
RAPORT - Concept si implementare expoziție 

Expozitia General Traian Moșoiu. Primul Război Mondial și 

Eliberarea Orașului Oradea. 

1. Prezentarea proiectului de către autoritatea contractanta – sedință debriefing – 

prezentarea obiectivelor organizatorului în cea ce privește tema expoziției.  

2. Cercetare documentară în vederea stabilirii direcției de creație în cea ce privește 

proiectul expoziției, materialele grafice informative (panouri), circuitul expoziției, 

amplasarea obiectelor din cadrul expoziției și a echipamentelor tehnice pentru 

calitatea interactivă a expoziției. 

- Analiza materialelor informative specifice Primului Război Mondial: cărți, filme 

documentare, articole online specific perioadei; 

- Analiză expozițiilor internaționale: Viena, Berlin, Budapesta, America etc; 

- Analiză documentară personaj principal Traian Moșoiu; 

- Analiză documentară din perioada Primului Război Mondial din regiunea Crișanei 

și a României in general; 

- Inventarierea tuturor imaginilor, obiectelor și materialelor detinute de 

organizator pentru ale putea integra în conceptul creativ și în traseul expoziției. 

 

3. Sedință cu organizatorul privind necesarul achiziției de materiale  suport pentru 

organizarea expoziției și prezentarea unor propuneri de produse: manechini, 

mobilier expozițional, îmbrăcăminte, materiale textile, materiale imprimate, produse 

pentru intregirea autenticității cadrului expozițional cum ar fi: vase, obiecte 

decorative, legume etc. 

 

4. Propuneri grafice de trasee ale vizitorilor în cadrul expoziției, definirea specificului 

fiecărei încăperi (Frontal Primul Război Mondial - Tranșee, Camera conspirativă, 

camera Gen. Traian Moșoiu, Bucătăria de campanie). 

 

5. Ședință foto spațiu expozițional în vederea realizării simulărilor grafice. 

 

6. Realizarea de simulări grafice cu propunerile de panotaj informativ. 

 

7. Prezentarea simulărilor grafice către organizator, preluarea modificărilor 

recomandate de acesta și operarea lor. 

 

8. Aprobarea simulărilor grafice de către organizator. 

 

9. Ședințe comune și individuale cu organizatorii și furnizorii de materiale auxiliare, 

necesare construirii cadrului expozițional în vederea surprinderii atmosferei Primului 

Război Mondial. Scopul principal este crearea unor experiențe interactive și 

memorabile a vizitatorilor. Participanții au fost muzeuografi, artiști plastici, furnizori 

de echipamente tehnice, constructori, tipografi. 

 

10. Analiza proiectelor și costurilor propuse de furnizori și definitivarea listei cu obiecte 

suport fără valoare istorică necesare expoziției. 



 

11. Realizarea materialelor de promovare a expoziției pentru utilizarea lor pe canalelor 

online și ofline.  

 

- Concept general  

- Panouri OHH – prisme  

- Panouri în interiorul Cetății 

- Mesh fațadă muzeu 

- Machete online pentru paginile dedicate din site-ul muzeului 

- Machete online pentru pagina de facebook 

- Teaser video deschidere de expoziție 

- Realizare evenimentului facebook și eveniment pe siteul muzeului 

- Prelucarea bazei fotografice de arhivă primită de la organizator, pentru 

includerea ei în conceptul visual al expoziției 

 

12. Realizare grafică design panotaj în interiorul expoziției – 20 de panouri explicative 

cu imagini și texte. 

 

13. Postări pe canalele online ale muzeului pentru promovarea deschiderii unei noi 

expoziții 

 

https://www.facebook.com/muzeulmoo/videos/553542108468925/ 

https://www.facebook.com/events/2052359231483903/ 

 

14. Crearea de pagini web găzduite pe siteul muzeului pentru promovarea expoziției 

 

https://muzeulmoo.ro/expozitii/moo-expozitie-general-traian-

mosoiu/?exhibition_date=2019-04-18 

 

15. Urmărirea lucrărilor de amanejare interioară a expoziție. Deplasări la sediul 

organizatorului în timpul lucrărilor de amenajare, unde s-a asigurat suportul în 

respectarea conceptului de amenajare și adaptarea unor aspecte de moment. 

16. Deplasare la sediul organizatorului și suport în amenajarea expoziției, înainte cu 

două zile de deschidere, prin delegarea personalului propriu. 

17. Suport în organizarea deschiderii expoziției prin consultare în  amenajarea spatiului 

de conferință, machetare invitații, sugestii suveniruri, adaptarea comunicatului de 

presă. 

18. Documentare fotografică în vederea promovării expoziției prin imagini profesionale 

la obiecte și spatii. 

19. Documentare fotografică din timpul evenimentului de deschidere și video live pe 

pagina de facebook:  

https://www.facebook.com/pg/muzeulmoo/photos/?tab=album&album_id=106703

7166816783 

https://www.facebook.com/554342918086213/videos/438427816957195/ 

 

20. Raportare de activitati 
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