%

3 Număr de activ ită ţi 
educaţionale 15 28

186,7%

4 Număr de apariţii media 
(fără comunicate de presă)

19 700 3.684%

5 Număr de beneficiari 
neplătitori

40.000 62.500 155%
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6 Număr de beneficiari 
plătitori

5.000 7.500 150%

7 Număr de expoziţii 10 14 140%
8 Număr de proiecte/acţiuni 

culturale (din Agenda 
culturală)

39 35 89,75%

9 Număr de proiecte/acţiuni 
culturale, în afara Agendei 
culturale

0 9

10 Venituri proprii din 
activitatea de bază

30.000 34.423 113,3%

11 Venituri proprii din alte 
activităţi

24.000 99.254 413,5%

12 Total venituri proprii 54.000 133.677 247,5%
13 Indice de acoperire a 

sălilor
95% 95% 100%

14 Gradul de acoperire a 
salariilor din subvenţie

100% 100% 100%

15 Cărţi -  tipar 6 11 183,3%

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 2016 
PREVĂZUT SI REALIZAT

9

Nr.crt. Indicatori de performanţă PERIOADA EVALUATA 01.01 -31.12. 2016 

Prevăzut Realizat Procent

1 Cheltuieli pe beneficiar 
(subvenţie+venituri-cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari

0,099 mii lei 0,031 mii lei 31,3%

2 Fonduri nerambursabile 
atrase (lei)

340.000 lei 305.000 lei 89,7%

3 Număr de activităţi 
educaţionale

17 26 153%

4 Număr de apariţii media 
(fără comunicate de presă)

250 750 300%

5 Număr de beneficiari 48.000 79.000 164%
6 Număr de beneficiari 

neplătitori
40.000 70.500 175%

7 Număr de beneficiari 8.700 8.325 95%
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plătitori
8 Număr de expoziţii 7 17 242%
9 Număr de proiecte/acţiuni 

culturale (din Agenda 
culturală)

32
31 + 15 în afara 
program ului 
m inimal)= 46

143%

10 Număr de proiecte/acţiuni 
culturale, în afara Agendei 
culturale

2 15 750%

11 Venituri proprii din 
activitatea de bază

40.000 41.625 104%

12 Venituri proprii din alte 
activită ţi

25.000 96.375 385%

13 Total venituri proprii 65.000 138.000 212%
14 Indice de acoperire a 

să lilo r
95% 95% 100%

15 Gradul de acoperire a 
sa la riilo r din subvenţie

100% 100% 100%

16 Cărţi -  tipar 5 9 180%
17. Sponsorizări 1 4 400%

INDICATORII DE PERFORMANTĂ -  2017
7

PREVĂZUT SI REALIZAT
9

Nr.crt. Indicatori de performanţă PERIOADA EVALUATĂ 01.01 -31.12. 2017 

Prevăzut Realizat Procent

1 Cheltuieli pe beneficiar 
(subvenţie+venituri-cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari

0,096 mii lei 
(96 de lei)

0,039 mii lei 
(39 de lei) 40,6%

2 Fonduri neram bursabile 
atrase (lei)

- - -

3 Număr de activ ită ţi 
educaţionale

17 33 194%

4 Număr de apariţii media 
(fără comunicate de presă)

250 800 320%

5 Număr de beneficiari 50.000 85.000 170%
6 Număr de beneficiari 

neplătitori
41.200 75.400 183%
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7 Număr de beneficiari 
p lă titori

8.800 9.600 109%

8 Număr de expoziţii 12 16 133,3%
9 Număr de proiecte/acţiuni 

culturale (din Agenda 
culturală)

37 35 94,6%

10 Număr de proiecte/acţiuni 
culturale, în afara Agendei 
culturale

10 42 420%

11 Venituri proprii din 
activitatea de bază

44.000 48.000 109%

12 Venituri proprii din alte 
activită ţi

91.000 178.000 195,6%

13 Total venituri proprii 135.000 226.000 167,41%
14 Indice de acoperire a 

să lilo r
95% 95% 100%

15 Gradul de acoperire a 
sa la riilo r din subvenţie

100% 100% 100%

16 Cărţi -  tipar 12 12 100%
17. Sponsorizări 1 1 100%

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ -  01.01.2018 - 31.07 2018
7

PREVĂZUT SI REALIZAT
9

Nr.crt. Indicatori de performanţă PERIOADA EVALUATA 
01.01. 2018 -  31.07.2018

Prevăzut Realizat Procent
1 Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie+venituri-cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari

0,093 mii lei 
(96 de lei)

0,036 mii lei 
(36 de lei)

38.7%

2 Fonduri neram bursabile 
atrase (lei)

- - -

3 Număr de activ ită ţi 
educaţionale

20 19 95%

4 Număr de apariţii media 
(fără comunicate de presă)

410 450 109%

5 Număr de beneficiari 52.000 50.000 96%
6 Număr de beneficiari 

neplătitori
43.000 45.000 104%

7 Număr de beneficiari 9.000 5.000 55%
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plătitori
8 Număr de expoziţii 10 6 60%
9 Număr de proiecte/acţiuni 

culturale (din Agenda 
culturală)

43 13 30%

10 Număr de proiecte/acţiuni 
culturale, în afara Agendei 
culturale

20 28 140%

11 Venituri proprii din 
activitatea de bază

50 25 49%

12 Venituri proprii din alte 
activităţi

100 31 31%

13 Total venituri proprii 150 56 37%
14 Indice de acoperire a 

sălilor
100% 90% 90%

15 Gradul de acoperire a 
salariilor din subvenţie

100% 100% 100%

16 Cărţi -  tipar 5 4 80%
17. Sponsorizări 1 1 100%

NOTĂ: Tot ceea ce este prevăzut se referă la întreg anul 2018, iar realizările 

sunt la data de 31.07.2018

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei 
pe categorii de bilete/tarife practicate/ Din Planul de management

Nr. de 
Proiecte propri 

Prevăzut/ 
Realizat

Nr. de 
Beneficiari 
Prevăzut/ 
Realizat

Nr. de 
Bilete 

Prevăzut/ 
Realizat

Venituri 
propuse 
(mii lei)/ 

Prevăzut/ 
Realizat

(1) (2) (3) (4) (5)
A n u l de
referinţă
2014

20 42.000 8.500 51,5

Primul an 43/ 45.000/ 8.600 (5.000)/ 54/
2015 46 70.000 7.500 133,7

Anul 2016 44/ 48.000/ 8.700/ 57/
46 79.000 8.325 138

Anul 2017 45/ 50.000/ 8.800/ 60/
77 85.000 9.600 226
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Anul 2018 46/
13+28=41

52.000/
50.000

9.000/
5.000

63,0/
56

Total

2015-2018 
(31 iulie)

178
210

195.000/
284.000

35.100/
30.425

234/
553,7

NOTĂ: Cu roşu, realizările din mandat.7 7

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- date com parative de cheltu ie li (estimari şi realizări) în perioada

raportată:

- Agenda cultura lă 2015

Nr.crt Tipul

pro iectu lu i/ 

Nr.de proiecte

Propus

Tipul

proiectu lu i 

/ Nr.de 

proiecte

realizat

Devizul 

estim at 

- lei

Devizul 

realizat -  

lei

Procent

Realizare

proiecte

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Proiecte mici 

=12

Proiecte 

mici =12

7.000 7.000 100%

2

Proiecte medii 

=18

Proiecte 

medii = 18

103.500 83.045.0

00

80,2%

3 Proiecte mari= 

5

Proiecte 

mari= 5

86.000 79.694 100%

4 Proiecte/propus Proiecte 450%
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e în afara

Programului

minimal

2

realizate în

afara

minimal

9

Total

proiecte

35 +2 35+9=46 131%

Total

cheltuieli

196.500 169.740 86,4%

Menţiune: S-au realizat 9 proiecte de amploare în afara agendei, unde CJT ş i 
MSBT au fos t parteneri a i organizatorilor, Două evenimente au fos t realizate de 
pe Agenda ICR Serbia.

Agenda culturală 2016

Nr.crt. Tipul

pro iectu lu i/

Nr.de

proiecte

propus

Tipul

pro iectu lu i/

Nr.de

proiecte

Realizat

Devizul

estimat-

lei

Devizul 

realizat -  

lei

Procent

Realizare

proiecte

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Proiecte 

mici =8

Proiecte 

mici =7

14.000 10.000 88%

2

Proiecte 

medii =16

Proiecte 

medii = 16

103.000 76.000 100%
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s Proiecte 

mari= 8

Proiecte 

mari= 8

18S.000 1S1.000 100%

4 Proiecte 

propuse în 

afara

Programului

minimal

2

Proiecte 

realizate în 

afara

Programului

minimal

15

750%

Total

proiecte

34 46 135%

Total

cheltuieli

S00.000 217.000 72%

Agenda culturală 2017

Nr.crt. Tipul

pro iectu lu i/

Nr.de

proiecte

propus

Tipul

pro iectu lu i/

Nr.de

proiecte

Realizat

Devizul

estimat-

lei

Devizul 

realizat -  

lei

Procent

Realizare

proiecte

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Proiecte 

mici =2

Proiecte 

mici =1

4.000 2.000 50%

2

Proiecte 

medii =20

Proiecte 

medii = 20

10S.000 80.000 100%
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3 Proiecte 

mari= 15

Proiecte 

mari= 14

465.000 234.000 93,3%

4 Proiecte 

propuse în 

afara

Programului

minimal

10

Proiecte 

realizate în 

afara

Programului

minimal

42
420%

Total

proiecte

47 77 163,8%

Total

cheltuieli

624.000 316.000 50,65%

Agenda cultura lă 2018, până la 31 iu lie 2018:

Nr.crt. Tipul

pro iectu lu i/

Nr.de

proiecte

Propus 

pentru 

anul 2018

Tipul

pro iectu lu i/

Nr.de

proiecte

Realizat la 

31.07.2018

Devizul 

estimat- 

lei -  

până la 

sfârşitu l
3

anului

2018

Devizul 

realizat -  

lei -

până la 

31.07.2018

Procent

Realizare 

proiecte 

până la 

31.07.2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Proiecte 

mici =11

Proiecte 

mici = 10

22.000 10.000 45%
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2

Proiecte 

medii =24

Proiecte 

medii = 3

103.000 2.000 1.9%

3 Proiecte 

mari= 8

Proiecte 

mari= 0

195.000 0 0%

4 Proiecte 

propuse în 

afara

Programului

minimal

20

Proiecte 

realizate în 

afara

Programului

minimal

28

140%

Total

proiecte

43 13+28 30% (95%)

Total

cheltuieli

320.000 12.000 3.75%

Din PLANUL DE MANAGEMENT

Tabelul inves tiţiilo r în programe (5)

Cu rosu, realizările din mandat:7 7

Cate Nr.de Inve Nr. Inve Nr. Inve Nr. Inve Nr. Inve
N gorii proie stiţie de stiţie de stiţie de stiţie de stiţie
r de cte [7  în proie în proi proie pro în proie în

Inves în Proi cte Proi ecte cte iec proi cte proi
tiţii [6] primu ecte ecte în te ecte 2015 ecte

c în l an prim anul 20 în în - 201
r proie 2015 ul an 2016 2016 17 anul 20 anul 2018 5 -
t cte mii Mii 2017 18 20 Nr. 20

mii lei lei lei Mii 18 18
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2015 lei Mii
lei

Mii
lei

0 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1
Pro
gra
mul
a ) .
[10]

(Mici) 
0 -  2

S0/
12

S7/
7

28/
7

S5/
10

26/
1

SS/
2

24/
7

S0/
14

108/
27

1S5/
33

(Medi 
i) 2
10

1S/
18

47/
83

15/
16

51/
76

18/
20

67/
80

20/
12

75/
60

66/
66

240/
299

(Mari)
peste
10,00

0/
5

0/
79

1/
8

10/
131

1/
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E.

Sinteza programelor şi a planului de acţiune 

pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

proiectul de management, se realizează prin 

raportare la:
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1. Viziune

Am spus mereu, susţin în continuare şi repet că pentru a avea un muzeu 

naţional, pentru a avea chiar şi un muzeu regional sau local de ţinută este nevoie de 

o privire globală, în ansamblu a ceea ce reprezintă un muzeu, în cazul de faţă 

MSBT. Reamintesc faptul că legislaţia privind muzeele, patrimoniul acestora -  fără 

de care nu putem vorbi de o instituţie muzeală -  este total improprie dezvoltării 

muzeelor din România, este depăşită şi nu face altceva decât să pună piedici 

încercărilor disperate ale multor specialişti în domeniu de a aduce instituţiile muzeale 

acolo unde le este locul: în vârful piramidei cultural-istorice-etnografice-antropologice 

etc. din România.. În aceste condiţii, la nivelul muzeelor aflate sub ordonatorul 

principal de credite local -  Consiliu Judeţean, Consiliu Local - ,  este mai uşor de 

găsit soluţii care să pună în lumină favorabilă aceste instituţii de o importanţă 

capitală în păstrarea cu sfinţenie a patrimoniului material şi imaterial, care poate 

aduce beneficii nemăsurabile acestei ţări, acestui popor, Europei şi chiar lumii 

întregi.

În viziunea şi în misiunea tuturor muzeelor există o anumită specificitate, care 

cuprinde scopuri privind educaţia, cultura, cercetarea ştiinţifică şi, aşa cum am văzut 

în noile cerinţe, recreerea, divertismentul. Toate acestea pot fi numite produse sau 

servicii specifice unui muzeu.

Produsul sau serviciul reprezintă materializarea intenţiei regăsită într-un 

anumit proiect, eveniment şi comunicarea mesajului instituţiei muzeale respective.

În viziunea şi m isiunea MSBT se regăsesc:

Documentarea -  fără de care orice eveniment îşi pierde din concreteţe, din 

valoare.

Serviciile propriu -z ise  oferite beneficiarilor. Serviciile acestea se regăsesc 

într-o mare măsură în Programul minimal (Agenda culturală) a Muzeului Satului 

Bănăţean Timişoara, dar pe lângă acestea sunt şi o mulţime de oportuniţăţi care în
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anul 2017 au fost valorificate într-o oarecare măsură, dar care trebuie în continuare 

căutate pentru a întregi oferta muzeului pentru o gamă tot mai largă de potenţiali 

beneficiari.

Spre exemplu, serviciile de recreere-divertisment cu caracter cultural-artistic, 

care, din experienţa anilor trecuţi, au atras un public numeros, divers care nu se 

regăsea în grupurile ţintă ale muzeului decât la „ şi altele”. Cele care au făcut deliciul 

acestui segment de beneficiari sunt concertele de orice gen de muzică, seratele de 

poveşti, de poezie "acompaniate” de mini-concerte etc.

Tot mai importante sunt modalităţile prin care publicul larg este informat de 

ceea ce se petrece în muzeu. Tocmai de aceea, trebuie continuate activităţile de 

promovare, chiar şi în condiţiile impuse instituţiei în anul 2017 de către un auditor 

extern.

Din staregia culturală, din viziunea, misiunea şi obiectivele (generale şi 

specifice) MSBT, pentru anul 2018, dar şi pentru întreaga perioadă de management 

(2015-2018) la loc de frunte se regăsesc EXPOZIŢIILE (permanente şi temporare). 

Expoziţiile vor reprezenta principala materializare a ofertei patrimoniale a MSBT. 

Expoziţiile vor corespunde viziunii, misiunii, obiectivelor, valorilor muzeului nostru, 

dar vor da, în acelaţi timp, satisfacţie nevoilor, dorinţelor şi exigenţelor specialiştilor 

din domeniul respectiv, precum şi publicului larg.

Expoziţiile permanente, cele care au un caracter educativ, vor fi tot mai 

atotcuprinzătoare, prin valorificarea produselor existente în patrimoniul muzeului şi 

prin achiziţiile noi pe care MSBT le are în plan. Oricum, o expoziţie permanentă este 

percepută ca fiind una deschisă şi se dezvoltă în timp, odată cu noile achiziţii. 

Fiecare dintre expoziţiile permanente, dar nu numai, îşi stabileşte tematica, scopul şi 

obiectivele pe care le urmăreşte. Patrimoniul muzeului, problematica cetăţenilor, a 

lumii, trebuie să se regăsească în expoziţii. Publicul ţintă trebuie extins, iar acest 

lucru poate fi realizat prin diversitatea de teme cu care se confruntă astăzi omenirea. 

În mod cert, însă, fiecare expoziţie trebuie gândită şi realizată având în vedere un 

anumit public ţintă. Ideal este ca fiecare expoziţie tematică să fie completată de 

anumite servicii, care facilitează înţelegerea acesteia şi răspunde unor nevoi conexe 

celor cultural-educative.
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Expoziţiile temporare se regăsesc pe o paletă extrem de extinsă, ele putându- 

se regăsi fie în muzeu, fie în alte locaţii. Totodată, acestea pot fi itinerante, lucru care 

ar crea un surplus de cunoaştere şi de imagine muzeului

Pentru a avea succes, pentru a răspunde nevoilor publicului şi pentru a se 

încadra în ceea ce presupune viziune, misiunea, obiectivele strategiei culturale este 

nevoie ca organizatorii şă proiecteze şi o mulţime de comunicaţii şi activităţi 

promoţionale în care să se regăsească diferite categorii de public şi mass-media. 

Aceasta este viziunea de marketing privind expoziţiile MSBT, pentru perioada 2015

2018.

Cercetarea a fost şi va rămâne în centrul preocupărilor MSBT.

Conservarea s i restaurarea bunurilor patrimoniale ale muzului reprezintă, de 

asemenea, unul dintre elementele vitale în activitatea unei instituţii precum Muzeul

Satului Bănăţean Timişoara.
> ;

Ghidajul tot mai performat, programele educative tot mai numeroase şi 

consistente din cadrul Pedagogiei muzeale, Târgurile tot mai ample, conservarea 

patrimoniului, restaurarea şi toate activităţile din cadrul muzeului reprezintă deja 

chestiuni curente, cotidiene la MSBT.

2. Misiune.

Misiunea MSBT, conform Strategiei culturale 2009 - 2014, prelungită pînă la 

elaborarea strategiei culturale 2015 -  2023 (Hotărârea C.J.Timiş nr.35/24.03.2009), 

este pe cât de simplă pe atât de complexă. În câteva cuvinte, se rezumă la:

> Păstrarea culturii şi civilizaţiei tradiţionale bănăţene, a patrimoniului existent, 

precum şi achiziţionarea de patrimoniu specific etniilor care trăiesc în Banatul 

istoric şi, evident, punerea lor în valoare prin expoziţii permanente şi 

temporare

> Conservarea şi restaurarea bunurilor patrimoniale existente în MSBT

> Promovarea instituţiei, a oamenilor valoroşi din muzeu, a valorilor culturale 

încă în viaţă, a patrimoniului, a operelor muzeografilor şi a operelor celor care 

prin activitatea pe care o desfăşoară sunt în slujba păstrării tradiţiei sănătoase
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de odinioară

S MSBT are cel puţin patru elemente unice în Europa, pe care trebuie să le 

menţină, dezvolte şi promoveze. Este vorba despre „Fenomenul condeierilor 

plugari” , Muzeul viu, Centru civic şi „Aleea etniilor” . Aceste lucruri trebuie 

valorizate social, pentru că doar aşa vom da satisfacţie şi vom răspunde 

aşteptărilor beneficiarilor.

S „Muzeul v iu ”  a rămas si în 2017 ultim a noutate a MSBT. Plecând de la 

titulatura acestui proiect trebuie să dăm viaţă întregului muzeu, începând cu 

Centrul Civic.

Din analiza m isiun ii institu ţie i decurge limpede şi mesajul 

acesteia: Păstrarea cu sfinţenie a culturii şi civilizaţiei tradiţionale bănăţene, 

cercetarea multianuală, protecţia, valorificarea ştiinţifică, conservarea şi 

restaurarea bunurilor patrimoniale şi promovarea acestora. Mesajul nu 

trebuie reformulat, ci doar diseminat, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

3. Obiective (generale şi specifice)

Obiectivele muzeului

1. Depistarea, inventarierea, evidenţa, conservarea, cercetarea, restaurarea 

şi valorificarea patrimoniului arhitectural, etnografic, cultural şi 

meşteşugăresc al zonei Banatului (mobil, imobil, virtual şi existent)

2. Achiziţionarea şi păstrarea în cele mai bune condiţii a valorilor culturale, 

istorice, de stiinţele naturii, universale şi româneşti, studierea, cercetarea, 

realizarea de fişe şi depozitarea acestor valori.

3. Punerea la dispoziţia publicului şi a cercetătorilor din ţară şi din străinătate 

a patrimoniului cultural, în condiţii ştiinţifice de expunere, publicaţii, 

evidenţe ştiinţifice, laboratoare de cercetare.

4. Organizarea şi participarea la evenimente şi acţiuni culturale, expoziţii, 

simpozioane, expuneri, comunicări.

Scopul m uzeulu i
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- Implementarea unor proiecte pentru sensibilizarea cetăţenilor privind 

importanţa păstrării patrimoniului cultural

- Organizarea de puncte muzeale în localităţile din judeţ

- Achiziţionarea de patrimoniu specific minorităţilor naţionale, (gospodării şi 

costume tradiţionale) şi punerea lui în valoare prin expoziţii permanente şi 

temporare

- Realizarea unor circuite turistice culturale de vizitare a monumentelor 

istorice din oraşele importante sau de participare la evenimentele culturale 

majore din Euroregiunea DKMT.

- Realizarea într-un termen cât mai scurt, dacă este posib il pînă în anul 

2021, a dezideratului firesc si m eritoriu : Muzeul Satului Bănăţean
* 7 7

Tim isoara să devină Muzeu National!
7 7

În acest sens, op in iile  ce lor care au răspuns unui sondaj p ro fesion ist 

de opinie, încă din anul 2013 sunt elocvente.

O s ingură remarcă. Din 2013, MSBT s-a dezvoltat foarte mult, din toate 

punctele de vedere, aşa cum reiese şi din acest Raport de activita te pentru 

perioada 01.01.2015 -  31.07.2018.
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4. Strategia cu ltura lă pentru întreaga perioadă de management

Programele culturale şi artistice ale Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 

desfăşurate în intervalul 01.01.2015 -  31.07.2018 au fost dintre cele mai 

diverse: (vezi Programul minimal al fiecărui an în parte).

CENTENARUL MARII UNIRI -  reprezintă pentru anul 2018 chintesenţa 

Program ului m inimal asumat.

TIMISOARA CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 2021, trebuie să
7 7

mobilizeze toate ins titu ţiile  de cultură din Tim iş, odată cu Asociaţia  propriu- 

zisă.

ANUL 2018 este Anul European al Patrim oniulu i Cultural, iar MSBT a 

reuşit prin activ ită ţile  desfăşurate să scoată în evidenţă acest lucru.
7 1 7 7 7

Festivalul condeie rilo r plugari -  un eveniment unicat la nivelul Europei, a 

intrat deja în inimile iubitorilor de tradiţie, de obicei străbun. Scopul: păstrarea 

tradiţiei şi diseminarea acesteia în medii diverse, precum şi atragerea celor mai tineri 

înspre condeiul plugarului de ieri, de azi şi de mîine. Publicul ţintă: toţi cei care 

doresc să-şi apropie trecutul şi să-l materializeze.

■ „Lada cu zestre", - un amplu program, intrat în conştiinţa iubitorilor de trecut 

şi prezent, desfăşurat pe tot parcursul unui an. Scopul: păstrarea tradiţiei şi 

diseminarea acesteia în medii diverse. Publicul ţintă: tinerii. Nu sunt neglijate 

nici celelalte categorii, în acest sens vom încerca implicarea în proiect a unui 

număr cât mai mare de iubitori ai tradiţiei străbune.

■ Casa Bănăţeană, trebuie să fie un proiect emblematic pentru MSBT, iar până 

la finele mandatului să ajungă în” top 3” , cel puţin, al proiectelor muzeului. 

Scopul: adunarea laolaltă a bănăţenilor de pretutindeni şi reînvierea tradiţiei 

străbune. Public ţintă: bănăţenii (de frunce) din întreaga lume.

■ Festivalul E tn iilo r din Banat, un eveniment de excepţie, trebuie dezvoltat 

pentru a deveni un festival internaţional (cu Serbia şi Ungaria). Scopul: 

prezentarea întregii lumi a spiritului Banatului (multietnic, multicultural etc.).

■ Târgul m eşterilor populari, ajuns la cea de-a XVI-a ediţie, reprezintă inima 

programelor MSBT, şi cel puţin din anul 2016 trebuie itinerat în (măcar)
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Banatul sârbesc. Scopul: prezentarea meşterilor populari şi a operelor 

acestora unui segment cât mai larg de oameni, pentru promovarea 

persuasivă a meşteşugurilor de odinioară. Public ţintă: bănăţenii din Banatul 

istoric.

■ A ctiv ită ţi de pedagogie muzeală. Numărul acestor activităţi, precum şi 

numărul copiilor care sunt implicaţi în aceste activităţi, trebuie crescut 

considerabil. Scopul: asigurarea păstrării şi transmiterii obiceiurilor străbune 

în viitor. Publicul ţintă: copiii.

■ Un proiect nou, de anvergură (altfel nu-şi are rostul), este deja "Decembrie, 

luna bucuriei îm părtăsite” ,un eveniment care împleteşte armonios 

semnificaţia propriu-zisă a sărbătorii creştine "Naşterea pruncului lisus” cu 

tradiţia împământenită printre creştini. Scopul: Sărbătorile şi tradiţia lunii 

decembrie, cu finalitate în Sărbătorirea Naşterii Domnului, să se regăsească 

în MSBT aşa cum se cuvine şi cum doar înaintaşii noştri au ştiut s-o facă.

■ S im pozionul nostru internaţional -  aflat în 2018 la cea de-a treia ediţie, a 

început să se regăsească pe agenda specialiştilor etnografi şi etnologi, dar nu 

numai. El trebuie să devină, de asemenea, emblematic pentru instituţia 

noastră.

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, urmare a investiţiilor de care a beneficiat 

şi continuă să beneficieze, trebuie să-şi folosească la maximum şi potenţialul 

infrastructural şi potenţialul de promovare a instituţiei.

Astfel, sala de conferinţe trebuie valorificată la maximum, în sensul închirierii 

ei pentru diverse conferiţe, simpozioane, întâlniri tematice. Pentru ca cest lucru să fie 

posibil este nevoie de pregătirea acestei săli cu aparatură de ultimă generaţie.

De asemenea, spaţiul generos în aer liber, permite organizarea unor întâlniri 

de amploare, pentru diverse companii, organizaţii etc. (team-building, socializare 

etc.). Acest lucru a fost valorificat în anii 2015 - 2016 -  2017 -  31.07.2018 şi se 

intenţionează valorificarea tot mai pronunţată a acestei strategii.

Strategie si plan de marketing

Anii 2015 - 2018 au fost pentru Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, dar mai 

ales pentru cei care au ales să viziteze muzeul nostru, ani plini. Evenimente din 

belşug, investiţii generoase, o infrastructură care a atras mai multe multinaţionale
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către instituţia noastră, rezultate pe măsură. Muzeul creştea la propriu, din mai toate 

punctele de vedere. Muzeul Satului Bănăţean Timişoara a fost mereu cu porţile 

deschise pentru publicul iubitor şi, concomitent, a fost mereu prezent, prin specialiştii 

săi, la sesiuni, simpozioane, diferite întâlniri cu tematici diverse, dar care erau strict 

legate de funcţionalitatea unor asemenea instituţii în România.

Strategia privind politicile de marketing, prevăzută în Planul de management, 

a avut mult de suferit pe parcursul anului 2017. Astfel, unica modalitate de 

promovare plătită de către MSBT, promovarea out-door, a fost contestată de un 

auditor extern, cum contestate au fost şi serviciile de curăţenie din muzeu, care se 

întinde pe o suprafaţă de aproximativ 14,5 hectare şi care are un pavilion 

administrativ cu o suprafaţă de aproximativ 2.600 de metri pătraţi. Totodată, nu am 

mai avut posibilitatea realizării, la sfârşit de an, a unui studiu sociologic de piaţă, 

studiu care ne arăta atât percepţia oamenilor despre muzeu şi despre ceea ce 

muzeul oferă, cât şi opiniile publicului larg.

În anul 2018, încă am suferit din cauza deciziilor luate de auditorul extern, dar 

aceste lipsuri trebuie să dispară, în primul rând pentru ca instituţia noastră de cultură 

să poată funcţiona în conformitate cu legislaţia actuală şi în conformitate cu bunul- 

simţ elementar, atunci când este vorba de cel mai preţios tezaur al României: 

patrimoniul naţional.

5. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management, proiecte 

din cadrul programelor, alte evenimente, activ ită ţi specifice institu ţie i 

(2017)

În perioada 2015 -  31.07.2018 programele propuse s-au bucurat de succes. 

Numărul tot mai mare al celor care au vizitat muzeul, diversitatea tot mai accentuată 

a acestui public, opiniile tot mai îndrăzneţe ale publicului larg denotă faptul că 

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara se află pe calea cea dreaptă.

În anul 2018, în programul minimal (agenda culturală) au fost propuse 

Consiliului Judeţean Timiş 22 acţiuni tematice cu 43 de evenim ente, dintre care o 

mare parte proiecte mai ample, incluzând mai multe evenimente ca urmare a 

regândirii strategiei culturale proprii prin aplicarea de evenimente culturale mai mari,
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adresate unui public mai larg şi cu durată mai mare de desfăşurare:

Pentru 2018, MSBT şi-a propus 22 acţiuni tem atice cu 43 de evenimente 

A cţiun i tematice:

1. Tabere (Şcoli de vară)

2. Expoziţii

3. Ateliere.+ Ateliere Pedagogie muzeală

4. Tipărituri: Cărţi, cataloage, albume etc.

5. Întâlnirea cu monografiştii satelor bănăţene

6. Forumul Asociaţiei Publiciştilor Presei Rurale din Banat

7. Ziua Judeţului Timiş

8. Cercetare de teren

9. Muzeul viu

10. Casa bănăţeană

11. Ruga bănăţeană

12. Fenomenul condeierilor plugari

13. Festivalul gastronomiei multietnice, ediţia a Il-a, Roadele toamnei

14. Târgul meşterilor populari, ediţia a XVIII-a

15. Simpozion international, ediţia a lll-a + sesiuni şi conferinţe locale, 

naţionale şi internaţionale

16. Decembrie, luna bucuriei împărtăşite

17. CENTENAR

18. Timişoara, Capitală Europeană a Culturii 2021

19. Masă rotunda

20. Şezători populare şi literare

21. Activarium

22. Anul European al Patrimoniului Cultural

190



Proiecte în cadrul program elor

PROGRAMUL MINIMAL 

(AGENDA CULTURALĂ 2018, CU SUMELE PREVĂZUTE PENTRU FIECARE EVENIMENT)

Nr.
Crt.

Denumirea
acţiunii

Perioada
desafăşurării

Locul desfăşurării Cheltuiel
i
Estimate 
Mii lei

Organizatori

1. EXPOZIŢII: 10 26,0

1.1 Cercetarea lui 
Dimitrie Gusti în 
Ţinutul Hălmagului

Ianuarie/
Februarie

Muzeul Satului 
Bănăţean 2,0

Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.2 Colecţii şi 
colecţionari. Ediţia 
a IV-a

Aprilie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.3 Ziua naţională a 
costumului 
traditional 
românesc

Mai Muzeul Satului 
Bănăţean 2,0

Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.4 Expoziţie- atelier. 
Artă şi măiestrie în 
dantelărie

Mai / Iunie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.5 Expoziţie 

internatională 
(Timişoara 
Capitală Culturală 
2021)

Iunie Muzeul Satului
Bănăţean
Muzeul
Voivodinei din Novi-Sad

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.6 Al cincilea 

anotimp. Expoziţie 
itinerantă de 
fotografie

Iulie / 
Septembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale 
Astra Sibiu

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

1.7 Open Press Septembrie
/Noiembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

3,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.8 Spaţii vizuale 

bănăţene ( clişee 
pe sticlă)

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
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1.9 Aurel Cosma 
Junior -  făuritor al 
marii uniri 
(Centenar)

Noiembrie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
1.10 .Expoziţie de

icoane Veşnicia;
sticlei

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean,
Complexul Muzeal 
Bistriţa -  Năsăud, 
Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale 
Astra Sibiu

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

2. CERCETARE DE 
TEREN:4 8

2.1 La pas prin Banat. Aprilie / 
Septembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean
Universitatea de Vest

2,0
Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
2.2 Susani (jud. Timiş) Aprilie

/Noiembrie
Susani (jud. Timiş) 2,0 Consiliul 

Judeţean 
Timiş 

Muzeul Satului 
Bănăţean

2.3 Ucrainenii din 
Banat

Mai / Iunie Com. Ştiuca loc. 
Zgribeşti (jud. Timiş)

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

2.4 Patrimoniu 
material şi 
imaterial bănăţean

Mai/Noiembrie Deta, Gătaia, 
Voiteni,Făget, Lugoj, 
Margina

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

3.

TIPĂRITURI:
CĂRŢI
catAloage
ALBUME ETC: 4

40,0

3.1 Catalogul 
colecţiilor şi 
obiectivelor 
Muzeului Satului 
Bănăţean. 
(Centenar)

Aprilie
/Noiembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

25,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

3.2 Cartoline/ 
Portofoliu cu 
imagini din Muzeul 
Satului Bănăţean

Septembrie/
Octombrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
3.3 Catalog

Portul din Bantul 
de câmpie. 
Postavuri.

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
JudeţeanTimiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
3.4 Catalog Ceramica 

de Jupâneşti vol. 
V '

Noiembrie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul
Judeţean

Timiş
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Muzeul Satului 
Bănăţean

4.
TÂRGURI 
FESTIVALURI 
SESIUNI: 4

80

4.1 Târgul meşterilor 
populari . Ediţia a 
XVIII-a (Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021)

Septembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

40,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
4.2 Festival culinar 

multiethnic + 
Roadele toamnei+ 
Meşteşuguri

Septembrie/
Octombrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

30,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
4.3 Activităţi comune 

România-Serbia 
Capitală 
Europeană a 
Culturii 2021

Mai-Decembrie Muzeul Satului
Bănăţean,
Voivodina

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean 
Regiunea 
Autonomă 
Voivodina

4.4 Activităţi comune 
Instituţii de cultură 
Timişoara 
Centenar

Mai-Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Naţional al 
Banatului, Muzeul de 
Artă Timişoara, 
Biblioteca Judeţeană 
Timiş, Centrul de 
Cultură şi Artă Timiş, 
Teatrul pentru copii şi 
tineret Merlin Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş, 
Muzeul Satului 
Bănăţean 
Muzeul Naţional 
al Banatului, 
Muzeul de Artă 
Timişoara, 
Biblioteca 
Judeţeană 
Timiş, Centrul 
de Cultură şi 
Artă Timiş, 
Teatrul pentru 
copii şi tineret 
Merlin 
Timişoara

5.
TABERE (ŞCOLI 
DE VARĂ): 3 17,0

5.1 Tabără de
sculptură
internaţională

Mai-August Muzeul Satului 
Bănăţean 
Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Timiş

7,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean 
Casa Artelor

5.2 Pedagogie 
muzeală 
Ziua copilului în 
muzeu. Ateliere 
demonstrative/ 
Şcoală de vară 
(împletituri, 
sculptură în lemn, 
ţesut etc)

Mai/August Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
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5.3 Atelier
demonstrativ şi 
şcoală de vară - 
meşteşuguri 
tradiţionale 
bănăţene. Proiect 
Muzeul Viu

Mai /Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean/ 
Muzeul viu

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

6. SIMPOZION 
CONFERINŢE: 2

35,0

6.1 Simpozion 
international O 
sută de ani de la 
Marea Unire 
(Centenar)

Noiembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

30,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
6.2 Conferinţe 

comune Marea 
Unire

Ianuarie / 
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba- 
Iulia, Muzeul Etnografic 
al Transilvaniei,Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva, Muzeul 
Judeţean de Etnografie 
şi al Regimentului de 
Graniţă Caransebeş

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 
Bănăţean

7. FENOMENUL 
CONDEIERILOR 
PLUGARI: 4

20,0

7.1

7.2

7.3

7.4

Cercetare (arhiva 
condeieri plugari)

Arhiva condeierilor 
(publicaţii)

Festivalul
condeierilor
plugari

Casa condeierilor 
(expoziţii; cenaclu)

Martie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean, 
Judeţul Timiş

20,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8. ALTE
EVENIMENTE: 12

94,0

8.1 întâlnire cu 
monografiştii 
satelor bănăţene .( 
Centenar)

Mai Muzeul Satului 
Bănăţean, localităţi 
Jud. Timiş

10,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.2 Casa bănăţeană August Muzeul Satului 
Bănăţean

15,0 Consiliul 
Judeţean Timiş

Msbt ’
8.3 Ruga bănăţeană August Muzeul Satului 

Bănăţean
15,0 Consiliul 

Judeţean Timiş
Msbt ’

8.4 Forumul Asociaţiei 
Publiciştilor presei

Septembrie Muzeul Satului 
Bănăţean, Jud. Timiş

10,0 Consiliul 
Judeţean Timiş
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rurale din Banat 
(Centenar)

Muzeul Satului 
Bănăţean

8.5
Ziua Judeţului 
Timiş

Iulie Muzeul Satului 
Bănăţean, Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
Veranda literară 
(Centenar)

Iunie Muzeul Satului 
Bănăţean

3,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
8.6 Masă rotundă. 

Întâlniri 
semestriale 
MSBT,CJT, 
Consiliul de 
Administraţie, 
Consiliul Ştiinţific, 
mass-media

Iunie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

4,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.7 Atelierul de 
fotografie şi 
memoria colectivă 
bănăţeană

Aprilie Muzeul Satului 
Bănăţean
Universitatea de Vest 
Timişoara

5,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.8 Marea Unire şi 
Tricolorul în portul 
popular bănăţean 
(Centenar)?

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

2,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean
8.9. Decembrie, luna 

bucuriei
împărtăşite (Moş 
Nicolae. 
Colindătorii din 
Banatul Istoric la 
MSBT. Ignatul. 
Crăciunul)

Decembrie Muzeul Satului 
Bănăţean

10,0 Consiliul 
Judeţean 

Timiş 
Muzeul Satului 

Bănăţean

8.10 Şezători populare 
şi literare

Februarie/
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean

5,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean

8.11 Activarium Martie-
Decembrie

Muzeul Satului 
Bănăţean/DKMT

20,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean

8.12 Anul European al
Patrimoniului
Cultural

Martie-
Decembrie

Muzeul Satului
Bănăţean/DKMT/Europ
a

10,0 Consiliul
Judeţean
Timiş
Muzeul Satului 
Bănăţean

TOTAL 320,00
LEI

TOTAL
EVENIMENTE

43
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Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management

■ 2018 este Anul European al Patrim oniulu i Cultural, iar MSBT şi-a propus

ca, până la finele anului, într-un cadru adecvat, să realizeze evenimente în 

care să-şi etaleze în România şi în Europa patrimoniul incomensurabil de 

care dispune.
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F.

Previzionarea evoluţiei economico-financiare a 

instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar 

trebui acordate de către autoritate, precum şi a 

veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
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1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă

de raportare

Proiectul de venituri şi cheltuieli, anul 2018:

Nr.
Crt.

Categorii Prevederi 2018 
cf Contract 

management 
(mii lei)

Prevederi buget 
aprobat 2018 
(mii lei)

1 2 3 4
A Total venituri, din care: 4.340 3.140

Venituri totale de funcţionare, din 
care: 2.980 2.980
Venituri proprii 150 150
Subvenţii 2.830 2.830
Venituri totale de dezvoltare, din 
care: 1.360 160
Subvenţii 1.360 160

B Total cheltuieli, din care: 4.340 3.140
Cheltuieli secţiunea de 
funcţionare, din care: 2.980 2.980
Cheltuieli de personal 1.700 1.700
Cheltuieli de întreţinere (bunuri şi 

servicii) 960 960
Alte cheltuieli -  acţiuni minimale 320 320
Cheltuieli sectiunea de 
dezvoltare, din care: 1.360 160
Cheltuieli de capital 1.360 160

Anul 2018 este anul CENTENARULUI MARII UNIRI. Toate activ ită tile
7

MSBT, inc lus iv  activ ită tile  investitionale, se vor realiza tinând cont de cea mai
*  7 7 *  7

mare sărbătoare a României.

Municipiul Timişoara a câştigat la sfârşitul anului 2016 statutul de Capitală 

Europeană a Culturii -  2021. Acest lucru reprezintă o oportunitate indiscutabilă în vederea 

dezvoltării oraşului, cu preponderenţă a instituţiilor de cultură. În vederea realizării 

cerinţelor Uniunii Europene, precum şi a proiectului câştigător, cu privire la oraşele care 

au câştigat statutul de Capitală Europeană a Culturii -  2021, ca şi oportunităţii de a se 

realiza proiecte cu fonduri europene (finanţare europeană), Muzeul Satului Bănăţean
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Timişoara şi-a propus câteva obiective clare şi ferme pentru perioada următoare, pe 

termen scurt şi mediu, şi anume:

I.Realizarea imediată a unui contract de consultanţă în vederea documentării şi 

cunoaşterii tuturor posibilităţilor de accesare a fondurilor europene, dar şi naţionale. Cu 

gândul la aceaste multiple posibilităţi, am decis să abordăm viitorul imediat de aşa 

manieră încât să nu forţăm bugetul Consiliului Judeţean Timiş, decât în măsura în care 

dorim să realizăm imediat investiţiile necesare şi foarte utile realizării viziunii pe care am 

expus-o în Rapoartele de activitate ale anilor trecuţi. În virtutea acestui fapt, solicitările 

noastre către Consiliul Judeţean Timiş sunt cu predilecţie îndreptate înspre realizarea de 

proiecte care, în viitor, să poată fi fructificate imediat cu bani europeni sau naţionali, în 

vederea dezvoltării armonioase a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

Totodată, am solicitat finanţare pentru un proiect realizat în anul 2015, proiect 

care ar dezvolta muzeul şi ar persuada copiii şi tineri. Este vorba despre proiectul intitulat 

Parc pentru copii. Parcul nu este în fapt un parc propriu-zis, aşa cum unii au considerat, ci 

reprezintă în primul rând un nou loc în aer liber unde se pot desfăşura în condiţii 

excepţionale activităţile de Pedagogie muzeală. De aproape doi ani încercăm să realizăm 

o nouă ridicare topo şi înscrierea în Cartea Funciară a tuturor obiectivelor din muzeu 

(lucru extrem de greu de realizat, dar nu imposibil), iar acum suntem în faza finală. Până 

nu vom reuşi acest lucru, Primăria Municipiului Timişoara nu eliberează autorizaţie de 

construire.

Şi, pentru că am reuşit mutarea patrimoniului muzeului dintr-un loc totalmente 

impropriu într-un loc care corespunde cerinţelor europene, ne-am propus încă din anul 

2015 achiziţionarea de mobilier adecvat colecţiilor noastre patrimoniale. Astfel, am reuşit 

în 2016 achiziţionarea de mobilier pentru colecţiile de textile, în 2017 am achiziţionat 

mobilier nou şi pentru aproape toate celelalte colecţii ale Muzeului Satului Bănăţean 

Timişoara, iar în anul 2018 am încheiat acest ciclu de achiziţionat mobilier. Astăzi, avem 

mobilier nou, la standarde ridicate, pentru toate colecţiile MSBT.

2.Dezvoltarea muzeului în aer liber atât prin îmbunătăţiri aduse caselor, 

gospodăriilor şi tuturor obiectivelor de vizitat existente, cât şi prin achiziţionarea altora, cu 

predilecţie pentru Aleea etniilor şi a gospodăriilor din anumite zone ale Banatului de 

pustă, zone nu prea regăsite astăzi în muzeul nostru. Există discuţii avansate în vederea 

achiziţionării unor asemenea obiective.
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3.Dezvoltarea părţii numită astăzi Pavilion expoziţional, în fapt Secţia 

expoziţională pavilionară, poate fi realizată în două moduri: fie o punem mai mult în 

valoare aducând corecţii la ceea ce avem acum, fie, printr-un proiect de anvergură, 

european sau naţional, prin intermediul căruia să construim o clădire care să aibă o sală 

mare multifuncţională, unde să putem realiza expoziţii, simpozioane, spectacole etc. de 

anvergură (cu parteneri din România şi din Europa). În aceeaşi clădire sau undeva în 

apropiere trebuie realizate laboratoare cu aparatură specială pentru restaurare (textile, 

ceramică, lemn etc.)

4. Partea muzeului care cuprinde lacul şi Muzeul viu, reprezintă un alt obiectiv 

prioritar pentru Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. Aici s-au realizat lucrări importante în 

ultimii ani, dar este necesar ca această zonă să fie amenajată profesionist şi, mai apoi, 

pusă la dispoziţia vizitatorilor, mai ales cu prilejul evenimentelor culturale, educaţionale şi 

artistice ale MSBT. De altfel, aceste lucruri se regăsesc în lista de investiţii a anului 2018. 

Din acest an de aceste două investiţii majore (Parcul pentru copii şi Amenajare 

peisagistică în zona lacului şi a Muzeului viu) se va îngriji Consiliul Judeţean Timiş.

1. PARC PENTRU COPII -  (preluat de Consiliul Judeţean Timiş)

Unul din punctele nevralgice ale MSBT este lipsa acută de spaţii, locuri de 

joacă, de divertisment pentru copii. Am remarcat la toate muzeele de referinţă din 

România şi din Europa că cei mici sunt în atenţia imediată a administraţiilor muzeale, 

pentru ei investindu-se în ultimii ani cei mai mulţi bani. Construirea unui parc pentru 

copii la MSBT este o necesitate stringentă a momentului, cu atât mai mult cu cât ei 

sunt cei care trebuie sa transmită tradiţia satului bănăţean mai departe. Or, acest 

lucru este posibil doar dacă aceşti copii vor îndrăgi de mici MSBT, altfel un sat mic 

autentic al Banatului Istoric.

Pe latura vestică a Muzeului Satului Bănăţean, între aleea pietonală şi gardul 

exterior, după gospodăria din Jebel, se intenţionează construirea (amenajarea) 

acestui parc destinat copiilor. Acest spaţiu ar urma să cuprindă unele căsuţe 

tematice din lemn decorate cu scene din poveşti, un labirint pentru joaca celor mici. 

De asemenea, se doreşte construirea unui miniamfiteatru pentru organizarea unor 

manifestări culturale pentru cei mici şi organizate de cei mici, cu ocazia diverselor 

activităţi de pedagogie muzeală, desfăşurate la MSBT. .
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Acest spaţiu va mai cuprinde şi un miniatelier pentru activităţile copiilor, 

activităţi deşfăşurate în cadrul programului Şcoala Altfel, dar nu numai.

Menţionăm că, pentru acest ob iectiv de investiţii, în cursul anului 2015 a 

fos t realizat proiectul si s-a ob ţinu t si certifica tu l de urbanism. Documentaţia
■ 7 7 7 7

pentru autorizaţia de construcţie  a fos t înaintată către Primăria M unicipiulu i 

Tim işoara.
7

Pentru finalizarea investiţie i in iţia te mai sun t necesare următoarele
7 7

etape programate pentru anul 2018:

Obţinerea autorizaţiei de construcţie  si execuţia lucrărilor.
7 7 7 7 7

VALOARE ESTIMATIVĂ = 600 mii lei (T.V.A. inclus)

2. MOBILIER METALIC DESTINAT COLECŢIILOR DE CERAMICĂ, 
ICOANE, ARHIVĂ SI FISOTECĂ

Întrucât mobilierul destinat colecţiei de textile este realizat, se impune şi 
realizarea acestuia pentru toate tipurile de colecţii existente în M.S.B.T. Odată cu 
această achiziţie, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara şi-a asigurat mobilier de ultimă 
generaţie pentru toate obiectele de patrimoniu pe care le deţine.

VALOARE ESTIMATIVĂ = 100 mii lei (T.V.A. inclus)

3. PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Pentru autorizarea în perspectivă a obiectivelor ce urmează a fi construite în 

incinta Muzeului Satului Bănăţean Timişoara se impune obţinerea unui plan 

urbanistic de detaliu. Acesta, împreună cu orice proiect tehnic, se va prezenta la 

Primăria Timişoara în vederea autorizării construcţiei proiectate.

VALOARE ESTIMATIVĂ = 30 mii lei (T.V.A. inclus)

4. PROIECT PENTRU ANEXĂ GOSPODĂRIE CASA DE LA VISAG
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Casa de la Visag, a fost concepută ca şi gospodărie. Întrucât în prezent în 
cadrul M.S.B.T. este construită doar casa aparţinâd acestei gospodării se impune si 
construirea anexei pentru această casă.

Anexa casei se va face din cărămidă.

VALOARE ESTIMATIVĂ = 10 mii lei (T.V.A. inclus)

5. PROIECT PENTRU ANEXĂ GOSPODĂRIE CASA UCRAINEANĂ 
DE LA REPEDEA (MARAMUREŞ)

Casa ucraineană de la Repedea (Maramureş), a fost concepută ca şi 
gospodărie. Întrucât în prezent în cadrul M.S.B.T. este construită doar casa 
aparţinâd acestei gospodării se impune construirea şi anexei pentru această casă.

Anexa casei se va face din lemn.

VALOARE ESTIMATIVĂ = 10 mii lei (T.V.A. inclus)

6. PROIECT PENTRU ANEXĂ GOSPODĂRIE CASA GERMANĂ DE 
LA BILED

Casa germană de la Biled a fost concepută ca şi gospodărie. Întrucât în 
prezent în cadrul M.S.B.T. este construită doar casa aparţinâd acestei gospodării se 
impune construirea şi anexei pentru această casă.

Anexa casei se va face din cărămidă.

VALOARE ESTIMATIVĂ = 10 mii lei (T.V.A. inclus)

7. AMENAJARE PEISAGISTICĂ BALTĂ-ETAPA a -  II -  a. PROIECT 
ŞI EXECUŢIE. (Preluat de Consiliul Judeţean Timiş)

La balta din incinta MSB există două insuliţe. În anul 2012, într-o primă etapă, 

s-a efectuat un studiu de fezabilitate pentru amenajarea peisagistică a bălţii, studiu 

urmat de un proiect şi punerea în operă a acestuia.

S-a făcut o pasarelă de acces pe insuliţă, unde s-a construit un foişor din 

lemn. Pe aliniamentul malurilor s-au construit cinci pontoane până la care există căi 

de acces. Toate aceste obiective s-au construit din lemn, mai puţin stâlpii de 

susţinere care sunt amplasaţi în apă, aceştia fiind din ţeavă rectangulară.
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Pentru întregirea amenajărilor demarate în anul 2012, dorim ca anul acesta să 

construim pe cealaltă insuliţă un alt foişor, care va fi legat de malul lacului printr-un 

podeţ. Pe latura nordică a lacului, unde spaţiul dintre gardul exterior şi cel care 

împrejmuieşte lacul este mai generos, dorim să construim o pistă de popice. Această 

construcţie cât şi popicele şi bilele vor fi făcute integral din lemn. Pista va fi protejată 

de un acoperiş pe care se va pune şindrilă din lemn. Această construcţie se va face 

la dimensiunile standard (amprenta la sol 30m x 4,5m).

Pe tot aliniamentul aleii ce înconjoară balta se doreşte construirea unor bănci 

care să fie protejate de intemperii, cât şi de soare, de copertine, pe care se va aplica 

şindrilă lemnoasă (opt bănci).

În dreapta şi în stânga obiectivului din cadrul ansamblului Muzeu Viu -  

denumit Hambar, se doreşte construirea unor mese cu imprimeul tablei de şah -  

două bucăţi. În jurul acestora să fie făcute bănci, protejate de o copertină.

Tot ansamblul se va construi din lemn.

De asemenea, se doreşte o toaletare a malurilor bălţii şi a Behelei. Pentru 

consolidarea acestor maluri considerăm necesară plantarea mai multor sălcii 

pletoase.

Pe latura nord-estică a muzeului, în apropierea sălaşului strămutat din zona 

Oraviţei, intenţionăm să nivelăm terenul pe care se va construi apoi o copertină 

pentru protejarea ţiglei şi a altor materiale care se vor folosi la reparaţiile curente. Pe 

acelaşi amplasament supus nivelării dorim să amenajăm un ţarc unde să depozităm 

materialul lemnos rezultat din toaletarea copacilor din incinta MSBT.

De asemenea se va consolida foişorul de lângă hambar şi se va masca gardul 

din beton cu viţă de vie, gard viu, etc.

Tot aici vrem să construim o clădire pentru adăpostirea animalelor.

VALOARE ESTIMATIVĂ = 600 mii lei (T.V.A. inclus)

TOTAL GENERAL (VALOARE ESTIMATĂ) = 1.360.000 LEI 
(T.V.A.inclus)
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LISTA CU PROPUNERILE DE OBIECTIVE DE REPARAŢII PÂNĂ LA
FINALUL ANUL 2018

1. SF + PROIECT -  RESTAURARE BISERICA DE LEMN DE LA TOPLA

Deoarece acest obiectiv este cuprins în Lista monumentelor istorice din judeţul 
Timiş (categoria A) este necesară elaborarea unui proiect de restaurare, proiect ce 
trebuie făcut de către o entitate agreată pentru o asemenea lucrare.

Se doreşte repararea acoperişului, refacerea picturilor interioare din incinta 
bisericii.

VALOARE ESTIMATIVĂ = 250.000 lei (T.V.A. inclus)

2. MOARA CU CIUTURĂ DIN TOPLETT, MOARA CU CIUTURĂ DIN
7 '

GLOBURĂU, VAIAGA DIN GLOBURĂU

Tratament preventiv antifungic si anticarii si tratarea lemnariei cu ulei de in . 

Valoarea estim ata = 9.000 lei (T.V.A. inclus)

3.CASA DE LA BATA

Tratament preventiv antifungic si anticarii, interior si exterior, tratarea 
lemnariei cu ulei de in, inclusiv cosnite.

Valoarea estim ata =4.000 lei (T.V.A. inclus)

4.GOSPODARIA DE LA CĂPAÂLNAS
7

Tratament preventiv antifungic, anticarii si tratarea lemnariei cu ulei de in, 
interior si exterior.

Valoarea estim ata = 3.000 lei (T.V.A. inclus)

5.GOSPODARIA DE LA JUPÂNESTI
7

Tratament preventiv antifungic, anticarii şi de protecţie, reparaţii treapta de 
acces in locuinţă.

Valoarea estim ata = 4.000 lei (T.V.A. inclus)
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6. GOSPODARIA DE LA ZOLT

Reparatii acoperiş, lucrări de reparaţii la pereţii hornului (refacerea lipiturii), 
găsirea unei soluţii pentru protejarea hornului. Subzidirea fundaţiei la peretele 
dinspre alee.

Valoare estimata=8.000 lei (T.V.A. inclus)

7.CASA DE OLAR DE LA BIRCHIŞ
7

Refacerea m uruie lii ( camere, tinda, prispa), zugravit in terior/exterior. 

Valoarea estimata=6.000 lei (T.V.A. inclus)

8.GOSPODARIA MAGHIARĂ DE LA BABSA
7

Reîmprospatarea vopselii (uşi, geamuri şi stâlpii prispei). Repararea treptei 
din piatră ( sau înlocuirea ei) de la intrarea dinspre alee.

Valoarea estim ata =4.000 lei (T.V.A. inclus)

9.GOSPODARIA DE LA CĂVĂRAN

Reabilitarea coteţului de porc, aplicarea unui tratament preventiv antifungic şi 
anticarii .

Refacerea muruielii si zugravelii la anexe.

Valoarea estim ata = 4.000 lei (T.V.A. inclus)

10.GOSPODARIA DE LA JEBEL

Refacerea porumbarului distrus din cauza furtunii.

Valoarea estim ata = 2.000 lei (T.V.A. inclus)

11.CASA NATIONALĂ DE LA BABSA
7

Reparaţii tencuieli şi zugraveli exterior. Tratament lemnărie exterior.

Valoare estimata = 5.000 lei (T.V.A. inclus)
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12. CASA DE LA VISAG

Refacerea muruielii ( camere ,tinda si prispa ), repararea sobelor, reparaţii 
tencuieli si zugrăveli (interior -exterior); repararea si tratarea lemnăriei (tavan), 
repararea lipiturii hornului şi găsirea unei soluţii pentru a împiedica pătrunderea apei 
şi a diferitelor depuner , care in timp vor afecta vatra .

Valoare estimata = 12.000 lei (T.V.A. inclus)

13.CASA GERMANA DE LA BILED

Refacerea aleii de acces .

Valoare estimata = 2.500 lei (T.V.A. inclus)

14. CASA SÂRBĂ

Zugraveli exterioare si executat gard imprejmuitor.

Valoare estimata = 10.000 lei (T.V.A. inclus)

15. CASA DE LA BĂUTARI
7

Tratament antifungic şi anticarii, precum şi tratament de protecţie a lemnăriei 
interior/exterior.

Valoare estimata = 7.000 lei (T.V.A. inclus)

16. CASA DE LA OBREJA

Refacerea muruielilor in toate incăperile. Reparaţii gard împrejmuitor .

Valoare estimata = 4.000 lei (T.V.A. inclus)

17. POARTA ETNIILOR

Înlocuireşindrilă si tratament de protecţie la obiectiv.

Valoare estimata = 3.500 lei (T.V.A. inclus)
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18. CASA SÂRBĂ ŞI CASA MAGHIARĂ (MUZEUL VIU )

Reparaţii la coşuri şi zugrăveli unde este cazul . 

Valoare estimata = 2.000 lei (T.V.A. inclus)

19 SALASUL DE LA CICLOVA
7

Refacere învelitoare la acoperiş (din şindrilă) 

Valoare estimata = 4.000 lei (T.V.A. inclus)

20. CASA SLOVACĂ

Refacerea scării exterioare pod, refacere garduri .

Valoare estimata = 3.000 lei (T.V.A. inclus )

TOTAL VALOARE ESTIMATA = 347.000 LEI (T.V.A. inclus)

2. Numărul de beneficiari estim aţi pentru următoarea perioadă de 
management

În Planul de management, pentru anul 2018 s-a prevăzut un nr. de 52.000 de 
beneficiari. Ţinta Muzeului Satului Bănăţean Timişoara este ca în 2018 numărul 
acestora să fie mai mare decât cel din anul 2017 (85.000).

Există şanse reale să se întâmple acest lucru, dată fiind generozitatea 
Programului minimal (Agendea culturală pe anul 2018), investiţiilor care se vor 
realiza şi programelor care se vor desfăşura. La jumătatea anului 2018, muzeul a 
fost vizitat de peste 50.000 de oameni.

Totodată, amenajarea unor spaţii noi pentru realizarea mai multor expoziţii, 
seri de poezie, de muzică reprezintă un motiv în plus pentru a vizita muzeul.

Noile investiţii, ca şi plaja mult mai largă a activităţilor culturale, ştiinţifice, 
educaţionale şi de recreere se doresc a fi asemenea unui magnet pentru potenţialii 
nostri vizitatori.
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3. analiza program ului m inimal realizat

Cât priveşte activitatea culturală, de conservare şi restaurare a MSBT, din 
cifrele arătate mai sus rezultă că programul minimal a fost realizat, ba chiar în ceea 
ce priveşte Agenda culturală, ca urmare a strategiilor impuse pe parcursul anilor 
2015 - 2018 de prezenţă activă la cât mai multe simpozioane, expoziţii şi alte 
activităţi culturale, acesta a fost depăsit net, în special ca urmare a activităţilor 
realizate în afara Programului minimal (Agendei culturale).

Muzeografii nostri au participat la sesiuni ştiinţifice la muzee din tot Banatul 
Istoric, dar şi la muzee de pe întreg teritoriul României şi Serbiei. De cele mai multe 
ori, urmare a contribuţiei generoase a acestora, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara 
şi Consiliul Judeţean Timiş au figurat pe afişele evenimentelor respective ca 
parteneri, coorganizatori fără să fii avut vreo contribuţie financiară.

În Raportul de activitate pentru 2016 notăm, cu satisfacţie maximă, finalizarea 
100% a proiectului Muzeul viu, ca urmare a dotării celor patru gospodării cu tot ceea 
ce era prevăzut în proiect, si mai mult decât atât. Pe tot parcursul anilor 2017 si până 
la 31,07. 2018 Muzeul viu este, în întregul său, locul cel mai vizitat si apreciat de 
turisti, lucru pentru care se cuvin mulţumiri partenerilor nostri de la Primăria 
Csongrad, Consiliului Judeţean Timis, Direcţiei de Investiţii si Managementul 
Proiectelor din cadrul CJT, Comisiei de Cultură din cadrul CJT, doamnei Aristida 
Gogolan, consultantul muzeului, Consiliului de Administraţie, Consiliului Stiinţic, celor 
care si-au adus concursul la construirea acestor gospodării si la dotarea lor cu tot 
ceea ce era necesar conform proiectului si, evident, colegilor de la Muzeul Satului 
Bănăţean Timisoara.

> ?

În concluzie, anii 2015 - 2018 au fost foarte buni pentru Muzeul Satului 

Bănăţean Timişoara, dar 2018 va fi anul care va propulsa MSBT în demersul său de 

a sărbători cum se cuvine CENTENARUL MARII UNIRI şi de a întâmpina anul 2021, 

Timişoara Capitală Europeană a Culturii, cu realizări maxime.
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INDICATORI CULTURALI 

Prevăzuţi în Planul de management 2015 -  2018 .

Cu roşu, realizarea indicatorilor din anii 2015, 2016, 2017, 2018 -  până la 31 iulie.

Nr. An de 31.07.

crt. Indicatori culturali
referinţă

2014
2015 2016 2017 2018

Număr vizitatori 42.000/ 45.000/ 48.000/ 50.000/ 52.000/

1 70.000 79.000 85.000 50.000

Realizarea de activităţi 12 15/ 20/ 21 (20)/ 24/

2
cultural specifice 
(simpozioane, expoziţii), 
programe educative 
conferinţe, manifestări 
interdisciplinare etc.

35 32 38 18

3 Publicare lucrări de 3 4/ 5/ 6 (5)/ 7/
specialitate, pliante

11 9 9 7

4 Sprijinirea metodologică a 2 3/ 3/ 4 (3)/ 4/
punctelor muzeale rurale şi

3 3 3 3asistenţă în elaborarea
monografiilor de localităţi

Publicarea anuarului ştiinţific 1 1/ 1/ 1/ 1/

5
internaţional

1 1 0 0

Servicii de specialitate 2 2/ 2/ 2 (4)/ 2/

6
prestate pentru instituţii

2 8 12 3

Participare la sesiuni 5 8/ 8/ 9 (8)/ 10/

7
ştiinţifice

19 15 14 12

8 Proiecte cu finanţare 1 2/ 3 (0)/ 3 (0)/ 3 (0)/
internaţională

1 0 0 0

Proiecte etnologice 1 1/ 1/ 2 (1)/ 2/
internaţionale multianuale
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9 1 1 2 2

10 Continuarea lucrărilor de
evidenţă a patrimoniului :

400
500/ 600/ 650(600)/

650/

500

clasare, informatizare, baze 
de date 600 750 800

11 Număr de apariţii în presă 10 19/ 24 (250)/ 26 (250)/ 28/

700 750 800 450

12 Materiale de promovare 8 8/ 10/ 10/ 10/

35 27 33 18

Perfecţionarea personalului-

13
numărul de angajaţi care au 
urmat diverse forme de 3 6/ 8 (7)/ 3 (8)/ 3/(9)/

perfecţionare 4 6 8 9

Din tabelul care conţine indicatorii culturali rezultă următoarele:

6. Numărul de vizitatori a crescut an de an. Procentual, în 2015 a crescut cu 
155%, în 2016 a crescut cu 164%, în 2017 a crescut cu 170%

7. Activităţile specifice muzeului au crescut astfel: în 2015 cu 233%, în 2016 
cu 160%, în 2017 cu 190%, iar în 2018 sunt în curs de de desfăşurare.

8. Publicarea lucrărilor de specialitate a cunoscut o creştere semnificativă, 
astfel: în 2015 cu 275%, în 2016 cu 180%, în 2017 cu 180%, iar în 2018 
lucrările sunt în curs de realizare.

9. Participarea specialiştilor muzeului la sesiuni ştiinţifice a crescut an de an, 
MSBT fiind astăzi una dintre instituţiile muzeale în aer liber prezentă la mai 
toate sesiunile ştiinţifice de ţinută din România. Astfel, numărul 
participărilor a crescut de la an la an: în 2015 cu 237,5%, în 2016 cu 
187%, în 2017 cu 175%, iar în 2018 trendul este acelaşi.

10. Aproape toţi indicatorii culturali prevăzuţi în Planul de management au fost 
depăşiţi net, cu o singură excepţie, şi anume nerealizare anuarului pe anul 
2017, din motive exclusiv externe. El a fost realizat, dar nu a fost tipărit în 
anul 2017.
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INDICATORII DE PERFORMANTĂ -  01.01.2018 - 31.07 2018
7

PREVĂZUT SI REALIZAT
7

Nr.crt. Indicatori de performanţă PERIOADA EVALUATĂ 
01.01. 2018 -  31.07.2018

Prevăzut Realizat Procent
1 Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie+venituri-cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari

0,093 mii lei 
(96 de lei)

0,036 mii lei 
(36 de lei)

38.7%

2 Fonduri nerambursabile 
atrase (lei)

- - -

3 Număr de activităţi 
educaţionale

20 19 95%

4 Număr de apariţii media 
(fără comunicate de presă)

410 450 109%

5 Număr de beneficiari 52.000 50.000 96%
6 Număr de beneficiari 

neplătitori
43.000 45.000 104%

7 Număr de beneficiari 
plătitori

9.000 5.000 55%

8 Număr de expoziţii 10 6 60%
9 Număr de proiecte/acţiuni 

culturale (din Agenda 
culturală)

43 13 30%

10 Număr de proiecte/acţiuni 
culturale, în afara Agendei 
culturale

20 28 140%

11 Venituri proprii din 
activitatea de bază

50 25 49%

12 Venituri proprii din alte 
activităţi

100 31 31%

13 Total venituri proprii 150 56 37%
14 Indice de acoperire a 

sălilor
100% 90% 90%

15 Gradul de acoperire a 
salariilor din subvenţie

100% 100% 100%

16 Cărţi -  tipar 5 4 80%
17. Sponsorizări 1 1 100%
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SITUAŢIA INVESTIŢIILOR PÂNĂ LA 31.07.2018
9  9

Nr. crt Nominalizarea pe 
obiective de Investiţii

Valoarea Totală 
bugetată 

(lei)

Contractat
(lei)

1. 2. 3. 4.
TOTAL din care 160.000 160.000

1.

Mobilier metalic 
destinat colecţiilor de 

ceramică, icoane, 
arhivă, fişotecă

100.000 60.392,5

2.
Realizarea planului 

urbanistic de detaliu, 
aferent MSBT

30.000
Nu. Până la 

finalizarea noii 
Cărţi funciare

3.
Anexă Gospodărie 

Casa Visag -  
proiectare

10.000
Nu. Până la 

finalizarea noii 
Cărţi funciare

4.

Anexă Gospodărie 
Casa Ucraineana de 

la
Repedea(Maramureş)

-proiectare

10.000
Nu. Până la 

finalizarea noii 
Cărţi funciare

5.
Anexă Gospodărie 

Casa Germană de la 
Biled -proiectare

10.000
Nu. Până la 

finalizarea noii 
Cărţi funciare
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SITUATIA

FINALĂ PRIVIND CHELTUIELILE DE REPARAŢII EFECTUATE PÂNĂ LA 31.07 
2018, APROBATE ÎN LISTA DE REPARAŢII A C.J. TIMIŞ* 7 7

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE 

REPARAŢII
7

SUMA

BUGETATĂ

Lei

SUMA CHELTUITĂ 

(cu TVA inclus) 

Lei

1 2 3 4

1. RESTAURARE BISERICA DE 
LEMN DE LA TOPLA -  
PROIECT ŞI EXECUŢIE

250.000

2. CASA DE LA BATA 20.000 19.817
3. CASA DE LA CAPÂLNAŞ

7 6.000 6.487

4. GOSPODĂRIA JUPÂNEŞTI
7 4.000 5.053

5. GOSPODĂRIA DE LA ZOLT 12.000 10.015

6. GOSPODĂRIA MAGHIARĂ 
DE LA BABŞA

7
5.000 5.969

7. GOSPODĂRIA DE LA 
CĂVĂRANI 5.000 4.767

8. GOSPODĂRIA DE LA JEBEL 20.000 14.121

9. ŞCOALA DE LA BÂRNA
7 6.000 3.375

10. CASA SLOVACĂ 5.000 4.934
11. CASA DEPORTAŢILOR IN 

BĂRĂGAN 8.000 4.006

12. GOSPODĂRIA DE LA 
CHIZĂTĂU 10.000 9.230

13. CASA NAŢIONALĂ DE LA 
BABŞA 20.000 18.536

14. CASA UCRAINIANĂ DE LA 
REPEDEA (MARAMUREŞ) 20.000 16.858

15. REPARAŢII LA FOIŞORUL 
DE LA BALTĂ, PODUL ŞI

'  7

PODEŢUL PESTE BEHELA
40.000 36.778

TOTAL 431.000 159.946,71
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