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2. DESCRIERE, PROGRAM, DATE DE CONTACT ŞI ACCES

• Adresa exactă a muzeului: Muzeul Sportului se află în incinta Casei Olimpice alături de
sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţia de Rugby, la adresa Bd. Mărăşti, nr.
20A, sector 1, Bucureşti.
• Program vizitare: Luni şi marţi – închis. De miercuri până duminică programul este 10:00 –
17:00. Muzeul Sportului oferă posibilitatea desfăşurării de lecţii muzeale şi activităţi
educative extracurriculare, susţinute de învăţători, profesori sau de personalul nostru muzeal.
• Costuri vizitare: intrarea este liberă.
• Detalii contact: • număr de telefon: 021. 796. 14. 54
• email: muzeul.sportului@mts.ro
• pagină de facebook: Muzeul Sportului
• website: www.muzeulsportuluiromania.ro
• Instituție coordonatoare: Ministerul Tineretului și Sportului.
• Mijloace de transport în apropiere: Muzeul se află în proximitatea Arcului de Triumf,
Mănăstirii Caşin, Parcului Herăstrău şi Muzeului Satului.
• tramvai: 41 (staţia Caşin).
• autobuze: 131, 205, 282, 330, 331, 335, 873.
• metrou: M2 – staţia Aviatorilor, 10 minute mers pe jos, spre Arcul de Triumf.
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ISTORICUL MUZEULUI
Muzeul Sportului a fost înființat în prima jumătate a anului 1970 şi a avut drept scop
punerea în atenţia publicului a momentelor semnificative ale dezvoltării sportului românesc.
Muzeul a adăpostit o veritabilă colecție de trofee și documente ce atestă primele afirmări ale
sportului românesc în arena internațională, ilustrând o îndelungată tradiție sportivă, lucru care
explică constanța succeselor sportive românești la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și
Europene, la alte competiții sportive de marcă.
Inițial, Muzeul Sportului a fost amplasat în spaţiul rezervat tribunei oficiale a fostului
Stadion „23 August” din Capitală unde puteau fi admirate trofee de valoare deosebită, medalii
obținute la Jocurile Olimpice, cupe de la Campionate Mondiale și alte concursuri
internaționale de anvergură, trofee ce au adus României o consacrare bine meritată în arena
internațională.
În 1981, în condiţiile organizării de către ţara noastră a Jocurilor Mondiale
Universitare, Universiada, muzeul a fost dezafectat pe motiv că amplasarea sa era
incompatibilă cu protocolul de grad zero impus în zona tribunei oficiale, patrimoniul fiind
împrăștiat în tot felul de locații, multe improprii acestui scop. În pofida unor eforturi ale
CNEFS de a se obține o altă locație pentru sediul muzeului acest lucru nu s-a mai întâmplat
până la sfârșitul epocii comuniste.
După îndelungi tergiversări funcţionarea muzeului a fost reluată în 1995, la iniţiativa
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu acceptul Ministerului Culturii precum și al conducerii
Muzeului Național de Istorie a României, când a fost redeschis pentru public Muzeul
Sportului în clădirea MNIR.
Deși s-a dorit a fi o formulă câștigătoare și definitivă, instituția a avut severe pierderi
de patrimoniu (multe obiecte s-au pierdut în urma repetatelor relocări) și documentație (noul
muzeu și-a început activitatea fără vechea arhivă) față de ceea ce a existat la sediul de la
stadionul ”23 August”.
O serie întreagă de colecții nu s-a mai regăsit în depozitele noului muzeu (de exemplu:
trofee ale boberilor Alexandru Papană şi Alexandru Ifrim, obiecte ce au aparţinut Smarandei
Brăescu şi lui Ion Cernea, donaţiile Virgil Ioan sau Constantin Medeleanu), iar unii dintre
sportivi, nemulțumiți de felul în care sunt valorificate donațiile lor și-au recuperat obiectele în
urma unor procese civile (Maria Alexandru şi Geta Pitică sau Dumitru Paraschivescu).
Chiar și în aceste condiții expoziția de bază a funcționat doar câțiva ani până în anul 2002,
cînd clădirea MNIR a intrat în lucrări de consolidare și modernizare, iar Muzeul Sportului a
fost forțat să-și strângă patrimoniul într-o locație improprie şi în modalități de depozitare
neadecvate.
În vara anului 2011, ca urmare a încheierii unui contract de folosință – comodat dintre
Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Muzeul Sportului, sub patronajul Ministerului
Tineretului și Sportului, instituția a fost relocată în Casa Olimpică, noul sediu al COSR,
situată în bulevardul Mărăşti, nr. 20A, sector 1, în apropierea Arcului de Triumf.
Noul spaţiu alocat, de 1.130m2, cuprinde – un depozit de 130 m2 (subsol 2), şi spaţii de
folosinţă la parter – 150 m2; etaj 1 – 440 m2 şi etaj 2 – 410 m2.

5
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, 020954, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 307 64 17; Fax: +40 (0)21 307 64 18
www.mts.ro

Muzeul Sportului găzduieşte în prezent o expoziţie dedicată bogatei istorii a sportului
din spaţiul românesc, realizată pentru inaugurarea Casei Olimpice din 27 septembrie 2011,
într-un ansamblu de expunere situat la primul nivel al clădirii.
Pe standuri sunt prezentate selectiv exponate care marchează, cronologic, momentele
şi personalităţile reprezentative ale fenomenului sportiv românesc. Obiectele prezentate
ilustrează evoluţia întrecerilor fizice pe aceste meleaguri, începând cu palestrele şi
amfiteatrele antice, manifestări ale întrecerilor tradiţionale cum sunt trânta, călăria, scrima,
trasul la ţintă sau oina, pînă la performanţele strălucite ale atleţilor contemporani.
Sunt marcate secvenţe care ilustrează apariţia primelor asociaţii sportive şi a
instituţiilor cu rol organizatoric şi de coordonare a activităţilor competiţionale, formele de
învăţământ sportiv, cele dintâi lucrări şi publicaţii de specialitate.
Pot fi urmărite tematic, pe discipline sportive precum fotbal, rugby, handbal, atletism,
box sau kaiac-canoe, performanţele sportivilor români la campionate mondiale, campionate
europene şi la alte competiţii de anvergură.
Amintim din exponate, următoarele: mănuşile primului și singurului campion olimpic
român la box, Nicolae Linca (Melbourne, 1956); pagaia campionului olimpic, Ivan
Patzaichin, schif-ul Sandei Toma; paşaportul colectiv de aproape jumătate de metru folosit de
toţi jucătorii români de fotbal care au participat la primul Campionat Mondial de fotbal, din
Uruguay, în 1930; sabia scrimerului Mihai Covaliu, cea cu care a câştigat medalia de aur la
Sydney, în 2000; ghetele şi bustiera campioanelor de la atletism Ionela Târlea și Violeta
Beclea Szekely sau echipament sportiv îmbrăcat de România la CM 1994, din S.U.A., dar și
Cupa Mondială pe care au obținut-o handbaliștii români.
Sportul ocupă un loc important în activitățile de seamă ale omului modern, iar în
secolul XX, societatea românească a știut să se dezvolte conform standardelor impuse la nivel
global în majoritatea ariilor sportive.
Reprezentanții sportului românesc au participat începând cu secolul XX la o mulțime
de competiții organizate în toate colțurile lumii, lăsând acolo povești de neuitat despre ei și
despre România.
Jocurile Olimpice vor reprzenta întotdeauna un cadru ale cărui surse sunt nemărginite
și se dezvoltă continuu, iar astfel există beneficii multiple pe care le poate aduce sportul prin
materializarea sa în arena olimpică asupra omului și asupra societății.
Iar, în contextul aniversării centenarului mișcării olimpice românești și evident, ca o
recunoaștere a celor 302 medalii obținute, muzeul propune la etajul al doilea al clădirii,
expoziția România Olimpică 100, care îmbină trecutul cu prezentul spre a ilustra și reliefa
vizitatorului istoria olimpică a României, o imagine greu de contestat și foarte bine plasată pe
plan internațională.
Sunt trecute în revistă momente esenţiale începând cu jocurile olimpice antice şi
culminând cu naşterea şi dezvoltarea olimpismului modern, mondial şi românesc.O
retrospectivă ce curpinde în ordine cronologică, obiecte, momente și imagini de natură inedită
cu care se identifică sportivii de legendă ai țării precum Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin,
Iosif Sârbu, Lia Manoliu, Aurel Vernescu sau Dumitru Pârvulescu.
Vorbim de prima medalie olimpică obținută în 1924 (a doua participare olimpică a
României, după ce în 1900, George Plagino obține locul 11, participă cu titlul de independent,
tir, proba de talere), după care, 12 ani mai târziu, la Berlin se obține primul argint olimpic
datorită talentatului călăreț român, Henri Rang. Abia după al doilea război mondial, România
se afirmă și confirmă pe scena înternațională. Primul pas era deja făcut în această perioada de
jumătate de secol. Medalia care deschide drumul olimpic glorios este cea obținută de Iosif
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Sârbu, la disciplina tir, iar sportivii români ce au urmat s-au prezentat constant printre
figurilemarcante ale Jocurilor Olimpice, întemeiând prin talentul şi pasiunea de care au dat
dovadă o imagine remarcabilă ţări.
Sunt expuse:
• documente ce atestă înfiinţarea COSR (1914), componenţa primului Comitet Naţional
Olimpic, primele apariții românești în cadrul Comitetului Internaţional Olimpic;
• date statistice şi listele integrale ale medaliaţilor olimpici români la toate ediţiile ale J.O. la
care a participat ţara noastră;
• diplome şi medalii;
• obiecte (torțe olimpice de la diverse ediții), aparate şi echipamente sportive ce au aparţinut
atleţilor români, fotografii, documente şi însemne sportive (legitimaţii, ecusoane, insigne,
banderole etc.);
• tipărituri care au fost puse în circulaţie cu prilejul desfăşurării J.O.
Ambele planuri expoziționale prezintă materiale însoțite de o explicație.
În cursul anului 2013, echipa noastră a finalizat conceptul teoretic pentru definitivarea
Muzeului Sportului. Conceptul se bazează pe implementarea unor soluţii originale de design,
cu dotări tehnologice de ultimă generație, care să funcționeze la cele mai înalte standarde
muzeistice și să ofere publicului vizitator o experiență culturală deosebită.
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3. RAPORT DE ACTIVITATE
• 2011 septembrie - Expoziție pentru deschiderea Casei Olimpice.
Realizată de 3 angajați: un muzeograf, un gestionar custode și o supraveghetoare de sală.

• 2012 prima jumătate - Realizarea unei expoziții de Istorie a sportului românesc
Realizată de 4 angajați cu contract pe termen nedeterminat și un salariat venit prin detașare –
2 muzeografi.

•2013 - Realizarea unui proiect pentru definitivarea unei imagini a MuzeuluiSportului cu

două secțiuni: Istoria sportului românesc și Olimpismul românesc – plan tematic, plan de
circuit și proiecție de design ambiental.
Concepție a doi muzeografi.

8
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, 020954, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 307 64 17; Fax: +40 (0)21 307 64 18
www.mts.ro

• 2013 – 2014 - Secțiunea Olimpismul Românesc – 100 de ani, plan tematic, plan de circuit,
proiect ambiental și amplasare, design grafic, text și traducere în limba engleză, editare
computerizată, pregătire pentru tipar și expunere la etajul doi al clădirii.
Realizată de 4 salariați cu contract pe termen nedeterminat și 2 salariați veniti prin detașare; 2
muzeografi.

• 2015 – modernizarea și armonizarea etajului de Istorie sportului românesc cu modalitățile

de prezentare și expunere de la etajul de Olimpism românesc.
Au participat 4 salariați cu contract pe termen nedeterminat și 3 salariați veniti prin detașare 2 muzeografi.
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RAPOARTE DE ACTIVITATE 2011-2015

3.1. Situaţia bunurilor culturale intrate în inventar
la sfârşitul anului 2010:
•achiziţii
•donaţii
•preluări

Cantitate

4621
2965
4837
Total: 12.423

Achiziții 2012
•arme (MNIR)
•arme (Anghelescu)
•vase lut (Moldovan)
•icoană (MȚR)
•aparate sportive (Artimex)
•machete Dacia Sport

4
5
3
1
24
6

Donații 2011
•Victor Firea (atletism)
•Beclea Violeta (atletism)
•Târlea Ionela (atletism)
•Marius Catachițiga (volei)
•Buiac Dumitru (oină)
•Hoppe Adriana(tir cu arcul)

Total: 43
24
1
1
1
3
11
Total: 41

Donații 2012
•Tomiuc Otto (kaiac-canoe)
•Dumitru Mihai (tir)
•Dâba Vasile (kaiac)
•Eșeanu Nicușor (kaiac)
•Sciotnic Afanase (kaiac)
•Ismailciuc Adriana (canoe)
•Naiman Marian (olimpism)
•Marinescu Mihail (handbal)
•Buliga Ion (atletism)
•Rață Tudor (presă sportivă)
•Ciurea Emil (fotbal/ box)

34
191
4
8
7
11
1
24
5
1
1
Total: 187

Donații 2013
•Larion Serghei (kaiac-canoe)
•Beclea Violeta (olimipism)
•Băsceanu Dumitru (istoria sportului)
•Merconian Tiberiu (kaiac-canoe)
Donații 2014
•Ioniță Marian (kaiac-canoe)
•Buiac Dumitru (oină)

2
2
1
24
10
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•Dâmboianu Mihai (patinaj)
•Mladen Radu (gimnastică)
•Hermineanu Dumitru (fotbal/ gimnastică)

Total: 30

12
1
1
1
2
Total: 18

Donații 2015
•Federația Română de Atletism
•Federația Română de Tir cu Arcul
•Matei Florin (rugby)
•Manole Ion (sporturi nautice)
Dinamica creșterii patrimoniului muzeal 2012-2015
S-au achiziționat aparate sportive pentru gimnastică
artistică, un panou de baschet, un bloc-start pentru
înot; replici din ceramică greacă antică și de
armament medieval; recuzită sportivă și grafică
ilustrativă.

1
1
2
1
Total: 5

3.2 Situația împrumuturilor de bunuri culturale • dulap cinegetic către
mobile, în vederea organizării expozițiilor:
Muzeul Cinegetic Posada.
•interne:
• 22 de medalii, pachete,
insigne, 7 cărți, reviste,
documente și un album foto
împrumutate
Arhivelor
Naționale
în
vederea
realizării unei expoziții
temporare
cu
tema
”Educație fizică și sport în
România până în 1945”.
• dosar Dumitru Dan
împrumutat
Muzeului
Județean Buzău.
• obiecte și informații
pentru expozițiile de la ICR
Londra.
• întocmite în format
electronic pentru toate
bunurile culturale intrate în
patrimoniu.

•internaționale:
3.3 Numărul de fișe analitice întocmite:
• de evidență:

• întocmite parțial pe
măsura executării lucrărilor
de restaurare.

• de conservare și restuarare:

3.4 Numărul de înregistrări efectuate în registrul
informatizat raportat la numărul total de obiecte
12.747
înscrise în inventar
• de la reînființare, nu au
3.5 Numărul bunurilor culturale clasate
fost clasate obiecte din
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patrimoniul muzeului.
3.6 Numărul bunurilor culturale pentru care s-a • pentru anul în curs,
iniţiat procedura de clasare raportat la numărul clasarea nu este bugetată.
obiectelor înregistrate în inventarul muzeului
Obiectivul este prevăzut
pentru anul viitor.
• s-a lucrat numai la
3.7 Numărul publicaţiilor elaborate
(ghiduri, cataloage de expoziţii, volume cu caracter
elaborarea şi realizarea
ştiinţific şi alte categorii de publicaţii)
expoziţiei de bază.
3.8 Numărul de expoziții temporare:
•interne:
7
•internaționale:
3
3.9 Proiectele culturale asociate expoziţiei de bază
3.10 Numărul programelor şi activităţilor
educative
3.11 Numărul de vizitatori (perioada 2013-2015):
2013
•Ianuarie – aprilie
•Mai – august
•Septembrie – decembrie
2014
•Ianuarie – aprilie
•Mai – august
•Septembrie – decembrie
2015
•Ianuarie – aprilie
3.12 Prezentarea activităţilor de marketing
cultural:
• pagini de internet

• materiale/ campanii de promovare

6
4

3950 vizitatori
1600 vizitatori
1800 vizitatori
3700 vizitatori
800 vizitatori
1400 vizitatori
2500 vizitatori
•Site web:
www.muzeulsportuluiroma
nia.ro
•Pagina facebook:
Muzeul Sportului
• interviuri Tv, radio, presă
scrisă.

2011 – 22 bucăți
2012 – 11 bucăți
2013 – 26 bucăți
3.14 Lista dotărilor cu aparatura specifică măsurării • Termometru / higrometru
şi înregistrării parametrilor microclimatici
marca MOMERT
• Staţie meteo digitală pt.
interior-TFA
Dostmann
METEOTIME - wireless
thermo-hygrometer
3.13 Numărul obiectelor restaurate anual
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3.15 Situația dotărilor
Categoria de aparatură
•Aparate și instrumente de
monitorizare microclimat
•Aparate de realizare a stabilității
termice
•Aparate de realizare a
dezumidificării/umidificării
•Aparate de realizare a tratamentelor
insectofungicide

Grad de uzură %
Aparatură nouă

Observații

Aparatură nouă
Dezumidificarea
depozitului
cu
absorbant
umiditate
special
----------------------------
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4. RAPORT PRIVIND STAREA DE CONSERVARE A
PATRIMONIULUI
4.1 Raport privind starea de conservare în depozite
Depozitul

D1

Nr.
crt
1

Patrimoniu

Caracteristici

 Patrimoniul este de tip eterogen

Cerința din normele de conservare

Reprezintă o încăpere
necompartimentată de
130m²

Calificativ

 Depozitarea bunurilor culturale mobile se face
în spaţii corespunzătoare în scopul asigurării
condiţiilor de conservare

relativ bună

2
3

 Salubritatea spațiilor de depozitare
 Stabilitatea microclimatului

bună
relativ bună

4

 Umiditatea relativă cuprinsă în general între 50- relativ bună
65%

5
6

 Gradul de izolare termică
 Amplasarea bunurilor culturale mobile se
face separat, potrivit naturii materialelor, tipului
morfologic şi conform principiului tipodimens.
 Măsuri de prevenire a efectelor provocate de

7

Observații
Nu există
compartimnte pt.
categorii
specifice de
obiecte de
patrimoniu.
Umiditate
instabilă.
Diferenţe
vară - iarnă
De la 25%
vara la 70%
iarna.

bun
bună
80%
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Depozit
eterogen

8
9
10
11
12

13

14

seisme
 Asigurarea starii de repaos a bunurilor
 Asigurarea cerintelor privind mobilierul
de depozitare (functional, adaptat, compatibil)
 Mijloacele şi dispozitivele de acces şi
mânuire a bunurilor culturale mobile
 Curăţarea, dezinfectarea şi dezinsectizarea
generală a spaţiului şi a modulelor de depozitare
 Dezinfectarea, dezinsectizarea şi conservarea
obiectelor prin curăţări, consolidări, deplieri,
întinderi
 Respectarea normelor privind studierea,
cercetarea, fotografierea şi filmarea bunurilor
culturale mobile depozitate
 Jurnalul depozitului ( registru de evidenţă,
în care se consemnează: natura activităţii în
care este implicat obiectul -filmare,
fotografiere, expunere, cercetare, durata,
perioada, condiţiile de microclimat ale noului
spaţiu, cine îl ia în primire sub semnătură

80%
funcţional
adaptat
Cărucioare
Scări mobile

bune
bună

Necesară
fumizare
aprobare
COSR

bună

Cu
respectarea
normelor
evidenţă
electronică

o
–

Se aduce la
zi permanent

4.2 Raport privind starea de conservare în expoziții
Expoziția

Patrimoniu

•Expozitia
de la et.1
Istoria
sportului
românesc

Obiecte:
•documente;
•diplome şi medalii;
•obiecte, aparate şi echipamente sportive ce
au aparţinut atleţilor români, fotografii
documente şi însemne sportive (legitimaţii,
ecusoane, insigne, banderole etc.);
•tipărituri şi artefacte ce sunt puse în
circulaţie cu prilejul desfăşurării
competițiilor;
•obiecte de artă – sculpturi, picturi, desene.

Conservare bună şi f. bună

•Expoziția
de la et.2
România
Olimpică
100

Idem expoziția de la etajul 1.

Conservare relativ bună

Nr.
crt

Caracteristici

Cerințe din Normele de conservare

Calificativ
Grad de
realizare %
15
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Observații

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

 Salubritatea spatiului de expunere
 Stabilitate microclimatică

100%
Et. 1 - 85%
Et. 2 - 60%
 Umiditatea relativă cuprinsă în general între Et. 1 - 85%
50-65%
Et. 2 - 60%
 Pentru obiecte foarte sensibile, pentru care Nu se pot crea
din anamneză se cunoaşte că şi-au creat un deocamdată,
echilibru la alte valori ale U.R., se vor crea
condiţii în consecinţă (eventual locale)
 Temperatura nu trebuie să depăşească 22°C, În condiţiile
urmărindu-se permanent corelarea acesteia cu actuale,
U.R.
aparatura de
care dispune
clădirea
nu
face faţă.
Nivelul iluminării bunurilor de natură La etajul 2 nu
organică, reglat în funcţie de gradul lor de sunt
sensibilitate la degradarea foto-chimică, să nu îndeplinite
depăşească nivelul maxim admis de lucşi x ore condiţiile.
anual.
 Este lipsit de noxe provenite din pulberi sau
100%
gaze nocive;
 Instalaţiile de iluminat, încălzire, apă şi
100%încălzire
apă/canal;
canal sunt în bună stare, au fost temeinic
verificate şi funcţionează în mod corespunzător; 60% iluminat.
 Asigurarea securitatii bunurilor expuse
60%
Asigurarea
cu sistem de
monitorizare
video pt et. 2
în derulare.
 Îndeplinirea condiţiilor impuse de
100%
reglementările în vigoare privind prevenirea
şi combaterea incendiilor
 Activitatea unor forme de biodegradare
Nu există
 Curăţarea, dezinfectarea şi dezinsectizarea
100%
generală a spaţiului şi a modulelor de
expunere
 Dezinfectarea, dezinsectizarea şi conservarea 100%
obiectelor prin curăţări, consolidări, deplieri,
întinderi
 Asigurarea stabilitatii obiectelor in condiții de 80%
cutremur, precum şi o stare de repaus complet;
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4.3 SITUAŢIA PIESELOR DE PATRIMONIU RESTAURATE ÎN
PERIOADA 2011 - 2014
A constituit o prioritate restaurarea a 20 - 30 de obiecte anual, cu predilecţie obiecte pe
suport de hârtie: documente, diplome, publicaţii vechi.

De asemenea, s-a realizat restaurarea armamentului din perioada medie precum şi armele
de foc din sec. XIX.
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5. PLAN DE RESTAURARE A BUNURILOR CULTURALE PENTRU
URMĂTOAREA PERIOADĂ. PRIORITĂŢI
Restaurarea a 20 - 30 de obiecte de patrimoniu anual, cu predilecţie: documente, diplome,
publicaţii vechi, în funcţie de retribuţiile solicitate de laboratoarele de restaurare.
* în condițiile alocării de fonduri destinate restaurării în laboratoare specializate.
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6. SITUAŢIA PERSONALULUI. ORGANIGRAMA
Nr.crt
1

Numele și prenumele
Ene Vladimir

Funcția*
Muzeograf IA

2
3
4
5
6
7

Bozga Adina
Ştefan Mariana
Ganea Cătălina
Dobrin Florentina
Ghebuţ Maria
Mălîia Valentina

Economist 1A
Gestionar custode tr. 1
Supraveghetor muzeu
Consilier 1
Economist 1A
Muzeograf 1A

Observații**
Grafician,
membru UAP
Concediu postnatal

detaşare
detaşare
Stagiar - detaşare;
program de licență
și master în istoria
sporturilor.
* muzeograf, conservator, restaurator, supraveghetor, îngrijitor, muncitor, paznic etc.
** după caz: titlu științific, expert, specialist, atestat.
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7. PLANIFICAREA STRATEGICĂ PE TERMEN MEDIU A
ACTIVITĂŢII MUZEALE
Obiectiv
•Atragerea de donații
•Atragerea de sponsorizări
•Cresterea numarului de vizitatori
•Diversificarea activităților cu școlile

Modalitate de îndeplinire a obiectivului
Dialog permanent cu campionii şi
familiile acestora.
Cu asentimentul COSR.

Programul ”Școala altfel”, precum și
activități educaționale.
•Îmbunătățirea imaginii muzeului
Web, pliante, broşuri, afişe.
•Cresterea numarului de manifestări cu Ateliere, conferinţe.
publicul
•Realizarea de sondaje cu publicul
•Relații cu muzee din țară și din străinătate Continuarea colaborărilor deja existente.
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8. PLAN DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU URMĂTORUL AN
Accelerarea operaţiei de evidenţă şi de inventariere a patrimoniului prin înregistrarea
de obiecte, fotografii, documente.
Se va continua activitatea de cercetare şi documentare privind patrimonial existent.
Vor fi identificate materiale ce ar îmbogăți conținutul tematic pentru expoziția de Istorie a
Sportului Românesc căreia îi va fi sporită expresivitatea și va putea fi valorificată într-o altă
manieră decât cea prezentă.
Definitivarea expoziţiei de bază.

Forma de valorificare propusă:
- expunere
- broşuri şi pliante de popularizare
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9. PLANUL DE VALORIFICARE EXPOZIŢIONALĂ PE ANUL VIITOR
Pentru această perioadă se dorește modernizarea și armonizarea etajului de Istorie sportului
românesc cu modalitățile de prezentare și expunere de la etajul de Olimpism românesc.
Tipărituri – pliante, broşuri.

Personalul de care dispune Muzeul Sportului este format din 3 angajați cu contract pe
termen nedeterminat și 3 salariați cu contract de detașare (doi muzeografi).
22
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10. DOCUMENTE RELEVANTE
EXPOZITII PERMANENTE (2011-2015)
 2012 prima jumătate - Realizarea unei expoziții de Istorie a sportului românesc –
pentru inaugurarea Casei Olimpice.
 2013 - Realizarea unui proiect de Muzeu Național al Sportului cu două secțiuni:
Istoria sportului românesc și Olimpismul românesc – plan tematic, plan de circuit
și proiecție de design ambiental.
 2013 – 2014 - Realizarea secțiunii Olimpismul Românesc – 100 de ani, plan tematic,
plan de circuit, proiect ambiental și amplasare, design grafic, text și traducere în limba
engleză, editare computerizată, pregătire pentru tipar.
 2015 – modernizarea și armonizarea etajului de Istorie sportului românesc cu
modalitățile de prezentare și expunere de la etajul de Olimpism românesc.
EXPOZITII TEMPORARE (2011-15)
 Anual - Expoziţii de desene pe teme Olimpice create de copii - ediţii realizate în
colaborare cu Academia Olimpică din România.

 2011, septembrie - Expoziție pentru deschiderea Casei Olimpice
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 2012 - ”România în Olimp” - ”The ROLIMPIANS”- Expoziţie dedicată J.O. de la
Londra – realizată în colaborare cu ICR la sediul ICR Londra.



2012 - „100 de ani de la înfiinţarea FSSR” şi „Generalul Virgil Bădulescu în
avangarda oştirii şi a sportului din România” – realizate în colaborare cu COSR la
parterul muzeului.

• 2013 - „Romanians against gravity. Aurel Vlaicu, flight Daredevil”– Expoziţie
dedicată comemorării lui Aurel Vlaicu la 100 de ani de la trecerea în nefiinţă – realizată în
colaborare cu ICR la sediul ICR Londra.
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 2013 – „Istorie la firul ierbii. Meciurile de fotbal România – Ungaria” – expoziţie
realizată în colaborare cu Centrul cultural maghiar „Balassi Intezet” din Bucureşti la
sediul muzeului

• 2013 – Realizarea unei expoziţii dedicate bobeurului Iorgu Arsenie la Muzeul
Judeţean din Râmnicu Vâlcea.
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 2014 – 2015 - Programul “Ocolul pământului pe jos. Povestea celor 497 petrechi de
opinci” dedicat globe-trotterului Dumitru Dan – colaborare cu Muzeul Judeţean
Buzău.

 2015 – „Educaţia fizică şi sportul în România până în 1945” – în colaborare cu
Arhivele Naţionale.
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PROGRAME ȘI ACTIVITĂȚI DESTINATE PUBLICULUI (2011-2015)








Săptămâna “Şcoala altfel” – eveniment anual.
Muzeul Sportului şi Centrul Multifuncţional Phoenix din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1 din Capitală, desfăşoară în
parteneriat activităţi culturale în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi şi al celor cu risc
de marginalizare socială.
Întâlniri cu mari campioni ai României şi ai lumii: Nadia Comăneci, Elisabeta Oleniuc
Lipă, Octavian Belu, Mariana Bitang şi lotul olimpic de gimnastică feminină, Gabriela
Szabo, precum şi Sir Sebastian Coe sau Dick Fosbury.
Lansări de programe sportive, festivităţi de prezentare a loturilor sportive româneşti şi
sărbătorirea medaliaţilor de la marile competiţii mondiale – în colaborare cu MTS şi
COSR.
“Olimpismul şi valorile sale” - parteneriat cultural cu Uniunea Elenă din Romania.
Parteneriate cu unităţi de învăţământ de toate gradele din Bucureşti şi ţară.
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EDITARE MATERIALE DE PROMOVARE (2011-2015)
Din cauza bugetului limitat nu s-au făcut decât editări în format electronic:
 pagină web şi Facebook.

 “Muzeul Naţional al Sportului – prezentare concept teoretic” / format CD

 „Generalul Virgil Bădulescu în avangarda oştirii şi a sportului din România” – format
CD
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 30 de lucrări tematice, de sinteză, pe discipline sportive – istoria dezvoltării sportului
românesc
 Lucrări de reconstituire:
– Societatea centrală română de arme, gimnastică şi dare la semn „Tirul”

- Stadionul ONEF / Republica

29
Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2, 020954, Bucureşti, România
Tel.: +40 (0)21 307 64 17; Fax: +40 (0)21 307 64 18
www.mts.ro

SITUAŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUZEULUI
SPORTULUI LA 31 Decembrie 2014
Categoria tezaur (prezumat) - 45%

Categoria fond - 50%

 Medalii, diplome, cupe de
Campioni Mondiali, Europeni şi
Olimpici
 Torţe olimpice
 Documente, tipărituri rare / vechi,
fotografii de epocă
 Obiecte, echipamente şi aparate
sportive ce au aparţinut unor mari
sportive români

 Medalii, diplome, cupe, plachete,
insigne, etc.
 tipărituri – periodice, regulamente,
statute, afişe, afişete, fotografii.
 Obiecte, echipamente şi aparate
sportive, machete

Alte bunuri – 5%
Obiecte care se utilizează în timpul
competițiilor sau prezintă informații,
statistici despre competiția respectivă –
hărţi, ecusoane, ghiduri etc.
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