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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

SECŢIA ARHEOLOGIE
1 Volum conferinţă: Exploring 

Dwellings and Manufacturing 
Spaces in Medieval Context
(7th – 14th Centuries)
Târgu Mureş, 27-30 octombrie 
2020

Editarea şi publicarea volumului 
conferinţei internaţionale din 27-30 
octombrie 2020  în seria Orbis Mediaevalis 
prin cofinanţare împreună cu Complexul 
Muzeal Arad, conform protocolului de 
colaborare între cele două instituţii

Publicarea rezultatelor conferinţei, 
având ca tematică explorarea 
locuinţelor şi a spaţiilor de producţie 
în evul mediu (sec. 7-14). Volumul va 
cuprinde şi contribuţiile cercetătorilor 
renumiţi din Ungaria, Croaţia şi 
Bulgaria care n-au putut participa din 
cauza pandemiei. 

10,000 7,000 Martie-
Noiembrie

2 Late Avar Period Discoveries 
from Răstolița (Mureș 
County)/Descoperiri din perioada 
avară târzie de la Răstoliţa 
(judeţul Mureş)

Identificarea şi sondarea locaţiei 
descoperirilor din perioada avară târzie   
găsite cu ajutorul detectorului de metale în 
primăvara anului 2019 pe lângă Poiana 
Ţibei Mare din Munţii Gurghiului la o 
altitudine de peste 1200 m.   Piesele 
descoperite şi informaţiile primite din 
rezultatele sondajului vor fi   publicate în 
volumul Orbis Mediaevalis 3.

Locaţia descoperirilor din perioada 
avară de la Răstoliţa este 
necunoscută   în literatură de 
specialitate. Diagnosticul arheologic 
al punctelor cu descoperiri de la 
Răstoliţa poate contribui cu date noi, 
importante privind   epoca avară din 
judeţul Mureş. 

6,000 0 Martie-Iulie

3 Cercetări arheologice 
sistematice la Vătava – Cetate 

Proiectul constă în efectuarea unor 
sondaje de verificare în apropierea  
turnului roman de la Vătava 

Continuarea cercetărilor din anii 
trecuți

10,000 0 Mai-Octombrie

4 Cercetări arheologice 
sistematice la Călugăreni

Continuarea cercetărilor sistematice din 
anii precedenți

Continuarea cercetărilor anterioare 
din castru și terme.

100,000 60,000 Mai-Octombrie

5 Cercetarea turnului roman de la 
Chiheru

Proiectul constă în efectuarea unor 
sondaje de verificare   turnul roman de la 
Chiheru

Identificarea, delimitarea și stabilirea 
elementelor structuurale ale turnului

10,000 10,000 Aprilie-August
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

6 Prospecțiuni geomagnetice in 
castrul roman de la Sărățeni

Proiectul constă in realizarea de prospecții 
in curțile și grădinile disponibile pentru a 
intregii planimetria internă a castrului

Identificarea, delimitarea și stabilirea 
elementelor structurale ale castrului 
roman

10,000 5,000 Aprilie-August

7 Tipărire volum „Identity in 
Landscape. Connectivity and 
Diversity in Iron Age 
Transylvania” 150 exemplare

publicarea monografică a rezultatelor 
cercetărilor individuale referitoare la 
peisajul arheologic al siturilor din prima şi 
a doua epocă a fierului

diseminarea ştiinţifică a rezultatelor 
cercetărilor arheologice regionale în 
domeniul „landscape archaeology

15,000 0 Aprilie - iunie

8 Editare volum monografic, cu 
titlul: Bronze Age hoarding 
practices in the eastern 
Carpathian Basin/Practici de 
depunere dîn epoca bronzului în 
estul Bazinului Carpatic

Publicarea monografică a rezultatelor 
cercetărilor individuale referitoare la 
practica depunerii in epocă bronului in 
Transilvania

Valorificarea rezultatelor cercetărilor 
individuale referitoare la practica 
depunerii in epocă bronului in 
Transilvania

10,000 10,000 August - 
decembrie

9 Tipărire volum Marisia-
Arheologie Istorie 2022.

Valorificarea rezultatelor cercetărilor 
arheologice și istorice din județul Mureș

Valorificarea rezultatelor cercetărilor 
arheologice și istorice din județul 
Mureș

15,000 12,000 August-
Octombrie

10 Tipărire volum Marisia-
Arheologie Istorie 2021.

Valorificarea rezultatelor cercetărilor 
arheologice și istorice din județul Mureș

Valorificarea rezultatelor cercetărilor 
arheologice și istorice din județul 
Mureș

12,000 12,000 August-
Decembrie

11 Restaurare depozit de bronzuri 
de la Miercurea Nirajului și a 
tezaurului dacic de la Ernei 

Restaurarea profesională a acestor piese 
pentru a putea fi expuse

Pregătirea pieselor pentru a putea fi 
expuse.

10,000 0 Aprilie-
Septembrie 

Total Sectia Arheologie 208,000 116,000
SECȚIA ARTĂ

1 Expoziţie permanentă Galeria de 
artă maghiară modernă
Organizarea spațiului 
expozițional, promovarea 
expoziției.

Punerea în valoare a patrimoniului Secției 
de Artă. 

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă.

20,000 10,000 Iunie
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

2 Editarea catalogului Pictura 
transilvăneană interbelică .

Punerea în valoare a lucrărilor patrimoniale 
ale Secției de Artă și a muzeelor care au 
participat cu lucrări la expoziția cu același 
titlu desfășurată în perioada octombrie 
2019-martie 2020.

Informarea publicului asupra 
cercetărilor în domeniul artei.

130,000 0 Mai

3 Publicaţie Conferinţă Ion Vlasiu . Editarea catalogului în urma conferinței cu 
tema opera artistului Ion Vlasiu.

Informarea publicului asupra 
cercetărilor în domeniul artei

10,000 10,000 Octombrie

4 Expoziție temporară Eugen 
Gâscă - Organizarea spațiului 
expozițional, realizarea 
asigurărilor de împrumut, a 
transportului lucrărilor de 
patrimoniu, promovarea 
expoziției, editarea catalogului.

Punerea în valoare a lucrărilor autorului din 
patrimoniul Secției de Artă, cu colaborarea 
altor muzee și a colecționarilor privați din 
România.

Informarea publicului asupra 
caracteristicilor creației artistului 
Eugen Gâscă

30,000 30,000 Octombrie

5 Catalogul Palatului Culturii (plata 
autorilor) 

Punerea în valoare a monumentului 
arhitectural Palatul Culturii din Târgu-
Mureș și a valorilor patrimoniale pe care le 
conține.

Informarea publicului asupra valorilor 
de artă și a cercetărilor în domeniul 
temei propuse.

45,000 35,000 Octombrie

6 Expoziție temporară Școala de 
artă târgumureșeană . 
Organizarea spațiului 
expozițional.

Punerea în valoare a patrimoniului. Informarea publicului asupra valorilor 
de artă.

100,000 0 Noiembrie

Total Sectia arta 335,000 85,000
SECŢIA ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ

1 Lectorate pe teme de istorie, 
etnologie, muzeologie

Organizarea de lectorate pe teme de 
istorie și etnologie  legate de urmările 
Primului Război Mondial în societatea 
mureșeană, în mediul rural; lectorate de 
muzeologie referitoare la reprezentarea 
muzeală a societăţii influenţate de război 
şi urmările acestuia

Lectorate pentru  elevi  ș i  studenț i  cu 
subiecte  legate  de  tematica 
expozițională ”Mureșeni în tranșeele 
Marelui  R ă zboi ”  ș i   ” Societatea 
mure ș ean ă  dincolo  de  tran ș eele 
Marelui  R ă zboi ” .             
Coordonator: dr. Marc Dorel

2,000 1,000 Lunar, conform 
calendarului 
anului şcolar şi 
universitar
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Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

2 Realizare baza de date: 
”Expoziția-un atelier deschis” 

Punerea în valoare a documentelor 
etnologice și istorice, arhivistice, 
fotodocumentare și artistice- rămase 
nevalorificate în expoziția organizată cu 
ocazia Centenarului Primului Război 
Mondial și Marii Uniri prin info-touch, dar 
ale căror tematicii vizează și exced 
temporal și spațial problematica și 
consecințele războiului.

Realizarea bazei de date selective ale 
proiectelor de  cercetare și 
expoziționale anterioare 
Coordonatori: dr Marc Dorel, Pop 
Angela

8,000             4,000     Ianuarie - 
Decembrie  

3 Şezători muzeale Cunoaşterea meşteşugurilor tradiţionale, a 
obiceiurilor locale şi a patrimoniului 
muzeal

Organizarea  atelierelor  lunare  de 
pedagogie  muzeal ă  prin  care  se 
urm ă re ş te  promovarea 
me ş te ş ugurilor  tradi ţ ionale,  a  unor 
obiceiuri  dar  ş i  a  patrimoniului 
muzeal.    Se  vor  desfasura  la  sediul 
Muzeului  si  online,  in  colaborare  cu 
scolile  muresene.           Coordonator: 
Livia Marc

3,000 3,000 Lunar

4 Expozitii ”Colecții și colecționari. 
Colecția etnografică familia 
Matei"

Promovarea colecției familie Matei, donată 
în anul 2019 muzeului, colecție ce 
cuprinde o serie de piese etnografice 
valoaroase din zona Transilvaniei.

Realizare unei expoziții temporare 
care să valorifice colecția etnografică, 
donată de familia Matei  Muzeului 
Județean Mureș. Coordonator: 
dr.Laura Pop

5,000 4,000 Ianuarie-Mai

5 Expoziția virtuală ”Portul popular 
mureşean ”  

Promovarea în mediul on-line a celor mai 
reprezentative elemente de port popular 
din  patrimoniul  muzeului 

Realizarea unei expoziții muzeale 
virtuale, dedicată Zilei Portului 
Naţional. Coordonator: Livia Marc

1,000 1000 Aprilie- Mai

6 Campanie  de  cercetare 
etnografica

Cercetare  etnografica: Satul mureșean în 
tranziția spre societatea interbelică (III)

Obținerea de noi date documentare 
privind evoluția satului mureșean în 
perioada de tranziție de după Marele 
Război. Coordonator: dr Marc Dorel

5,000 2000

Aprilie-
Noiembrie
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

7 Cercetare de teren pe Valea 
Nirajului

Completarea colecției, documentarea și 
reprezentarea unei zone entografice 
importantă pe aria de cercetare a muzeului 
(II)

Documentare, cercetare în muzee, 
biblioteci, arhive. Cercetare de teren 
pe Valea Nirajului. Achiziții de obiecte 
de patrimoniu, îmbogățirea colecției, 
amenajarea gospodăriei țărănești la 
Călugăreni , Coordonator: Tatai 
Orsolya

5,000 2,000 Ianuarie-
Decembrie

8 Expoziția muzeală ”De la cămeşa 
de ieri, la ia de azi ”   

Promovarea colecției de cămăşi femeieşti 
din patrimoniul  muzeului și a cămăşilor 
cusute de meşterii populari în cadrul 
şezătorii urbane " Târgumureşencele cos 
ie"

Realizarea unei expoziții muzeale 
temporare la sediul muzeului, 
dedicată Zilei Iei. Coordonator: Livia 
Marc

1,000 1,000 Iunie

9 Expoziția muzeală ”Sărbătorile 
de iarnă în Mureș. Colindatul, 
lăturenia și turca” 

Promovarea colecției etnografice a 
muzeului și a patrimoniului imaterial legat 
de sărbătorile tradiționale de iarnă din 
județul Mureș. 

Realizarea unei expoziții muzeale 
temporare la sediul muzeului, 
dedicată sărbătorilor de iarnă din 
județul Mureș. Coordonator: dr Laura 
Pop

5,000 5,000 Aprilie- 
Decembrie

10 Programul cultural "Vacanţă la 
muzeu"

Promovarea expoziţiilor tematice şi 
patrimoniului etnografic în rândul copiilor 
aflaţi în vacanţă, prin dobândirea unor 
deprinderi şi cunoştinţe în cadrul 
atelierelor de lucru. 

 Ateliere de lucru: Însemne regale - 
colaj, Avioane de hârtie - macheta 
avionului din Primul Război Mondial,  
Pictură pe lemn cu motive de pe 
mobilierul  din patrimoniul muzeal, 
Costumul păpuşii, Jucării vechi, 
jucării noi. Coordonator: Livia Marc

3,000 3,000 Iulie

11 Programe muzeale în cadrul 
festivalului ”Vâltoarea 
Mureșeană”

Reprezentarea muzeului în cadrul unui 
eveniment cultural prin organizarea 
diferitelor programe muzeale.

Prin programele muzeale se  pun la 
dispoziția vizitatorilordocumente, 
obiecte din colecțiile muzeale, dar si  
jocuri interactive si diferite 
demonstrații.  Coordonator: Tatai 
Orsolya

3,000 1000 Martie-August
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

12 Sesiunea nationala: ” De la 
tranșeele Marelui Război și 
Marea Unire la societatea 
interbelică mureșeană”

Sesiune naționala multidisciplinara ” De la 
tranșeele Marelui Război și Marea Unire 
la societatea interbelică mureșeană”

Coordonatori: dr Marc Dorel, Pop 
Angela

15,000 10,000 Octombrie

13 MARISIA, serie nouă, nr. 1, 2020 Volum ”Marisia” - valorificarea unor lucrări 
prezentate la Sesiunea Națională 
multidisciplinare, Sectia de Etnografie si 
Arta Populara și a altor materiale 
acumulate în arhiva ștințifică a muzeului

Coordonator:  dr.Pop Laura 15,000 12,000 Ianuarie - Iunie

14 MARISIA, serie nouă, nr. 2, 2021 Volum special ”Marisia” - valorificarea 
unor lucrări prezentate la Sesiunea 
Națională multidisciplinara ” De la 
tranșeele Marelui Război și Marea Unire 
la societatea interbelică mureșeană”  și 
a altor materiale acumulate în arhiva 
ștințifică a muzeului

Coordonator: dr Marc Dorel 15,000 2,000 Iunie - Noiembrie

15 GHID, Mureşeni în tranşeele 
Marelui Război

Finalizarea redactarea si tipărirea ghidului 
proiectului de cercetare si valorificarea 
expoziţională Mureşeni în tranşeele 
Marelui Război

10,000 11,000 februarie-mai

Total Secția Etnografie 96,000 62,000
SECŢIA GURGHIU - CASTELUL GUGHIU ȘI CENTRUL DE CERCETARE A LIMESULUI ROMAN
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

1 Mineralia Atragerea publicului către muzeu Activitate bianuală cu vânzare. 
Prezintă 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

2,000 2,000 Martie şi 
octombrie

2 Educaţie muzeală: „Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”

Atragerea copiilor și elevilor către muzeu, 
prin activități care să valorifice expozițiile 
existente, prin activități care să explice 
copiilor rolul muzeului

Activitate educativă de popularizare a 
MJM, a secțiilor acestuia, a 
domeniilor de activitate și 
expoziționale, de restaurare și 
cercetare în teren. Copiii vor afla 
istoria diferitelor obiecte ce pot fi 
expuse în expoziții sau depozitate în 
muzeu. Vor executa din materiale 
diverse, prin tehnici variate, o seamă 
de obiecte legate de temele discutate

3,000 1,500 Ianuarie-
decemrie

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. 

3,000 3,000 Ianuarie-
decembrie, lunar
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

4 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. 

3,000 3,000 Iulie și august

5 Cercetări de arheologie aeriană 
pe limesul estic

Identificarea unor noi puncte pe limesul 
estic

Efectuarea a cel puţin 15 ore de zbor 
şi cartarea siturilor de pe limesul estic 
al Dacia

5,000 0 Ianuarie-
decembrie

6 Ziua porţilor deschise la Castelul 
Gurghiu 

Sensibilizarea comunităţii locale privind 
valoarea ansamblului arhitectural de la 
Gurghiu

Realizarea unei mini expoziţii privind 
trecutul castelului şi proiectul de 
reabilitare a complexului. Asigurarea 
de ghidaje specializate la castel și 
realizarea de ateliere de educaţie 
muzeală și concerte de muzică 
clasică.

15,000 0 Mai-iunie

7 Festival 9R de la Călugăreni Promovarea sitului roman şi monastic de 
la Călugăreni

A șasea ediţie a evenimentului 
muzeal de amploare conţinând 
elemente de reenactment, de 
pedagogie muzeală, expoziţională şi 
artistică

80,000 80,000 August

8 Cercetări non-distructive la situl 
roman de la Sighișoara

Cercetarea complexă a sitului Cartarea unei zone cât mai extinse a 
perimentrului sitului de epocă romană 
de la situl Podmoale prin măsurători 
geomagnetice și periegheză 

10,000 0 Martie-mai
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

9 Gastronomika Romana Activitatea are ca scop de a arăta 
publicului metodele de conservare a 
legulemor și a fructelor în epoca romană.

Activitate temporală, deschisă 
publicului. Prevede prezentarea 
metodele de gătit, utilajele și 
rechizitele folosite în bucătăria 
romană. Pe lângă video blog-uri care 
prezintă diferite rețete, se vor 
desfășura activități în cadrul cărora 
vizitatorii vor putea gusta variate 
rețete romane. Este o activitate 
interdisciplinară, educativă, în cadrul 
căruia fiecare vârstă își găsește 
interesul.

10,000 10,000 Aprilie-august

10 Restaurarea și conservarea 
pieselor arheologice

Conservarea colecției Piesele de metal și de ceramică 
descoperite în cursul săpăturilor 
arhologice pot fi valorificate științific 
și muzeologic doar după o 
conservare sau restaurare adecvată. 

20,000 0 Aprilie -
decembrie

11 Analize arheometrice - Ceramica 
romană de la Călugăreni

Determinarea caracteristicilor 
componentelor ceramice (XRF),  verificarea 
originii acestora și  elaborarea unei datări 
relative pe baza isotopilor de strontiu (ICP-
MS)

Analizele petrografice de tip XRF pe 
materialele ceramice este necesară 
pentru a realiza o bază de paste 
ceramice locale la Brâncovenești și 
Călugăreni. În cazul celor de la 
Brâncovenești se vor selecta acele 
vase, care datorită cercetărilor din 
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.

10,000 10,000 demarat Martie-iulie
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
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12 Antique Vibes Atragerea studenților și al elevilor de liceu 
către muzeu.

Realizarea unor ateliere de pedagogie 
muzeală legate de cultura romană în 
cadrul festivalulului Vibe de la Târgu 
Mureș. Promovarea parcului 
arheologic și a Festivalului Romande 
la Călugăreni pentru unui nou grup 
țintă. 

5,000 0 lipsa fonduri Iulie

13 Arheologie experimentală: 
Prelucrarea sticlei în epoca 
romana

Reconstituirea procedeelor romane de 
prelucrare a sticlei.

Construirea unui cuptor de topit 
sticlă și realizarea de replici a unor 
artefacte romane din colecția 
muzeului și reconstituirea lanțului 
operator de le materia primă la 
realizarea produselor finite. 

10,000 10,000 demarat Aprilie-
Septembrie

14 Supraveghere arheologică la 
Brâncovenești

Realizarea cercetărilor condiționate de 
proiecul de reabiliatera a Bisericii 
reformate

Cercetare a zonelor afectate de 
investițiile infrastructurale din zona 
de protecție a bisericii reformate. 

10,000 0 10,000 Ianuarie-
Decembrie

15 Tabara de arheologi: 
ARCheologie/RegESZek

Atragerea comunităţii locale de la 
Călugăreni către protejarea patrimoniului 
arheologic roman.

Realizarea unor serii de ateliere de 
pedagogie muzeală pentru tinerii din 
Călugăreni între vârstele 7–14. Copii 
vor afla anumite lucruri despre cultura 
romană şi situl arheologic în 
vecinătatea satului. Prin această 
activitate va fi promovată parcul 
arheologic roman de la Călugăreni şi 
alte programe organizate de către 
muzeu.

10,000 10,000 Iulie-August
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

16 Războiul tranșeelor - Editare 
carte

Editare catalog foto Tranșeele din Primul Război Mondial 
situate pe teritoriul județului Mureș 
sunt elemente definitorii ale peisajului 
cultural mureșan. Acestea 
monumente ale patrimoniului imobil 
nu au fost cartate sistematic 
niciodată, drept urmare nu pot 
beneficia de statutul de situri 
arheologice sau monumente istorice 
protejate. Cartarea lor sistematică 
prin mijloace și tehnici 
interdisciplinare (GIS, măsurători 
topografice, fotografii aeriene, 
periegheză, etc. desfășurat paralel cu 
cercetările cartografice din arhive și 
publicații vor permite întocmirea 
documentației.

15,000 15,000 amanat sem Ianuarie-Iunie

Total Secția  Gurghiu CASTELUL 
GUGHIU ȘI CENTRUL DE 
CERCETARE A LIMESULUI 
ROMAN

211,000 144,500 10,000

SECŢIA ISTORIE ȘI PEDAGOGIE MUZEALĂ

1 CATALOGUL EXPOZIȚIEI: 
Mureșeni în tranșeele marelui 
război 

Valorificarea rezultatelor cercetării 
bibliografice, arhivistice și de teren 
efectuate în scopul realizării expoziției 
Mureșeni în tranșeele marelui război 

Editarea şi tipărirea catalogului 
expoziției  Mureșeni în tranșeele 
marelui război 

10,000 0 Ianuarie-
Noiembrie 
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

2 Organizarea expoziției: Tîrgu 
Mureș în epoca modernă 
timpurie

Secția de istorie și arheologie încă nu are 
expoziție de bază. Organizarea acesteia a 
început de câțiva ani.Expoziția a fost 
realizată doar parțial (partea structurală a 
sălilor 2-4), de aceea necesită finalizarea 
completă (finalizarea sălilor 2-4, realizare 
completă sala 1). Tematica, obiectele și 
textele expoziției sunt pregătite.

Realizarea expoziției de bază istorie-
arheologie Tîrgu Mureș în epoca 
modernă timpurie

50,000 50,000 Ianuarie-
Decembrie 

3 Simpozion internaţional de 
antropologie fizică, ediţia a IV-a

Prezentarea noilor descoperiri în domeniu Prezentarea noilor descoperiri în 
domeniu de specialişti din centre  
importante ale Europei (Franţa, 
Croaţia, Ungaria şi România). Prin 
organizarea simpozionului 
internaţional sprijinim prestigiul 
internaţional al Muzeului Judeţean 
Mureş. 

10,000 7,000 Octombrie

4 Săpătură de salvare Cetatea 
Saschiz

Realizarea cercetărilor condiționate de 
proiecul de reabiliatera cetății medievale

30,000 15,000 Mai-Iunie

5 Săpătură de salvare Castelul 
Bethlen, Criș

Realizarea cercetărilor condiționate de 
proiecul de reabiliatera castelului Bethlen

30,000 10,000 Iulie

6 Cercetare legate de patrimoniul 
construit din Targu Mures 

Prelucrarea științifică a istoricului 
patrimoniului construit din Targu-Mureș

Inventariere, documentare, cercetari 
de arhive etc.

3,000 1,000 Noiembrie

7 Contribuție la editarea unui 
volum de studii  despre valorile 
arhitecturale ale orașului Târgu-
Mureș   

Prezentarea rezultatelor științifice ale 
proiectului Topografia Monumentelor 
Istorice din Targu-Mureș. În parteneriat cu 
Asociația Muzeului Ardelean, Asociația 
Centrul Cultural din Târgu-Mureș etc. 

Pregătirea unui volum de studii 
despre  patrimoniul construit 
târgumureșean.

4,000 4,000 Septembrie
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

8 Ziua Internațională a 
Monumentelor Istorice, ed. III.  
18 aprilie 2021   

Diseminarea cercetărilor recente legate de 
monumente târgumureșene, popularizarea 
patrimoniului construit

Prezentarearea rezultatelor topografiei 
mureșene de monumente, prelegeri, 
tururi ghidate în oraș, prezentarea 
monumentelor, prelegeri etc.

4,000 0 Aprilie

9 Simpozionul "Metamorfozele 
orașului” . Ed. V. 

Prezentarea celor mai noi rezultate ale 
cercetărilor de arhitectură urbană din 
Transilvania. Prezentarea rezultatelor 
științifice din cadrul proiectului Topografia 
Monumentelor Istorice din Targu-Mureș.

Simpozion știițific în toamna anului 
2020 cu cca 20 participanti, cazare, 
pliante etc.

6,000 6,000 Octombrie

10 Restaurarea și conservarea 
pieselor de gips provenite din 
colecția fostului Muzeu Industrial 
Secuiesc

Conservarea colecției Restaurarea profesională a acestor 
piese pentru a putea fi expuse

9,000 4,000 Octombrie

Total Secția Istorie și 
pedagogie muzeală

156,000 97000

SECŢIA ȘTIINȚELE NATURII
1 Programul de pedagogie 

muzeală „Muzeul mai aproape 
de TINE”.

Valorificarea patrimoniului muzeal în 
funcție de calendarul evenimentelor 
ecologice.

perceperea muzeului ca pe o resursă 
educațională, care să dezvolte 
competențe și cunoștințe de 
specialitate; set de programe 
educative lunare, adresate copiilor, 
elevilor, tinerilor și adulților.

2,000 2,000 Ianuarie - 
Decembrie
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

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

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

conferință tematică, având ca invitați 
specialiști renumiți în domeniul 
Științele naturii , respectiv în 
domeniul Pedagogie muzeală , din 
România si din alte țări; introducerea 
în circuitul științific a rezultatelor 
cercetărilor în domeniu, efectuate de 
către specialiști.

15,000 10,000 Noiembrie

3 Școala de vară la muzeu - ediția 
a XI-a

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

organizarea unor ateliere de 
pedagogie muzeală 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.

2,000 2,000 Iulie

4 Tricolorul României în lumea vie 
- ediția a IX-a

Educarea publicului în spiritul dragostei și 
respectului pentru natură; valorificarea 
expoziţională a bunurilor culturale mobile 
roşii, galbene şi albastre din colecţiile 
muzeului, cu ocazia Zilei Naționale a 
României.

miniexpoziţie : „Piese muzeale 
deosebite din colecțiile științifice ale 
Muzeului”; videoproiecție ; atelier de 
pedagogie muzeală .

1,000 1,000 Decembrie

5 Editare și tipărire MARISIA XL,  
fascicula Științele Naturii

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

introducerea în circuitul științific a 
rezultatelor cercetărilor din domeniul 
Științele naturii .

5,000 5,000 Ianuarie - 
Decembrie

6 Editare  și tipărire PEDAGOGIE 
MUZEALĂ VII, fascicula Științele 
Naturii.

Valorificarea cercetărilor științifice în 
domeniu și a bunurilor culturale mobile și 
imobile din Muzeul Județean Mureș - 
Secția de Științele Naturii.

introducerea în circuitul științific a 
rezultatelor cercetărilor din domeniul 
Pedagogie muzeală  (din subdomeniul 
Științele naturii).

5,000 3,000 Ianuarie - 
Decembrie
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     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

7 Expoziția temporară „Viețuitoare 
din mări și oceane, prezente în 
colecțiile Muzeului Județean 
Mureș”.    Expoziție temporară 
itinerată 
„Pești fosili”

Va fi prezentată la deschiderea Muzeului, 
respectiv la vernisarea noii expoziții de 
bază.

va veni în sprijinul expoziției de bază, 
o va explica; va fi o expoziție 
tematică , care va ilustra mai detaliat 
o temă din expoziția de bază, tema 
„Specii exotice marine”.

10,000 0 Ianuarie - 
Decembrie

Total Secția Științele 
naturii

40,000 23,000

SERVICIUL ADMINISTRATIA PALATULUI CULTURII

1 Noaptea Muzeelor 2021 Atragerea publicului local la activități 
muzeale.

Spectacol muzical de deschidere 
eveniment, ghidaje tematice, 
promovare eveniment, materiale 
auxiliare pentru eveniment.

90,000 70,000 Mai

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

Ghidaje tematice ținute special 
pentru preșcolari și clasele primare 
de un personal calificat în care lăngă 
turul Palatului, tinerii vor avea prilejul 
să aiba parte și de activități 
recreative. 

8,000 5,000 Anual

15



     Acţiunea Scopul Obiective (descrierea acţiunii) Program 2021
Sursa de finanţare Perioada (luna)
Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

3 Participarea la Tărguri de turism Intălnire cu factorii din turismul intern și 
extern (touroperatori, ghizi, turisti) în 
vederea promovării valorilor Palatului 
Culturii

Participarea la Tărgurile Internaționale 
de Turism de la Bucuresti (primavara-
toamna), Budapesta (1x) si Berlin (1x) 
alături de cei de la Asociația Visit 
Mureș care au standuri la tărgurile 
respective.  Prezența noastră ar fi de 
bun augur, așa putem să ne întălnim 
direct cu cei care organizează grupuri 
și astfel putem să-i atragem către 
Palatul Culturii, ca destinație 
turistică. Suma solicitată este una 
minimalistă, ea constă doar din 
costul transportului, cazării, a diurnei 
unei singure persoane plus a 
materialelor promoționale

20,000 0 Anual

4 Materiale de promovare Palatul 
Culturii

Prezentarea Palatului Culturii la diferite 
puncte de informare, târguri de turism, 
expoziții etc. 

Materiale de promovare: mape de 
prezentare, cărți de vizită, roll-up, 
broșuri tematice în 5 limbi, agende, 
pixuri personalizate etc. 

6,000 5,000 Anual

Total Serviciul 
Administrataia palatului 
Culturii

124,000 80,000

SECȚIE LABORATOR CONSERVARE RESTAURARE
1 Workshop restaurare pictura ulei 

pe panza
conservarea și restaurarea unor piese din 
patrimoniul muzeal;colaborarea cu 
specialiști din țară;asigurarea unui feed 
back în ce privește prioritățile de 
restaurare  

Asigurarea unei stări de conservare 
optime pentru expunerea și 
valorificarea  patrimoniului muzeal; 
Implicarea în munca de restaurare 
atât a specialiștilor Laboratorului de 
Conservare Restaurare, cât și a unor 
specialiști de la alte instituții de profil

25,000 25,000 amanat sem Aprilie
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Bugetul CJM - LEI Alte surse
Solicitat Aprobat

2 Workshop restaurare lemn 
policrom

Conservarea și restaurarea unor piese din 
patrimoniul muzeal; colaborarea cu 
specialiști din țară și de la alte secții; 
asigurarea unui feed back în ce privește 
prioritățile de restaurare 

Asigurarea unei stări de conservare 
optime pentru expunerea și 
valorificarea  patrimoniului muzeal; 
implicarea în munca de restaurare 
atât a specialiștilor Laboratorului de 
Conservare Restaurare, cât și a unor 
specialiști de la alte instituții de profil, 
studenți, absolvenți, voluntari, etc.

25,000 25,000 amant sem ii Iunie

3 Atelier de restaurare textile Însuşirea cunoştinţelor de restaurarea şi 
conservare a cojoacelor din colecţia MJM.

Asigurarea unei stări de conservare 
optime pentru colecția din 
patrimoniul secției de 
etnografie;implicarea în munca de 
restaurare atât a specialiștilor 
Laboratorului de Conservare 
Restaurare, cât și a unor specialiști 
de la alte instituții de profil, studenți 
etc.

15,000 0 Septembrie

4 Workshop restaurare icoane pe 
sticla

Colaborarea cu alte secții – asigurarea 
unui feed-back în ce privește prioritățile de 
restaurare, reabilitarea pieselor în vederea 
expunerii

Asigurarea unei stări de conservare 
optime pentru colecția din 
patrimoniul secției de etnografie; 
implicarea în munca de restaurare 
atât a specialiștilor Laboratorului de 
Conservare Restaurare, cât și a unor 
specialiști de la alte instituții de profil, 
studenți etc.

20,000 0 Octombrie

Total Laborator -
conservare - restaurare

85,000 50,000

TOTAL GENERAL 1,255,000 657,500 10,000

DIRECTOR,

      Ötvös -Koppány  Bulcsú                      
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