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I. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Muzeul  Etnografic  al  Transilvaniei  este  o  instituţie  publică  de  cultură,  pusă  în  slujba
societăţii, depozitar calificat al moştenirii ce defineşte identitatea culturală a tuturor etniilor
din Transilvania. Misiunea instituţiei este păstrarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului
cultural  transilvănean în  vederea promovării  valorilor,  diversităţii  culturale  şi  a  dialogului
cultural, în beneficiul tuturor categoriilor de vizitatori. 
Muzeul  Etnografic  al  Transilvaniei  îşi  asumă  un  rol  important  în  educarea  culturală  a
diverselor categorii de public, folosind mijloacele caracteristice muzeologiei moderne. 
Suntem preocupaţi de implicarea în viaţa socială şi culturală a comunităţii prin dezvoltarea
unor  programe  educaţionale  care  se  adresează  elevilor,  în  general,  şi  copiilor  asistaţi  în
diferite centre, în special. Aceste activităţi de pedagogie muzeală, complementare procesului
de învăţământ asigurat de instituţiile şcolare, vor consolida legăturile dintre grupurile de copii
şi muzeu, spaţiile muzeale devenind un loc plăcut pentru desfăşurarea activităţilor acestora. 
Prin intermediul parteneriatelor cu universităţile clujene, Muzeul Etnografic al Transilvaniei
contribuie  şi  la  familiarizarea  studenţilor  în  domeniul  muzeologiei,  culturii  rurale  şi  al
identităţii locale şi regionale. 
De  asemenea,  prin  activităţile  iniţiate  de  către  instituţie  şi  derulate  în  parteneriat  cu  alte
instituţii,  Muzeul  Etnografic  al  Transilvaniei  pune  accent  şi  pe  educaţia  permanentă  a
adulţilor.
Planurile  de  acţiune  ale  Muzeului  Etnografic  al  Transilvaniei  au  fost  instrumentele  de
implementare a unor activităţi concepute pe următoarele direcţii de dezvoltare: a) dezvoltarea,
protejarea,  conservarea  şi  restaurarea  colecţiilor  patrimoniului  mobil  şi  imobil,  material  şi
imaterial; b) asigurarea securităţii patrimoniului muzeal; c) diversificarea şi dezvoltarea cercetării
ştiinţifice care s-a dovedit a fi baza tuturor activităţilor muzeale (de constituire şi dezvoltare a
colecţiilor,  expoziţionale,  educaţionale,  de marketing şi de relaţii  cu publicul);  d) punerea în
valoare  a  patrimoniului  muzeal;  e)  acţiuni  cu  publicul  care  vizează  educaţia  permanentă;  f)
diversificarea ofertei către public; g) eficientizarea şi dezvoltarea calitativă a resurselor umane
prin punerea unui accent deosebit pe evaluare, motivare, instruire, metode de cointeresare; h)
asigurarea suportului financiar în vederea desfăşurării în condiţii  optime şi la cele mai înalte
standarde ale activităţii  muzeului;  i)  crearea unei  baze de date  privind furnizorii  de servicii,
inclusiv baza de date a meşterilor populari cu care muzeul colaborează; j) dezvoltarea permanentă
a expoziţiei permanente tactile pentru persoane cu dizabilităţi de vedere şi a activităţilor specifice
organizate în cadrul acesteia; k) oferirea de programe speciale şi facilităţi pentru persoanele cu
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dizabilităţi; l) actualizarea permanentă a infochioşcurilor şi alimentarea lor cu date; m) crearea de
noi spaţii destinate activităţilor cu publicul; n) extinderea spaţiilor şi activităţilor destinate copiilor.
Personalul muzeului respectă principiile Codului deontologic ICOM, adoptat la 6 iulie 2001 şi
ale Codului de etică şi conduită a instituţiei. 

II. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Număr de vizitatori 
 ianuarie-decembrie 2014

Număr de vizitatori 
 ianuarie-decembrie 2015

- cu plată: 33.268
- acces gratuit: 27.453

- cu plată: 38.774
- acces gratuit: 22.113

Total: 60.721 Total: 60.887

Număr de expoziţii temporare
 Ianuarie - decembrie 2014

Număr de expoziţii temporare
 Ianuarie - decembrie 2015

24 27

Număr de publicaţii 
 Ianuarie - decembrie 2014

Număr de publicaţii 
 Ianuarie - decembrie 2015

1 4

Număr de simpozioane organizate de MET
 Ianuarie - decembrie 2014

Număr de simpozioane organizate de MET
 Ianuarie - decembrie 2015

2 + 4 workshopuri 2 + 2 workshopuri

Număr de activităţi cultural-educative
 Ianuarie - decembrie 2014

Număr de activităţi cultural-educative
 Ianuarie - decembrie 2015

44 44

III. SCURTĂ PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂŞURATE
A. Dezvoltarea, protejarea, conservarea şi restaurarea colecţiilor de patrimoniu mobil şi

imobil, material şi imaterial
1. Dezvoltarea și evidenţa patrimoniului
În cursul anului 2015 în depozitele Muzeului Etnografic al Transilvaniei au intrat un număr de
559 bunuri muzeale, din care 404 donaţii, iar achiziţii 155, împărţite pe depozite, după cum
urmează: 
 Gestiunea Textile – 127 artefacte, din care donaţii 49 artefacte, achiziţii: 78 artefacte;
gestiunea Hoia – 94 bunuri muzeale, din care donații 59, achiziții 35; gestiunea Ceramică  –
216 bunuri muzeale, 214 sub formă de donaţii, achiziții 1; gestiunea Mobilier  – 103 bunuri
muzeale, din care 39 piesă achiziționată și 64 donate, gestiunea Ocupații – 19 artefacte, din
care 2 achiziționate și 18 obiecte din donații. S-a făcut documentaţia de intrare, artefactele au
fost  înregistrate  în  registrul  de  marcare  şi  în  baza  de  date  informatică  a  MET, au primit
numere de inventar şi au fost fotografiate. 
 S-a continuat digitizarea registrelor de artefacte
 S-a continuat digitizarea diapozitivelor pe sticlă, s-au scanat 4200 de negative pe sticlă
și celuloid, s-au introdus în baza de date informațiile privind imaginile. 
 S-au redactat 331 de fişe ştiinţifice; s-a făcut expertiza, redactarea şi întocmirea a 56
de dosare de clasare pentru artefacte din patrimoniul MET, 17 rapoarte de expertize pentru
Complexul Muzeal, Sibiu;  90 rapoarte de expertize în vederea exportului temporar de bunuri
culturale (expoziția organizată la Veneția). 



 În cursul anului s-au efectuat inventare la bunurile de patrimoniu din gestiunea Hoia
(12.01–30.01.2015  –  7.910  artefacte)  şi  gestiunea  Ocupații  (02.11–13.11.2014  –  8963
artefacte). 
 Întocmirea  documentaţiei  în  vederea  împrumutării  unor  artefacte  din  patrimoniul
MET, în vederea expunerii lor la alte muzee (5 ocazii).
 Completarea dosarelor de gospodării.
2. Conservare – Restaurare
 În expoziţii s-a efectuat controlul săptămânal al stării de conservare a pieselor aflate în
expunere  liberă  sau  în  vitrine;  s-a  monitorizat  permanent  microclimatul,  asigurându-se
corectarea deficitului de umiditate relativă, desprăfuirea artefactelor şi aplicarea tratamentelor
periodice adecvate. 
 În depozite s-au aplicat tratamente de  conservare curativă în interiorul spaţiului de
depozitare, periodic, conform unei planificări, s-a controlat starea de conservare a artefactelor
aflate în regim de depozitare, s-a stabilit lista pieselor ce necesită intervenţii de restaurare, s-a
monitorizat permanent microclimatul, asigurându-se corectarea deficitelor. S-au luat măsuri
pentru asigurarea condiţiilor optime de protejare a obiectelor în cadrul depozitului.
 S-a intervenit asupra 293 artefacte din materiale de natură organică – textile, blană,
piele, lână, hârtie, fotografie, lemn, corn – şi anorganică – metal, ceramică, faianţă, pictură pe
sticlă/ lemn, aparţinând patrimoniului Muzeului Etnografic al Transilvaniei.  
 S-a demontat, transferat, depozitat  anexe din Gârda de Sus, Alba
 Specialiştii  muzeului  au restaurant în acest  an 319 de artefacte  și 1 instalație  tehnică
(Joagărul  de  la  Botiza,  Maramureș)  din  patrimoniul  Muzeului  Etnografic  al  Transilvaniei
(dintre acestea curățare umedă: 230 piese textile). 
 3.  Lucrări  de  întreţinere,  reparaţii,  restaurare  în  cadrul  Parcului  Etnografic
Naţional  „Romulus  Vuia”,  efectuate  de  personalul  de  întreţinere  şi  supraveghere  al
MET și colaboratori
 Ridicare cămară Gospodăria Gârda 
 Reacoperirea cu draniță a morii din Josenii Bârgăului
 Reacoperirea cu șindrilă a casei din Leheceni
 Reacoperirea cu draniță a colnei de la Josenii Bârgăului
 Lucrări de intreținere curente – ambient și dotări auxiliare (recoltare fân, întreținere alei,
toaletare pomi)
 Repararea gardului din Galda
 Repararea gardului din Telciu
 Întreținere spații verzi
 Repararea de podețe
 Întreținerea construcțiilor-exponat
 Pregătirea  Bisericilor  Cizer  si  Petrind  pentru  restaurare  (depozitarea  obiectelor  de
patrimoniu și predarea amplasamentelor)
 Redactarea documentației și transferarea în secția Hoia a unei case interbelice din loc.
Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud.

B. DIVERSIFICAREA ŞI DEZVOLTAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
1. Proiecte

 Acceptarea  unei  propuneri  de  participare  la  un  proiect  internațional  de  cercetare  a
sistemului transhumant de creștere a ovinelor, inițiat de antropologa italiană Letizia Bindi,  și
redactarea unei schițe a proiectului de cercetare pentru partea română. Demararea proiectului a
fost amânată pentru anul 2016
 Participare ca partener la „Conservare - restaurare şi punere în valoare a Bisericilor din
lemn Petrindu şi Cizer”, din cadrul Programului PA 16/RO12 ”Conservarea şi revitalizarea
patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.



 Participare ca partener la proiectul ”Clujul omagiază ia” proiect realizat de Asociația
Poarta de sub Feleac cu sprijinul Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca

2. Cercetări de teren
Depistarea unor noi artefacte şi obiective transferabile, completarea documentaţiei pentru cele
existente, cercetarea patrimoniului imaterial  şi a contextelor de utilizare a artefactului au fost
şi în acest an foarte importante preocupări ale specialiştilor insituţiei. 
 Cercetarea de teren, realizată în Munţii Apuseni, comuna Gârda de Sus, a avut ca temă
arhitectura şi modul de viaţă specifice aşezărilor de munte. Cercetarea anexelor gospodăriilor
tradiţionale  din  zonă,  depistarea,  evaluarea  şi  achiziţionarea  artefactelor  etnografice,
depistarea şi contractarea materialelor trdiţionale autohtone şi a unor meşter-dulgheri local
vizează completarea casei-monument din Gârda cu anexele specifice gospodăriilor din Munții
Apuseni.
 Tot legat de cercetarea de mai sus, s-au efectuat deplasări în comuna Albac, jud. Alba
și la Sighetu Marmației, în vederea asigurării așciilor și materialului lemnos corespunzător,
necesar acoperirii construcțiilor din cadrul gospodăriilor Gârda
 Cercetarea  de  teren,  realizată  pe  Valea  Arieșului  a  vizat  depistarea  unor  dulgheri
tradiționali,  preluarea  de  oferte  de  manoperă  pt.  cămara  din  Ocoale),  transportul  piatră  pt.
temeliile construcțiilor aparținând gospodăriei Gârda. 
 Cercetare  de teren realizate  în  Maramureș  și  Casin au avut  ca scop docuemntarea
obiceiurilor de iarnă din aceste regiuni și achiziționarea unor replici de artefacte tradiționale,
în vederea expunerii lor în cadrul expoziției „Măști și costume…” de la Veneția. 
 Cercetări de arhivă (Arhiva Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei – Cluj-Napoca,
Arhivele Naţionale – Filiala Cluj-Napoca) în documentele Societăţii Carpatine Ardelene, referitor
la tavanele casetate din Moldoveneşti, Vechea, Chedea Mică. Cercetare de teren la Spermezeu,
jud. Bistrița-Năsăud, în vederea documentării arhitecturii tradiționale a zonei și a casei primite
donație. 
 Cercetări de teren înomeniul coreografic: Constantim, reg. Miranda do Douro, Portugalia
(ianuarie  2015),  Miranda do Douro,  Portugalia  (ianuarie  2015),  Bampton,  reg.  Oxfordshire,
Anglia (mai 2015), Giurgița, jud. Dolj, România (iunie 2015), Craiova, jud. Dolj, România (iulie
2015), Sirineasa, jud. Vâlcea, România (iulie 2015), Râșca (Pleș), România (decembrie 2015)
Pe lângă cele enumerate,  specialiştii  muzeului au mai  efectuat scurte cercetări  de teren în
vederea  completării  golurilor  din  colecții,  și  documentării  funcțiilor,  contextelor  utilizării
artefactelor.
Organizare sesiuni științifice și workshop-uri
 20-21 mai: Salonul de Restaurare-Conservare. Ediția III-a.  Masă  rotundă: Tendințe și
problematici în restaurare
 11–13 septembrie (în parteneriat cu UBB Cluj și FER-Eurethno al Consiliului European)
–   Simpozionul Internațional  XXIXe Atelier, cu tema : Les langages de la communication
rituelle en Europe 
 Workshop organizat de MET în cadrul proiectului ”Clujul omagiază ia”
 Workshop în parteneriat:  Coordonate pentru realizarea masterplanului  de dezvoltare  a
Parcului  Etnografic  National  Romulus  Vuia,  realizat  în  cadrul  proiectului
Conservare  -  restaurare  și  punere  în  valoare  a  bisericilor  din  lemn  Petrindu  și  Cizer.
15.10.2015
2. Participări  la sesiuni ştiinţifice
a) internaţionale: (11)

 Călușul  și  Pauliteiros-proximitate  și  distanță,  conferință  organizată  de  INET-MD,
Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança în cadrul Universității
Nova din Lisabona, Portugalia (28 ianuarie 2015)



 Muzeele  și  patrimoniul  cultural  imaterial,  la  Zilele  Academice  Clujene,  organizat  de
Institutul ”Arhiva de Folclor a Academiei Române, în colaborare cu Institutul de Etnografie și
Folclor ”Constantin Brăiloiu” și Institutul de Muzicologie al Academiei Ungare de Științe.
14–15 mai 2015.
 Colecția Galloway a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, la Zilele Academice Clujene,
organizat de Institutul ”Arhiva de Folclor a Academiei Române, în colaborare cu Institutul de
Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” și Institutul de Muzicologie al Academiei Ungare
de Științe. 14–15 mai 2015.
 Arhiva  etnografico-folcloristică  a  Muzeului  Etnografic  al  Transilvaniei,  la  Zilele
Academice  Clujene,  organizat  de  Institutul  ”Arhiva  de  Folclor  a  Academiei  Române,  în
colaborare  cu  Institutul  de  Etnografie  și  Folclor  ”Constantin  Brăiloiu”  și  Institutul  de
Muzicologie al Academiei Ungare de Științe. 14–15 mai 2015.
 Negativele pe sticlă, martori tăcuți, la Zilele Academice Clujene, organizat de Institutul
”Arhiva de Folclor a Academiei Române, în colaborare cu Institutul de Etnografie și Folclor
”Constantin Brăiloiu” și Institutul de Muzicologie al Academiei Ungare de Științe. 14–15 mai
2015.
 Importanța  cercetării  substratului  comunitar  în  optimizarea  selectării  și  evaluării
subiecților rurali intervievați, la Zilele Academice Clujene, organizat de Institutul ”Arhiva de
Folclor a Academiei Române, în colaborare cu Institutul de Etnografie și Folclor ”Constantin
Brăiloiu” și Institutul de Muzicologie al Academiei Ungare de Științe. 14 mai 2015.

 Seminar  on  the  Romanian  Male  Dance  Ritual  Calus,  organizat  de  Centre  for  Dance
Research, Roehampton în colaborare cu Footprint Dance Festival, Londra, 14 mai 2015, titlul
lucrării prezentate: The ,,Căluș”

 Conferința  internațională  ,,Modele  culturale  europene:  sincronizare,  durabilitate”,
Sesiunea  științifică  ,,Perspective  ale  cercetării  în  științele  socioeconomice  și  umaniste-
metodică,  strategii,  cooperare  și  competitivitate  europeană”,  Atelierul  secțiunii  Arte-
Etnografie, organizat de Academia Română, București, 10 iulie 2015, titlul lucrării prezentate:
Analiza  Călușului  în  relație  cu  dansurile  rituale/  ceremoniale  masculine  europene
(prezentarea succintă a conținutului raportului final)

 Rôle,  fonctions  et  impact  de  l’image  filmée  dans  le  cadre  du  rituel  de  mariage
contemporain, 29e atelier Eurethno, 11–13 sept. 2015
 Participarea la XXVII-a Conferință AEOM – Lillehamer/Oslo, 23-26 august 2015
 Participarea la  „Simpozionul internaţional Drobeta”, organizat de Muzeul Porţilor de Fier
din Drobeta Turnu-Severin în perioada 24-25 septembrie 2015, cu lucrarea „Muzeul, memorie a
culturii”.
b) naţionale: (23)
  Participare  la  simpozionul  „Înființarea  și  sprijinirea  Rețelei  Naționale  de  Dezvoltare
rurală”, 22-23 ianurie 2015 cu comunicarea „Semnificația culturală majoră a patrimoniului
tehnic imaterial. Paradigma Ghețar”
 Sesiunea științifică ,,Egalitate de șanse în spațiul cultural european” , Atelierul secțiunii
Arte-Etnografie,  organizat  de  Academia  Română,  București,  26  iunie  2015,  titlul  lucrării
prezentate:  Căluș-Pauliteiros-Morris  dance  sau  despre  importanta  unor  cercetări
etnocoreologice comparate
 Simpozionul Naţional „Interferenţe culturale etnice”, la Muzeul Etnografic, Reghin, 4-6
iunie 2015, cu lucrarea „Simbolica argintului în obiceiurile şi credinţele populare româneşti”.



 Participare la simpozionul ”Statutul fermei țărănești și al țăranului”, 14-15 ianuarie 2015,
Cluj-Napoca. Contribuție orală repetată privind funcțiile fermei contemporane (exemple din
Germania) și posibilitățile de implementare ale acestora în Romania
 Participare  la  simpozionul  „Înființarea  și  sprijinirea  Rețelei  Naționale  de  Dezvoltare
rurală”, 22-23 ianurie 2015 cu comunicarea „Semnificația culturală majoră a patrimoniului
tehnic imaterial. Paradigma Ghețar”
 Participare 1 pers. la Dezbatere organizată de Comisia de Folclor a Academiei Române,
30 sept. 2015 cu tema Pregătirea cadrelor didactice pentru transmiterea informației specifice
culturii tradiționale românești: folclor muzical
 Participare cu 4 postere la Salonul de postere ”40 de ani de restaurarea românească”
Oradea, 12 august.
 Participare la Adunarea Generală ACR Ro de la Vălenii de Munte, 20-23 august.
 Participare  cu  poster  la”Processes  in  Isotopes  and  Molecules”  10th  International
Conference, 23-25 september, Cluj-Napoca.
 participare  la simpozionul „Veşnicia s-a născut la ţară. Muzeul Curtişoara la ceas aniversar
(1975-2015)” organizat de Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu – 28-30
august 2015, cu lucrarea „Corespondenţa între atributele naturii şi cele ale culturii”.
 participare 1 pers.  la simpozionul  Erdélyi  magyar  értéktár  – örökség és megjelenítés.
Cluj, 18 aug. 2015, cu titlul: Metode si procedee în cercetarea portului tradițional din Călata. 
 participare 2 pers. la „Simpozionul internaţional Drobeta”, organizat de Muzeul Porţilor de
Fier  din Drobeta  Turnu-Severin  în  perioada  24-25 septembrie  2015,  cu  lucrarea  „Muzeul  –
memorie a culturii” şi lucrarea „Cămaşa femeiască de Codru” (în colaborare)
 Participare 1 pers. la cel de-al doilea Festival Internațional al filmului Etnografic, Stana, 29
aug. 2015
 participare  1 pers.  la simpozionul „Veşnicia s-a născut la ţară. Muzeul Curtişoara la ceas
aniversar (1975-2015)” organizat de Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu
– 28-30 august 2015, cu lucrarea „Mentalităţi şi practici ancestrale în Marea Trecere”.
 Conferinta  CTS  Sibiu,  susținută  de  L.  Borgioli  ”Prezentarea  unor  materiale  pentru
restaurare”, 1 oct.
 Participarea la Muzeul Astra Sibiu la simpozionul ”Marketingul și educația în muzee”,
Anca  Zahaniciuc  cu  lucrarea  ”Tabăra  de  vară  organizată  de  Muzeul  Etnografic  al
Transilvaniei”, 1-2 oct.
 Participare cu 5  piese la Salonul Național de Restaurare, Muzeul Olteniei Craiova, 26-28
oct.  MARELE PREMIU la  secțiunea  lemn  policrom pentru  tavan  pictat,  Maria  Juravle,
Mioara Sîntiuan, Dana Benkara, Ioan Butnariu, Emanuel Nicula.
 Participarea cu 2 lucrări la Sesiunea de restaurare-conservare, Muzeul Național al Satului
”Dimitrie Gusti”, București, 3-6 nov.
 Conferința  națională  ASER, organizat  de ASER, Timișoara,  16 noiembrie  2015, titlul
lucrării prezentate:  Analiza Călușului în relație cu dansurile rituale/ ceremoniale masculine
europene
 Participare  la  Workshop  MET  ”Coordonate  pentru  realizarea  master-planului  de
dezvoltare  a  Parcului  Etnografic  Național  ”Romulus  Vuia”cu  lucrările:  ”Restaurarea  unor
panouri de lemn policrom” și ”Aspecte ale restaurării praporilor din patrimoniul bisericilor
situate în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”, 15 nov. MET .
 Participare cu 3 lucrări  la  Simpozionul  ”Patru Decenii  de Conservare și  Restaurare a
Patrimoniului Cultural Național” Alba Iulia, 19-20 nov. 
 Participare  la  masa  rotundă  ”Substanțe  moderne  folosite  în  restaurare  și  conservare.
Impactul asupra pieselor de patrimoniu. Avantaje și riscuri” 8 decembrie M.J.A.I. Zalău.
 Participare în 16 dec.  la Zalău la festivitatea de acordare a premiilor  de către  MJAI,
Diploma ”Mie îmi pasă!” acordată D-nei Laura Troșan.



C. PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI MUZEAL 
Expoziţie permanentă
În scopul organizării unor expoziţii temporare de anvergură, deoarece instituţia dispune de un
spaţiu redus pentru realizarea unor expoziţii temporare, s-a demontat un sector din expoziţia
de bază,  artefactele  urmând sa fie  reintroduse în depozite,  iar  după desfacerea expoziților
temporare, etalate din nou. 
Expoziţii temporare 
Având în vedere anvergura expozițiilor temporare realizate în anul 2015, s-a acordat mai mult
timp atât pregătirii expozițiilor. Datorită interesului deosebit al publicului, expozițiile au fost
menținute  pe  perioade  mai  lungi.  Unele  dintre  expoziții  au  fost  itinerate  și  în  alte  orașe
(„Ținută, culoare, stil – Cămașa țărănească de altădată din Colecțiile Cantacuzino și Brătianu
ale MET” – Zalău), sau urmează să se itinereze în cursul anului 2016 („Ținută, culoare, stil –
Cămașa țărănească de altădată din Colecțiile Cantacuzino și Brătianu ale MET”, „Moștenirea
dinastiei  de  tâmplari-pictori  Umling:  cazul  tavanului  pictat  din  Vechea”.  –  la  Tg-Mureș;
Practici magice în spațiul rural tradițional din Transilvania – la Slatina).    
 Expoziţie temporară de grafică şi pastel, al autorului Horea Epure, 15.01 – 09.02.2015
 Organizarea expoziției  ”Măști  și costume tradiționale  de sărbătoare din Transilvania”.
Veneția, 02.02–18.02.2015
 Organizarea expoziţiei de minerale “Mineralia”. Palatul Reduta, 26.02 – 01.03.2015 
 Organizarea expoziţiei  “Turcii şi tătarii” 12-28.02.2015
 Organizarea expoziţiei “Arta Bizantină”. Palatul Reduta, 06 – 22.03.2015 

 Organizarea expoziției ”A. Durer – maestrul gravurii renascentiste” – 26.03 – 07.06.2015
 Organizarea  expoziţiei „Trecut  şi  prezent  în  poliţia  clujeană”,  cu ocazia  Zilei  Poliţiei
Române – 23-27.03.2015 
 Expoziția ”Salonul de restaurare ed. III-a.” 20.05–01.06.2015 
 Expoziție fusion inspirată de opera lui Brâncuși – în cadrul proiectului experimental Nu
mă uita. 11–21 iunie 2015
 Organizarea expoziţiei  ”Ținută,  culoare,  stil  – cămașa țărănească de altădată.  Colecția
Brătianu-Cantacuzino”. 24 iunie–9 august 2015
 „Ținută,  culoare,  stil  –  Cămașa  țărănească  de  altădată  din  Colecțiile  Cantacuzino  și
Brătianu ale MET” – reorganizare, în vederea prelungirii expoziției până la 20. Septembrie
2015
 „Moștenirea  dinastiei  de tâmplari-pictori  Umling:  cazul  tavanului  pictat  din  Vechea”.
19.08–20.09.2015
 „Moștenirea episcopului Oxendius Verzellescus 1655-1715 – 300 de ani de la moarte”,
26.09–11.10.2015
 Organizarea  expoziției  de  gravură  ”Constantin  Udroiu  (1930-2014)  –  o  nostalgie
intraductibilă”.  15.10–30.10.201
 Salonul  de  toamnă  al  expoziţiei  MINERALIA,  dedicată  cristalelor,  podoabelor  şi
bijuteriilor din pietre preţioase.  9-11 octombrie 2015 
 Organizarea  expoziției  ”Rodica  Frențiu:  Luna  în  apă  –  caligrafie  japoneză”.  3–22.
11.2015
 Organizarea fotoexpoziției ”Aikido, calea armoniei”. 4–22.11.2015
 Organizarea, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Serviciul Judeţean
Cluj al  Arhivelor Naţionale,  a expoziției  ”De la Gărzile Naţionale  la structurile  de ordine
publică”.  27.11.2015–10.01.2016
 Expoziția de iarnă Brickenburg, 4-6.12. 2015
 Organizarea expoziției cu vânzare „Mineralia – Cristale de sărbători”. 11–13.12.2015
 Organizarea  expoziției  „Practici  magice  în  spațiul  rural  tradițional  din  Transilvania”.
17.12.2015–10.01.2016



Participarea MET ca parteneri (selectare, pregătire, împrumut artefacte) la expoziţii 
 Focul și iasca. De la omul culegător la moștenitorul darului lui Prometeu.  (Complexul
Muzeal Astra, Sibiu
 Salonul Național de restaurare. Restaurarea patrimoniului – identitate culturală 1975–2015
(Craiova)

2. Publicaţii: 
 Redactarea şi publicarea Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anul 2015

– 297 pagini, 21 de contribuţii (studii, articole, recenzii şi prezentări);
 Ioan Toșa: Șoimii Carpaților. 122 pagini
 Albrecht Durer: Maestrul gravurii renascentiste, 76 pag.
 Constantin Udroiu: Gravură – o nostalgie intraductibilă. 98 pag. 

Redactări de materiale, articole, publicate în volume de contribuţii şi periodice
 Redactarea catalogului de expoziție: Albrecht Dürer – Maestrul gravurii renascentiste
 Redactarea, traducerea și corectura textelor, tehnoredactarea planșelor informative pt.
expoziția ”Măști și costume tradiționale de sărbătoare din Transilvania” 
 „Muzeul, memorie a culturii”  în Drobeta, XXV / 2015 (în curs de publicare).
 „Corespondenţa între atributele naturii şi cele ale culturii” în „Litua. Studii şi cercetări,
XVI”, Tipografia ProdCom, Târgu-Jiu, 2015 (în curs de publicare).
 „Istoria uitată  – Recuperarea trecutului  prin mijloace  muzeistice”  Anuarul  Muzeului
Etnografic al Transilvaniei / 2015, pp. 111-116.
 Redactarea unui text cu informații despre muzeu în vederea trimiterii către Revista Eu
iubesc România
 Elaborarea  studiului  The  Dance  of  the  Ethnographical  Type  –  A  Form  of
Patrimonialization of the Traditional Dance (25 pg) pentru Studia Universitaria Musica
 Întocmirea  lucrării  “Muzeul  Etnografic  al  Transilvaniei  –  memorie  a  culturii
tradiţionale”, în vederea publicării în  volumul “Antologie colectivă” la Editura Bibliotek
 Redactarea lucrării “Portul popular de Codru – Maramures” (coautor)
 Publicarea unei monografii locale din Vălenii de Arieş (jud. Cluj). (Gombási János:
Aranyosrákos  falu  és  egyházközség  monográfiája  [Monografia  satului  şi  a  comunităţii
unitariene din Vălenii de Arieş])  In: Keszeg Vilmos (red.):  Lokális történelmek.  A lokális
emlékezet alakzatai. Emberek és kontextusok sorozat. 12. szám. Erdélyi Múzeum Egyesület
Kiadása. Kolozsvár, 2015. 217-307.
 Publicare articol în revista  Művelődés despre cercetarea valorilor locale din Scaunul
Arieş (Aranyosszék mai értékeinek a felmérése. In: Művelődés. 2015. 2. 8-11.)
 Redactarea a 25 de pagini pentru cartea intitulată „Roire, locuire și peisaj cultural pe
Platoul Ghețar, Valea Arieșului Superior”
 Pregătirea catalogului de colecție Cantacuzino-Brătianu (fișare, fotografiere, redactare
texte)
 2 lucrări  in print la Restitutio nr. 9 editat  de Muzeul Național al Satului ”Dimitrie
Gusti”,  București
 Redactarea lucrării  „Corespondenţa între atributele naturii şi cele ale culturii”   pentru
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu, în vederea publicării.
 Redactarea lucrării  „Muzeul – memorie a culturii”   pentru  Muzeul Porţilor de Fier,
Drobeta Turnu-Severin, şi lucrarea  „Cămaşa femeiască de Codru” (în colaborare)  în vederea
publicării.
 Redactarea  lucrării  „„Mentalităţi  şi  practici  ancestrale  în  Marea  Trecere”  pentru
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu, în vederea publicării.



 Redactarea lucrării „Simbolistica grâului în obiceiurile, credinţele şi practicile populare
româneşti” pentru  Muzeul Porţilor de Fier, Drobeta Turnu-Severin, în vederea publicării
 Analiza Călușului în relație cu dansurile rituale/ceremoniale masculine europene, în
curs de publicare la Editura Academiei

 The Dance of the Ethnographical Type- A Way of Safeguarding Traditional Dance,
Studia Universitaria Babeș-Bolyai Musica nr.1 din iunie 2015, pg. 147-170.  

 The Significance of Improvisation in the Ethnographic Type Dance (A Short Case
Study: The Căluș, Studia Universitaria Babeș-Bolyai Musica nr.1 din iunie 2015, pg. pg. 171-
184.  

 Toader Vasilica-Daniela, Troșan Laura, Restaurarea și conservarea unei traiste ciobănești
din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei, AMET 2015, 211–219.
 Vasilica-Daniela  Toader,  Vasile-Daniel  Pop,  Restaurarea  și  conservarea  unor
blazoane pe metal, RESTITUTIO, Bul.cons.rest. 9/2015, București, 281-285. 
 Laura Troșan, Vasile-Daniel Pop, Problematica restaurării unor blazoane pictate pe
mătase,  RESTITUTIO, Bul.cons.rest. 9/2015, București, 217-222. 
 Bratu, C. Măruțoiu, Z. Moldovan, V.C.Măruțoiu, L. Troșan, D. Toader Pop, I.C.A.
Sandu, scientific Investigation of the Saint Elijah s from Dragus Village, Brașov County for
its Preservation and Restauration,  Rev. Chim. (Bucharest), 66 (10), 1628-1631, 2015.
 Acoperișul în arhitectura populară românească. AMET 2015, 27–57.
 Considerații privind rolul, funcțiile și impactul imaginii filmate în cadrul ritualului de
nuntă contemporan. AMET 2015, 73–80.
 Considerații  privind potențialul  identitar  al arhitecturii  rurale tradiționale.  AMET
2015, 94–99. 
 Arhiva  etnografico-folclorică  a Muzeului  Etnografic  al  Transilvaniei (1922–1951).
AMET 2015, 117–200.
 Un aspect contemporain du pèlerinage de Bixad (Roumanie): la signalisation par le
costume de l’identité locale et du statut personnel. In Fiorella Giacalone (ed.): Pellegrinaggi e
itinerari  turistico-religiosi  in  Europa.  Identità  locali  e  dinamiche  transnazionali.Perugia,
2015, pp. 157–168, 437–440.
4. Îmbogăţirea fondului documentar
Biblioteca
 donaţii şi schimb de publicaţii (evaluare, recepţie şi înregistrare) – 321 publicații
 Propuneri de  casare,  în 2015, a publicaţiilor cu uzură fizică şi morală mare şi fără
interes etnografic: 623 de titluri. 
 5. Popularizare
 Pagina de Facebook a MET – încărcare albume foto, încărcare anunţuri MET
 Website-ul  Muzeului  –  traducerea  noului  conținut  al  site-ului  în  limba  maghiară,
engleză
 Actualizarea  permanentă  a  paginii  Web  a  muzeului  prin  încărcare  anunţuri  MET,
încărcare albume foto, încărcare filme video; 
 Prezentarea în mass-media naţională, regională şi locală a activităților şi proiectelor MET
 Prelucrarea și încărcarea pe site-ul IZI.TRAVEL a informațiilor legate de expozițiile
permanente ale MET și a fotografiilor corespunzătoare fiecărei secțiuni
 Redactarea unui text cu informații despre muzeu în vederea trimiterii către Revista Eu
iubesc România
 Colaborare cu catalogul online Festivaluri Românești – creare cont, încărcare târguri și
festivaluri MET (cf. Contractului de parteneriat)
 Apariţii în mass-media naţională, regională şi locală:



 Realizarea filmului Călușerii din Șicula postat pe situl muzeului 
 Redactarea unui text cu informații despre muzeu în vederea trimiterii către Revista Eu
iubesc România
 Colaborare cu catalogul online Festivaluri Românești – creare cont, încărcare târguri și
festivaluri MET (cf. Contractului de parteneriat)
 Apariţii în mass-media naţională, regională şi locală 
 Participare la  „Cafeneaua culturală”, cu o prezentare pe tema tradiției rurale
 Interviuri filmate, legate de evenimentele organizate de MET 
6. Ghidaj de specialitate în cele două secţii ale MET, la grupuri organizate sau la cerere, în

limbile: română, maghiară, engleză, franceză, germană 

D. ACŢIUNI CU PUBLICUL CARE VIZEAZĂ EDUCAŢIA PERMANENTĂ:
1. Consiliere, evenimente de specialitate organizate de MET
 22-24 mai 2015 – Târgul Creatorilor Populari, organizat de MET, în Piaţa Avram Iancu
 Selecţia produselor de artă populară pentru magazinele muzeului şi întocmirea ofertei
de custodie
 Consiliere, expertize în domeniul etnografiei (persoane fizice, asociații, instituții)
 Consultație pentru realizarea decorului pentru o emisiune cu specific etnografic la Look
TV
 Selecţia produselor de artă populară pentru magazinele muzeului şi întocmirea ofertei de
custodie 
 Consilierea unor cercetători, studenți, meșteri populari, asociații și instituții: oferirea de
bibliografie, consultanță, expertiză;
 Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost - ca şi anii precedenţi -  partenerul Universităţii
Babeş-Bolyai   (Facultatea de Istorie-Filozofie,  Facultate  de Litere),  asumându-şi  coordonarea
practicii profesionale a studenţilor.

3. Activităţi organizate în parteneriat (concerte, simpozioane, conferinţe, lansări de
carte, workshopuri)

 Participare la organizarea evenimentului Noaptea Muzeelor (completarea formulare în
limba română și în limba engleză și trimitere către RNMR, înscriere și completare date pe
website-ul european al evenimentului)
 20-22.02.2015 – festivalul naţional de interpretare “Pro Piano – Prietenii Muzicii”
 17.02.2015 – concert “Tineretea muzicii”, ansamblul Voci Transilvane
 03.03.2015 – concert de pian “În memorai lui Teofil Părăuan”
 05.03.2015 – conferinţă Florin Curta
 08.03.2015 – sărbătoarea evreiască “Purim”
 12-15.03.2015 – Planetarium
 21.03.2015 – Eveniment organizat de Ziua Greciei
 27-29.03.2015 – Târg de Produse Tradiţionale
 31.03.2015 – concert ecumenic de Paşti, corul Voci Transilvane
 08.04.2015 – ziua internaţională a rromilor - concert de muzică
 16.04.2015 – simpozion “Vocea cântată” – Academia de Muzică
 organizare  în  colaborarea  cu  Asociaţia  Astronomica  Pluto  un  Planetariu  Mobil,  în
perioada 20-26 aprilie 2015
 teatru  „Frumoasa,  deşteapta  şi  urâta”,  organizată  în  colaborare  cu  Asociaţia
TransFestSilvania Theatrum, în data de 02 mai 2015 
 concert al saxofonistului Kenny Garett, în data de 11 mai 2015 
 Noaptea Muzeelor – 18 mai 2015 
 25 – 26 mai 2015 – teatru de păpuşi



 30 mai – 07 iunie 2015 – Ethnologia Galactica, expoziţie de vară de lego, organizată în
colaborare cu Asociaţia Brickenburg
 09 iunie 2015 – Cell’opera@Muzeul Etnografic – concert al cvartetului de violoncele,
organizat în colaboarare cu Opera Naţională Română din Cluj-Napoca
 22 mai 2015 – zilele culturii slave, expoziţie de obiecte din email realizate de Nastasia
Vdovckina
 07.05.2015 – conferinţă de antropologie
 19-21.06.2015 – expoziţie de ceramică comtemporană „CAOLIN”
 Parcul Etnografic R. Vuia: SERBARE CÂMPENEASCĂ DE 1 MAI
 Parcul Etnografic R. Vuia: SĂRBĂTOAREA BALMOŞULUI ARDELENESC (ediția a
III-a) – 16 mai
 Parcul Etnografic R. Vuia: „O zi cu păsări în Muzeul Satului” – 13 iunie 
 14 iunie 2015 – seară Eminescu – concert şi recital de poezie
 Conferinta  - Traditie Spiritualitate si Terapii Complementare ( Institutul Hermetic din
Cluj), 4–5.07.15
 Concert Voci Transilvane - 70 ani. 28.07.2015.
 Sărbătoarea  Indictionului,  Anului  Nou  Bizantin  anno  mundi  7524,  în  parteneriat  cu
Centrul  Județean pentru Conservarea și  Promovarea Culturii  Tradiționale,  Grupul Sf. Ioan
Damaschin și Biserica din Deal, 30.08. 2015, Parcul Etnografic „Romulus Vuia” 
 14 septembrie 2015, de la ora 19.00, premiera clujeană a filmului „The City Dark”, în
prezența regizorului Ian Cheney.
 26-27 septembrie  la  Zilele  Culturii  Armene, în  colaborare  cu  Uniunea  Armenilor  din
România, Asociației Muzeului Armean și Ordinariatului Armeano-Catolic din România.
 3–4.10.2015 – Teatru senzorial labirint, în colaborare cu Liceul Special pentru Deficienţi
de Vedere din Cluj Napoca şi Fundaţia Cartea Călătoare
 „Microfonul  vă  aparține.  Poemele  locuirii”  –  lectură  publică,  eveniment  organizat  în
colaborare  cu   Uniunea  Scriitorilor  din  România  și  Ordinul  Arhitecților  din  România,
4.10.2015 
 Concert Voci Transilvane la 70 de ani! 13.10.2015
 Șezătoare la muzeu. 24.10.2015
 Concertul  Ansamblului  Coral  Voci  Transilvane  ”  Medalion  componistic  omagial  pr.
Augustin Bena”. 11.11.2015
 Premiera filmului documentar de scurt metraj „Transhumanța”. 18.11.2015
 Concertul Ansamblului Coral Voci Transilvane ”Cântări vechi și noi, de la ei și de la
noi…” 15.12.2015

3. Activităţi realizate cu şi pentru copii şi elevi
 23-27.03.2015  –  Ziua  Poliţiei  Române  –  expoziţie  „Trecut  şi  prezent  în  poliţia
clujeană”cu documente, uniforme şi logistică utilizată de Poliţia Română, în colaborare cu IPJ
Cluj
 06 – 10 aprilie 2015 – Săptămâna Altfel
 Tabăra etnografică  de vară (6 iulie-28 august) 
 Tabara de icoane pe sticlă de la Mănăstirea Voivodeni 

E. EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CALITATIVĂ A RESURSELOR UMANE
PRIN  PUNEREA  UNUI  ACCENT  DEOSEBIT  PE  EVALUARE,  MOTIVARE,
INSTRUIRE, METODE DE COINTERESARE
 S-a participat la training-ul Cultural Diversity through the Digital Storytelling Technique –

22-23 aprilie



F.  ASIGURAREA  SUPORTULUI  FINANCIAR  ÎN  VEDEREA  DESFĂŞURĂRII  ÎN
CONDIŢII OPTIME ŞI LA CELE MAI ÎNALTE STANDARDE ALE ACTIVITĂŢII
MUZEULUI;  ATRAGEREA  DE  RESURSE  EXTRABUGETARE,  ALĂTURI  DE
ACCESAREA  UNOR  FONDURI  PUBLICE,  ALTELE  DECÂT  CELE  BUGETARE,
PRECUM  ŞI  ACCESAREA  FONDURILOR  EUROPENE  PRIN  IMPLICAREA
PERSONALULUI ÎN PROIECTE ŞI APORTURI EUROPENE ŞI AUTOHTONE
Denumire indicatori: VENITURI Ianuarie-decembrie  2015

REALIZAT
TOTAL VENITURI din care: 2059,61

- SUBVENŢII 1758,20
- VENITURI PROPRII 276,77
- SURSE  ATRASE  –  fonduri  externe

nerambursabile
29,17

- fonduri extrabugetare -

Denumire indicatori:  CHELTUIELI  Ianuarie-decembrie  2015
REALIZAT

TOTAL CHELTUIELI  din care: 2057,86
- cheltuieli de personal 1098,48
- bunuri şi servicii 611,52
- cheltuieli  de întreţinere 192,30
- cheltuieli de capital 155,56

IV. RAPORTAREA CHELTUIELILOR, DEFALCATE PE PROGRAME

RAPORTAREA CHELTUIELILOR, DEFALCATE PE PROGRAME
Nr
Crt.

Denumirea
programului

Denumirea proiectului 
Cheltuieli

realizate
1.1. Programul de

cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Cercetarea patrimoniului cultural imaterial din
judeţul Cluj

18.000

1.2. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Completarea informațiilor referitoare la
gospodăriile din Parcul Etnografic,

identificarea de bunuri de patrimoniu pentru
achiziții, cercetarea patrimoniului cultural

imaterial

16.000

1.3. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Cercetarea patrimoniului cultural  tradiţional din
zona Munţilor Apuseni în vederea colectării

de date pentru realizarea monografiei
Platoului Ghețari și realizării de achiziții în

vederea îmbogățirii patrimoniului MET

16.000

1.4. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

Cercetarea tavanelor pictate din județul Cluj 7.000



patrimoniului
1.5. Programul de

cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Cercetarea patrimoniului cultural imaterial și
repertorierea de bunuri de patrimoniu mobil
asociate obiceiurilor de peste an și a acelora
legate de ciclul vieții în localități din județele

Cluj, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Alba,
Sălaj, Maramureș.

17.000

1.6. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Cercetarea patrimoniului cultural tradiţional
asociat ocupației păstoritului transhumant din
zona Carpaților Meridionali (județele Argeș,

Brașov, Sibiu)  

10.000

1.7. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Cercetarea centrelor de producție
meșteșugărească din județul Cluj în vederea
completării colecţiilor MET şi realizării unei

expoziţii de promovare

10.000

1.8. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Cercetarea patrimoniului tradiţional din zona
Munţilor Apuseni, în vederea utilizării în

Parcul Etnografic a tehnicilor de construcţie
tradiţionale

10.000

1.9. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Promovarea patrimoniului MET şi a activităţilor
de constituire, conservare, cercetare şi

valorificare realizate în cadrul instituţiei.

10.000

1.10. Programul de
cercetare și
dezvoltare a

patrimoniului

Promovarea patrimoniului MET şi a activităţilor
de constituire, conservare, cercetare şi

valorificare realizate în cadrul instituţiei.
Schimburi de experienţă cu specialişti din

ţară şi străinătate

6.000

2.1. Programul  de
ac
hiz
iții
de
bu
nur
i
cu
se
mn
ific
aţi
e
etn
ogr
afi
că
şi
ist
ori
c-
do

Achiziţii  piese  de  mobilier,  icoane,  bunuri  cu
semnificaţie  etnografică  şi
istoric-documentară  din  diferite
zone  etnografice  ale
Transilvaniei

25.000



cu
me
nta
ră

3.1. Programul  de
evi
de
nță
a
pat
ri
mo
niu
lui
mu
zea
l

Digitalizarea  negativotecii  şi  diapozitivotecii  -
continuare

12.000 

3.2.
Programul de

evidență a
patrimoniului

muzeal

Digitalizarea  bunurilor  culturale  mobile  din
patrimoniul MET.

Clasarea  bunurilor  culturale  mobile  din
patrimoniul MET

12.000 

3.3 Programul de
evidență a

patrimoniului
muzeal

Iniţierea unui sistem de evidenţă topografică şi
tipologică  a  bunurilor  culturale  mobile  din
patrimoniul MET

16.000 

4.1. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Refacerea învelitorii de paie a presei de ulei din
Almașu Mare

- procurare paie
- execuţie cu specialişti externi

16.000 

4.2. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Refacerea învelitorii de paie a şurii şi grajdului
gospodăriei Bedeciu-Cluj

-procurare paie
-execuţie specialişti externi 

24.000

4.3. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Reparaţii la acoperişul de şindrilă a gospodăriei
Mărişel

- procurare şindrilă 
- execuţie cu specialişti externi

20.000 

4.4. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Finalizarea  reacoperirii  cu  draniță  a  morii  din
Josenii Bârgăului

-achiziție draniță
-Execuţie specialişti externi

40.000 

4.5. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Refacerea interioarelor gospodăriei din Gârda de
Sus - Alb Finalizarea reparaţiilor gospodăriei
din Cămârzana

-Procurare materiale
-Execuţie personal specializat a

20.000



4.6. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Conservare  –  restaurare  a  materialului
achiziționat,  montarea  construcțiilor  în
Parcul  Etnografic,  întregirea  gospodăriei
Gârda de Sus

30.000

4.7. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Refacerea  acoperişului  de  şindrilă  a  șurii
poligonale Bucium

- procurare şindrilă 
- execuţie cu specialişti externi

25.000

4.8.
Programul  de

conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Restaurarea, conservarea și pregătirea în vederea
expunerii  a  unui  număr  de  80  cămăși  și  ii
tradiționale  din  donația  Brătianu  –
Cantacuzino 

25.000 

4.9. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Restaurarea a 20 casete pictate provenind de la
biserica  din  Vechea,  jud.  Cluj,  în  vederea
organizării   expoziției  temporare  „Arta
tavanelor pictate transilvănene

20.000

4.10. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Conservarea preventivă a construcţiilor din lemn,
înlocuire elemente deteriorate, reparaţii

- procurare de materiale
- execuţie cu forţe proprii

80.000 

4.11. Programul  de
conservare  și
restaurare  a
patrimoniului
muzeal

Conservarea preventivă a patrimoniului mobil 60.000

5.1. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Completarea  și  punerea  în  valoare  a
patrimoniului  MET,  creșterea
atractivității Parcului Etnografic

23.000

5.2. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Promovarea valorilor culturale transilvănene în
cadrul  Carnavalului  de  la
Veneția,  în  parteneriat  cu  ICR,
Asociația  Culturală  Zestrea,
Asociația  Maramureșenilor  din
Cluj-Napoca

8.000

5.3. Activități
ex
po
ziți
on
ale

EMINESCU ÎN TRANSILVANIA – Expoziție de
grafică Horea Remus Epure

4.000

5.4. Activități
ex

Turcii și tătarii din Dobrogea. Amintiri
Expoziţie  temporară  realizată  în  parteneriat  cu

4.000



po
ziți
on
ale

Institutul  pentru  Studierea  Minorităților
Naționale  și  Centrul  de  Studii  Orientale  al
UBB

5.5. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Trecut și prezent în poliția clujeană
Prezentarea istoriei poliției clujene și a activității

acesteia  în  domeniul  asigurării  securității
patrimoniului cultural

4.000

5.6. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Albrecht  Dürer  –  maestrul  gravurii
renascentiste. 111 capodopere

Expoziție organizată în parteneriat cu Ambasada
Germaniei  în  România,  Institutul  Goethe,
Merkur Plus

7.000

5.7. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Genocidul  armean.  Expoziţie  de  promovare  a
patrimoniului comunităţii armene
şi  a  valorilor  multiculturale  ale
Transilvaniei

4.000

5.8. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Program  special  de  Ziua  Internaţională  a
Muzeelor şi Noaptea Muzeelor

4.000

5.9. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Salonul de Restaurare, ediția a III-a 
„Prezentarea  activității  laboratoarelor  de

restaurare din regiunile Centru și
NV

9.000

5.10. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Lego – tradiţie şi creativitate
Expoziţie internaţională organizată în colaborare

cu  asociaţii  naţionale  şi  internaţionale  de
profil

4.000

5.11. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Ținută  –  culoare  –  stil.  Cămașa  femeiască
românească de altădată

4.000

5.12. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Arta tavanelor pictate transilvănene – exemplul
bisericii din Vechea

9.000



5.13. Activități
ex
po
ziți
on
ale

IN MEMORIAM OXENDIUS VERZERESCU
Expoziţie  de  promovare  a  patrimoniului

comunităţii  armene  şi  a  valorilor
multiculturale ale Transilvaniei

4.000

5.14. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Expoziție de xilogravură – Constantin Urdoiu
Expoziţie  organizată  în  colaborare  cu

Universitatea  Babeș  Bolyai,  Academia
Română și colecționari privați

4.000

5.15. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Caligrafia  japoneză.  Expoziție  organizată  în
colaborare cu Universitatea Babeș Bolyai și
Ambasada Japoniei

4.000

5.16. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Practici  magice în spațiul rural tradițional din
Transilvania. 

4.000

5.17. Activități
ex
po
ziți
on
ale

Întreţinerea,  reorganizarea  şi  asigurarea
protecţiei expoziţiilor permanente

158.000

6.1. Promovarea
meșteșugurilo
r populare

Târgul meşterilor populari 5.000

6.2. Promovarea
meșteșugurilo
r populare

Ateliere de promovare 7.000

7.1. Pedagogie
muzeală

Festivalul  Poveștilor  din Transilvania.
Manifestare  organizată  cu  ocazia  Zilei
Internaţionale a Povestitului

7.000

7.2. Pedagogie
muzeală

Să ştii mai multe, să fii mai bun 
Activităţi  educative organizate în colaborare cu

instituţiile de învăţământ

12.000 

7.3. Pedagogie
muzeală

Tabăra  etnografică  de  vară Ateliere  de
meşteşuguri  tradiţionale  (olărit,  ţesut  cusut,
podoabe din mărgele, icoane pe sticlă)

11.000 

7.4. Pedagogie
muzeală

Întâlniri  cu  satul  tradiţional Promovare  a
tradiţiilor unor comunităţi  rurale din judeţul
Cluj și din județele limitrofe în cadrul MET

3.000

7.5. Pedagogie
muzeală

Promovarea  tradițiilor  culturale  și  valorilor
istorice ale comunității locale 

2.000 



7.6. Pedagogie
muzeală

Promovarea  valorilor  alimentaţiei  tradiţionale
prin workshopuri,  manifestări  interactive cu
caracter permanent şi temporar

2.000

8.1 Activități  de
pro
mo
var
e

Materiale  de  promovare  –  Parcul  Etnografic
„Romulus  Vuia”,  Proiectul
„Acasă în Transilvania – adoptă o
casă”

5.000 

8.2. Activități  de
pro
mo
var
e

Promovarea  muzicii  tradiționale  în  activitățile
derulate la sediile muzeului

4.000 

8.3. Activități  de
pro
mo
var
e

Conferințe și manifestări de promovare 12.000 

8.4. Activități  de
promovare

Refacerea  şi  actualizarea  paginii  web  a
instituţiei, eficientizarea promovării MET în
mediul virtual.

4.000 

8.5. Activități  de
promovare

Activităţi  de promovare  în  cadrul  Aeroportului
Internaţional  Cluj-Napoca,  Cluj  Arena,  în
alte locaţii adecvate  

6.000

8.6. Activități  de
promovare 

Program de microexpoziții de promovare 3.000 

9.1 

Publicații

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 5.000

9.2
Publicațiii Catalogul Expoziţiei „Albrecht Dürer – maestrul

gravurii renascentiste”
4.000

10.1.

Investiții  în
infrastructura
administrativă
muzeală 

Instalaţie  de  iluminat  exterior  şi  supraveghere
video  a  Parcului  Etnografic  Naţional  ,,
Romulus Vuia” 

Reprograma
re 2016

(CTCJ)

10.2.

Alte  cheltuieli  de
investiții

Achiziție  containere  depozitare  bunuri  de
patrimoniu, studiu geotehnic alunecări teren,
studiu  eficientizare  instalații  electrice  și
termice, instalare centrală termică pe gaz în
Parcul Etnografic, achiziție construcție lemn
pentru expoziție cu vânzare

175.000

Total 1.370.000 lei

V. NEREALIZĂRI, CU MENŢIONAREA CAUZELOR ACESTORA 
S-a prevăzut jumătate din banii necesari execuției  lucrării  ”Iluminat și supraveghere video în
Parcul Etografic Romulus Vuia. Deoarece, conform legii, instituția trebuie să dispune integral de



suma necesară realizării lucrării pentru a lansa licitația,  am fost obligați să amânăm lucrarea pe
anul 2016.

VI. PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENŢELOR
Instituţia  noastră  îşi  propune  procurarea  de  noi  fonduri  extrabugetare  prin  proiecte  şi
sponsorizări. Totodată ne propunem să lărgim continuu paleta de servicii oferite de muzeu
(workshop-uri,  reuniuni,  simpozioane,  seri  tradiţionale  transilvănene,  spectacole,  proiecţia
unor filme documentare, în special cu tematică etnografică, animarea Parcului Etnografic prin
repopularea experimentală cu animale specifice gospodăriilor tradiţionale).

Director adjunct,               Contabil şef,                                    Şefi de secţii, 
Tötszegi Tekla                    Aurica Gabor                                 Daniela Şerdan-Orga

Cristian Micu
Daniela Toader



VII.  DOCUMENTAȚIE
VIZUALĂ

      

    

  
Vernisajul expoziției Dürer



 
Vernisajul expoziției ”Ținută, culoare, stil – cămașa țărănească de altădată. Colecția Brătianu-
Cantacuzino”

 
Vernisajul expoziției ”Moștenirea dinastiei de tâmplari/pictori Umling. Cazul tavanului din
Vechea (1751)”

 
Târgul meșterilor populari



 

Sărbătoarea Indictionului                                    Ziua Poliției

 

Tabăra etnografică de vară

 

Săptămâna altfel



 

  

Noaptea muzeelor

Sărbătoarea Balmoșului



Lucrări de restaurare și reconstrucție în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”


