PROGRAMUL ACŢIUNILOR CULTURALE MINIMALE PRECONIZATE A FI REALIZATE ÎN ANUL 2018 DE CĂTRE INSTITUŢIILE DE CULTURĂ SUBORDONATE

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ
SECŢIA ARHEOLOGIE
1

2

3

4

5

6

7

Editare volum ”Așezarea
multistratificată de la Voivodeni”

Prezntarea cercetărilor
Punerea în circuitul științific al descoperilior
arheologice efectuate de
arheologice și a colecției muzeului
MJM la Voivodeni -Scoală

15 000

septembriedecembrie

100,000

maioctombrie

8,000

maioctombrie

8,000

maioctombrie

18,000

octombriedecembrie

relansarea anuarului
Muzeului Judeţean Mureş valorifica patrimoniului arheologic naţional
în vederea includerii în
şi internaţional prin publicare de studii şi
BDI (Scopus, Erih+,
materiale arheologice
CEEOL)

18,000

octombriedecembrie

Expoziția va prezenta
materialele ceramice
Punerea în circuitul muzeal și în atenția
produse la Cristești în
publicului a cercetărilor și a descoperirilor
cadrul expoziției generale
arheologice din jud. Mureș
organizată de MNIT

5,000

septembrie-

Continuarea cercetărilor
Continuarea cercetărilor anterioare din
din 2013-2017
castru și terme.
Proiectul constă în
efectuarea unor sondaje
Cercetări arheologice la Vătava –
de verificare în apropierea Continuarea cercetărilor din anii trecuți
Cetate
turnului roman de la
Vătava
Proiectul constă în
Cercetări arheologice la Ideciu de Jos efectuarea unor sondaje
Cercetarea unui sit nou identificat
de verificare la turnurile
– Fortificație Latene și Turn roman
romane de la Ideciu
publicarea studiilor
Tipărire volum „Iron Age Connectivity
diseminarea ştiinţifică a rezultatelor
prezentate la colocviul
in the Carpathian Basin”
cercetărilor locale, regionale şi europene
Iron Age Connectivity in
referitoare la contactele din epoca fierului
150 exemplare
the Carpathian Basin din
în estul Europei
anul 2017
Cercetări arheologice sistematice la
Călugăreni

Tipărire anuar
Marisia – Arheologie, SN, I/2018
150 exemplare

Centrul ceramic de la Cristești în
cadrul Expoziției Naționale Centre
ceramice din Dacia și Moesia

1

8

9

10

11

12

13

14

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Noaptea Muzeelor

Ateliere pentru copiii,
expoziție

Promovarea activității muzeului

5,000

mai

valorificarea rezultatelor săpăturilor
arheologice din 2015 de la Ernei–Situl 7

18,000

octombriedecembrie

Descărcarea de sarcină arheologică a
terenului afectat de investiție

150,000

Aducerea în atenția publicului muzeal a
colecțiilor arheologice, sub forma unei
expoziții tematice. Realizarea a 3 săli.

150,000

noiembrie

prezentarea necropolei
din perioada migraţiilor de
Editare volum „Necropola din epoca
la Ernei şi punerea în
migraţiilor de la Ernei” 150 exemplare
circuitul ştiinţific a
analizelor efectuate
Diagnostic arheologic și
Diagnostic arheologic și cercetări
cercetarea arheologică a
siturilor care vor fi
arheologice preventive pe traseul
identificate pe traseul
Autostrăzii
autostrăzii

Expoziţie tematică de arheologie în
clădirea Muzeului de Arheologie și
Istorie din Cetate

Proiect de cercetare
Topografia aeriană a Transilvaniei

Volumul Conferinței Bronze Age
Connectivity in the Carpathian Basin

Conferință internaționalăBronze Age
Land Use in the Carpathian Basin

Expoziţia are scopul de a
prezenta aspecte ale
istoriei județului din cele
mai vechi timpuri

50,000

Perioada
(luna)

aprilienoiembrie

continuarea proiectului
început în 2009 în
colaborare cu ELTEBudapesta şi Muzeul
Naţional al Unirii din Alba
Iulia
Va fi al cincilea volum de
studiiaxat exclusiv pe
Epoca Bronzului, cu

cercetarea non-intruzivă şi cartarea
siturilor arheologice din Transilvania prin
aerofotografiere

10,000

martienoiembrie

Publicarea prezentărilor susținute la
conferința internațională
BronzeAgeConnectivity in the Carpathian

15,000

iulieseptembrie

Va fi a șasea conferință la
rând organizată pe diferite
subiecte ce țin de Epoca
Bronzuluisud-est
European

Organizarea conferinței internaționale
tematice axate pe diferite aspecte ale
culturii materiale și spirituale ale Epocii
Bronzului, planificată pe toamna anului
2018

15,000

octombrienoiembrie

2

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

15

Prospecții geomagnetice le
Sângeorgiu de Pădure

Delimitarea suprafeței și
conturarea potențialului
arheologic al așezării
preistorice, care este
considerată
contemporană cu
depozitul eponim al
perioadei HaB2 de la
Sângeorgiu de Pădure

Realizarea unor prospecții geomagnetice
de suprafață în așezarea fortificată de
Epoca Bronzului Târziu Câmpul Fetei
aflată la est de Sângeorgiu de Pădure

10,000

martienoiembrie

16

Cercetarea aşezărilor medievale din
scaunul Mureş (aşezare-bisericăpeisaj)
Sondaj arheologic la Moreşti-Citfalău

Cercetarea complexelor
identificate prin prospecţii
geofizice în 2015

Identificarea satului medieval dispărut la
începutul secolului 17.

30,000

martienoiembrie

Analiza AMS C-14 al mormintelor din
cimitirul medieval de la Hărţău

Datarea unor morminte
medievale aparţinând
cimitirului din jurul bisericii
de la Hărţău (rămas
restant din 2017)

Datarea fazei de început a folosirii
cimitirului de la Hărţău. Analiza C14 a 5
morminte din cimitirul medieval, conform
ofertei de preţ de la HEKAL AMS Lab
(MTA ATOMKI) din 2017

8,000

ianuariemartie 2018

Ajustarea cronologiei
perioadei medievale
timpurii (sec. VII–XIII

Problemele, abordarea şi cronologia
perioadei medievale timpurii. Continuarea
conferinţei axată pe perioada medievală
timpurie, respectiv publicarea lucrărilor
conferinţei în volumul Orbis Mediaevalis

6,000

Arad, 26-28
septembrie
2018

17

Coorganizarea conferinţei Inter
tempora. Cronologia perioadei
medievale timpurii (sec. VII – XIII)
18 împreună cu Complexul Muzeal Arad şi
în parteneriat cu Institutul de
Arheologie și Isoria Artei al Academiei
Române Cluj Napoca.

3

Perioada
(luna)

Acţiunea

19

VOLUM CONFERINŢĂ: Small finds
between function, use and reuse

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Diseminarea rezultatleor
Editarea şi tipărirea volumului colocviului
colocviului internaţional
desfăşurat la Tg. Mureş în internaţional: Medieval material culture in
perioada 8-10 decembrie the Carpathian Basin (11th-16th centuries).
Small finds between function, use and
2016, având ca tematică
reuse
principală cultura
materială medievală

TOTAL

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

12,000

Perioada
(luna)

iunienoiembrie
2018

601,000

SECȚIA ARTĂ

1

Punerea în valoare a
Expoziţie temporară itinerantă Nicolae
ultimelor achiziții și a
Tonitza- Odaia copiilor. Tonitza și
patrimoniului Secției de
vârsta inocenței. O antroplogie a
Artă a autorului respectiv
copilăriei. Editarea catalogului, a
și al altora, în contextul
afișului, realizarea asigurărilor de
temei, cu colaborarea
împrumut și a transportului lucrărilor
altor muzee de
de patrimoniu.
specialitate din România.

Informarea publicului asupra valorilor de
artă.

350,000

Septembrie

2

Expoziție temporară Colecţia de artă
Lucian Pop

Educarea publicului.

Informarea publicului asupra valorilor din
colecţii particulare.

5,000

Mai

3

” Noaptea muzeelor- Noaptea muzelor”

Educarea publicului.

Informarea publicului asupra valorilor de
patrimoniu local și educarea plastică a
tinerilor.

5,000

Mai

4

Expoziție temporară Nagy ImreEditarea catalogului, afișului și a CDului de prezentare a expoziţiei
documentare

Punerea în valoare a
patrimoniului Secției de
Artă.

Informarea publicului asupra valorilor de
artă.

20,000

Martie

5

Publicaţie Conferinţă Ion Vlasiu

Educarea publicului.

Informarea publicului asupra cercetărilor în
domeniul artei

10,000

Decembrie

4

Acţiunea

Scopul

6

Editarea catalogului Tezaure muzeale.
Achiziții, săpături arheologice, donații. Cunoaşterea valorilor de
patrimoniu naţional.
Îmbogățirea și ocrotirea patrimoniului
la Muzeul Județean Mureș.

7

Elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru
reviste de specialitate şi articole de
popularizare în presa locală
TOTAL
SECȚIA ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ
Ă etnografica, istorica cu
Cercetare
tema: Primul Razboi Mondial

1

Valorificarea ştiinţifică a
rezultatelor cercetărilor
specialiştilor pe temele
alese.

Obiective (descrierea acţiunii)

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Informarea publicului asupra valorilor de
patrimoniu.

70,000

Noiembrie

Popularizarea patrimoniului muzeal

500

Iunie

460,500
Documentare de
specialitate in arhive,
institute de cercetare,
universitati, biblioteci si
muzee in tara Deplasarea
pe teren în localitatile
propuse spre cercetare

Continuarea cercetării
etnografice/etnologice/antropologice în
legătură cu viața cotidiană a societății
rurale din spatele frontului; continuarea
crecetării istorice arhivistice la Arhivele
Militare Pitești pentru identificarea a noi
documente, declasificarea și digitalizarea
lor; continuarea cercetării istorice în arhiva
și fototeca Muzeului Militar Național și
Muzeului Național de Istorie a României
pentru digitalizarea a noi documente;
cercetare istorică de teren si de istorie
orală prin aplicarea unor chestionare,
interviuri; achizitionarea unor piese
semnificative pentru ilustrarea perioadei
Primului Razboi Mondial in tinuturile
muresene. Coordonator: Marc Dorel

5

10000

ianuarie noiembrie
2018

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)
1. Confectionarea si/ sau achizitionarea
muzeotehnicii de expunere
2. Executarea instalatiilor de iluminat
expozitional si audio-video
3. Selectarea finala si etalarea
exponatelor. Imprumuturi de exponate.
4. Realizarea ghidajului expozitional (scris,
audio în lb. romana, maghiara, engleza)
5. Realizarea manechinelor; Realizarea de
costume (surori medicale, costume de
doamne şi domni, uniforme militare) pentru
animarea expoziţiei.

Expozitia : Mureseni in transeele
Marelui Razboi

2

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

140000

ianuarie noiembrie
2018

12,000

Lunar 2018

Coordonatori: Marc Dorel, Pop Angela

Ateliere de pedagogie muzeală:
Îndemânare şi cunoaştere. De la
meşteri populari la mici meşteşugari.

3

Cunoaşterea tradiţiilor
locale şi respectarea
acestora. Cunoaşterea
patrimoniului muzeal;

Atelierele de lucru planificate cu şcolile
partenere, au ca scop promovarea
tradiţiilor meşteşugăreşti în rândul tinerilor,
prin iniţiere în practicarea unor
meşteşuguri şi deprinderea de la
meşteşugarii locali a tainelor practicării
acestor îndeletniciri.
Insuşirea unor
cunoştinţe referitoare la tradiţii şi obiceiuri,
aşa cum sunt ele reliefate în cadrul
muzeului; Cunoaşterea de către copii a
unor lucrări de artă reprezentative pentru
cultura şi arta populară.
Coordonator: Livia Marc

6

Acţiunea

4

5

Scopul

Proiectul “Şcoala altfel Să ştii mai multe, să fii
mai bun” are ca scop
principal implicarea
elevilor, în activități nonProgram educaţional: Şcoala altfel - Să
formale, interesante,
atractive, care să le
ştii mai multe, să fii mai bun!
valorizeze talentele,
preocupările şi
competenţele. Secţia de
Etnografie propune
instituţiilor de învăţământ
Activităţi interactive
Vacanță la Muzeu
destinate în special
copiilor aflaţi în vacanţă.

Obiective (descrierea acţiunii)

Dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi
pentru diferite mestesuguri traditionale
.Ateliere de lucru: tesut, cusut, pictură
icoane pe sticlă, încondeierea şi vopsirea
ouălor de Paşti;
Coordonator: Livia Marc, Tatai Orsolya

Organizarea unor ateliere de pedagogie
muzeală: 1) legate de Primul Război
Mondial: cunoașterea și confecționarea
modelelor de uniforme militare;
cunoașterea armamentului utilizat în
război; medalii și decorații; transcrieri de
scrisori de pe front; transmiterea de
mesaje telegrafice prin alfabetul Morse;
Cruce Roșie militară. 2) ateliere de
meșteșuguri tradiționale: ţesut, dantelărit,
confecţionare de podoabe şi port popular,
iconărit, cu scopul de a promova tradiţiile
meşteşugăreşti
Coordonatori: Livia Marc, Tatai Orsolya

7

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

6,000

periodic

8,000

iulie august
2018

Acţiunea

6

Obiective (descrierea acţiunii)

Eveniment complex: Noaptea Muzeelor Atragerea publicului spre
Eveniment complex:
muzeu prin programe
2018
concerte,
vizionarea
de filme etnografice in
muzeale interactive:
curtea
muzeului,
ateliere
de lucru pentru
ateliere de creaţie şi
copii
organizate
în
parteneriat
cu celelalte
pedagogie muzeală,
secţii
ale
MJM
şi
diferite
institutii
de cultură
proiecţie de filme
din
oraş.
etnografice.
1. Concert de muzică de cătănie
2. Concert cu muzica compusă în perioada
Primului Război Mondial
3. Ateliere de lucru: Reconstituiri
evenimente:
a) Spital de campanie, acordarea primului
ajutor
b) Poşta pe front , transcrieri de scrisori din
perioada războiului
c) Moda în perioada de dinaintea Marelui
Război - atelier foto
d) Uniforma militară – recunoaşterea
gradelor, însemnelor militare din Primul
Război prin desene, planşe, machete
e) Delegaţi la Marea Unire, prezentarea
costumului de căluşar şi confecţionarea de
zurgălăi
Coordonatori: Laura Pop, Livia Marc,

Fotoetnografica: Armata si razboiul

7

Scopul

Participarea Muzeului de
Etnografie la
evenimentele culturale de
amploare zonală;
medierea dialogului între
locuitorii satelor
mureşene, etnografi prin
intermediul fotografiilor de
familie

Expozitii, ateliere, cercetare etnologica
pentru imbogatirea arhivei muzeale cu
ocazia unor festivaluri sau evenimente
culturale: Festivalul Văii Mureşului,
Festivalul Văii Gurghiului, Vâltoarea
mureşeană, Zilele târgumureşene.
Coordonator: Pop Angela, Pop Laura

8

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

15,000

mai 2018

8,000

martie octombrie
2018

Acţiunea

8

Scopul

Promovarea valorilor feminine din lume
Femeile din satele mureșene în timpul Valorificarea materialelor
documentare
colectate
în
satului
românesc și evidențierea eforturilor
primului război mondial. (Lectorat în
cadrul ediției I a
depuse de femei în spatele frontului.
cadrul proiectului Mureșenii în
proiectului Mureșenii în
Pătrunderea în lumea feminină din satele
tranșeele Marelui Război, ed.II)
tranșeele Marelui Război mureșene prin intermediul epistolelor de
(fotografii din permisie,
război
Educarea tinerilor asupra valorilor feminine
scrisori de pe front,
a lumii țărănești
documente de arhivă și
Cunoașterea eforturilor depuse pe frontul
personale, povestiri de
de acasă în satele mureșene
familie)
Redactarea unor flyere cu fotografii făcute
de soldați în permisie cu poveștile lor și
extrase din epistolele din război
Coordonator: Pop Laura
Fraternizarea soldaților pe
Sărbătorile pe front. Armistițiu de
front cu ocazia
Crăciun. (Lectorat și vizionare de film
sărbătorilor
de Crăciun.
artistic legat de primul război mondial)

9

Obiective (descrierea acţiunii)

Prezentarea filmului Joyeux noël”, din
2005, dramă de război regizată de
Christian Carion, o coproducţie Franţa –
Germania – Marea Britanie – Belgia –
România, sau a celui din 2015 Armistițiu
de Crăciun, regia Brian Skiba. Parteneriat
cu Asociația K-Arte.Coordonatori: Laura
Pop

9

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

3,000

5,000

Perioada
(luna)

martie/
iunie 2018

noiembriedecembrie
2018

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Târgul de Crăciun la Muzeu

Promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor locale,
însuşirea unor cunoştinţe
referitoare la practicarea
acestora şi sensibilizarea,
dezvoltarea de abilităţi şi
deprinderi pentru
realizarea şi folosirea
recuzitei obiceiurilor de
iarnă, după modele
tradiţionale.

Ateliere de lucru: confecţionarea
podoabelor tradiţionale pentru bradul de
Crăciun şi a altor piese din recuzita
sărbătorilor de iarnă; Colinde.
Târgul de Crăciun. Expoziţie cu vânzare.
Coordonator: Livia Marc , Tatai Orsolya

10

11

Expozitie de icoane

Roata timpului - Program pentru copii

12

Valorificarea colectiei de
Valorificarea colectiei de icoane pe sticla a
icoane pe sticla a Sectiei
Sectiei de Etnografie si Arta Populara.
de Etnografie si Arta
Coordonator: Livia Marc
Populara.
Activitate pentru copii din Activitatea se organizează în parteneriat cu
clasa 1-4. cu tematica
Asociația Világló din Tîrgu Mureș și
obiceiurilor.
Hungarian Heritage House din Budapesta.
În 2018 vor fi 6 activități, din care 5
organizate în clădirea Muzeului de
Etnografie și Artă Populară.
Programul se adresează elevilor claselor IIV., fiind o activitate comlexă cu elemente
teoretice, jocuri, cântece și ateliere de
creație, în funcție de tema actuală.
Coordonator: Tatai Orsolya

10

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

3,000

octombrie decembrie
2018

3,000

aprilie decembrie
2018

2,000

ianuariedecembrie
2018

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Expoziție.Portul tradițional din întrega
lume în ilustrații. Proiectul "Măscărici"

Promovarea
multiculturalismului prin
viziunui artistice.
Petrecerea timpului liber,
cunoasterea jocurilor de
copii din timpul
comunismului.
Organizarea atelierelor de
copii în tematica
respectivă.

Expoziţie de autor: 27 de illustratori
contemporani, reinterpretează, reilustrează
un joc renumit de cărți din timpul
comunismului. Fiecare pereche, formată
din bărbat și femeie - cât și cartea ce
ilustrează Măscăriciul- a fost realizată de
un artist, în stilul său specific, prezentând
astfel o viziune proprie asupra elementelor
ce compun îmbrăcămintea tradițională a
unei țări alese la întâmplare. Coordonator:
Tatai Orsolya

Proiect de cercetare
etnografica pe Valea
Nirajului.

Documentare, cercetare în muzee,
biblioteci, arhive. Cercetare de teren pe
Valea Nirajului. Achiziții documente și
patrimoniu. Coordonator: Tatai Orsolya

13

Societatea rurală în timpul Primului
Război Mondial
14

15

Asigurarea unei stari de Workshop restaurare obiecte etnografice
Restaurarea pieselor etnografice de
de lemn, ceramica, metal si icoane pe
lemn, ceramică, metal, textile şi icoane conservare optime pentru
expunerea
si
valorificarea
sticla.
Implicarea in munca de restaurare
pe sticlă
colecţiilor etnografice din
atat a specialistilor Laboratorului de
patrimoniul sectiei de
Conservare Restaurare, cat si a unor
Etnografie
specialisti de la alte institutii de profil,
studenti etc. Coordonatori:Ana Maria
Pascu, Gyeresi Carmen

11

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

5,000

ianuariemartie 2018

3,000

ianuarieseptembrie
2018

8,000

septembrie
2018

Acţiunea

16

17

Workshop de restaurare cojoace

Asigurarea unei stari de
conservare optime pentru
expunerea si valorificarea
colecţiilor etnografice din
patrimoniul sectiei de
Etnografie - colectia de
cojoace

Obiective (descrierea acţiunii)

Asigurarea unei stări de conservare optime
pentru colecția de cojoace din patrimoniul
secţiei de etnografie.
Implicarea în munca de restaurare atât a
specialiştilor Laboratorului de Conservare
Restaurare, cât şi a unor specialişti de la
alte instituţii de profil de restaurareconservare. Coordonatori:Ana Maria
Pascu, Gyeresi Carmen

Diseminarea rezultatelor
cercetării prin comunicări Introducerea în circuitul ştiinţific național a
Conferinta natională ”Transilvăneni în
științifice interdisciplinare
rezultatelor cercetăriilor, istorice,
Marele Război. Contribuția
de istorie,
arheologice și etnografice.Responsabili:
mureșenilor”
arheologie,etnografie,
Marc Dorel, Pop Angela
antropologie
MARISIA - 2018

18

19

Scopul

BIBLIOTHECA MVSEI MARISIENSIS.
SERIA ETHNOGRAPHICA nr 7/2018.
Primul Razboi Mondial

Valorificarea cercetărilor
ştiinţifice efectuate de
specialiştii din muzee,
arhive, universități, alte
instituţii de cercetare.

Responsabili: Marc Dorel, Pop Laura

Cunoaşterea tradiţiilor
locale şi respectarea
acestora. Cunoaşterea
patrimoniului muzeal;

Introducerea în circuitul ştiinţific a
rezultatelor cercetăriilor etnografice. Volum
dedicat temelor sesiunilor naţionale de
comunicări ştiinţifice Coordonatori: Pop
Angela, Pop Laura

TOTAL

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

5,000

septembrie
2018

18,000

noiembrie
2018

15,000

noiembrie
2018

15,000

septembrie
2018

284,000

SECȚIA GURGHIU

12

Perioada
(luna)

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Atragerea publicului către Activitate bianuală cu vânzare. Prezintă
muzeu
publicului eșantioane de pietre prețioase și
decorative, fosile, meteoriți, prelucrate sau
brute. Fiecare ediție va prezenta o ”vedetă”
cu informații și imagini pe panouri
expoziționale și eșantioane în vitrine
separate de restul expoziției. Mineralul
”vedetă” este un pretext pentru o susținută
activitate educațională legată de
înțelegerea scoarței terestre, mai ales a
părții sale nevăzute, a genezei diferitelor
tipuri de roci și minerale care o alcătuiesc,
a răspândirii lor pe glob, a ocurențelor, a
utilizării acestora din cele mai vechi timpuri
și până în zilele noastre. Marea majoritate
a acestor roci și minerale există în
colecțiile MJM.
Activitate educativă de popularizare a
MJM, a secțiilor acestuia, a domeniilor de
Atragerea copiilor și
activitate și expoziționale, de restaurare și
elevilor către muzeu, prin
cercetare în teren. Copiii vor afla istoria
Educaţie muzeală: „Să știi mai multe, activități care să valorifice
diferitelor obiecte ce pot fi expuse în
expozițiile existente, prin
să fii mai bun!”
expoziții sau depozitate în muzeu. Vor
activități care să explice
executa din materiale diverse, prin tehnici
copiilor rolul muzeului
variate, o seamă de obiecte legate de
temele discutate.

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

Mineralia

1

2

3

Educaţie muzeală:
„Muzeul
la școală - Școala la muzeu”

Atragerea copiilor și
elevilor către muzeu

Activitate educativă interdisciplinară legată
de orice posibilă temă de cercetare sau
expozițională. Copiii pot face legătura
dintre materiile învățate la școală și
activitățile dintr-un muzeu. Pot înțelege
necesitatea cercetărilor într-un anumit
domeniu, pot înțelege de ce cunoștințe
specifice este nevoie pentru a face
anumite studii.
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2,000

Martie şi
octombrie

3,000

Aprilie

3,000

Ianuariedecembrie,
lunar

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Educație muzeală: ”Vacanța la muzeu.
Să descoperim împreună: un obiect –
o poveste”

Atragerea copiilor și
elevilor către muzeu

Activitate educativă prin care participanții
vor dobândi cunoștințe despre istoria unor
obiecte/artefacte din muzeu, sau
depozitele muzeale: ”povești” ale
obiectelor aparținând diferitelor epoci
istorice, descoperite pe teritoriul orașului
sau județului, etc. Copiii vor realiza din
materiale variate, cu tehnici diverse,
obiecte legate de tema discutată, vor
învăța să ”restaureze” sau să utilizeze
diverse artefacte aparținând perioadelor
istorice trecute (obiecte de îmbrăcăminte,
podoabe, unelte, rechizite, jucării) etc.
Toată activitatea se desfășoară pentru a
transforma muzeul într-un loc accesibil,
plăcut, ușor de înțeles, într-un loc în care
să îți dorești să-ți petreci timpul liber.

Iulie și
august

10,000

Ianuariedecembrie

6,000

Ianuarieaugust

Ziua porţilor deschise la Castelul
Gurghiu

Realizarea unei mini expoziţii privind
Sensibilizarea comunităţii
trecutul castelului şi proiectul de reabilitare
locale privind valoarea
a complexului. Asigurarea de ghidaje
ansamblului arhitectural
specializate la castel și realizarea de
de la Gurghiu
ateliere de educaţie muzeală.

6,000

Aprilie

Expoziția ”Identitate și cultură 4”

Prezentarea proiectelor de arhitectură
Promovarea activității de
retroespectivă privind valorificarea siturilor
cercetare a muzeului
de pe limesul Muresan

5,000

Martie-mai

5

Proiectul "Traseul Limesului Roman în
judeţul Mureş"

Promovare traseului şi
atragerea vizitatorilor
către muzeu

6

Cercetări de arheologie aeriană pe
limesul estic

Identificarea unor noi
puncte pe limesul estic

8

Perioada
(luna)

3,000

4

7

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Realizarea de materiale promoţionale
(hărţi, broşuri, afişe) şi indicatoare,
îmbunătățirea expozițiilor din pavilioanele
Time Box de la Călugăreni.
Efectuarea a cel puţin 15 ore de zbor şi
cartarea siturilor de pe limesul estic al
Dacia.

14

Acţiunea

Scopul

9

Festival 6R de la Călugăreni

Promovarea sitului roman
şi monastic de la
Călugăreni

10

Cercetări non-distructive la situl roman
de la Sighișoara

Cercetarea complexă a
sitului

Obiective (descrierea acţiunii)
A șasea ediţie a evenimentului muzeal de
amploare conţinând elemente de
reenactment, de pedagogie muzeală,
expoziţională şi artistică.
Cartarea unei zone cât mai extinse a
perimentrului sitului de epocă romană de la
situl Podmoal prin măsurători
geomagnetice și periegheză.

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

80,000

August

20,000

Martie-mai

Vor fi organizate ateliere tematice
interactive și activități de pedagogie
Atragerea publicului către
muzeală, însoțite de panouri explicative,
muzeu și promovarea
Miturile fondatoare ale Romei în cadrul
care vor pune accentul pe mitologie și
11
patrimoniului și
calendarul roman (de exemplu, artefacte
evenimentului Noaptea Muzeelor 2018
descoperirilor arheologice
specifice cu reprezentarea lupoaicei și
de perioadă romană
semnificația lor), pe simbolistica acestuia
și diferitele metode de măsurarea timpului.

10,000

mai

Cercetarea unei zone cât mai extinse a
perimentrului sitului de epocă romană de la
castrul roman cu scopul de a amenaja un
parc arheologic pe terenul din zona
praetenturii castrului.

10,000

aprilie-iulie

12

Cercetări arheologice la castrul din
Sărățeni

Cercetarea complexă a
sitului

15

Acţiunea
Analize arheometrice - Ceramica
romană de la Călugăreni

13

14

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Determinarea
caracteristicilor
Analizele petrografice de tip XRF pe
componentelor ceramice materialele ceramice este necesară pentru
(XRF), verificarea originii a realiza o bază de paste ceramice locale
acestora și elaborarea
la Brâncovenești și Călugăreni. În cazul
unei datări relative pe
celor de la Brâncovenești se vor selecta
baza isotopilor de strontiu acele vase, care datorită cercetărilor din
(ICP-MS)
atelierul ceramic s-au adeverit a fi produse
locale. Mostrele locale pot fi folosite ca și
bază de comparație în cazul tuburilor de
boltă, descoperite în atelierul ceramic,
pentru a determina sau verifica locul de
producție a acestora. Având în vedere
faptul că materialul ceramic de la turnul
roman de la Vătava prezintă caracteristici
similare cu cel de la Brâncovenești,
analizele petrografice ar putea confirma
sau infirma surse comune de materie
primă. În cadrul materialului de la
Călugăreni, neavând date despre existența
unui atelier ceramic, se vor selecta acele
tipuri de paste, care sunt prezente în
număr mare, în cadrul mai multor categorii
funcționale.

Cartarea tranșeelor din primul Război Inventariera patrimoniului Verificarea pe teren și cartarea tranșeelor
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Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

6,000

martie-iulie

10,000

martie-

Acţiunea

15

Cercetări non-invazive pe situl
arheologic Morești

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Efectuarea unor măsurători geofizice și
topografice pe situl arheologic de la
Morești (jud. Mureș), punctele „Podei” și
„Hulă”, cu scopul de a identifica pe teren
săpăturile arheologice care au avut loc
între 1951–1956. Măsurători geofizice și
periegheză cu scopul de a identifica
e și periegheză pe situl arhe
extinderea așezării din epoca gepidică și a
cimitirului roman de pe punctul „Podei”,
respectiv a cimitirului din epoca gepidică
de pe punctul „Hulă”. Realizarea unei hărți
cu coordonate stereo 70 care include toate
rezultatele obținute în urma cercetărilor de
teren.

TOTAL
SECȚIA ISTORIE

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

15,000

189,000

17

Perioada
(luna)

martie-mai

Acţiunea

Scopul

Valorificarea sticlăriei arheologice din Cercetarea și promovarea
științifică și muzeală a
situl Tîrgu Mureș - Cetate (restaurare
materialului vitros
și documentare grafică 3D)
medieval și modern, în
vederea reconstituirii unor
aspecte de viață cotidiană
din Mănăstirea
Franciscană și orașul
modern timpuriu

1

Volumul Conferinţei de Antropologie
Fizică II

2

Editarea şi publicarea
conferinţei din 13-15
octombrie 2018 prin
cofinanţare

Obiective (descrierea acţiunii)
Activitățile concrete de inventariere,
cercetare și valorificare științifică a acestui
tip de piese de patrimoniu se impun a fi
însoțite, pe lângă o documentare științifică
de natură bibliografică, de măsuri de
restaurare și conservare prealabilă a
artefactelor fragmentare și aflate în stare
avansată de degradare. În acest domeniu
Muzeul Județean Mureș nu dispune de un
specialist în restaurare, fiind necesară
contractarea unui restaurator extern. Pe de
altă parte, date fiind caracteristicile optice
specifice ale materialului vitros, se impune
documentarea fotografică tridimensională
a pieselor de importanță majoră, prin
contractarea unui specialist în acest
domeniu. Aceste două acțiuni sunt
deosebit de importante pentru valorificarea
muzeală și publicarea științifică de calitate.
Ele vor însoți expertiza științifică de analiză
funcțională, tipologică și cronologică a
pieselor arheologice din sticlă.

Publicarea prezentărilor într-un volum de
specialitate. Continuarea publicării a
Conferinţei de Antropologie, volumul II este
un demers special, inedit în România.
Până la prima apariţie din 2016 astfel de
lucrări de specialitate n-au existat la noi.
Prin editarea prezentărilor sprijinim
prestigiul internaţional al Muzeului
Judeţean Mureş

18

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

8,000

aprilienoiembrie
2018

6,500

septembrieoctombrie
2018

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Cercetarea arheologică a bisericii
unitariene din Sânvăsii

Continuarea cercetărilor
arheologice în urma
cărora s-au dezvelit
urmele celei mai vechi
mănăstiri medievale (sec.
al XII-lea) din judeţul
Mureş
Realizarea expoziţiei
tematice despre istoria
oraşului liber regesc
Târgu Mureş în secolul al
XVII-lea

Efectuarea de săpături arheologice lângă
turnul bisericii şi în zona capelei mici de la
faţada nordică a monumentului actual

3

Expoziţie Oraşul liber regesc

4

5

Editarea Volumului de instalații
medievale de încălzire, cahle din
Transilvania

Editarea volumului de
conferințe din 2008

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

40,000

Prezentarea rezultatelor noilor cercetări
arheologice şi arhivistice legate de istoria
oraşului modern timpuriu. Expoziţia va
înfăţişa aspecte importante legate de viaţa
cotidiană a orăşenilor, cadrul administrativ
şi juridic, breslele meşteşugăreşti, etc.

50,000

Volumul este o colecție unică a cercetărilor
din ultimul deceniu realizate în domeniul
instalațiilor de încălzire medievale și
premoderne din regiunea Europei centrale

15,000
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Perioada
(luna)

iunie-iulie
2018

mai-august
2018

May-18

Acţiunea

6

7

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Măsurători topografice și Succedând cercetarea prealabilă de arhivă
Cercetarea aşezărilor medievale din
cartografiere digitală
și bibliografică, perieghezele vor fi
scaunul Mureş (aşezare-bisericăpentru reconstituirea
sincronizate cu măsurători topografice
peisaj). Studiul peisajului arheologic şi
structurilor spațiale microdetaliate pentru elementele de peisaj
istoric al zonei satului medieval
regionale și a relaţiilor
identificate în teritoriul vizat. Aceste
Citfalău şi al împrejurimilor sale (în
dintre
sat,
biserică
şi
măsurători
sunt necesare în munca de
colaborare cu Secția de Arheologie)
mediul înconjurător
cartografiere digitală a terenului, astfel că
anomaliile identificate la nivelul solului să
beneficieze de vizualizări spațiale bi- și
tridimensionale. Fiecărei anomalii
(identificată ca relevantă pentru tematica
proiectului) i se va genera un model
digital - DTM (digital terain model ). Pentru
atingerea acestui obiectiv este necesară
contractarea unui specialist în cartografie
și topometrie.La nivelul întregii zone
cercetate modelul de elevație trebuie
achiziționat online sau generat de către un
cartograf specializat. Această bază
cartografică digitală (base map) a
întregului sit și a zonelor sale de contact
este indispensabilă pentru realizarea
analizelor spațiale predictive (predictive
modeling) de tip least-cost path, ori viewshed.
Cercetarea zonei bucătăriei medievale
de la mănăstirea franciscană din
cetatea Targu Mureș. Reabilitare
bastion sec XV.

Cercetări arheologice în
vederea finalizării
documentării a unei
bucătării medievale
respectiv conservare de
monumente.

Valorificarea turistică a sitului arheologic
mănăstirea franciscană din cetatea Targu
Mureș.

TOTAL
SECȚIE RESTAURARE
1

Lucrari practice de specialitate cu
studentii

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
20,000

Perioada
(luna)

martieoctombrie
2018

110,000

martieoctombrie
2018

249,500
restaurarea unor obiecte
din colectiile MJM

popularizarea activitatii laboratorului prin
pregatirea tinerilor pentru lucrari de
specialitate
20

10,000

ianuariedecembrie

Acţiunea
Atelier de pictura pe lemn

2

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Initierea tinerilor cu
vocatie in arta decorarii cu
pictura a pieselor din
lemn; Posibilitatea crearii
unor replici la scara
normala sau redusa –
acestea pot avea si o
functie practica, drept
mobilier pentru salile
destinate atelierelor de
pedagogie muzeala

Decorarea prin pictare a unor esantioane
si a unor piese de mobilier (la scara
normala sau redusa), pentru a reconstitui
decorul original (pentru piesele mai
deteriorate din colectiile MJM), cu rol
practic, expozitional, ilustrativ sau chiar cu
posibilitatea de comercializare in beneficiul
institutiei

Reantregirea ansamblului
pictural in vederea
valorificarii prin expunere

3

Restaurarea picturii bisericii de la
Căcuci Valea Beicii etapa a III-a

4

Noaptea Muzeelor - ateliere pentru
divertisment oferit copiilor;
copii: 1.atelier face painting 2. atelier
pedagogie muzeala
pictura pe sticla 3. atelier modelaj

5

Workshop restaurare icoane pe lemn
si pe sticla

6

Festivalul Roman de la Calugareni,
ateliere de creatie: sculptura, scriere,
mozaic, terracota

7

Atelier de restaurare textile

conservarea si
restaurarea unor obiecte
de patrimoniu in vederea
expunerii
asigurarea unor activitati
cu caracter educativ si
formator
Restaurarea unor piese
textile din colecția sectiei
de etnografie

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

25,000

martie

Conservarea si restaurarea scenelor
pictate

30,000

aprilie

deprindera unor abilitati practice,
dezvoltarea simtului estetic; implicarea
creativa in program a copiilor cu varsta
mica

5,000

mai

restaurarea obiectelor; colaborarea cu
institutii de profil; implicarea studentilor si
absolventilor in munca de restaurare

20,000

iunie

divertisment oferit publicului

5,000

august

restaurarea obiectelor; colaborarea cu
institutii de profil; implicarea studentilor si
absolventilor in munca de restaurare

15,000

septembrie

21

Acţiunea

8

Workshop restaurare lemn policrom

9

Workshop restaurare ceramica
etnografica si arheologica

10 Workshop restaurare piatra
Sectiunea de conservare restaurare
11 din cadrul Colocviului National
organizat de sectia de Etnografie
12 Calendar 2019
TOTAL
SECȚIA ȘTIINȚELE NATURII
Programul de pedagogie muzeală
„Muzeul mai aproape de TINE”.
1

Săptămâna „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”.
2

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

conservarea si
restaurarea unor obiecte
de patrimoniu in vederea
expunerii

restaurarea obiectelor; colaborarea cu
institutii de profil; implicarea studentilor si
absolventilor in munca de restaurare

Conservarea si
restaurarea profesionista
operatii complexe de restaurare;
a pieselor ceramice;
restabilirea integritatii obiectelor
schimb de experienta
Conservarea si
operatii complexe de restaurare;
restaurarea obiectelor
restabilirea integritatii obiectelor
muzeale
Prezentarea unor lucrari
schimb de experienta, imbogatirea
de specialitate;
cunostintelor prin participarea la eveniment
promovarea institutiei
prezentarea unor imagini cu obiecte
Promovarea institutiei
restaurate

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

25,000

octombrie

20,000

octombrie

20,000

octombrie

5,000

noiembrie

5,000

decembrie

185,000
valorificarea patrimoniului
- perceperea muzeului ca pe o resursă
muzeal în funcție de
educațională, care să dezvolte competențe
și cunoștințe de specialitate;- set de
calendarul evenimentelor
programe educative lunare, adresate
ecologice.
copiilor, elevilor, tinerilor și adulților.

atragerea copiilor şi a
elevilor spre muzeu şi
iniţierea lor în tainele
meseriei de muzeograf.

3,000

ianuarie decembrie

3,000

2018

plantelor și animalelor;- organizarea unor at

22

Acţiunea

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Noaptea muzeelor - ediția a XI-a.

- optimizarea accesului
publicului la activități
muzeale.

ateliere de pedagogie muzeală

Conferința internațională de
comunicări științifice „Preocupări
recente în cercetarea, conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural” ediția a XI-a.

creșterea prestigiului și a
vizibilității muzeului în
România și în afara
granițelor ei.

conferință tematică, având ca invitați
specialiști renumiți în domeniu, din
România si din alte țări; introducerea în
circuitul științific a rezultatelor cercetărilor
în domeniu, efectuate de către specialiștii
muzeului.

Școala de vară la muzeu- ediția a VIII-a.

- atragerea copiilor și a
elevilor spre muzeu și
inițierea lor în tainele
meseriei de muzeograf.

organizarea unor ateliere de creație pentru
copii și elevi, în cadrul cărora aceștia își
pot manifesta creativitatea, îndemânarea
și abilitățile de comunicare și de lucru în
echipă și pot pătrunde în tainele muzeului.

3

4

5

6

Conferința națională de pedagogie
muzeală „Pedagogie muzeală în
muzeele cu specific de științe ale
naturii din România” - ediția a VI-a.

Tricolorul României în lumea vieediția a V-a.
7

creșterea prestigiului și a
conferință tematică, având ca invitați
vizibilității muzeului în
specialiști renumiți în domeniu, din
România introducerea în circuitul științific a
România;conferință
rezultatelor cercetărilor din domeniul
tematică, având ca invitați
specialiști renumiți în
pedagogiei muzeale (din domeniul
domeniu, din România
științelor naturii)

valorificarea expoziţională
a bunurilor culturale
mobile roşii, galbene şi
albastre din colecţiile
muzeului.

miniexpoziţie: „Reprezentanţi tricolori în
lumea vie”; videoproiecție; atelier de
pedagogie muzeală.
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Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

Perioada
(luna)

2,000

mai

10,000

iunie

2,000

iulie

10,000

noiembrie

1,000

decembrie

Acţiunea

8

500

Perioada
(luna)

decembrie

valorificarea cercetărilor
științifice în domeniu și a
bunurilor culturale mobile
din Muzeul Județean
Mureș.

introducerea în circuitul științific a
rezultatelor cercetărilor din domeniul
științelor naturii

10,000

2018

- valorificarea cercetărilor
științifice în domeniu și a
bunurilor culturale mobile
din Muzeul Județean
Mureș.

introducerea în circuitul științific a
rezultatelor cercetărilor din domeniul
științelor naturii

10,000

2018

Editare revistă de pedagogie muzeală - valorificarea cercetărilor
științifice în domeniu și a
(V-VI).
bunurilor culturale mobile
și imobile din Muzeul
Județean Mureș - Secția
de Științele Naturii.

introducerea în circuitul științific a
rezultatelor cercetărilor din domeniul
pedagogiei muzeale (din domeniul
științelor naturii)

10,000

2018

9

Editare Marisia XXXVIII, fascicula
Științele Naturii.

11

Obiective (descrierea acţiunii)

Sărbătorile de iarnă la muzeu - ediția a atragerea publicului spre serbarea Bradului de Crăciun; organizarea
muzeu, în special a
unor ateliere de creație (confecționare de
IX-a.
copiilor, a elevilor și a
podoabe pentru bradul de Crăciun);
familiilor acestora;expoziție-târg cu podoabele confecționate
oferirea pentru public a
posibilității de a sărbători
Crăciunul într-o altfel de
locație decât cea cu care
sunt obișnuiți: la muzeu.
Editare Marisia XXXVII, fascicula
Științele Naturii.

10

Scopul

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat
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Acţiunea

12

Obiective (descrierea acţiunii)

valorificarea expozițională diversificarea colaborării dintre cele două
Expoziția temporară „Din lumea
a macromicetelor din
instituții muzeale; evidențierea unor valori
ciupercilor” (itinerată la Centrul
colecțiile
din patrimoniul muzeal, precum și a
Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării din
muzeului.creșterea
rezultatelor studiilor în domeniu; atragerea
Tulcea).
vizibilității muzeului în
atenției publicului asupra necesității
comunitate
protejării viețuitoarelor, precum și asupra
unor ciuperci cu efecte terapeutice;
familiarizarea publicului cu informații
referitoare la macromicete
TOTAL
SECȚIA ADMINISTRAȚIA PALATULUI
CULTURII
Ghidaj tematic

1

Atelier de pedagogie Muzeală

2

Noaptea Muzeelor 2018
3

Scopul

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

2,000

Perioada
(luna)

septembrie

63,500
Atragerea publicului către
muzeu, valorificarea
expozițiilor existente,
creșterea valorilor
muzeale în rândul
locuitorii județului Mureș

Ghidaj tematic cu muzeografii Muzeului
județean Mureș de 60 minute. Tematici:
Istoria Palatului, Secretele Palatului
Culturii, Perla Art Nuevo. (promovarea
acțiune)

Atragerea tinerilor către
muzeu, prin activități care
să valorifice expozițiile
existente, istoria orașului
și clădirea monument a
Palatului Culturii

În parteneriat cu Universitatea de Arte
Târgu Mures, facultatea de arte teatrale și
impresariat artistic. Program de pedagogie
muzeală și teatrală cu tematica Art Nuevo
și Palatul Culturii, elaborat de studenții
Univ. de artă cu îndrumarea muzeului și
profesorilor universitari.

- optimizarea accesului
publicului la activități
muzeale.

festivitate de deschidere a evenimentului
cu spectacol muzical, concurs Art Nouevo
pentru copii și familii, momente artistice în
galerii de artă, ghidaje tematice,
promovare eveniment.
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1,500

anual

3,000

anual

60,000

mai

Acţiunea
Program de voluntariat "Gardienii
palatului"
4

Materiale de promovare Palatul Culturii
5

Scopul

Obiective (descrierea acţiunii)

Atragerea tinerilor către
muzeu, creșterea nivelului
de responsabilitate
asupra conservarea
bunurilor muzeale,
diversificarea programului
cultural, scop educativ.

Promovarea programului, înstruirea
voluntarilor, activități de supraveghere,
îndrumarea vizitatorilor, ghidaj, activități de
prmovare prin social media.

Prezentarea Palatului
Materiale de promovare: cărți de vizită, rollCulturii la diferite târguri
up, broșuri tematice în 5 limbi, agende,
de turism, expoziții etc. la
pixuri personalizate etc.
care participă i Consiliul
Județean.

TOTAL
TOTAL MUZEU

Program 2018
Sursa de finanţare
Bugetul CJM - LEI
Alte surse
Solicitat
Aprobat

5,000

anual

4,000

anual

73,500

2,106,000

DIRECTOR
SOOS ZOLTAN
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Perioada
(luna)

