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Descrierea cursului (pentru semestrul II): 
Prin intermediul cursului de Muzeologie, în semestrul al II-lea ne propunem familiarizarea 
studenţilor cu modul de organizare a muzeelor, cu atribuțiile posturilor specifice dintr-un 
muzeu, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și cu cele mai actuale modalități 
de organizare a expozițiilor. Prin aplicaţiile realizate împreună cu studenţii se urmăreşte 
ca aceştia să dobândească principalele abilităţi legate de activitatea concretă în cadrul 
muzeelor.  
 
Printre temele abordate amintim: Managementul muzeal, Organizații de specialitate și 

atribuțiile acestora, Profesii în muzeu, Atribuțiile muzeografului / curatorului, Cercetarea 

și interpretarea colecțiilor muzeale, Conservarea patrimoniului cultural, Principii de 

depozitare în cadrul muzeului, Activitatea de mânuire, ambalare și transport a bunurilor 

cultural-artistice, Filmarea și fotografierea bunurilor, Organizarea expozițiilor: alegerea 

tematicii, dezvoltarea proiectului expozițional, modul de prezentare a exponatelor, 

conceperea textelor. 

Obiective: 

• Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor specifice; 

• Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a unui muzeu contemporan;  

• Familiarizarea cu atribuțiile specifice ale muzeografului / curatorului; 

• Familiarizarea cu noțiunile de conservare a patrimoniului muzeal; 

• Dezvoltarea capacităţii de proiectare a unei expoziții; 

• Formarea unor atitudini privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 
cultural; 

• Dezvoltarea creativității în interpretarea patrimoniului cultural. 

 

Evaluarea se realizează atât pe parcursul desfășurării activităților prin prezență în mediul 

virtual, participare la discuții, redactare fișe analitice de evidență - 40%, cât și la final, prin 

susținerea unui proiect - 60%. 

Modul de desfășurare: prezentări și discuții audio-video în timp real prin intermediul 

platformei Skype. Pentru perioada care urmează se are în vedere utilizarea platformei 

oferite de Google Suite for Education. 

Bibliografia recomandată și alte materiale auxiliare necesare redactării fișelor analitice de 

evidență au fost încărcate pe google drive în format electronic. Link-ul de accesare este 

următorul:  

https://drive.google.com/open?id=1MV35EOr0W_OqUNzAGhpx8-WcwhpWORQM  

https://drive.google.com/open?id=1MV35EOr0W_OqUNzAGhpx8-WcwhpWORQM
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Resurse online: 

https://icom.museum/en  

http://network.icom.museum/icofom  

http://www.cultura.ro  

https://www.culturadata.ro  

http://www.cimec.ro  
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Legislație (disponibilă on-line): 

http://cimec.ro/Legislatie/Legislatie-culturala.html  

Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311 din 8 iulie 2003;  

Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil nr. 182/2000;  

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

Ordonanţă de Urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008 (actualizată) privind 
managementul instituţiilor publice de cultură. 

ORDIN nr. 2.035 din 18 aprilie 2000 (Ministerul Culturii) pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind evidenta, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de 
muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultura și alte unități de profil 
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