
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de domnul Rustoiu 

Gabriel Tiberiu  si durata  pentru care se va încheia contractul de management la Muzeului National al Unirii 
Alba Iulia 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.09.2012, 

            Luând în dezbatere; 
           -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, 
Proiectului de management prezentat de domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu si durata pentru care se va încheia 
contractul de management  la Muzeului National al Unirii Alba Iulia, 
           - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, Proiectului de management 
prezentat de domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu si durata pentru care se va încheia contractul de management  la 
Muzeului National al Unirii Alba Iulia, 
           -raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi  gestiunea funcţiilor publice nr.11790/17.09.2012 la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului Proiectului de management prezentat de 
domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu  si durata pentru care se va încheia contractul de management  la Muzeului 
National al Unirii Alba Iulia. 

Văzând : 
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. .4 – “Comisia educatie, cultură, tineret, ONG-uri si sport”; 
Având în vedere prevederile:  
-Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, cu 

modificări şi completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 189/2008 privind 
managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al 
asezămintelor culturale de drept public; 

-art. 91– (2), litera “e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 - (1) şi art.115 – (1), litera “c”  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al sesiunii de depunere al proiectului de management pentru postul de 
manager al Muzeului National al Unirii Alba Iulia, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se aprobă proiectul de management prezentat de domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu, conform anexei 
nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri, contractul de management urmând a se încheia pe perioada 01.10.2012 
– 31.12.2016. 
Art. 3. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi comunică; 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi administratie publică; 
 -Directiei relatii publice si informatică; 
 -Muzeului National al Unirii Alba Iulia; 
 -Domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu; 
 -Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice. 
 
  PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL 
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                              MARIANA HURBEAN 
 
Cugir, 27.09.2012  
Nr. 147                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                                          Anexa nr. 1 la  
Comisiile de examinare a proiectelor                                                  hotărârea  
de management pentru unele institutii                                             nr.147/27.09.2012 
de cultură 
Nr.11298/05.09.2012 
 
 

REZULTATUL FINAL  
 

 
 Comisia de examinare a proiectelor de management pentru unele institutii de 
cultură din subordinea Consiliului Judetean Alba constituită prin Hotărârea Consiliului 
Judetean Alba nr.116/26.08.2012, s-a întrunit în data de 03.09.2012, ora 10,00, si a 
procedat la analiza si notarea proiectului de management nr.10443/22.08.2012, depus 
de domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu, pentru postul de director general/manager la Muzeul 
National al Unirii Alba. 
 În urma analizei proiectului de management, membri comisiei au acordat 
domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu nota 9,75. 

 În conformitate cu prevederile art.19, alin.5 din Ordonanta de Urgentă nr. 
189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, aprobată, cu modificări şi 
completări de Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentă nr. 
189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si 
colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public, este declarat 
câstigător candidatul care a obtinut nota de minimum 7. 

 În concluzie, domnul Rustoiu Gabriel Tiberiu a fost declarat câstigător. 
 
 

 Afisat azi, 5 septembrie 2012, ora 16,00, la sediul Consiliului Judetean Alba. 
 
 
 
 
 

Secretariatul comisiei  
SEF BIROU 

HORATIU SUCIU 



Anexa 2  
la hotărârea nr.147/27.09.2012 

PROIECT DE MANAGEMENT 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII 

ALBA IULIA 

(PERIOADA 01.10.2012-2016) 

 

 

 

ALBA IULIA        CANDIDAT, 

23.08.2012       GABRIEL TIBERIU RUSTOIU 



A. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent 
 
a.1. instituţii/organizaţii1 care se adresează aceleiaşi comunităţi; 
 
1. Centrul de cultură “Augustin Bena” Alba. Prin activitătile desfăsurate asigură promovarea culturii, 
în general si a celei traditionale, în special, mobilitatea profesională prin formarea continuă si 
spectacole muzical-artistice pentru petrecerea timpului liber. 
2. Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, 
lectură şi recreare ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia şi judeţul Alba, oferind acces liber, gratuit 
şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii. 
3. Teatrul de păpuşi Prichindel Alba Iulia – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Alba. Pe lângă activităţile curente organizează evenimente de marcă cum ar fi „Poveşti 
pentru Copii şi Oameni mari” (printre parteneri: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia). 
4. Centrul Cultural Lucian Blaga Sebeş este în subordinea Consiliului local şi organizează printre 
altele Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”. Are în subordine Muzeul Municipal „Ioan Raica” 
Sebeş cu care MNUAI a avut şi are proiecte de colaborare. 
5. Centrul cultural Liviu Rebreanu Aiud şi Fundaţia „InterArt” o instituţie de cultură aflată în 
subordinea Consiliului local Aiud şi un ONG împreună cu care Muzeul colaborează la organizarea 
unor expoziţii internaţionale de artă.  
6. Muzeul de Istorie Aiud, Muzeul de Istorie Câmpeni, Muzeul Etnografic „Pamfil Albu” Lupşa, 
Muzeul Avram Iancu, Muzeul din Blaj, alături de cel din Sebeş (amintit anterior) sunt muzee aflate în 
subordinea autorităţilor locale alături de care Muzeul albaiulian a avut şi are o relaţie de colaborare în 
organizarea unor manifestări culturale. Cele mai multe din muzeele amintite au fost organizate în 
forma actuală de Muzeul nostru. 
7. Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional Alba instituţie descentralizată a 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional principala parteneră din punct de vedere 
organizatoric şi financiar al Muzeului. 
8. Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale este o structură teritorială a Arhivelor Naţionale, 
principalele atribuţii sunt administrarea, supravegherea şi protecţia specială a documentelor care fac 
parte din Fondul Arhivistic Naţional, precum şi valorificarea acestora prin activităţi culturale. 
9. Colectiile etnografice din judet. La nivelul comunelor s-au constituit colectii etnografice care au 
rolul de a păstra mostenirea culturală traditională a locului prin colectare si valorificare a 
patrimoniului mobil si imaterial. Muzeul gestionează metodologic aceste colectii si s realizat mai 
multe proiecte comune. 
 
a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale2; 
 
1. “Bronzul târziu în sud-vestul Transilvaniei: habitatul, exploatarea resurselor naturale şi metalurgia 
bronzului”.  
- realizarea de prospecţii geo-magnetice în arealul sitului de la Pănade; 
- efectuarea unei evaluări de teren complexe în zona Pănade-Biia-Ocnişoara; 
- efectuarea de săpături sistematice în situl de la Pănade; 
- prelevarea de probe pentru efectuarea de analize 14C, metalografice, zoologice, palinologice, pedologice 
etc.; 
- obţinerea de informaţii privind cronologia relativă şi absolută a sitului, date radiometrice, tipologia 
ceramică, prelucrarea metalelor – toate puse în relaţie cu observaţiile stratigrafice; 
- analizarea structurilor de locuire: arhitectură, dinamica locuirii, inclusiv relaţia dintre aşezare şi mediul 
geografic înconjurător; 
- reconstruirea detaliată a tipului de subzistenţă: agricultura, creşterea animalelor, utilizarea diferitelor tipuri 
de plante; 
                                                            
1 prezentare succintă.  
2 lista programelor/proiectelor, şi o scurtă descriere a lor. 
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- reconstruirea sistemelor de schimb la mare distanţă prin analizarea surselor de materii primă (sare, metal, 
piatră etc.). 
Parteneri: 
- Universitatea din Mainz,  
- Institutului German de Arheologie Secţia Eurasia,  
- Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca 
 
2. „Absolute dating of Late Bronze/Early Iron Age Hillfort Teleac (Transylvania, România) and its 
environmental context” împreună cu „Institut für Vor-und Frühgeschichte”, „Johannes Gutenberg-
Universität Mainz” (principali finanţatori). 
- efectuarea de prospecţii de suprafaţă şi aeriene pe valea mijlocie a Mureşului pentru a identifica alte situri 
aparţinând epocii târzii a bronzului sau a epocii timpurii a fierului, pentru a reconstitui dezvoltarea umană în 
zonă, în perioadele amintite; 
- efectuarea de prospecţii şi săpături arheologice de amploare mică pentru recoltarea de material organic, în 
special din structura de lemn a fortificaţiei de la Teleac pentru datarea absolută a sitului; 
- studierea artefactelor descoperite la Teleac şi din alte situri arheologice contemporane, inclusiv prelevarea 
de probe pentru analize metalografice; 
- publicarea descoperirilor de la Teleac existente în Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia şi a celor din 
colecţiile muzeelor din aria studiată. 
 
3. “Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe” din cadrul programului european 
"Marie Curie Initial Training Network" - “FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN” (2008-2012) 
Parteneri alături de: Institute of Anthropology, Archaeology and Linguistic, Department of Prehistoric 
Archaeology, University of Aarhus, Danemarca; Department of Archaeology and Ancient History, 
University of Gotheborg, Suedia; Eurasia – departement of the German Archaeological Institute and the 
Free University Berlin, Germania; Institute of Pre-and Protohistorical Archaeology at the University of 
Kiel, Germania; Department of Archaeology of Cambridge, Anglia; School of History and Archaeology 
Department of Archaeology Aristotelian University of Thessaloniki, Grecia; Department of Archaeology, 
School of Humanities University of Southampton, Anglia; Institute of Forensiec Medicine, Laboratory of 
Biological Anthropology, „The Panum Institute”, University of Copenhagen, Danemarca; Deutsches 
Bergau-Museum, Forschungsstelle Archäologie und Materialwissenschaften Fachbereich 
Archäometallurgie, Bochum, Germania; Natural History Museum Vienna, Department of Anthropology, 
Austria; Institute of Archaeology and Ancient History, Archaeological Research Laboratory, „The 
Wallenberg laboratory”, University of Stockholm, Suedia; High Anthropological School, Department of 
Archaeology, Chişinău, Rep. Moldova; Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences in 
Nitra and Department of Archaeology, University of Bratislava, Slovacia; Institute of Prehistory, Adam 
Mickiewicz University Poznań, Polonia; Department of Archaeology and Samí Studies, University of 
Umea, Suedia; Moesgaard Museum, Aarhus; Matrica Museum, Ungaria; 
Proiectul urmăreşte cu ajutorul metodelor interdisciplinare ale arheologiei, ştiinţelor naturii şi ale 
sociologiei: 
- relevarea importanţei epocii bronzului la naşterea Europei; 
- mişcarea de populaţii, animale, idei, tehnologii, caracteristicile florei şi influenţa acestora asupra 
diferitelor zone ale Europei; 
- impactul social şi economic al dezvoltării centrelor culturale asupra periferiei civilizaţiei europene 
(preistorice); 
- geneza culturală a diferitelor regiuni ale Europei 
- caracteristicile comune şi diferenţele culturale ale diferitelor regiuni ale Europei şi interacţiunea dintre 
acestea; 
- pregătirea studenţilor din toată Europa în cadrul unor şcoli de vară în domenii conexe ale arheologiei 
 
4. Cercetare arheologică de teren si aero fotografie in Transilvania (2012 - 2013). 
Partener ai: 
- Universitatea Eotvos Lorand Budapesta 
- Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca 
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- Institutul de Arheologie si Istoria Artei Cluj Napoca 
- Muzeul Judetean Mures Tg. Mures 
- Muzeul National Secuiesc Sf. Gheorghe 
- DJCPN Alba 
 
5. Programul Internaţional de Excelenţă TOPOI- Research Group AII: analize ADN si C14 pe material 
osteologic din epoca bronzului de la Meteş, Ampoiţa şi Livezile (2011) 
Partener ai: 
- Freie Universität Berlin 
- Institutului German de Arheologie Secţia Eurasia 
 
6. Proiectul international de cercetare: ”Bronze Age Transylvania Survey: Trascău Mountains and 
Mures River Connections” (2012-2014). Proiectul presupune: cercetări de suprafată si prospectii 
geofizice în siturile de epoca bronzului din zonă, stabilirea cronologiei absolute a unor situri 
specifice, colectarea resturilor de floră si faună preistorică, crearea unor modele de organizare socială 
si economică a comunitătilor preistorice din zonă, reconstituirea mediului preistoric din zonă prin 
analize polinice într-unul din lacurile naturale din zonă, crearea unei baze de date GIS pentru 
peisajele din epoca bronzului în judetul Alba. 
Parteneri: 
- University of Michigan Museum of Anthropology 
 
7. Salonul international de machete. (2012 -2016) 
Partener: 
- Institutia Prefectului Judetul Alba 
- Primăria si Consiliul Local Alba Iulia 
- DJCPN Alba  
- Asociatia Machetistilor Alba 
 
8. Expozitiile Taberei Internationale Inter-Art. (2012 - 2016) 
Parteneri: 
- Fundatia Inter-Art Aiud 
- Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud 
- Asociatia Cusset – Echanges Aiud 
 
9. Simpozionul International Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe: Refiguring Death in 
Europe (2013-2016) 
Partener ai: 
-Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
-Radboud Univerisity Nijmegen,  
-Ariodante Fabretti Foundation 
 
10. The 13th International Colloquium on Roman Provincial Art. Bucharest – Alba Iulia – Constanta 
(28.05 – 02.06.2013) 
Parteneri: 
- Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” Bucuresti 
- Muzeul de Istorie Natională si Arheologie Constanta 
- Muzeul National de Istorie a României Bucuresti 
 
11. Expozitie internatională de pictură personală Kingsley Nwabia (Nigeria) (mai 2013) 
Parteneri: 
- Fundatia InterArt 
- DJCPN Alba 
 
12. Conferinţa internaţională Alcohol Consumption – Historical and Social Issues (2014, 2016) 
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- Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
13. Proiectul international de cercetare arheologică “Centre de putere in sud-estul Europei: aşezarea 
fortificata de la Teleac “(2013-2015) 
Parteneri:  
-Institutul Arheologic German –Eurasien Abteilung Berlin 
- Universitatea din Mainz (Germania) 
 
14. Expozitie internatională de pictură personală Cozmolici Victoria (rep. Moldova) (mai 2013) 
Parteneri: 
- Fundatia InterArt 
- DJCPN Alba 
- Biblioteca Judeteană ”Lucian Blaga” Alba Iulia 
 
a.3. cunoaşterea3 activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiar al acestora; 
 
A. Organizarea de conferinţe de presă dedicate unor subiecte diferite: 
1. Bilantul anual al Muzeului. Exemplu: 
- Bilanţul muzeului pe anul 2009 – 27 ianuarie 2010 
- Bilanţul muzeului pe anul 2010 – 19 ianuarie 2011 
- Bilanţul muzeului pe anul 2011 – 19 ianuarie 2012 
 
2. Conferinte de presă dedicate unor evenimente culturale: 
- Conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiei internaţionale „Cadrilaterul aurifer al 
Transilvaniei. Exploatările miniere de la Brad, Baia de Arieş, Băiţa şi Baia de Criş”. Invitaţi: Dr. 
Rainer Slotta – directorul Muzeului German al Mineritului, Bochum; Volker Wollmann – Muzeul 
Transilvănean din Gundelsheim, Germania (2009) 
- 20 aprilie 2010, conferinţa de presă dedicată conferinţei Comunismul nu este istorie şi a expoziţiei 
Numitorul comun: moartea 
- 13 mai 2010, conferinţa de presă dedicată evenimentului Noaptea Muzeelor 2010 
- Organizarea evenimentului Noaptea Muzeelor. Noaptea în care istoria prinde viaţă– 9 mai 2011 
- 29 martie 2012, participare la conferinţa de presă de la ISJ Alba, în care s-a anuntat concursul pe 
teme de istorie „Alba Iulia, Cealaltă Capitală” 
 
3. Conferinte de presă prilejuite de anumite descoperiri stiintifice: 
- Descoperirile arheologice din Cetatea Vauban Alba Carolina– 30 martie 2011 
- Descoperirea primei biserici creştine din Transilvania – 15 aprilie 2011 
 
4. Conferinte de presă prilejuite de câstigarea unor proiecte de finantare: 
- 29 februarie 2012, conferinta de presă legată de finantarea de către AFCN a proiectului “Între util şi 
estetic – Scrisul la Apulum. Redescoperind patrimoniul local şi universal”. 
- 20 martie 2012, conferinţă de presă legată de finantarea de către AFCN a proiectului Ţinutele 
Istoriei II. 
 
B. Campania de promovare a evenimentului Noaptea Muzeelor. Noaptea în care istoria prinde viaţă 
(2011, 2012). În cadrul acestei campanii au fost prezentate spoturi publicitare zilnice, timp de o 
săptămână, la următoarele radiouri: KissFm, Reîntregirea, AtlassFm şi Ardeleanu. De asemenea, în 
paginile ziarelor Unirea şi Informaţia a fost postată timp de 4 zile macheta afişului evenimentului. 
Promovarea s-a făcut timp de 5 zile şi pe ecranele de tip Led Screen outdoor aflate în Alba Iulia în 
zona Cetate-Platoul Romanilor (firma Independent-media) şi Centru (firma Open Times). 
 

                                                            
3 lista acestor acţiuni. 
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C. Redactarea de comunicate de presă legate de evenimentele organizate de muzeu (expoziţii, 
simpozioane etc.).  
 
D. Interviuri periodice în mass-media pe probleme legate de activităţile culturale ale Muzeului. 
 
E. Postarea pe internet a manifestărilor culturale (a se vedea mai jos) 
 
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media;  
 
- parteneriate media. 
- administrarea blogului creat în 2010: http://muzeuluniriialbaiulia.ablog.ro/ si promovarea activitătii 
muzeului pe acest blog 
- administrarea contului de socializare realizat în 2010 http://ro-ro.facebook.com/people/Muzeul-
Unirii-Alba-Iulia/100001643632351 personificat în 2011 http://www.facebook.com/pages/Muzeul-
Unirii-Alba-Iulia/268691526479664 si promovarea activitătii muzeului pe această cale 
- administrarea blogului creat în 2010: http://apulumarchaeology.wordpress.com/ si promovarea 
activitătii stiintifice a muzeului pe această pagină 
- promovarea pe noul site-ul (2011) al muzeului: http://mnuai.ro/muzeu/. 
- promovarea pe site Reţeaua Muzeelor Naţionale din România (RMNR). 
- promovarea prin emisiuni la radio si tv. 
- promovarea prin articole de popularizare în presa scrisă si online: Unirea, Monitorul de Alba, 
Informaţia de Alba, Albaiulianul, Citynews, Alba24. 
- realizarea unui film publicitar cu expoziţiile temporare realizate la Muzeul Naţional al Unirii Alba 
Iulia în preajma zilei de 1 Decembrie 1918 difuzat pe ecranele de proiectie din centrul municipiului 
Alba Iulia. 
- tipărirea si răspândirea de flaiere si pliante stradal sau la hotelurile din Alba Iulia.  
- participarea la festivaluri, târguri turistice sau de promovare a muzeelor: 
 

1. Participarea la Târgul Naţional de Turism de la Bucureşti (2009, 2010). 
2. Târgul de Naţional de Turism Rural, ediţia a VI-a, 4-5 septembrie 2010 Albac  
3. Târgul de Antichităţi Alba Mall, 12 –14 noiembrie, 4 –5 decembrie 2010  
4. Târgul mobilei – 11 iunie 2010, Magazinul Alba Mall 
5. Zilele Cetăţii Alba Carolina – 1 mai 2010, Traseul celor trei fortificaţii – Asociaţia “Ţara 

vinului Alba”  
6. Târgul Muzeelor / Tg Mures (2010) 
7. Târgul de carte - pavilionul expozitional al CJ Alba (6 mai – 8 mai 2011) 
8. Festivalul National de Traditii – La portile Apusenilor (20 mai 2011). 
9. Serbările Câlnicului, Editia a IX –a (2-5 iunie 2011) 
10. Festivalul Cetătilor Dacice – Cetatea de Baltă (2011, 2012). 
11. Trăind cu Traditiile ”Cununa Grâului” (18 august – 21 august 2011) 
12. Zilele orasului Teius, Editia a V-a 2011 
13. Ziua Minerului. Festivalul comunitătilor miniere si al traditiilor mineresti. Editia a III –a 

2011 
14. Festivalul Dilema Veche (30 septembrie - 2 octombrie 2011) 
15. Festivalul Concurs de muzică folk – Ziua de Mâine (11-13 noiembrie 2011) 
16. Târgul de Turism Cluj-Napoca (23-25 martie 2012) 

- zile de vizitare gratuită şi facilităţi acordate vizitatorilor. 
- gratuitate pentru copiii proveniţi din centrele de plasament.  
- gratuitate pentru persoanele vârstnice provenite din Căminele pentru persoane vârstnice.  
- gratuitate pentru vizitatorii veniţi cu ocazia Zilei Naţionale a României pentru a vizita Sala Unirii şi 
reduceri de preţ pentru vizitarea Clădirii Babilon.  
- gratuitate pentru vizitatorii veniţi la programul cultural naţional sincron Noaptea Muzeelor.  
- gratuitate pentru vizitatorii veniţi la programul Ziua Tineretului (2 mai). 
- gratuitate pentru elevii în săptămâna ”Scoala Altfel” 2012 
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- Lansarea proiectului Tinutele Istoriei (9 noiembrie, 1 decembrie 2010) 
- Gala Prietenii Muzeului (15 decembrie 2010, 15 decembrie 2011) 
- Promovarea unor expozitii cu anumită temă în reviste de specialitate din străinătate: Instrumentum-

Franta (2010) 
- În anul 2011, muzeul şi-a personalizat pagina de socializare Facebook, ajungând la sfârşitul anului 

la 5.350 membri.  
- Organizarea unor festivităti de premiere la Sala Unirii 
- Organizarea unor concerte de muzică la Sala Unirii 
- Organizarea unui concurs on-line pentru stabilirea unui logo al muzeului. 
 
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate4; 
 
- în anul 2009 Muzeul a apărut în presa locală şi naţională de 410 ori  
- în anul 2010 muzeul a avut 811 de aparitii în presa scrisă (tipărită sau online) din România, 25 în cea 
internatională si 86 în cea audio-vizuală. 
- în anul 2011 Muzeul a apărut în presa scrisă (tipărită sau online) din România de 1.235 ori.  
- în perioada 01.01.2012-01.08.2012 Muzeul a apărut în presa locală şi naţională scrisă sau online de 
650 ori 
 
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual; 
 
- analiza datelor obţinute; 
 

 
2010 2011 

Lunile cu cei mai mulţi vizitatori: Mai (6051), 
Iunie (3950), Iulie (1600), August (2197), 
Octombrie (2579), Noiembrie (3074), Decembrie 
(5361) 

Lunile cu cei mai mulţi vizitatori:, Mai (7660), 
Iunie(4886), Iulie(1643), August(2613), 
Octombrie(2678), Decembrie(2679) 

Lunile cu cei mai puţini vizitatori: Ianuarie (528), 
Februarie (296), Martie (725) 

Lunile cu cei mai puţini vizitatori: Ianuarie(498), 
Februarie(407), Martie(580) 

Vizitatori veniţi pentru prima dată la Muzeul 
Naţional al Unirii: Da 69 %; 31% 

Vizitatori veniţi pentru prima dată la Muzeul 
Naţional al Unirii: Da 61 %, Nu 39%, Alt 
răspuns 0%, Nu Răspund 0%  

Vizitatori veniţi într-un mod organizat la muzeu 
(excursie organizată): grup organizat 37 %, 
individual 50%, Alt răspuns 9%, NŞ/NR 4% 

Vizitatori veniţi într-un mod organizat la muzeu 
(excursie organizată): grup organizat 38 %, 
individual 42%, Alt răspuns 3%, NŞ/NR 16% 

Motivaţia vizitatorilor de a vizita muzeul: 64% au 
fost interesaţi; 25% se aflau în excursie 
organizată şi în program era şi vizitarea 
muzeului; 3 % alt motiv, Nu aveaţi altceva de 
făcut 1%,  NŞ/NR  7% 

Motivaţia vizitatorilor de a veni muzeul: 31% au 
fost interesaţi; 61% se aflau în excursie 
organizată şi în program era şi vizitarea 
muzeului; 3% alt motiv. 

Opinia vizitatorilor referitoare la costul biletului 
de intrare: 72% îl consideră potrivit; 1 % foarte 
mare; 8% mare, 7% mic, 2% foarte mic, 10 % 
propunerea dvs. 

Opinia vizitatorilor referitoare la costul biletului 
de intrare: 77% îl consideră potrivit; 0% foarte 
mare; 3% mare, 9% mic, 3% foarte mic. 

Opinia vizitatorilor referitoare la costul 
obiectelor, vederilor, suvenirurilor aflate de 
vânzare: 79% potrivit; 11% mare, 1% mic, 
NŞ/NR 9% 

Opinia vizitatorilor referitoare la costul 
obiectelor, vederilor, suvenirurilor aflate de 
vânzare: 77% potrivit; 0% foarte mare, 4% mare, 
2% mic, 0% foarte mic, NŞ/NR 17% 

Vizitatorii şi-ar dori să găsească următoarele: Vizitatorii şi-ar dori să găsească următoarele: 

                                                            
4 nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.) 
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obiecte personalizate cu obiecte din muzeu, cd-
uri, dvd-uri de prezentare, machete, port popular, 
ceramică tradiţională  

hărţi, ghiduri turistice, cataloage de expoziţii, 
costume populare, costume medievale. 

Vizitatorii au fost impresionaţi plăcut:  
Aspectul clădirii, aranjarea cronologică a 
exponatelor, hărţile mari de la parter şi etajul I, 
secţiunea dedicată dacilor şi romanilor, epoca 
Medievală, secţiunea dedicată lui Horea Cloşca şi 
Crişan, expoziţiile temporare, amabilitatea 
personalului, explicaţiile ghizilor, expoziţiile 
temporare, programul muzeelor 
 

Vizitatorii au fost impresionaţi plăcut: arhitectura 
clădirii, faptul că exponatele sunt aranjate 
cronologic de la preistorie până în epoca 
modernă, hărţile mari de la parter şi etajul I, 
secţiunea dedicată dacilor şi romanilor, epoca 
medievală, secţiunea dedicată lui Horea, 
machetele cetăţilor medievale şi a cetăţii 
bastionare, amabilitatea personalului, explicaţiile 
ghizilor, expoziţiile temporare, noaptea 
muzeelor, expoziţiile temporare organizate la 
muzeu 

Vizitatorilor nu le-a plăcut: iluminatul, lipsa 
etichetelor în mai multe limbi de circulaţie 
internaţională, toalete mai puţin primitoare 
Vizitatorilor le-ar plăcea să existe: aer 
condiţionat, scaune unde să se poată odihni, 
explicaţii în limba engleză în a doua parte 

Vizitatorilor nu le-a plăcut: în timpul verii la 
etajul II este foarte cald, lipsa unor etichete 
traduse în limba engleză. 
Faptul că s-a lucrat în jurul muzeului şi a fost 
mult praf 

Repartizarea pe categorii de vârstă a vizitatorilor 
7 – 12 ani – 14% 
13 – 18 ani – 16% 
19 – 28 ani – 13% 
29 – 38 ani – 17% 
39 – 48 ani – 15% 
49 – 58 ani – 14% 
59 – 68 ani – 7% 
69 de ani, inclusiv şi peste  - 3%  
NŞ/NR – 1% 

Repartizarea pe categorii de vârstă a vizitatorilor 
7 – 12 ani – 21% 
13 – 18 ani – 22% 
19 – 28 ani – 17% 
29 – 38 ani – 13% 
39 – 48 ani – 8% 
49 – 58 ani – 7% 
59 – 68 ani – 7% 
69 de ani, inclusiv şi peste  - 4% 
 

Structura pe gen a vizitatorilor: 47 % Masculin, 
53 % Feminin 

Structura pe gen a vizitatorilor: 46 % Masculin, 
54 % Feminin 

Ultima şcoală absolvită:  
Studii primare: 14 % 
Studii gimnaziale: 19 % 
Studii liceale: 5 % 
Studii superioare: 29 % 
Studii postuniversitare: 14 % 
NŞ/NR: 17 % 

Ultima şcoală absolvită:  
Studii primare: 20 % 
Studii liceale: 23 % 
Studii postliceale: 7 % 
Studii superioare: 33 % 
Studii postuniversitare: 4 % 
Alt răspuns 1% 
NŞ/NR: 12 % 

Judeţul de provenienţă a vizitatorilor: 20 % 
Judeţul Alba, 71% alt Judeţ, NŞ/NR 9 % 

Judeţul de provenienţă a vizitatorilor: 24 % 
Judeţul Alba, 70% Alt Judeţ, 6% NŞ/NR 

Ţara de provenienţă a vizitatorilor: 11 % din 
afara ţării, 83 % din ţară 

Ţara de provenienţă a vizitatorilor: 2 % vizitatori 
din afara ţării, 98 % din ţară 

Vizitatorii au venit cu următorul mijloc de 
transport: 22% autocar, 43% autoturism, 9% tren, 
Altceva 9 %, NŞ/NR – 17% 

Vizitatorii au venit cu următorul mijloc de 
transport: 28% autocar, 40% autoturism, 11% 
tren, 15% Altceva, 6% NŞ/NR 

Organizatorul excursiei : 68% şcoala, 13% 
Agenţie de turism, 5% pe cont propriu, NŞ/NR 

Organizatorul excursiei: Şcoala - 34 %, Agenţie 
de turism – 20%, Neorganizat (pe cont propriu) 
12 %, NŞ/NR 34 %  
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- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari5; 
 

În anii 2012 - 2016 estimăm că numărul de vizitatori se va situa între  50 000 si 60 000 (cel 
mai bun an al Muzeului a fost 2007 – 57 000 de vizitatori, într-un an de bum economic). Sunt 
argumente pentru cresterea numărului de vizitatori, dar care sunt contrabalansate de cele care 
împiedică un plus de oameni să păsească în muzeu. Avem în vedere, în primul rând, criza economică 
mondială şi scăderea puterii de cumpărare. Un alt disconfort care va fi creat turistilor o va reprezenta 
lucrările de infrastructură din interiorul Cetătii (probabil vor fi finalizate spre sfârsitul anului 2012) si 
a celor de pe latura de vest (din fata Catedralei Încoronării – probabil finalizate la sfârsitul anului 
2013), care vor limita accesul în zona turistică a municipiului Alba Iulia. Finalizarea lucrărilor de 
infrastructură va aduce un plus de turisti în Cetate, care ar trebui să se regăsească si în numărul de 
vizitatori ai Muzeului. Însă datorită crizei si a faptului că Alba Iulia este deocamdată doar o destinatie 
de tranzit, multi turisti se vor multumi doar cu vizitarea gratuită a Cetătii, fără a mai cheltui bani pe 
biletele de la Muzeu si Sala Unirii, fapt observat în primele luni ale anului 2012. Dacă în anii 
anteriori, în perioada 1 mai – 1 septembrie programul de vizitare a Muzeului era prelungit până la ora 
19 (2 ore în plus), în anul 2012 acest lucru nu a mai fost posibil datorită lipsei de personal, iar 
conform legislatiei actuale nu se mai poate angaja personal.   

Vom încerca să echilibrăm această situatie prin faptul că vom implementa proiecte care se vor 
adresa mai pregnant consumatorii de cultură locali prin menţinerea ofertei culturale variate, dar şi prin 
organizarea de evenimente culturale în locuri mai puţin obişnuite (Alba Mall, Ambient etc.). Tot 
pentru o creştere a numărului de vizitatori vom încerca o politică de promovare mai agresivă înspre 
agenţiile de turism care aduc turişti în zonă. Un segment important de turişti străini care vizitează 
Alba Iulia sunt cei maghiari. Din păcate datorită titulaturii de Muzeu al Unirii aceştia nu ne vizitează. 
Promovarea înspre acest segment de turişti se va face punând accentul pe termenii de muzeu de 
istorie şi arheologie (pentru clădirea „Babilon”). Asa cum am arătat mai sus un segment important de 
turisti sunt cei care vizitează Cetatea. Aproximativ 66% dintre turisti vin la muzeu cu masina sau cu 
autocarul. Ne vom axa pe plasarea de panouri de semnalizare în care pe lângă elementele de 
identificare să fie adus la cunostinta vizitatorului pretul biletului (considerat de cei mai multi turisti 
care au vizitat Muzeul ca fiind potrivit), facilităti si faptul că la standurile Muzeului produsele au 
cele mai mici preturi din Cetate pentru articole similare. 

 
 
a.7. beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei: - pe termen scurt; 
 

Beneficiarii Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, sunt reprezentaţi în primul rând de 
vizitatorii dornici de produse culturale diversificate şi surprinzătoare (cu caracter de nou), artiştii care 
doresc să realizeze expoziţii în spaţiile expoziţionale ale muzeului, scriitorii care doresc să lanseze 
cărţi în cadrul muzeului, persoanele fizice sau juridice care apelează la Centrul Naţional de Restaurare 
a Cărţii Vechi din cadrul muzeului. Deoarece relaţia muzeului cu beneficiarii reprezentaţi de artişti, 
scriitori, clienţi ai Centrului Naţional de Restaurare a Cărţii Vechi, este una destul de pozitivă şi 
deschisă, considerăm că principalul beneficiar ţintă al muzeului albaiulian este vizitatorul. 

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, se poate spune că este vizitat în fiecare an de 
persoane cu vârste diferite, cu studii diverse, din diferite localităţi ale ţării6, ceea ce arată că muzeul 
conţine în colecţia expusă publicului, obiecte, exponate, descrieri, pentru un public larg şi diversificat. 

• Beneficiarii pe termen scurt sunt: vizitatorii veniţi într-un mod neorganizat, vizitatorii veniţi 
într-un mod organizat – în grupuri organizate, vizitatori reprezentând diferite grupe de vârstă, 
vizitatori veniţi din afara ţării, alţi potenţiali vizitatori 
Pentru aceşti beneficiari este necesar: 

- oferirea unor servicii de calitate începând încă de la intrarea în muzeu. 

                                                            
5 comparativ cu ultimul raport 
6 Date obţinute  în urma analizelor statistice efectuate, precum şi a interpretării studiilor sociologice realizate în ultimii ani 
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- îmbunătăţirea continuă a expoziţiei de bază, oferirea de date relevante şi diversificate, organizarea 
de expoziţii temporare, atât destinate unor anumite grupe de vârstă cât diversificate prin tema 
expoziţiei 
- oferirea de diverse facilităţi 
- pentru turiştii din afara ţării este necesară existenţa etichetelor în diverse limbi, pliante 

 
• Beneficiari pe termen lung – agenţii de turism, instituţii şcolare, hoteluri, moteluri, pensiuni 

turistice, tabere şcolare, organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi culturale cu 
membri săi, alte muzee din judeţ sau ţară, alte obiective turistice vizitate de către turişti, site-
uri, mass-media. 

*** beneficiar pe termen lung poate fi şi comunitatea, deoarece vizitatorii din Alba Iulia, după ce 
vizitează Muzeul Naţional al Unirii, se presupune că vor respecta mult mai mult istoria acestui 
deosebit oraş 

Pentru această categorie de beneficiari este necesar: 
- oferirea de cadouri şi produse publicitare şi de promovare, calendare, pliante, organizarea de diverse 
întâlniri, sau participarea la diverse reuniuni pentru a prezenta Muzeul Naţional al Unirii 
- oferirea de facilităţi, oferte de preţ atractive pentru agenţii de turism şi instituţii şcolare 
- menţinerea strânsă a comunicării şi informarea continuă a partenerilor cu date reale legate de preţul 
biletelor, evenimentele care au loc în prezent sau în viitor la muzeu 
- schimb reciproc de pliante şi materiale promoţionale: de exemplu, oferim pliante despre muzeu, dar 
în acelaşi timp avem un stand unde expunem pliante şi materiale promoţionale cu instituţii şcolare, 
hoteluri, moteluri, pensiuni, alte muzee şi locuri atractive pentru turişti. 
 Beneficiarii unui muzeu sunt poate cei mai pretenţioşi „clienţi” de aceea trebuie găsit un 
standard de organizare a expoziţiei de bază şi oferirea constantă de expoziţii temporare cât mai 
diversificate şi cât mai atractive pentru turişti. 
 
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare); 
 

Începând cu anul 2007, la muzeul albaiulian s-a început realizarea unor cercetări sociologice 
care să fie efectuate constant de către Secţia de Relaţii Publice şi Marketing Cultural. 

Grupul ţintă al studiilor sociologice: vizitatorii veniţi la Muzeul Naţional al Unirii din Alba 
Iulia (Clădirea ”Babilon”) 

Pe termen scurt: cunoaşterea particularităţilor vizitatorilor ajută la îmbunătăţirea serviciilor 
oferite şi punerea în practică a soluţiilor în cel mai scurt timp 

Pe termen lung: cunoaşterea publicului vizitator ajută la elaborarea unor strategii de 
dezvoltare şi de îmbunătăţire a produselor culturale oferite. 

 
Perioada studiului pentru publicul vizitator al expoziţiei de bază: 1 Ianuarie 2010 – 31 

Decembrie 2011 (pentru anul 2012 cercetarea este în curs)  
Ipoteza cercetării:  

- Dacă se cunosc foarte bine caracteristicile vizitatorilor se pot îmbunătăţi ofertele culturale venind 
astfel în îmbunătăţirea cerinţelor reale ale vizitatorilor 
- Dacă ştim cum anume preferă vizitatorii să vină la muzeu (mod organizat sau neorganizat), atunci 
probabil putem să ne creăm o bază de date cu agenţiile de turism sau unităţile şcolare pentru a le 
comunica din timp programele noastre culturale sau pentru a le oferi diferite facilităţi; 
- Dacă vizitatorii ne relatează ce anume le place şi ce anume nu le place la muzeu atunci probabil vom 
reuşi să îmbunătăţim şi să venim cu soluţii concrete de îmbunătăţire a serviciilor culturale oferite. 
- Dacă, cunoaştem date demografice despre vizitatori, atunci probabil putem să lucrăm la modul de 
expunere şi prezentare astfel încât muzeul să fie atractiv pentru toate vârstele, indiferent de sex, nivel 
de pregătire, domiciliu. 
 
• Metoda de cercetare: cantitativă 
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• Instrumentul utilizat: chestionar cu 18 întrebări din care ultimele 5 întrebări au fost întrebări 
de natură demografică 
• Eşantionarea: aleatoare, metoda pasului statistic care a presupus chestionarea tot al 50 – lea 
vizitator venit la muzeu. 
• Persoane chestionate: 516 (2010), 548 (2011) 
• Vârsta persoanelor chestionate: între 7 şi 70 de ani (2010), 7 - 70 ani (2011) 
• Interpretarea datelor: programul SPSS 10, Microsoft Office 
 
Cercetarea sociologică realizată în cadrul unor manifestări culturale temporare “ Percepţia publicului 
vizitator despre proiectul “Ţinutele Istoriei” prima parte a proiectului 2010” şi „Caracteristici ale 
vizitatorilor veniţi la Noaptea Muzeelor la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (14 mai 2011)” 
 
• Perioada studiului: 9 – 12 noiembrie 2010 şi 14 mai 2011 
• Ipoteza cercetării: dacă se cunosc foarte bine caracteristicile vizitatorilor se pot îmbunătăţi 
ofertele culturale venind astfel în îmbunătăţirea cerinţelor reale ale vizitatorilor 
• Metoda de cercetare: cantitativă 
• Instrumentul utilizat: chestionar cu 16 întrebări (2010), 16 întrebări (2011) 
• Eşantionarea: aleatoare 
• Persoane chestionate: 82 (2010), 132 (2011) 
• Vârsta persoanelor chestionate: între 7 şi 70 de ani (2010), 7 şi 70 de ani (2011) 

 
a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei7; 
 
MUZEUL are în administrare 2 clădiri: clădirea Babilon şi Sala Unirii, cuprinse în domeniul public al 
judeţului Alba: 
1. Clădirea Babilon – situată administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.14, clădire 
din cărămidă şi piatră cioplită cu acoperiş din tablă, monument istoric, construită în 1853, în regim 
S+P+2E, cu 83 de încăperi, suprafaţa terenului fiind de 3057 mp, înscrisă în CF nr.29475 Alba Iulia, 
nr.top.1941. 
 
2. Clădirea Sala Unirii - situată administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.12, 
clădire din cărămidă şi piatră cioplită cu acoperiş din ţiglă, monument istoric, construită în 1900, în 
regim S+P, cu 22 de încăperi, suprafaţa de 1171 mp, înscrisă în CF nr.29475 Alba Iulia, 
nr.top.1942/1/1/2/I. 
În ce priveşte configuraţia spaţiilor totale administrate de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
acestea se pot urmări după următoarele destinaţii: 

• Suprafaţa desfăşurată pe teren – clădirea Babilon + clădirea Sala Unirii = 8.730,24 mp + 
2.342 mp = 11.072,24 mp. 

• Suprafaţa totală de expunere: 3324 mp + 925 mp = 4.249 mp 
• Suprafaţa totală de depozitare a bunurilor:  3.062 mp 
• Suprafaţa totală a laboratoarelor şi atelierelor pentru conservare si restaurare: 340 mp. 
• Suprafaţa totală spaţii administrative (birouri, spaţii publice, bibliotecă): 3421,24 mp. 

 
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după 
caz. 
 

- Înlocuire centrală termice si amenajarea spatiului aferent (2012) 
- Amenajarea unor vestiare pentru personalul de supraveghere (2012) 
- Amenajarea unei garderobe pentru turisti (2012) 
- Realizarea unei camere de sprijin pentru expozitiile temporare (2013) 
- Amenajarea unui spatiu suplimentar pentru Biblioteca Muzeului (2013) 

                                                            
7 cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie 
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- Refacerea retelei electrice la etajul I – zona administrativă (2013) 
- Amenajarea lapidarium-ului din curtea muzeului (2012-2013) 
- Refacerea retelei electrice si reparatii curente la etajul II – zona administrativă (2014) 
- Reparatii sistem de preluare si evacuare a apei pluviale (2014) 
- Reabilitare subsol – clădire Babilon (2016) 

 
B. analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
 
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei; 
 
De-a lungul ultimilor 3 ani Muzeul a derulat mai multe proiecte şi programe culturale grupate pe mai 
multe categorii: 
 

1. Program didactico-pedagogic şi educaţional având 34 proiecte prin care s-a urmărit 
atragerea tinerilor şi a cadrelor didactice din învăţământul prescolar, preuniversitar si universitar spre 
activitătile culturale si educative ale Muzeului. S-au organizat lecţii de istorie în muzeu, în spaţiile 
expozitionale, în acord şi în completarea programei şcolare prin folosirea unor metode moderne, 
active de predare-învăţare (”Lecţia de istorie în muzeu”, ”Copii si Istoria. Repere de muzeologie 
aplicată pe întelesul copiilor”, ”Să ne cunoaştem trecutul”,.” Întemeietorii Unirii”). Derularea de 
activităţi complementare actului educativ prin proiectele: „Școala altfel”, ”Copii si Orasul Marii 
Uniri”, ”Istoria văzută prin ochi de copii”. S-au susţinut prelegeri în cadrul sălilor de expoziţii ale 
Muzeului în cadrul proiectelor „Povestea lui Horea spusă de Horea”. Îmbinarea cunoştinţelor 
teoretice cu aplicaţiile practice în cadrul laboratoarelor de restaurare – conservare ceramică, metale, 
textile şi a Centrului Naţional de Conservare şi Restaurare a Cărţii Vechi s-a petrecut în cadrul 
proiectelor: ”Restauratori în devenire”, ”Premisele literare ale culturii românesti”, ”Medicii 
Cărtilor”, ”Cu gentuţa prin Muzeu. Grădiniţa faţă în faţă cu istoria”, ”Tinerii restauratori”, 
”Bobocei şi la muzeu”, ”Mâini dibace pe meleaguri transilvănene”, care datorită caracterului 
interactiv s-au bucurat de un mare interes şi au fost destinate nu numai elevilor din Alba Iulia, ci şi 
celor din judeţ. Studenţilor le-au fost dedicate proiectele: „Vinerea studentului” (organizarea unor 
grupe de studenţi albaiulieni pentru a vizita Muzeul vinerea, beneficiind de gratuitate şi pregătirea lor 
pentru a susţine un ghidaj în Muzeul Naţional al Unirii şi Cetatea Alba Carolina) şi „Pregătire 
profesională” (desfăşurarea de activităţi practice pentru pregătirea studenţilor români şi străini în 
vederea formării deprinderilor necesare practicării viitoarelor meserii pentru care urmează studiile 
superioare). Alte proiecte au încercat promovarea istoriei si monumentelor locale, reconstituirea a 
unor îndeletniciri traditionale, a istoriei oraşului si în care s-au născut şi trăiesc prin activităţi practice 
şi comunicare (”Alba Iulia, oraşul nostru de altădată”, ”Să cunoaştem monumentele”, ”Trasee 
culturale”, ”Micii ghizi”, ”Istorie şi cultură tradiţională locală”, ”Alba Iulia – capitala de suflet a 
românilor”, ”Nu uita că esti român”. 

Redescoperirea şi promovarea unor valori tradiţionale perene prin mijlocirea lecturii în 
Biblioteca Documentară a Muzeului, desfăşurarea unor activităţi de informare-documentare într-o 
bibliotecă documentară, lecţii demonstrative de istorie, însuşirea cunoştinţelor de scriere chirilică şi 
de istorie a cărţii s-a efectuat prin proiectele: ”Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă 
documentară centenară”, ”Carte veşnic vie”, ”Noi şi biblioteca”. 

Deprinderea artei icoanelor de către elevi, atât în spatiile Muzeului cât si în judetul Alba 
(centrele catehetice) s-a materializat prin proiectele: ”Cercul micilor iconari”, ”Atelierul de Icoane”, 
”Școala de vară”, ”Patrimoniul de ACASĂ”.  

Organizarea de expozitii permanente sau temporare alături de elevi în alte spatii decât cele ale 
Muzeului s-a concretizat prin proiectele: ”Să învătăm istoria împreună”, ”Festivalul National de 
Obiceiuri si Traditii Populare ”La Portile Apusenilor”, ”Zilele Școlii Liceului Sportiv Alba Iulia”. 

Un ultim proiect care îmbină caracterul educativ cu cel social a fost „Reeducare si 
reintegrare social.” prin care s-a urmărit creşterea gradului de relaţionare si reintegrare socială a 
detinuţilor de la Penitenciarul de maximă sigurantă Aiud. 
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2. Program de promovare a culturii – arta spectacolelor a încercat satisfacă gustul publicului 
pentru artă şi să suplinească lipsa unor instituţii de profil prin realizarea de 12 proiecte, în cadrul 
cărora au evoluat: trupa Skepsis, Teatrul Act (teatru), sopranele Daniela Vlădescu, Bianca Ionescu, 
actritele Jeanine Stavarache, Adela Mărculescu (muzică si poezie), Theotokos (cor), White City Band, 
Mike Godoroja & The Blue Spirit (jazz), Gheorghe Zamfir (nai), actorul Victor Rebenciuc si 
rapsodul Grigore Lese (muzică si poezie), elevi de la grădinite si Liceul de Artă (muzică), + Noi 
(folk) etc. 
 

3. Programe de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţului Alba 
(târguri festivaluri etc.) iniţiate în mare parte de Consiliul Judeţean Alba la care Muzeul şi-a adus o 
contribuţie importantă la derularea lor. Enumerând doar câteva din cele 21 de astfel de manifestări 
putem observa că Muzeul a participat la actiuni de promovare cu tematici diverse: Târgul naţional de 
turism Bucureşti, Târgul Muzeelor / Tg Mures, Târgul de carte, Târgul de Naţional de Turism Rural, 
Târgul de Antichităţi Alba Mall, Târgul mobilei, Festivalul Cetătilor Dacice – Cetatea de Baltă, 
Festivalul Dilema Veche, etc. 
 

4. Proiecte stiintifice si culturale de promovare a patrimoniului cultural national cuprinzând 
35 proiecte, unele cu caracter international, cele mai multe având asigurată finanţarea din alte fonduri 
decât cele ale ordinatorului principal de credite. 
 

5. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - expoziţii. Au fost organizate 136 
de expoziţii naţionale si internationale cu tematici din arheologie, istorie, istoria artei, etnografie, 
carte veche, restaurare, istoria tehnicii, istorie militară, istoria modei etc.:  

 
6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - simpozioane, sesiuni, colocvii, 

mese rotunde. Între anii 2009-2012 la Muzeu s-au desfăşurat 19 simpozioane naţionale si 
internationale având teme de interes diverse din sfera istoriei si arheologiei 
 

7. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate) – Au 
fost editate 41 volume, iar cu excepţia volumului Apulum, toate celelalte au apărut cu altă finanţare 
decât cea a ordinatorului principal de credite. 
 

8. Program de popularizare a cărţii (lansări de carte). La Muzeu au fost lansate 35 volume de 
istorie, istoria artei, arheologie, etnografie, istoria cărţii, muzeologie şi poezie. 
 

9. Program de conservare-restaurarea patrimoniului cultural naţional mobil. S-au realizat 
operaţiuni de restaurare corp carte (suport scriere) şi restaurare legătură la 2760 pagini carte veche 
(2009), 13199 pagini restaurate, 16 hărti si 37 documente (2010); 3206 pagini carte restaurate, 9726 
pagini restaurare legătură, 21 documente, desprăfuire 65 volume, legătură modernă 15 000 pagini, 
plastifiere 500 pagini (2011), 2700 de pagini restaurate, refacerea legăturii la 17 volume, 
reconditionarea registrului de evidentă a pieselor arheologice (2012); s-au realizat operaţiuni de 
restaurare-conservare a unui număr de 406 piese (ceramică, metal, textile, os, sticlă, lemn) de 
patrimoniu (2009), 6742 (2010), 671 (2011), 213 (2012), realizarea de replici după piese 
originale: ceramică, ipsos, răşini 672 buc.; icoane miniaturale 300 buc.; icoane pe sticlă şi 
lemn 125 buc (2010); 569 (2011), mărtisoare: 300 (2011); realizare de felicitări (Paşte şi 
Crăciun): 5500 buc (2010); felicitări Crăciun: 2800 buc (2011). 
 

10. Program de evidentă si clasare a patrimoniului cultural naţional mobil. S-au clasat 36 
bunuri în categoria Tezaur şi 30 bunuri în categoria Fond. Au fost inventariate un număr de 969 de 
bunuri culturale 
 
b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţionale); 
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Muzeul a participat la târguri si festivaluri în afara orasului Alba Iulia cu ar fi: 
1. Târgul naţional de turism Bucureşti (2009). 
2. Târgul de Naţional de Turism Rural, ediţia a VI-a, 4-5 septembrie 2010 Albac  
3. Târgul de Turism al României, 21-24 octombrie 2010 Bucureşti  
4. Târgul Muzeelor / Tg Mures 2010 
5. Serbările Câlnicului, Editia a IX –a (2-5 iunie 2011) 
6. Festivalul Cetătilor Dacice – Cetatea de Baltă (25 iunie – 26 iunie 2011). 
7. Trăind cu Traditiile ”Cununa Grâului” (18 august – 21 august 2011) 
8. Zilele orasului Teius, Editia a V-a 2011 
9. Ziua Minerului. Festivalul comunitătilor miniere si al traditiilor mineresti. Editia a III –a (2011) 
10. Târgul de Turism Cluj-Napoca (23-25 martie 2012). 
 
S-au organizat expozitii internationale: 
1. „Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei. Exploatările miniere de la Brad, Baia de Arieş, Băiţa şi 
Baia de Criş” (27.10. 2009 – 17.01.2010) 
2. „Salonul Internaţional de Machete Alba Iulia 2009” (24.11.2009 – 31.01. 2010) 
3. „Salonul Internaţional de Machete Alba Iulia 2010” (24.11.2010 – 31.01.2011) 
4. Salonul international de machete. (30 noiembrie-29 ianuarie 2011) 
5. Expoziţie internaţională de artă plastică: „Libertate fără frontiere” (17. 12.2009. – 10.01. 2010.). 
6. Expoziţie internaţională de artă plastică: „ Beyond Borders” (expoziţie personală Patricia Goodrich 
– SUA) (18 august-26 august 2010). 
7. Expoziţie internaţională de artă plastică: „Fuulcolor” (expoziţie personala Pirjo Heino – 
Finlanda)” (18 august-26 august 2010). 
8. Retrospectiva Bienalei Intercontinentale de Grafică Mică. (14 august-26 august 2011) 
9. Retrospectiva Taberelor Internationale Inter-Art. (14 august-26 august 2011) 
10. „Poesie des Glaubens” (Berlin 8 sept – 22 decembrie 2010).  
11. Ori Antichi della Romania (Roma 16 decembrie 2010 – 2011) 
13. Les Latins (21 octombrie – 19 noiembrie 2011). Expozitie de fotografie 
14. Descoperiri arheologice din Germania (16 noiembrie 2011 – 15 ianuarie 2012)  
 
S-au organizat conferinte si simpozioane internationale: 
1. Conferinţa internaţională: „Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional: Cercetarea şi 
perspectivele digitizării”(08.-09. 11. 2009) 
2. Conferinta internatională Bibliologie si patrimoniu cultural national. ”Transilvanica” si cartea 
europeană din secolele XVI-XVIII în biblioteci din România (2010). 
3. Conferinţa internaţională: „Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în 
Transilvania secolului al XVIII-lea” (15. – 16. 11. 2009) 
4. Conferinta internatională: Historiographic Paradigm Change in the Ecclesiastical History of 
Transylvanian Principality (XVIth-XVIIIth centuries). Genesis and Meanings of the Idea of Religious 
(8-9 iulie 2010) 
5. Conferinta internatională: Identitate confesională si tolerantă religioasă în secolele XVIII-XXI (14-
15 octombrie 2011). 
6. Simpozionul International Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe: Refiguring Death in 
Europe (3-5 Septembrie 2010) 
7. Simpozionul International Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe: Refiguring Death in 
Europe (3-5 Septembrie 2011) 
8. Simpozionul International Alcoholism: Historical and Social Issues (13-16 octombrie 2010) 
9. Simpozionul International Alcoholism: Historical and Social Issues (13-15 octombrie 2011) 
 
Proiecte de cercetare internatională: 
1. “Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe” din cadrul programul european 
"Marie Curie Initial Training Network" - “FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN”. (2009 - 2012) 
2. “Bronzul târziu în sud-vestul Transilvaniei: habitatul, exploatarea resurselor naturale şi 
metalurgia bronzului” (2009 - 2012). 
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3. Cercetare arheologică de teren si aero fotografie in Transilvania (2011 - 2012). 
4. Programul Internaţional de Excelenţă TOPOI- Research Group AII: analize ADN si C14 pe material 
osteologic din epoca bronzului de la Meteş, Ampoiţa şi Livezile (2011) 
 
Concursuri: 
1. Concursul international de machete statice ”Cupa Cetătii„ (2011) 
 
Au fost realizate expozitii în afara judetului Alba: 
1. „Descoperă arheologia urbană – Apulum 2007” (08. – 11. 2009 Mediaş) 
2. Convergenţe. In memoriam 1848-1849 în Transilvania (23 noiembrie -12 decembrie 2010 la 
Muzeul Casa Mureşenilor Braşov) 
3.– 4. Jurnal de modă….Moda feminină la 1900 (8 martie-31 mai 2010 la Muzeul Naţional 
Cotroceni; 15 iunie-octombrie 2010 Muzeul Unirii Iaşi) 
5. – 7. „Arta Osului – din preistorie până în zorii evului mediu” (21 mai-30 iunie 2010 Sebeş; 3 
august – 5 septembrie 2010 Turnul Croitorilor din Cluj-Napoca; 11-30 noiembrie 2010 Satu Mare) 
8. – 9. “Pe drumurile romane din Ţara Moţilor” (aprilie – mai 2010 Bucuresti, 13 aprilie – 1 mai 
2011 Sibiu) 
10. Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei. (9 martie – 20 mai 2012 la Muzeul “Astra” Sibiu, Casa 
Artelor) 
11. – 12. Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare (februarie – martie 2012 la 
Muzeul de Istorie Zalău si martie – aprilie 2012 la Muzeul Judetean Satu Mare). 
13. Expoziţia: „Comorile dacilor” (15.10. – 15. 11. 2009 Suceava) 
14. Expoziţia: „Marea Unire” (01.12. – 10.12. 2009 Suceava) 
15. De la primele scrieri la multimedia. O scurta istorie a comunicării si mai mult (1 martie – 18 
iunie 2010, Deva) 
16. Muzeele din România între clasic si modern. Proiecte muzeale (1990-2010) (30 iunie - 25 
septembrie 2011) la Muzeul National de Istorie a României 
17. Cercul micilor iconari (13 decembrie 2011-14 decembrie 2011) la Platul Parlamentului 
18. – 20. Gepizii. Războinici si artizani. (27 octombrie 2011 – 2012) la Complexul Muzeal Bistrita 
Năsăud, (22 februarie – 15 martie 2012) la Muzeul Judetean Satu Mare, (19 martie – 15 aprilie 2012) 
la Muzeul Judetean Zalău  
 
b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: - ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, 
factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc.; 
 
 Muzeul Naţional al Unirii este perceput ca principala instituţie de cultură a municipiului Alba 
Iulia şi a Judeţului Alba. Muzeul functionează începând cu anul 1888 si pragul său a fost trecut de toti 
conducătorii statului român de după 1918. Este suficient să amintim faptul că Muzeul a fost 
reinaugurat în 1929 de Regele Mihai (prima domnie) si primul ministru al României Iuliu Maniu, iar 
regulamentul de organizare si functionare din anul 1939 a fost semnat de Regele Carol al II-lea si 
primul ministru Armand Călinescu. Rangul de instituţie naţională i-a oferit prestigiu şi s-a impus ca 
obiectiv cultural în cadrul excursiilor organizate în Alba Iulia atât de şcolile şi agenţiile de turism din 
România cât şi din străinătate. O atracţie pentru turiştii români o reprezintă mesajul naţional dat de 
Sala Unirii. Pentru autorităţile locale spaţiul amintit este folosit în cadrul principalelor evenimente 
protocolare. Proiectele educaţionale interactive la care participă copii din mai multe localităţi ale 
judeţului Alba, dar si din alte judete, concertele, spectacolele de teatru pentru care nu se percep taxe şi 
alte proiecte culturale care se desfăşoară în afara spaţiilor instituţiei, au conferit o dimensiune socială 
Muzeului. Cercetarea ştiinţifică s-a impus la nivel naţional şi internaţional dovadă fiind acreditarea 
Muzeului la Autoritatea Natională pentru Cercetare Știintifică şi cooptarea lui în cadrul unor proiecte 
naţionale, finanţate de Consiliul National al Cercetării Știintifice şi internaţionale, finanţate din 
fonduri europene. 
 
b.4. concluzii:  
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 Prin calitatea serviciilor, valoarea patrimoniului deţinut şi a potenţialului uman Muzeul 
albaiulian îşi va accentua caracterul de Muzeu Naţional ca un garant al calităţii şi a produselor 
culturale valoroase pe care le derulează. Sala Unirii va fi în continuare spaţiul unde se vor derula 
principalele evenimente protocolare ale comunităţii locale şi cele dedicate principalelor evenimente 
care au dus la formarea României Mari. Caracterul de Muzeu al Unirii a atras turişti din toate colţurile 
ţării, care pe lângă curiozitatea de a vizita un muzeu şi-au exprimat în cartea de impresii ataşamentul 
faţă de valorile, istoria şi unitatea României. Pe de altă parte pentru a atrage turiştii străini trebuie să 
fie promovate artefactele arheologice spectaculoase descoperite în ultimii ani, printr-o politică de 
promovare agresivă.  
 O direcţie importantă pentru a realiza misiunea Muzeului va fi în continuare diversificarea 
ofertei culturale prin organizarea unor expoziţii, pe lângă cele tradiţionale de arheologie, istorie şi 
etnografie date de caracterul muzeului, de artă, fotografie, machete etc. Pentru a satisface anumite 
nevoi culturale în condiţiile lipsei unor instituţii de profil oferta noastră va cuprinde şi manifestări 
culturale mai puţin obişnuite pentru un muzeu cum sunt cele din domeniul artei spectacolelor, care 
până acum s-au bucurat de succes. Se vor organiza în continuare expoziţii în afara spaţiului clasic de 
expunere al Muzeului: Alba Mall, şcolile din judeţ, sediile protopopiatelor, Penitenciarul Aiud. O altă 
componentă importantă va fi derularea proiectelor didactico-pedagogice şi educative în cadrul cărora 
se va pune accentul pe caracterul interactiv şi aplicat al lecţiilor desfăşurate (restaurare carte, 
restaurare ceramică, pictură pe sticlă, modelaj) şi prin includerea în aceste proiecte şi a copiilor aflaţi 
în dificultate din centrele specializate. Cercetarea de excelenţă se va realiza prin derularea unor 
proiecte internaţionale sau a celor finanţate de CNCS sau ANCS. Pentru realizarea misiunii propuse, 
se vor căuta resurse financiare altele decât cele ale ordonatorului principal de credite. 
 
C. analiza organizării/sistemului organizaţional al instituţiei şi propuneri de restructurare 
şi/sau reorganizare, după caz: 
 
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente; 
 
 Muzeul Naţional la Unirii Alba Iulia funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare întocmit în baza Legii 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu completările şi 
modificările ulterioare, a specificului Muzeului şi a Regulamentului de Ordine Internă. În perioada 
2009-2012 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Statul de Funcţii şi Organigrama Muzeului 
a suferit modificări succesive în sensul că s-au comasat secţiile: Arheologie - Cercetare cu sectia 
Conservare-Restaurare Patrimoniu si sectia Istorie – Muzeologie cu sectia Bibliotecă si Documentare. 
Ca urmare a crizei economice au fost restructurate mai multe posturi reducându-se numărul lor de la 
92 la 80. Printre posturile restructurate s-au numărat  doi sefi de sectie si un director general adjunct. 
Pentru a eficientiza Serviciul Relaţii Publice şi Marketing Cultural a fost completat cu laboratorul de 
informatică. 
 Pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Internă 
s-a numit un alt Consiliu Ştiinţific (2012); s-a reorganizat Comisia de etică si disciplină (2012); s-au 
numit comisiile de inventariere a bunurilor culturale (2009), Comisia de restaurare-conservare bunuri 
culturale (2010), Comisia de formare profesională şi promovare (2012), Comisia PSI (2010), s-a 
modificat Comisia pentru achiziţionarea, recepţia şi evaluarea de bunuri culturale de patrimoniu 
(2011), Comisia de casare (2011), Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică cu 
privire la sistemele proprii de control managerial (2012) şi s-au modificat fişele posturilor (2010); 
 
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative incidente; 
 
 În prezent se lucrează la implementarea sistemelor proprii de control managerial si la 
elaborarea Registrului riscurilor, care va duce probabil la o nouă modificare a fiselor posturilor 
personalului din Muzeu la sfârsitul anului 2012. 
 În perioada 2009-2012 s-au efectuat 15 audite interne care au dus la modificările 
reglementărilor interne amintite la punctul c.1. Prin urmare, în contextul actual legislativ şi a sferei de 
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competenţe ale Muzeului Naţional al Unirii nu este necesară o modificare a altor reglementări interne, 
decât dacă contextul amintit se schimbă. 
 
c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor8: analiza activităţii consiliilor de 
conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de 
competenţe în cadrul conducerii instituţiei; 
 

În conformitate cu art.7 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a MNUAI, 
conducerea executivă a Muzeului este exercitată de un director general şi de un director general 
adjunct. 

În absenţa directorului general, instituţia este condusă de către directorul general adjunct, 
desemnat prin decizie de directorul general. În cazul în care unul dintre directori sau contabilului şef, 
lipseşte, atribuţiile acestora se exercită de persoana desemnată prin decizia directorului general (cf. 
Art.10 alin.(3) din ROF MNUAI); 

În cadrul Muzeului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie ca organ 
deliberativ de conducere (cf. Art.7 alin.(3) din ROF MNUAI). În perioada 2009 (01. 09.) - 2012 
(01.01-30.04.) Consiliul de administraţie al MNUAI s-a întrunit de 17 ori, de câte ori a fost necesar. 
Ca urmare a hotărârilor Consiliului de administratie s-au emis 128 de decizii dintre care 5 de delegare 
a responsabilitătii. 

Activitatea şi strategia conducerii executive dar şi prestanţa Consiliului de Administraţie al 
muzeului albaiulian au dus la îmbunătăţirea activităţii muzeale per ansamblu, dovadă fiind şi 
programul de activităţi deosebit de generos pe care l-a avut muzeul din Alba Iulia şi care a dus la o 
creştere constantă a cifrei vizitatorilor de la aprox. 38.000/an,  în perioada 2002-2005, la peste 
50.000/an, în perioada 2009-2011 (în perioada 01.01. – 01.08. 2012 s-au înregistrat 42 934 vizitatori). 

Activitatea Muzeului este sprijinită de un Consiliu Ştiinţific, organism de specialitate cu rol 
consultativ. Acesta a fost reorganizat în anul 2012, deoarece din el făceau parte anterior persoane care 
nu mai activau în domeniul muzeografic. Astfel, prin reorganizarea Consiliului Ştiinţific al MNUAI 
se oferă cadrul normal de acţiune pentru iniţierea şi coordonarea proiectelor şi programelor de 
cercetare din toate compartimentele muzeului, atât la nivel naţional cât şi internaţional. 

Comisia PSI s-a întrunit anual si de alte două ori ca urmare a controalelor efectuate de ISU 
Alba. În urma activitătii comisiei s-au înlăturat deficientele constatate. 

Celelalte comisii s-au întrunit ori de câte ori a fost nevoie. 
După elaborarea sistemelor proprii de control intern/managerial si a Registrului riscurilor, 

care are ca termen final mai 2013 se vor analiza si alte aspecte privind modificarea limitelor de 
competenţe în cadrul conducerii instituţiei; 

 
c.4. analiză a nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de 
perfecţionare9 pentru conducere şi restul personalului.  
 

Analizând nivelul de perfecţionare al personalului instituţiei MNUAI, prin comparaţie se pot 
identifica următoarele aspecte: 

- muzeul dispune de cei mai buni specialişti şi experţi în domeniile lor de activitate din judeţ;  
- experţii pe patrimoniu mobil ai Muzeului acoperă aproape toate domeniile acestuia; 
- nivelul ridicat de experienţă şi profesionalismul restauratorilor din cadrul secţiei CNRCCV 

şi a Laboratorului de restaurare-conservare patrimoniu; 
În managementul resurselor umane una din directiile care se impun o constituie stabilirea 

tipului de curs si asigurarea participării de către personalul muzeului la cursurile de perfecţionare 
profesională. 

În perioada 2010 – 2012 (primul trimestru) 3 angajati ai Muzeului au urmat cursul de ”Egalitatea de 
şanse şi gen. Managementul Diversităţii”; 4 angajati au urmat cursul de ”Formarea formatorilor”; 8 – cursul 

                                                            
8 Numărul întrunirilor, data acestora. 
9 Lista nominală cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională 
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”Elaborarea si managementul proiectelor”; 2 – cursul – ”Achizitii publice”, 6 – cursul ”Managementul 
institutiilor publice”. 
Lista cursurilor de perfecţionare/formare profesionala propuse: 

1. Practica implementării standardelor de control intern – control financiar preventiv. 
2. Muzeograf 
3. Restaurator bunuri culturale  

 
 
D. analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
 
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informatii 
solicitate/obtinute de la institutie: 
 
- bugetul de venituri (subventii/alocatii, surse atrase/venituri proprii) 
 

Nr. 
crt. Categorii Prevăzut (lei) Realizat (lei) 

1.  Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)  600.000  459.700 
 2. Subvenţii/Alocaţii  1.849.000  1.849.000 
 
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor 
speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii 
capitale); 
 

Nr. 
crt. Categorii Prevăzut 

(lei) 
Realizat 

(lei) 
1. Cheltuieli pentru reparaţii capitale 0 0 
 2. Cheltuieli de întreţinere, din care: 

- cheltuieli de capital: investiţii 
 212.320 
   24.000 

 185.213 
   23.033 

 3. Cheltuieli de personal, din care: 
- cheltuieli cu colaboratorii 

 1.840.710 
0 

 1.835.161 
0 

 4. Cheltuieli cu bunuri si servicii  584.290  468.811 
 
d.2. analiza comparativă10 a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 
instituţie:  
 
Centralizatorul analizei comparative a cheltuielilor pe programe si proiecte (pentru amănunte vezi ANEXA 4) 
 
Nr. de 
programe 

Nr. de proiecte (mici, mijlocii, mari) Deviz 
estimat 

Deviz 
realizat 

Observatii 

9 264 proiecte mici, 37 proiecte 
medii, 25 proiecte mari 

5 533 503 lei 2 795 382 lei Sumele au fost obtinute 
din proiecte 
internationale, 
sponsorizări, parteneri 
sau prestări servicii 

 
                                                            

10 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în  proiecte (mici/medii/mari).  În cazul mai multor 
proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloana (5) şi (6), a investiţiei planificate şi 
realizate pe fiecare proiect în parte. 
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d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: 
 

Nr. 
crt. Categorii 2010 2011 2012 

 gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din 
venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) 

        19,82                 55,10                 19,49 

 
- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de 
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 
menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 
 
2010 2011 01.01-31.03.2012 
122.719 lei 127.772 lei 6 650 lei 
 
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
 
2010 2011 01.01-31.03.2012 
289.769 lei 1.303.285 lei 142 401 lei 
 
- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 
autorităţi publice locale; 
 
- 0 lei 
 
d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor; 
 

Nr. 
crt. Categorii 2010 2011 2012 

(01.01.-31.03.)
 gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a 

veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): 
           2                    22                   8,60 

 
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
 

Nr. 
crt. Categorii 2010 2011 2012 

(01.01.-31.03.)
 ponderea cheltuielilor de personal din totalul 

cheltuielilor (%): 
        79,12             60,76               51,78 

 
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
 

Nr. 
crt. Categorii 2010 2011 2012 

(01.01.-31.03.)
 ponderea cheltuielilor de capital din bugetul 

total (%): 
        0,99                0,99                    1% 

 
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie: 
 

Nr. 
crt. Categorii 2010 2011 2012 

 gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%)     100           100                   100 
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- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de 
muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
 - 0% (2010-2012) 
 
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
 
- din subvenţie/alocaţie - 80,09% (2010), 54,22% (2011), 74,70% (01.01.- 31.03.2012) 
 
- din venituri proprii - 19,91% (2010), 45,78% (2011), 25,3% (01.01.- 31.03.2012) 
 

Concluzii d.1-d.8: Veniturile proprii atrase de Muzeu au înregistrat o crestere semnificativă 
(au fost luati în considerare anii 2009 – 2011, anul 2012 ne fiind complet nu poate fi luat în calcul), 
iar subvenţia a rămas constantă. Crizei economică a fost contrabalansată de programele si proiectele 
culturale, care acoperă o arie largă de interes, astfel că numărul vizitatorilor a crescut (50 117 – 2010, 
54 276 – 2011, 42 934 – ian-iulie 2012). Au scăzut ponderea cheltuielilor de personal si a celor pe 
beneficiar din subventie. Gradul de atragere de venituri extrabugetare a crescut de la 2% la 20% (de 
11 ori), iar gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei a 
crescut cu aproape 3 ori.  

 
E. Strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, 
conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 
 
e.1. prezentarea strategiei culturale pentru întreaga perioadă de management; 
 
 În lume, în general şi în România, în particular, se constată o subfinanţare a actului cultural 
din fonduri publice. Începând cu anii ̀90 relaţia muzeu-public a suferit mutaţii radicale. Astfel Muzeul 
în general a devenit o instituţie neinteresantă şi ca atare necăutată de publicul larg. Numeroase 
confuzii şi optici induse dintr-un management defectuos conduc la desconsiderare sau considerare 
forţată din snobism sau obligaţie socială. Pe de altă parte, în ultimul timp, din strategia de dezvoltare 
a judeţului Alba concretizată prin demersurile din ultimii ani a Consiliului Judeţean Alba se constată 
o tendinţă ascendentă privind încurajarea actului de cultură si promovarea turismului în general si cel 
cultural în particular. O componentă importantă a turismului din orice ţară este promovarea 
monumentelor istorice dublat de punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil prin 
constituirea unui lanţ muzeistic. Cu mici exceptii, muzeele de succes sunt organizate în clădiri 
monumente istorice sau cu valoare memorialistică si de simbol local sau national (bojdeuca lui 
Creangă, castelul Peles, palatul Brukenthal, Sala Unirii, castelul Bran, castelul Corvinestilor de la 
Hunedoara) ori se găsesc în cadrul unor trasee integrate în care situl urban sau peisajul cultural în care 
se integrează, constituie o atractie pentru turisti (cetatea Sibiului, Cetatea Sighisoara etc.). 

Obiectivele generale ale pe care le fixam sunt date în primul rând de funcţiile specifice 
muzeului: funcţia de constituire şi dezvoltare a patrimoniului, funcţia de conservare-restaurare a 
patrimoniului şi funcţia educaţională şi de agrement. Scopul existenţei unui muzeu, aşa cum se 
desprinde din definiţia enunţată mai sus, este de a instrui şi a educa prin comunicarea cea mai 
generală către un public cât mai larg, deci influenţarea acestuia, formarea conştiinţei, a intelectului şi 
definirea identităţii culturale a publicului. 

Un prim obiectiv specific responsabilităţilor funcţiei, este administrarea patrimoniului mobil 
(bunurile muzeale) şi imobil (clădirile aflate în administrare), în baza normelor legal agreate de 
conservare-restaurare, gestiune, evidenţă, clasare şi clasificare, dar şi în spiritul asigurării unor 
condiţii optime de cercetare, protejare, depozitare şi expunere în cadrul spaţiilor special amenajate. 

Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal, respectiv a siguranţei şi respectării normelor de 
protecţia muncii pentru personalul instituţiei, este un alt obiectiv specific. 
 Celelalte obiectivele specifice pe care le propunem ţin de promovarea turismului, de atragerea 
turiştilor prin servicii de calitate oferite, continuarea rolului pedagogic al muzeului prin promovarea 
unor programe educaţionale, formarea profesională a viitorilor specialişti în domeniul restaurării, 
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cercetării istorice şi arheologie, dezvoltarea unui puternic centru de cercetări prin derularea unor 
programe şi proiecte internaţionale. 

Din păcate infrastructura culturală a judetului Alba nu este prea bine dezvoltată asa cum spre 
exemplu este cea din judetele Cluj si Sibiu, principalii ”rivali” zonali în domeniul turismului cultural. 
Pe de altă parte acest aspect ne deschide o arie culturală vastă care trebuie ocupată, constituind o 
provocare dar si o oportunitate de dezvoltare. Astfel prin manifestări culturale mai putin specifice 
muzeului nostru, încercăm să umplem acest gol, satisfăcând si alte necesităti culturale ale locuitorilor 
judetului si chiar a turistilor sositi în Alba Iulia. Vom derula în continuare expozitii de artă 
contemporană (pictură, sculptură, fotografie), piese de teatru, concerte de muzică corală, clasică, jazz 
si expozitii oarecum insolite: expozitii de jucării, expozitii de reptile, expozitii de figuri de ceară etc. 
În acest mod prin ocuparea unui rol central în viaţa comunităţii prin promovarea unor oferte culturale 
diversificate, recâştigăm consideraţia în special a comunităţii locale, devenind astfel principala 
instituţie de cultură a judeţului Alba.  

În mod treptat, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia îşi va extinde în continuare 
influenţele şi prezenţa în afara cadrului său obişnuit prin expoziţii, promovarea turismului regional, 
convenţii cu terţi etc. Muzeul viitorului va trebui să răspundă unor exigenţe diferite, dar şi unor 
realităţi noi de comunicare. Sub un asemenea raport, muzeul nu se va ocupa numai de patrimoniul 
său, ci îşi va extinde activitatea prin competenţa specialiştilor săi şi asupra altor deţinători: cultele 
religioase, colecţii particulare etc. Va participa la înfiinţarea în continuare de noi colecţii muzeale în 
judeţul Alba. Asistenţa de specialitate şi orientarea în zone de interes divers, pe care muzeul viitorului 
îl presupune, îi conferă statutul de centru cultural. 

 
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, după caz, 
descrierea11 fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări; 
 
1. Program didactico-pedagogic şi educaţional.  

Îşi propune derularea unor proiecte didactice prin organizarea unor lecţii de istorie la Muzeu, 
în acord şi în completarea programei şcolare prin folosirea unor metode moderne, active de predare-
învăţare şi de organizarea unor lecţii recapitulative interactive în sălile de expoziţie a Muzeului. Alte 
proiecte educaţionale îşi propun desfăşurarea unor activităţi practice (pictură pe sticlă, restaurare 
ceramică, modelaj, restaurare carte veche) în laboratoarele muzeului şi de organizarea unor 
microrecitaluri folclorice aplicate de preşcolari şi de elevii ciclului primar. Elevilor de gimnaziu le 
sunt destinate proiecte de familiarizare cu istoria oraşului şi a monumentelor sale, cât şi iniţierea în 
confecţionarea icoanelor pe sticlă sau lemn. 
 Realizarea de practică studenţească în Biblioteca Muzeului, în Laboratorul de restaurare 
metal, ceramică şi textile şi CNRCV. În cadrul activităţii studenţilor pe lângă pregătirea profesională 
s-ar suplinit totodată lipsa personalului în desfăşurarea unor activităţi specifice: fişat cărţi, baza de 
date a unor periodice străine, restaurare ceramică, analiză antropologică etc. 
 Proiectele care implică anumite abilităti practice se vor desfăsura si în afara spatiilor 
muzeului în centrele catehetice existente în judetul Alba. 
 Instruirea preotilor din protopopiatele judetului Alba pentru constientizarea valorilor de 
patrimoniu pe care le detin si rolul bisericii în păstrarea spiritului national prin punerea în valoare a 
acestui patrimoniu. 
 Funcţia educaţională este completată de cea socială prin includerea copiilor cu dificultăti în 
cadrul acestui program şi implicarea Muzeului în proiecte dedicate persoanelor vârstnice dependente, 
sau a celor private de libertate la Penitenciarul de maximă sigurantă Aiud.  
 
2. Program de promovare a culturii – arta spectacolelor. 

                                                            
11 Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de sarcini ca fiecare 
Program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi 
public ţintă definit/identificabil. 
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 Îşi propune de-a lungul mai multor proiecte organizarea unor concerte de muzică clasică, 
corală, folk, jazz şi a unor piese de teatru în cadrul stagiunii trupei Skepsis sau în cadrul Festivalul 
naţional de teatru “Poveşti pentru copii şi oameni mari” în Sala Unirii sau în proximitatea ei. 
 
3. Program de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţului Alba. 
 
 Participarea la realizarea unor proiecte ale Consiliului Judeţean Alba de organizare a unor 
manifestări culturale care au şi o componentă istorică sau etnografică: „Târgul de fete de pe Muntele 
Găina”, „Festivalul Cetăţilor Dacice” etc. sau ale Primăriei Municipiului Alba Iulia; redactarea 
textelor de specialitate de pe pliantele de prezentare ale Consiliului Judeţean Alba; coordonarea 
activităţilor de ecologizare a cetăţilor dacice de la Căpâlna şi Piatra Craivii; coordonarea 
metodologică în continuare a colectiilor etnografice din judetul Alba si implicarea custozilor într-o 
serie de proiecte culturale care să mobilizeze comunitătile locale rurale. Consilierea în vederea 
realizării unor filme documentare sau de promovare a monumentelor din Alba Iulia (Realitatea TV – 
castrul roman de la Apulum si cetatea dacică de la Căpâlna). Participarea cu standuri proprii la 
târgurile de turism. Implicarea Muzeului în cadrul unor proiecte culturale internationale destinate 
publicului larg, care să ofere o vizibilitate mai mare Muzeului si a patrimoniului cultural al judetului 
Alba 
 
4. Program de cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în judeţul Alba. 
 
 Programul îşi propune în cadrul mai multor proiecte cercetarea siturilor arheologice, a 
potenţialului etnografic al judeţului, a istoriei naţionale, a cărţii vechi şi a patrimoniului mobil şi 
imobil bisericesc.  
 
5. Program de cercetare sociologică. 
 
 Se va încerca o creionare a profilului vizitatorului, modificări ale percepţiei sale asupra 
muzeului, oraşului şi a judeţului şi identificarea oportunităţilor de valorificare şi de îmbunătăţire a 
activităţii muzeului. 
 
6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (expoziţii). 
 
 Programul îşi propune să valorifice patrimoniul mobil arheologic, documentar, religios, 
fotografic, artistic etc. existent în Muzeu sau în judeţ, prin organizarea unor expoziţii atât în sălile 
muzeului, cât şi în afara lui. 
 
7. Program de promovare a artei contemporane (pictură, sculptură etc.) şi a artei fotografice. 
 
 Se vor organiza expoziţii de pictură, sculptură, fotografie, creaţii ale unor artişti contemporani 
români sau străini în spaţiile Muzeului. 
 
8. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (simpozioane, mese rotunde, conferinţe, 
expuneri). 
 
 Se vor organiza simpozioane naţionale, mese rotunde, conferinţe şi expuneri cu scopul de a 
comunica direct rezultatele cercetării patrimoniului cultural naţional într-un limbaj accesibil atât 
specialiştilor cât şi altor categorii de auditoriu. 
 
9. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate) 
 
 Se va continua editarea de monografii, cataloage, şi a anuarului Apulum una dintre cele mai 
valoroase publicaţii de specialitate care apare încă din anul 1941. 
 

21 
 



22 
 

10. Program de popularizare a cărţii (lansări de carte): 
 Prin intermediul acestui program cititorii şi iubitorii de carte vor intra în contact cu noile 
volume apărute pe piaţă şi vor putea interacţiona direct cu autorii volumelor pentru a pătrunde mai 
uşor mesajul transmis de scriitor. 
 
11. Program de conservare-restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil. 
 
 În cadrul programului se va realiza conservarea – restaurarea patrimoniului cultural naţional 
mobil aflat în administrare, dar şi cel aflat la alţi deţinători: muzee, persoane fizice, culte religioase pe 
baza unor contracte de prestări servicii, care vor completa bugetul instituţiei cu sume importante. 
 
12. Program de evidentă si clasare a patrimoniului cultural naţional mobil. 
 În fiecare an colectiile Muzeului se îmbogătesc cu mii de artefacte sau piese de muzeu 
provenite din cercetarea de teren, achizitii sau donatii, la acestea se adaugă piesele de patrimoniu 
mobil din colectiile vechi care nu au fost inventariate si care trebuiesc trecute în evidenta institutiei.  

Pe baza unui studiu aprofundat a artefactelor existente în Muzeu se vor întocmi documentaţii 
complexe şi complete pe baza cărora bunurile vor fi clasate în categoria juridică Tezaur sau Fond 
sporind astfel baza de bunuri culturale clasate în special în Tezaur în vederea organizării în viitor a 
unei camere de tezaur vizitabilă şi care se vor bucura de o protecţie juridică mai mare. 
 
 



e.3. proiecte propuse12 în cadrul programelor; 
 
1. Program didactico-pedagogic şi educaţional. 
 

Nr. 
Crt. 

Proiect Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. Cu gentuţa la muzeu. 
Grădiniţa faţă în faţă 
cu istoria 

Activităţi centrate pe joc şi învăţare în cadrul 
expoziţiilor temporare şi permanente ale muzeului 
pentru dezvoltarea cunoaşterii preşcolarilor şi 
facilitarea contactului direct, palpabil cu istoria 

sept. 20012 – 
iunie 2013 

- Grădiniţa cu program normal Bucerdea 
Vinoasă, Ighiel 
- Grădiniţele cu program prelungit Nr. 8 
şi Nr. 11 Alba Iulia; Nr. 3 Sebeş 

10.000 lei 

2.  Școala de vară Activităti practice si expozitii organizate în 
centrul catehetic de la Limba în cadrul scolii de 
vară. 

Iulie-august 2013 Parohia ortodoxă Limba 
Centrul catehetic Limba 

1000 lei 

3. Cercul micilor iconari însuşirea cunoştinţelor de pictura pe sticla si lemn, 
sub îndrumarea specialiştilor din cadrul M.N.U., 
pentru elevii din clasele primare, gimnaziale si 
liceale, organizarea unor lecţii demonstrative, 
realizate prin video-proiecţie care vin in 
completarea programei şcolare si care constituie o 
alternativa la educaţia şcolara, artistica si istorica 
si de cunoaştere a contribuţiei oraşului Alba Iulia 
si a jud. Alba la constituirea  patrimoniului 
cultural naţional, perpetuarea meşteşugului 
zugravilor într-un spaţiu cu veche 
tradiţie,stimularea gustului artistic si a respectului 
pentru valorile artei tradiţionale. 

2013-2016 Sc. Avram Iancu, Sc. Ion Agârbiceanu, 
Colegiul Tehnic Apulum, Liceul 
economic D. P. Marţian, Parohia " Petru 
si Pavel 

15.000 lei 

4. Bobocei şi la muzeu  Promovarea rolului muzeului la categorii de vârstă 
şcolari; Identificarea poveştii din spatele unui 
obiect de valoare expus într-un muzeu; 
Participarea la activităţi practice de conservare-
restaurare a pieselor muzeale 

2013 Şcoala cu clasele I-VIII “Ion 
Agârbiceanu” Alba Iulia 
Şcoala cu clasele I-VIII “Ion 
Agârbiceanu” Avram Iancu 

10.000 lei 

5. Alba Iulia, oraşul Promovarea istoriei locale, reconstituirea istoriei 15 septembrie - Şcoala cu clasele I-VIII “Avram 10.000 lei 

                                                            
12 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct (e.2.), la formularea solicitării privind prezentarea  proiectelor, autoritatea  va avea în vedere următoarele: 
- în cazul muzeelor/colecţiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziţionale, de prezentări publice, de  cercetare etc. se vor solicita pentru 1an.,  
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nostru de altădată  oraşului în care s-au născut şi trăiesc prin activităţi 
practice şi comunicare 

2009 – 15 iunie 
2010 

Iancu” Alba Iulia 
- Şcoala cu clasele I-VIII “Ion 
Agârbiceanu” Alba Iulia 

6.  „Pregătire 
profesională” 

Realizarea de practică studenţească în Biblioteca 
Muzeului şi în Laboratorului de restaurare metal, 
ceramică şi textile, CNRCV.  

Pe tot parcursul 
anului 

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

10 000 lei 

7. „Muzeul şi şcoala. 
Ora de istorie la 
muzeu” 

Organizarea de lecţii de istorie la Muzeu, în 
completarea programei şcolare prin folosirea unor 
metode moderne, active de predare-învăţare 

Pe parcursul 
anului 

 1000 lei 

8 Restauratori în 
devenire 
ateliere de lucru, 
cu elevi ai Liceului de 
Artă Alba Iulia 

-promovarea activităţilor specifice de protejare a 
patrimoniului cultural bibliofil prin conservare şi 
restaurare 
- educarea tinerilor şi formarea unui sentiment pro 
patrimoniu 

2013 DJCCPCN Alba 
Liceul de Artă Alba Iulia 

3.000 lei 
material 
pentru 
restaurare,  

9. Clubul de lectură al 
elevilor într-o 
bibliotecă 
documentară 
centenară 

Redescoperirea şi promovarea unor valori 
tradiţionale perene prin mijlocirea lecturii în 
Biblioteca Documentară a Muzeului 

2013 Liceul Sportiv Alba Iulia 
Școala Ion Agârbiceanu 

1000 lei 

 
2. Program de promovare a culturii – arta spectacolelor. 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1 Stagiunea trupei de  
teatru „Sklepsis”.  

Piese de teatru susţinute la  
în Sala Unirii sau în proximitatea ei. 

Pe parcursul 
anului 

- Casa de cultură a studenţilor Alba 
Iulia; 

1.000 lei 

2. Armonii culturale Susţinerea unor recitaluri de muzică clasică, 
corală, folk, jazz etc. în Sala Unirii 

Pe parcursul 
anului 

Liceul de Muzică şi Arte Plastice Alba 
Iulia 
- Asociaţia “Cultur’Art“ 

1 000 lei 

 
3. Program de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţului Alba. 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1-3 - Festivalul Cetăţilor 
Dacice;-Târgul de Fete 
de pe Muntele 

Promovarea patrimoniului din judetul Alba si a 
MNUAI 

Iunie, Cricău 
Iulie, Avram 
Iancu 

Organizator CJ Alba,  12000 lei 
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Găina;Târgul de 
turism de la Albac 

Septembrie Albac 

 
4. Program de cercetare a patrimoniului national deţinut de Muzeu sau existent în judeţul Alba. 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. „Civilizaţia romană şi 
medieval-timpurie în 
judetul Alba ” 

Cercetarea arheologică a uneia din cele mai 
bogate zone din punct de vedere al patrimoniului 
arheologic: Alba Iulia. 

Pe parcursul 
anului 
(2012-2016) 

- Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
- Ministerul Culturii şi Cultelor 
- DJCCPCN Alba 

40 000 
(30000 
fonduri 
private) 

2. Cercetare arheologică 
de teren si aero 
fotografie in 
Transilvania  

Identificarea si marcarea siturilor arheologice cu 
ajutorul unei metode moderne nedistructive de 
cercetare arheologică (arheologia aeriană) 

Pe parcursul 
anului 
(2012-2016) 

- Universitatea Eotvos Lorand 
Budapesta 
- Universitatea Babes-Bolyai Cluj 
Napoca 
- Institutul de Arheologie si Istoria Artei 
Cluj Napoca 
- Muzeul Judetean Mures Tg. Mures 
- Muzeul National Secuiesc Sf. 
Gheorghe 
- DJCPN Alba 

16000 
lei/an 

3. Proiect de cercetare 
etnografică 

Cercetarea potenţialului etnografic variat al 
judeţului Alba 

Pe parcursul 
anului 
(2012-2016) 

- DJCPN Alba 3000 lei 

4.  Cercetarea arheologică 
din situl neolitic de la 
Tărtăria 
 

Cercetarea celui mai important sit arheologic 
neolitic al Transilvaniei si punerea în valoare a 
vestigiilor descoperite 

iulie-septembrie 
(2013-2016) 

Muzeul National Brukenthal 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia 

16000 
lei/an 

5. ”Bronze Age 
Transylvania Survey: 
Trascău Mountains 
and Mures River 
Connections”. 

Cercetări de suprafată si prospectii geofizice în 
siturile de epoca bronzului din zonă, stabilirea 
cronologiei absolute a unor situri specifice, 
colectarea resturilor de floră si faună preistorică, 
crearea unor modele de organizare socială si 
economică a comunitătilor preistorice din zonă, 
reconstituirea mediului preistoric din zonă prin 
analize polinice într-unul din lacurile naturale din 

iunie – septembrie 
(2013-2014) 

- University of Michigan Museum of 
Anthropology 

50000 lei 
(fonduri 
parteneri) 
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zonă, crearea unei baze de date GIS pentru 
peisajele din epoca bronzului în judetul Alba. 

6. „Repertoriului 
periodicelor străine 
intrate în bibliotecile 
din România” 

Completarea bazei de date naţionale referitoare la 
periodicele străine 

Pe parcursul 
anului 
(2012-2016) 

Biblioteca Naţională a României 1000 lei 

7. „Catalogul cărţilor 
străine intrate în 
bibliotecile din 
România” 

Completarea bazei de date naţionale referitoare la 
cărţile străine 

Pe parcursul 
anului 
(2012-2016) 

Biblioteca Naţională a României 1000 lei 

8. Bibliografia completă 
a periodicelor vechi 
(1780-1946) din 
Biblioteca veche a 
muzeului albaiulian. 

Realizarea unui catalog al periodicelor vechi 
existente în Biblioteca veche a muzeului 
albaiulian 

Pe parcursul 
anului 
(2012 – 2014) 

DJCPN Alba 1000 lei 

9. Cărţile didactice de 
secol al XIX-lea din 
colecţia Bibliotecii 
Muzeului Naţional al 
Unirii. Valenţe 
lingvistice şi educative  

Cercetarea şi valorificarea manualelor şcolare din 
sec XIX aflate în colecţia Bibliotecii Muzeului 
Naţional al Unirii. 

Pe parcursul 
anului 
(2012 - 2013). 

DJCPN Alba 1000 lei 

10. A cunoaste, a iubi 
patrimoniul cultural al 
judetului Alba.  

Cercetarea etnografică si valorificarea turistică a 
expozitiilor etnografice ale judetului Alba 

Pe parcursul 
anului 
(2012 – 2016) 

- Colectiile etnografice din judet 80.000 lei 

11. Pictura românească în 
judetul Alba până la 
mijlocul secolului al 
XIX lea. 

Studierea zugravilor si a produselor artistice ale 
acestora, care au activat si au pictat în judetul 
Alba subiecte religioase (icoane, interioare de 
biserici, cruci, prapori etc.) 

Pe parcursul 
anului 
(2012 – 2013) 

- DJPCN Alba 
- Arhiepiscopia ortodoxă de Alba Iulia 

2000 lei 

12. Monumente de cult din 
patrimoniul cultural al 
judeţului Alba.  

Studierea monumentelor de cult pe zone (Sebes, 
Alba Iulia, Aiud, Blaj etc.) în urma cărora se poate 
redacta volume zonale referitor la acestea. 

(2012 – 2013) - DRPI din cadrul CJ Alba 
- DJPCN Alba 
- Arhiepiscopia ortodoxă de Alba Iulia 

12 000 lei 
(fonduri 
CJ Alba) 

13. Proiectul international 
“Centre de putere in 
sud-estul Europei: 

Cercetarea interdisciplinară a sitului de la Teleac 
si propunerea unor modele sociale valabile pentru 
civilizatia epocii fierului din Transilvania 

2013-2015 Institutul Arheologic German –Eurasien 
Abteilung Berlin 
Universitatea din Mainz (Germania) 

250 000 
lei/an 
(finantare 
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Aşezarea fortificata de 
la Teleac “ 

DAI) 

14. Conştiinţă şi acţiune 
la românii din 
Transilvania în 
secolele XIX-XX. 

Studierea factorilor si a faptelor care au dus la 
formarea României moderne 

2013-2016 - DJPCN Alba 
 

5000 lei 

15. Colecţii şi colecţionari Identificarea si studiul colectiilor particulare 
existente în judetul Alba sau din tară, în 
conexiune cu istoria judetului Alba 

2013-2016 - DJPCN Alba 
- colectionari particulari 

5000 lei 

 
5. Program de cercetare sociologică. 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1 Profilul vizitatorilor – 
Percepţii, opinii, 
particularităţi,  ale 
vizitatorilor veniţi la 
Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia 

Se urmăreşte creionarea profilului vizitatorului, 
modificări ale percepţiei sale asupra muzeului, 
oraşului şi a judeţului şi identificarea 
oportunităţilor de valorificare şi de îmbunătăţire a 
activităţii muzeului. 

Pe tot parcursul 
anului 

 1000 
lei/an 

2. Percepţii opinii şi 
sugestii ale 
vizitatorilor – o mini 
cercetare sociologică  

Realizarea unei cercetări sociologice cu aplicaţie 
asupra unor expoziţii temporare 

Pe parcursul 
anului 

 1000lei/an 

 
6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (expoziţii). 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. Biblioteci în 
Bibliotecă. II. Fonduri 
de carte din Biblioteca 
Muzeului Naţional al 
Unirii (sec. XIX-XX). 

Realizarea unei expoziţii temporare menită 
culturalizării publicului beneficiar constituit din 
cadre didactice (universitare, pre-universitare), 
studenţi, elevi, iubitori de cultură, în general 

oct 2012 DJCPN Alba 10.000 lei 

2. Regii României Mari 
la Alba Iulia- 90 de ani 
de la încoronarea 

Evocarea acestui eveniment important al istoriei 
României si  a oraşului Alba Iulia  
 Expunerea de imagini si documente legate de 

12-15 octombrie 
2012 

DJCPN Alba 16.300 lei 
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Reginei Maria si a 
regelui Ferdinand la 
Alba Iulia 

festivitatea de încoronare a regilor României in 
octombrie 1922 si imaginii legate de prezenta 
regilor in Alba Iulia 
Publicarea unui volum de imagini si documente 
din arhiva proprie legate de prezenta regilor 
României la Alba Iulia in perioada interbelica 

3. Drumuri si poteci - în 
spaţiu şi timp 

Realizarea unei expoziţii tematice privind 
contactele dintre spatiul transilvănean si diverse 
regiuni ale Europei, începând din preistorie si 
până în perioada medievală si itinerariile folosite 
pentru realizarea acestora. 

18 octombrie 
2012 

ICR Bucureşti, Asociaţia RPER, AFCN 30000 lei 
(fonduri 
ICR) 

4. Corpul didactic din 
Judeţul Alba si Marea 
Unire 

Expunere de documente si fotografii din colecţia 
MNUAI 
realizarea unui pliant al expoziţiei 

30 noiembrie 
2012 

DJCPN Alba 3000 lei 

5. Salonul international 
de machete. (2012 -
2016) 

Organizarea unei expozitii de machete statice la 
scară fidele cu originalul a unor machetisti din 
România si străinătate 

30 noiembrie 
2012 (2013) 

- Institutia Prefectului Judetul Alba 
- Primăria si Consiliul Local Alba Iulia 
- DJCPN Alba  
- Asociatia Machetistilor Alba 

10000 
lei/an 
parteneri 

6. Expozitii dedicate 
Zilei Nationale a 
României 

Expozitii realizate în cinstea zilei nationale a 
României 

noiembrie 2012 
(2013-2016) 

- Institutia Prefectului Judetul Alba 
- Primăria si Consiliul Local Alba Iulia 
- DJCPN Alba  

10000 lei 
parteneri 

7. Exponatul lunii Aducerea in atenţia publicului a cate unui exponat 
din patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia 

în fiecare lună DJCPN Alba 12000 
lei/an 

8. Personalităti ale 
secolului XX: Dănilă 
Papp 

Evocarea printr-o expozitie a personalitătii si 
activitătii lui Dănilă Papp  

februarie 2013 DJCPN Alba 
Arhivele Nationale Serviciul Judetean 
Alba 

10 000 lei 

9. Aspecte ale medicinii 
în judetul Alba de-a 
lungul timpului 

Promovarea patrimoniului MNUAI si aducerea la 
cunostinta publicului a unor aspecte mai putin 
cunoscute ale medicinii de-a lungul istoriei 

martie – aprilie 
2013 

DSP Alba 
Muzeul de Istorie Aiud 
Muzeul Municipal Sebes 

10 000 lei 

10. Fecioarele înlăcrimate 
ale Transilvaniei 

Promovarea activităţii MNUAI 
Atragerea interesului publicului asupra 
fenomenului reprezentat de lăcrimarea icoanelor 
şi asupra patrimoniului rezultat în urma acestui 
fenomen miraculos 

mai-septembrie 
2013 

Complexul Muzeal Bistrita-Năsăud 
Arhiepiscopia Ortodoxă a Clujului 

2000 lei 
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11. ”Re-Găsiri. Revoluţia 
paşoptistă din 
Transilvania în 
imagini şi documente” 

Prezentarea în faţa publicului albaiulian, şi nu 
numai, a unei părţi dintr-o generoasă colecţie a 
muzeului albaiulian în scopul înţelegerii de către 
vizitatori, prin imagine şi document, a conceptelor 
de conştiinţă naţională, comunitară, a principiilor 
care au stat la baza constituirii României moderne.

mai 2013 DJCPN Alba 
Primăria Municipiului Alba Iulia 

8000 lei 

12. Războinici şi suite 
militare în 
Transilvania secolelor 
VII-IX 

Expozitia încearcă să reconstituie statutul 
războinicului la popoarele migratoare din Europa 
Evului Mediu timpuriu pe baza descoperirilor 
arheologice din Transilvania. 

Mai-august 2013 Academia Română 
Muzeul National de Istorie a României 
Muzeul National de Istorie al 
Transilvaniei 
Muzeul National Brukenthal 
Muzeul Judetean Mures 

15 000 lei 
Academia 
Română 

12.  Din patrimoniul 
muzeal albaiulian: 
Tipărituri româneşti şi 
străine (Sec. XVI-XXI) 

Culturalizarea publicului larg şi sensibilizarea 
specialiştilor în legătură cu valorile bibliofile 
aflate în patrimoniul Muzeului Unirii din Alba 
Iulia. 

iunie 2013 DJCPN Alba 
Primăria Municipiului Alba Iulia 

17500 lei 

13. Cercetări arheologice 
în castrul Leg XII Gem 
de la Apulum 

Expunerea către public a rezultatelor cercetării 
arheologice din castrul roman prilejuite de 
reabilitarea căilor de acces în cetatea din Alba 
Iulia din anul 2011. 

Mai – iunie 2013 Primăria Municipiului Alba Iulia  
Group Corint 
DJCPN Alba 

40000 lei 
(30000 lei 
finantare 
parteneri) 

14. Arta fotografiei la 
începutul secolului 
XX. Stereografia 

familiarizarea publicului cu o descoperire care 
ţine de istoria ştiinţei, mai precis de istoria 
fotografiei şi a promovării prin imagine 

august -
septembrie 2013 

DJCPN Alba 
Primăria Municipiului Alba Iulia 
Colectionari din judetele Alba, Sibiu si 
Brasov 

12 000 lei 

15. Necropola de epoca 
bronzului de la Sebes 
”Între Răstoace” 

Expunerea către public a artefactelor descoperite 
în cel mai mare cimitir apartinând culturii 
Wietenberg din România apărut ca urmare a 
constructiei autostrăzii Orăstie - Sibiu 

octombrie 2013 DJCPN Alba 
 

10 000 lei 

16. Secvenţe plastice 
albaiuliene: 
Reprezentări istorice. 
Pictură. Sculptură. 
Medalistică. 

Manifestare inedită, care va pune în valoare şi va 
populariza în premieră, reprezentările plastice cu 
tematică istorică din perimetrul municipiului Alba 
Iulia, cu scopul educării şi sensibilizării artistice a 
publicului receptor (elevi, studenţi, public matur 
iubitor de cultură şi artă). 

noiembrie- 
decembrie 2013 
 

DJCPN Alba 
Prefectura Alba 
Primăria Municipiului Alba Iulia 

20.000 lei 

17 Vesminte preotesti din Expunerea către publicul larg a unor aspecte de decembrie DJCPN Alba 10000 lei 
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secolul al XIX-lea si 
începutul secolului XX 

ritual bisericesc din secolul al XIX – lea si 
începutul celui următor 

Arhivele Nationale Serviciul Judetean 
Alba 

 
7. Program de promovare a artei contemporane (pictură, sculptură etc.) şi a artei fotografice. 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. Expoziţii de artă cu 
ocazia organizării 
taberei internaţionale 
„InterArt” 

Expunerea către publicul larg a lucrărilor unor 
pictori contemporani străini mai putini cunoscuti 
în România 
O pledoarie pentru înfiintarea unui muzeu de artă 

August 2013 
(2014-2016) 

Fundatia InterArt 
DJCPN Alba 

8000 lei 

2. Expozitie 
internatională de 
pictură personală 
Kingsley Nwabia 
(Nigeria)  

Expunerea către publicul larg a lucrărilor unui 
pictor contemporan din Nigeria mai putin 
cunoscut în România 
O pledoarie pentru înfiintarea unui muzeu de artă 

mai 2013 Fundatia InterArt 
DJCPN Alba 
Biblioteca Judeteană ”Lucian Blaga” 
Alba Iulia 

4000 lei 

3. Salonul pictorilor 
UAP Bucuresti 

Schimb intercultural între pictorii din Alba si cei 
ai UAP din Bucuresti 
O pledoarie pentru înfiintarea unui muzeu de artă 

iunie 2013 UAP Alba 4000 lei 

4. Expozitie 
internatională de 
pictură personală 
Cozmolici Victoria 
(rep. Moldova) 

Expunerea către publicul larg a lucrărilor unui 
pictor contemporan din Rep. Moldova mai putin 
cunoscut în România 
O pledoarie pentru înfiintarea unui muzeu de artă 

mai 2013 Fundatia InterArt 
DJCPN Alba 
Biblioteca Judeteană ”Lucian Blaga” 
Alba Iulia 

4000 lei 

 
8. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (simpozioane, seri muzeale, conferinţe, expuneri). 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. Unitate, continuitate şi 
independenţă în istoria 
poporului român. 94 
(95, 96, 97, 98) de ani 
de la Marea Unire 
(1918-2012(-2016)) 

Prezentarea celor mai noi informaţii în domeniul 
cercetării istoriei naţionale 

Noiembrie 2012 
(2013-2016) 

Prefectura Alba, Primăria Alba Iulia,  
DJCPN Alba 

25000 lei 

2 Conferinta natională: 
In memoriam Ion 

Realizare unei simpozion naţional dedicat atât 
memoriei luptătorului anticomunist Ion Gavrilă 

Mai 2013 DJCPN Alba 10 000 lei 
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Gavrilă Ogoranu  Ogoranu, dar şi unor teme istorice legate de 
comunismul românesc 

3. Simpozionul 
International Dying 
and Death in 18th-21st 
Centuries Europe: 
Refiguring Death in 
Europe  

Dezbatere internatională asupra muririi si mortii 
sub diferite aspecte: istoric, sociologic, religios, 
medical etc. 

Septembrie 
(2013-2016) 

-Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia 
-Radboud University Nijmegen,  
-Ariodante Fabretti Foundation 

40 000 
lei/an 

4. The 13th International 
Colloquium on Roman 
Provincial Art. 
Bucharest – Alba Iulia 
– Constanta  

Punerea în circulatie a celor mai noi studii asupra 
artei provinciale romane 

28.05 – 
02.06.2013 
 

- Institutul de Arheologie ”Vasile 
Pârvan” Bucuresti 
- Muzeul de Istorie Natională si 
Arheologie Constanta 
- Muzeul National de Istorie a României 
Bucuresti 

60000 lei 

5. Conferinţa 
internaţională Alcohol 
Consumption – 
Historical and Social 
Issues (2014, 2016) 

Dezbatere internatională asupra consumului de 
alcool sub diferite aspecte: istoric, sociologic, 
religios, medical etc. 

octombrie Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia 

40 000 
lei/an 

6. Simpozion national: 
Războinici şi suite 
militare în 
Transilvania secolelor 
VII-IX 

Dezbatere asupra statutului războinicului la 
popoarele migratoare din Europa Evului Mediu 
timpuriu pe baza descoperirilor arheologice din 
Transilvania. 

mai 2013 Academia Română 20 000 lei 
(15000 lei 
Academia 
Română) 

 
9. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate) 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. APULUM  Valorificarea cercetării ştiinţifice noiembrie  30 000 lei 
 
10. Program de popularizare a cărţii (lansări de carte): 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. Lansări de carte Facilitarea interacţiunii dintre cititori şi autori de 
volume 

Pe parcursul 
anului 

Biblioteca judeteană ”Lucian Blaga” 
Alba Iulia 

1000 lei 
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DJCPN Alba 
11. Program de conservare-restaurarea patrimoniului cultural naţional mobil. 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1-2. Proiect de restaurare 
conservare a cărţii 
vechi 
Proiect de restaurare 
conservare a ceramicii, 
textilelor şi metalelor 

conservarea – restaurarea patrimoniului cultural 
naţional mobil aflat în administrare, dar şi cel aflat 
la alţi deţinători: muzee, persoane fizice, culte 
religioase, pe baza unor contracte de prestări 
servicii, care vor completa bugetul instituţiei cu 
sume importante 

Pe parcursul 
anului 

 10000 lei 

12. Program de evidentă si clasare a patrimoniului cultural naţional mobil. 
Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. Clasare bunurilor 
culturale 

Pe baza unui studiu aprofundat al artefactelor 
existente în Muzeu se vor întocmi documentaţii 
complexe şi complete pe baza cărora bunurile vor 
fi clasate în categoria juridică Tezaur sau Fond 
sporind astfel baza de bunuri culturale clasate în 
special în Tezaur în vederea organizării în viitor a 
unei camere de tezaur vizitabilă, care se vor 
bucura de o protecţie juridică mai mare. 

Pe parcursul 
anului 

 3000 

2. Evidenta bunurilor 
culturale 

Înregistrarea în registrele de inventar, în urma 
studierii si restaurării a artefactelor intrate în 
muzeu pe diferite căi 

Pe parcursul 
anului 

 3000 lei 

13. Program de promovare a imaginii muzeului si a patrimoniului său prin alte manifestări culturale: 
Nr. 
Crt. 

Activitatea Obiective Data şi locul 
desfăşurării 

Parteneri Buget 
estimat 

1. Noaptea Muzeelor. 
Noaptea în care istoria 
prinde viaţă 

Promovarea intensivă a patrimoniului cultural 
istoric al muzeului, dar şi al oraşului şi judeţului. 
Atragerea de voluntari 

mai 
(2012-2016) 

Asociatia Prietenii Muzeului 
Primăria Municipiului Alba Iulia 
Societăti media 

10000 lei 

2. Gala Prietenii 
Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia 

Consolidarea relaţiilor de colaborare cu partenerii 
muzeului 

decembrie 
(2012-2016) 

Asociaţia Prietenii Muzeului Unirii 10000 lei 

 
 



e.4. alte evenimente, activităţi13, specifice instituţiei planificate pentru perioada de management;  
 
1. Program de promovare a imaginii muzeului si a patrimoniului său prin alte manifestări culturale: 
Promovarea intensivă a patrimoniului cultural - istoric al muzeului, dar şi al oraşului şi judeţului. 
Atragerea de voluntari prin proiectul ”Noaptea muzeelor. Noaptea în care muzeul prinde viată” si 
consolidarea relatiilor de colaborare cu partenerii muzeului prin proiectul ”Gala Prietenii muzeului” 
 
F. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor 
financiare necesare de alocat de către autoritate: 
 
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 4 ani si 3 luni, 
corelată cu resursele financiare necesare de alocat din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de 
către Consiliul judeţean Alba 
 
1. Indicatori economici prevederi: 

 
Nr. 

Crt  2013 
(mii lei) 

2014 
(mii lei) 

2015 
(mii lei) 

2016 

1. Venituri proprii 
(totalitatea surselor atrase) 

750 750 750 750 

2. Subvenţii/alocaţii 1800 1800 1800 1800 
3.  Cheltuieli totale  

din care: 
2550 2550 2550 2550 

 Cheltuieli de personal 1977 1977 1977 1977 
180 180 180 180 

105 105 105 105 

 -Cheltuieli de întreţinere 
-Cheltuieli pentru programe şi 
studii 
 
– cheltuieli de capital 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

    

70,59% 70,59% 70,59% 70,60% 

4. Cheltuieli pe beneficiar, din 
care 
– din subvenţie 
– din venituri proprii/surse 
atrase 

29,41% 29,41% 29,41% 29,40% 

 
2. Gradul de acoperire din resurse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 
 

2013 2014 2015 2016 
29,40% 29,40% 29,40% 29,40% 

 
3. previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menţionarea surselor 
vizate: 
 
 2010 2013 2014 2015 2016 
Bilete intrare în muzeu 122.719 lei 132 219  lei 138 469 lei 143 719 lei 148 969 lei 
Cercetări arheologice 183.437 lei 468 784 lei 457 781 lei 441 531 lei 425 281 lei 
Vânzări produse 84.090 lei 95 247 lei 100 000 lei 110 000 lei 120 000 lei 
Restaurare  22.221 lei 8 000 lei 9 000 lei 10 000 lei 11 000 lei 
Alte venituri (inclusiv 
sponsorizări) 

29.819 lei 44750 lei 44750 lei 44750 lei 44750 lei 

                                                            
13 Programe, după caz,  proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din 
activitatea curentă a instituţiei dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor şi 
obiectivelor manageriale.  
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4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 
 
2013 2014 2015 2016 
77,53% 77,53% 77,53% 77,53% 
 
5. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 
 
2013 2014 2015 2016 
0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 
Notă: în previziuni nu este cuprins programul de investiţii 
 
6. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie: 
 
2013 2014 2015 2016 
91,05% 91,05% 91,05% 91,05% 
 
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor14 aferente proiectelor (din programele propuse) prin 
realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate15 în proiecte, pentru întreaga 
perioadă de management16. 
 

Informaţiile pot fi urmărite în Anexa 2 şi punctul f1 unde sunt specificate detaliat cu sumele 
necesare derulării proiectelor propuse. 
 
f.3. proiecţia17 veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei. 

 
Informaţiile pot fi urmărite în Anexa 3 şi punctul f1 unde sunt specificate detaliat sursele şi 

cuantumul veniturilor proprii preconizate de a fi realizate de Muzeu 
 
 
 

                                                            
14 Conform tabelului din anexa nr. 1 la caietul de sarcini: tabelul valori de referinţă. 
15 Conform tabelului din anexa nr. 2 la caietul de sarcini: tabelul investiţiilor în programe. 
16 Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie 
extrem de utilă care va sta la baza negocierii  clauzelor  contractului de management şi  a programului minimal 
anual. 
17 Conform tabelului din anexa nr. 3 la caietul de sarcini: tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de 
bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate. 



ANEXA nr. 1 la caietul de sarcini 
 
TABEL  VALORI DE REFERINŢĂ1:  
 
 

Categorii de 
investiţii în proiecte2 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte 
din perioada precedentă3(de la 2009 la 
2012)  

Limite valorice ale investiţiei în proiecte 
propuse 4 pentru perioada de management  
(de la 2012 la 2016)  

(1) (2) (3) 
Mici (de la 1 leu  până la 14 999 lei) (de la 1 leu  până la 14 999 lei) 
Medii (de la 15000  până la 29999 lei) (de la 15000  până la 29999 lei) 
Mari Peste 30000 lei Peste 30000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul 
III.5.1. din caietul de sarcini (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de 
calcul pentru proiecţia financiară şi 2. limite superioare de cheltuieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.  
2 Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte. 
3 În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5.1. din caietul de sarcini (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). 
4 Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp 
prestabilit (perioada de management). 
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ANEXA nr. 2 la caietul de sarcini 
TABELUL  INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME5 

TOTAL 8 
Investiţia în 

program 

 

(1)  
Categorii de 
Investiţii 6 
în proiecte 

Nr. De proiecte 
în primul an 

(anul 2013) 

Investiţie 7 în 
Proiecte  

primul an 
(anul 2013) Primul an  

(0) (1) (2) (3) (4) (7)  

(Mici)  …. lei   
(Medii) …. lei   

 

(2) 
Programul a)….9 

(Mari) …. lei   

  

1. Program didactico-pedagogic şi 
educaţional. 

8 mici 
1 medii 9 61000 lei 61000 lei  

2. Program de promovare a culturii – 
arta spectacolelor. 2 mici 2 2000 lei 2000 lei  

3. Program de promovare turistică a 
patrimoniului cultural naţional din 
judeţului Alba. 

3 mici 
 3 12000 lei 12000 lei  

4. Program de cercetare a 
patrimoniului cultural deţinut de 
Muzeu sau existent în judeţul Alba. 

9 mici 
2 medii 
4 mari 

15 483000 lei 483000 lei  

5. Program de cercetare sociologică. 2 mici 2 2000 lei 2000 lei  

6. Program de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional 

10 mici 
3 mediu 14 186500 lei 186500 lei  

                                                 
5 Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor 
materiale aferente Programelor propuse, pentru întreaga perioadă a managementului. 
6 Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele  (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 1.). 
7 Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie. 
8 Se calculează valoarea totală,  pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru 
care este întocmit proiectul de management. 
9 Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al 
proiectului de management. 
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(expoziţii) 1 mare 
7. Program de promovare a artei 

contemporane (pictură, sculptură 
etc.) şi a artei fotografice. 

4 mici 4 20 000 lei 20 000 lei  

8. Program de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional 
(Simpozioane, seri muzeale, 
conferinţe, expuneri) 

1 mic 
2 mediu 
3 mari 

6 195000 lei 195000 lei  

9. Program de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional (cărţi 
şi volume publicate) 

1 mic 
 1 30000 lei 30000 lei  

10. Program de popularizare a cărţii 
(lansări de carte) 1 mic 1 1000 lei 1000 lei  

11. Program de conservare-restaurarea 
patrimoniului cultural naţional mobil. 2 mici 2 10000 lei 10000 lei  

12 Program de evidență și clasare a 
patrimoniului cultural naţional mobil. 2 mici 2 6000 lei 3000 lei  

13. Program de promovare a imaginii 
muzeului și a patrimoniului său prin 
alte manifestări culturale 

2 mici 2 20000 lei 20000 lei  

(3) TOTAL10 , 
63 programe 
din care: 

Mici: 47 
Medii: 8 
Mari: 8 

Total nr. proiecte în 
primul an 

63 

Total 1 028 500 
(Lei), 

Din care: 

1 028 500 
lei 

-
(4) 

Surse atrase11 - - 

526 000 lei 
(Fonduri europene, 
Universitatea 
Mainz, Institutul de 
Arheologie Berlin, 

526 000 lei -

                                                 
10 Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), . 
11 Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop 
realizabil auto-propus, privind atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea Autorităţii. 
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Ministerul 
Educaţiei şi 
Cercetării prin 
ANCS, Ministerul 
Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului 
Naţional, Primăria 
Municipiului Alba 
Iulia, DJCCPCN 
Alba, Academia 
Română, Fonduri 
private) 

(5) Bugetul autorităţii12 - - 502 500 lei 502 500 lei -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate. 
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ANEXA nr. 3 la caietul de sarcini 
TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE 
BILETE/TARIFE PRACTICATE 
 

 nr. de 
proiecte13 proprii 

nr. de 
beneficiari14 

nr. de 
bilete15 

Venituri 
Propuse 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Anul de 
referinţă162010 

51 50 117 26275 122.719 lei 

Primul an: 2013 63 52 117 27 275 132 219 lei 
2014 64 54 117 28 275 138 469 lei 
2015 65 56 117 29 275 143 719 lei 
2016 66 58 117 30 275 148 969 lei 

Total17 
Anii (2013-2016) 

258 220 468 115 100 564 376 lei 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc. 
14 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care 
accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii. 
15 Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de 
valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare zero lei). 
16 Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de sarcini, completate, după caz cu informaţii solicitate de la instituţie. 
17 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii  realizate din activitatea de bază. 
 

39 
 



ANEXA 4 - detalierea capitolului d2 din proiectul de management:  
Analiza comparativă18 a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după 

caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:  
 

Nr. 
crt. Programul Tip proiect Denumire proiect19 DevizEstimat Deviz realizat 

1. proiecte mici 1. Comunismul şi Ţăranii 100 lei 100 lei 
 2. Amintiri din Paradis 100 lei 100 lei 
 3. Pictori din judeţul Alba: Avram Mentzel, Traian Achim şi 

Silviu Costin 
100 lei 100 lei 

 
 4.-7. Colecţii şi colecţionari. Oameni şi locuri din judeţul Alba. 

Colecţia Cristian Florin Bota.- la Alba Iulia, Aiud, Teiuș, Blaj 
15 000 lei Cheltuieli suportate de 

parteneri 
 8. -9.Pe drumurile romane din Ţara Moţilor – la Sibiu, Alba Iulia 10000 lei Cheltuieli suportate de 

parteneri 
 10. Simboluri creștine 100 lei 100 lei 
 

 

11. Anno Domini 100 lei 100 lei 
 12 Regii României Mari la Alba Iulia – 130 de ani de la 

proclamarea regatului României 
100 lei 100 lei  

 13. Erotism şi magie din preistorie până în epoca romană. 15000 lei 1000 lei 
 14. Expoziție de gravură 100  lei 100  lei 
 15. Relaţii culturale româno-franceze oglindite în patrimoniul

muzeului albaiulian (sec. XVI – XXI) 
6000 lei 1000 lei 

 16. Arheologie locală-arheologie europeană: o jumătate de secol 
de cercetări arheolgice la Teleac. 

10000 lei 100 lei buget propriu, 
restul  fonduri 
parteneri 

 17. Vocea de departe. Incursiune în lumea comunicării. 2000 2000 lei 
 18. Arhitectura tradiţională din judeţul Alba. 3500 lei 100 lei, restul  fonduri 

CJA  
 19. Imaginar și Iluzie. 0 Cheltuieli suportate 

parteneri 
 20. Cercul micilor iconari 2010-2011. 1000 lei 1000 lei 
 

Program de valorificarea 
patrimoniului cultural naţional - 
expoziţii 

 

21. Biblioteci în Bibliotecă. Fonduri de carte din biblioteca 
muzeului albaiulian (sec. XIX-XX) 

13000 lei 1500 lei 

                                                 
18 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în  proiecte (mici/medii/mari).  În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi 

menţionarea separată, în coloana (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect în parte. 
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 22. Obiecte textile salvate prin restaurare – conservare. 10000 lei Cheltuieli parteneri 
 23. Astra şi Marea Unire. 1000 lei 1000 lei 
 24. Războiul Rece 1500 lei 1500 lei 
 25. 50 de ani de săpături arheologice la Piatra Craivii 15000 lei 1000 lei/ restul 

parteneri 
 26. Meşteşugurile rromilor din judeţul Alba 10000 lei Cheltuieli parteneri 
 27. Jertfa zidirii. Oameni şi conştiinţe în veacul al XIX-lea

transilvănean 
1000 lei Cheltuieli suportate 

de parteneri 
 28. Memoria Astrei – Astra 150 de ani 10 000 lei 1000 lei 
 29. O istorie în imagini 100 lei 100 lei 
 30. Expoziție de mărțișoare cu vânzare 1000 lei 1000 lei 
 31. 130 de ani de presă românească în județul Alba: ”Unirea” de

la Blaj 
0 lei Cheltuieli suportate de 

parteneri 
 32. Tezaur de artă veche românească. Opere ale unor pictori 

transilvăneni din secolul XVIII 
100 lei 100 lei 

 33. Obiecte, cărți și manuscrise personale ale lui Ignac 
Batthyany 

0 Cheltuieli suportate de 
parteneri 

 34. Expoziţia de icoane a Protopopiatului Ortodox Aiud 100 lei 100 lei/ restul parteneri 
 35. Pâinea cea de toate zilele…, 100 lei 100 lei/ restul parteneri 
 36. Samoilă Mârza, fotograful care a imortalizat Unirea de la 1 

Decembrie 1918 
0 lei Cheltuieli suportate de 

parteneri 
 37. Palatul Guvernatorului Daciei Romane de la Apulum. O 

redescoperire a patrimoniului 
100 lei 100 lei/ restul 

cheltuielilor suportate 
de parteneri 

 38. Crăciunul ieri și azi 0 Cheltuieli parteneri 
 39. Cercul micilor iconari -  pavilionul Cj Alba 0 Cheltuieli parteneri 
 40. Cercul micilor iconari – la Cluj Napoca 100 100 lei/ restul parteneri 
 41. Anotimpurile satului tradiţional – Fotografia document 

etnografic 
100 lei 100 lei/ restul 

cheltuielilor suportate 
de parteneri 

 42. Cercul micilor iconari – la Palatul Parlamentului 30 lei 30 lei/ restul parteneri 
 

 

43. Retrospectiva Bienalei Intercontinentale de Grafică Mică. 0 lei Cheltuieli suportate de 
parteneri 

                                                                                                                                                                                                                         
19 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, această coloană (4), denumirea proiectelor, va conţine, după caz titlul producţiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor 
reprezentaţii), expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut) etc. 
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 44. Retrospectiva Taberelor Internaționale Inter-Art. 0 lei Cheltuieli parteneri 
 45. Les Latins 0 lei Cheltuieli parteneri 
 46. Salonul internațional de machete. 20000 Cheltuieli parteneri 
 47. Alba Iulia - capitala principatului autonom al Transilvaniei. 

Sec. XVI - XVII 
10000 lei Cheltuieli suportate de 

parteneri 
 48. Descoperiri arheologice din Germania 0 lei Cheltuieli parteneri 
 

 

49. Valori ale patrimoniului românesc. Podoabe și accesorii 
vestimentare din secolele X-XI. 

vezi 
proiectul cu 
același nume 

vezi proiectul cu 
același nume 

  50. Crucea în patrimoniu spiritual al judeţului Alba 4 000 lei 0 lei finanțare parteneri 
  51. Numitorul comun: moartea 1000 lei 0 lei finanțare parteneri 
  52. Regii României Mari la Alba Iulia 1000 lei 0 lei finanțare parteneri 
  53. Meşteşugurile rromilor din judeţul Alba 4000 lei 0 lei finanțare parteneri 
  54. „Valentin Petru Beca – Exerciţiu lichid. Supravieţuire între 

nodul din încheietură şi tâmplă” 
1000 lei 0 lei finanțare 

asigurată de parteneri 

  55. Reptile vii 2000 lei 0 lei finanțare 
parteneri 

  56. Cărţile copilăriei: manualele pentru şcoala primară 1000 lei 0 lei finanțare 
parteneri 

  57. Romania in primul război mondial 1000 lei 1000 lei 
  58. Mirajul Aurului 1000 lei 1000 lei 
  59. De la postbizantin spre barocul european 10 000 lei 2000 lei restul 

parteneri 
  60. Arta lemnului în judeţul Alba – Meşterul Constantin Perţa 1000 lei 1000 lei 
  61. China armonioasă. Aspiraţii şi vise 1000 lei 0 lei finanțare 

parteneri 
  62.-63. Convergenţe. In memoriam 1848-1849 în Transilvania 12 000  1000 lei restul de 

parteneri 
  64. Tragicul an 1940 în istoria românilor. 70 de ani de la 

Dictatul de la Viena 
1000 lei 0 lei 

  65. Obiceiuri de iarnă în jud Alba 8000 lei 0 lei finanțare 
parteneri 

  66. – 68. Cercul micilor iconari 3000 lei 1000 lei restul 
parteneri 
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  69. Relaţii culturale româno-italiene oglindite în patrimoniul 
muzeului albaiulian (sec. XVI – XXI) 

8 000 lei 0 lei finanțare 
asigurată de parteneri 

  70. Transilvanice şi cărţi străine în colecţii muzeale din Alba 
Iulia, Deva şi Zalău (sec. XVI – XIX) 

8000 lei 1000 lei restul 
finanțare asigurată de 
parteneri 

  71. Armata română în cele două războaie mondiale 1000 lei 0 lei finanțare parteneri 
  72. Reclame şi comerţ în Alba Iulia 1000 lei 0 lei finanțare 

parteneri 
  73. Et in Athos Ego/ Muntele sfinţit 1000 lei 0 lei 
  74. Evoluţia armelor din preistorie până în epoca modernă 5000 lei 5000 lei 
  75. Ceramică şi sculptură – Natură, Sensibilitate, Simbol – 

Cristian Sergiu Ianza 
1000 lei 1000 lei 

  76. Doi exploratori din judeţul Alba: Franz Binder şi Samuel 
Fenikel 

1000 lei 1000 lei 

  77. Biserica şi Marea Unire din 1 Decembrie 1918 14 000 lei 5000 lei 
  78. Activitatea muzeografică a lui Adalbert Cserni (1842–1916) 7 000 lei 1000 lei 
  79. – 82. „Arta Osului – din preistorie până în zorii evului 

mediu” 
24000 lei 0 lei 

  83. Remember Decembrie 1989 2000 lei 0 lei 
  84. 4 Artab  1000 lei 0 lei 

  85. Atelierul de icoane 1000 lei 1000 lei 

  86. “Pe drumurile romane din Ţara Moţilor” 12 000 lei 0 lei 
  87. Expoziție concurs de desene ale copiilor ”Sunt cetățean 

responsabil, sunt cool” 
1000 lei 0 lei 

  88. Un mărţişor de la muzeu 2000 lei 2000 lei 
  89. Școala de vară / Atelierul de icoane 2000 lei 0 lei 

  90. „ Beyond Borders” 4000 lei 0 lei 

  91. „Fuulcolor” 4000 lei 0 lei 

  92.–93. Jurnal de modă….Moda feminină la 1900 2x10 000 lei 0 lei finanțare parteneri 
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  94. Ceasuri și banii 0 lei 0 lei 
  95. „Coroplastica romană la Apulum” 7000 lei 0 lei/sponsorizări 
  96. „Tipărituri bălgrădene la ceas aniversar: Molitvelnicul, 

Chiriacodromionul, Bucoavna” 
7000 lei 0 lei 

sponsorizări 
  97. „Mihai Viteazul la Alba Iulia” 8000 lei 0 lei/sponsorizări 
  98. „Revoluţia de la 1989” 1000 lei 0 lei/sponsorizări 
  99. „Exemplare cu valoare patrimonială deosebită din colecţia 

Muzeului Naţional al Unirii” 
9000 lei 0 lei/sponsorizări 

  100. „Cărţi româneşti şi străine valoroase din colecţia Muzeului 
Naţional al Unirii şi cea personală – Gudor Botond 

9000 lei 0 lei/sponsorizări 

  101. Artă plastică: „Libertate” 5000 lei 0 lei 
  102. „Salonul Internaţional de  Machete Alba Iulia 2009” 10000 lei 0 lei/sponsorizări 
  103. „Casă pentru lumea de dincolo” 2000 lei 0 lei/finanțare parteneri 
  104. „225 de ani de la Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan” 5000 lei 0 lei/sponsorizări 
  105. „Atitudine şi implicare. Patrimoniul cultural de pe Valea 

Sebeşului” 
 0 lei 

 
  106. 1 Decembrie Ziua Naţională a României 2000 lei 0 lei/sponsorizări 

  107. Obiceiuri de iarna din Judeţul Alba 3000 lei 0 lei/sponsorizări 

  108. expoziţia permanentă a Protopopiatului Ortodox Aiud  0 lei/sponsorizări 
  109. Expoziţia etnografice din satul Tibru.  0 lei/sponsorizări 
 total: 109    
 Cele 13 brățări dacice și alte artefacte în premieră la Muzeul 

Național al Unirii Alba Iulia 
17000 lei 1000 lei restul sumei 

finanțare parteneri 
 Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei 20000 lei 100 lei restul parteneri 
 Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare 20000 lei 4783 lei/14360 lei 

fonduri AFCN total 
19143 lei 

 

proiecte medii 

Coroplastica, medalioane și tipare ceramic din colecțiile 
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

20000 lei 20000 lei finanțare 
RMGC 

   Salonul Internaţional de Machete Alba Iulia 2010 16 000 lei 16 000 
  Camee și geme din colecția Muzeului Național al Unirii Alba 

Iulia 
15 000 lei 3000 lei restul 

finanțare asigurată de 
parteneri 
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  „Regii României Mari la Alba Iulia” 16000 lei 0 lei Finanţare 
parteneri 

  „Aspecte edilitar-urbanistice la Alba Iulia înainte şi după Marea 
Unire” 

20000 lei 0 lei 

  „Descoperă arheologia urbană – Apulum 2007” 20000 lei 0 lei finanţare parteneri 
  Expoziţie internaţională „Cadrilaterul aurifer al Transilvaniei. 

Exploatările miniere de la Brad, Baia de Arieş, Băiţa şi Baia de 
Criş” 

20000 lei 1400 lei Diferenţa- 
partenerul german 

 Total:10    
 Proiecte mari Muzeele din România între clasic și modern. Proiecte muzeale 

(1990-2010) 
50 000 lei 2000 lei, Alte fonduri 

decât bugetul propriu 
  Gepizii. Războinici și artizani. 35 000 lei 1500 lei 
  „Poesie des Glaubens” 43 000 lei 0 lei 
  De la primele scrieri la multimedia. O scurta istorie a 

comunicării si mai mult 
43 000 lei 0 lei 

  Ori Antichi della Romania 430 000 lei 0 lei 
  „Comorile dacilor” 80000 lei 0 lei Finanţare 

parteneri 
  „Marea Unire” 50000 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Total: 7    
  Total: 109 

proiecte mici, 
10 proiecte 
medii, 7 
proiecte mari 

 1305430 lei 98773 lei 

2. Program de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional - 
simpozioane, sesiuni, colocvii, mese 
rotunde 

Comunismul şi Ţăranii Suma la 
expoziția cu 
același titlu 

 

 In Memoriam Ion Berciu (1904 -1986) 0  lei finanțare parteneri 
 In memoriam Ion Gavrilă Ogoranu 0 lei finanțare parteneri 
 

proiecte mici 

Valori ale patrimoniului românesc. Podoabe și accesorii 
vestimentare din secolele X-XI 

vezi 
proiectul cu 
același nume 

 

  Conferința ”Bod Peter în istoriografia central-europeană în 
secolul al XVIII-lea” (15 mai la Ighiu) 

1000 lei 0 lei 

 

 

total: 5    
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 Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român. 
93 de ani de la Marea Unire (1918-2011) 

25000 lei 11 000 lei /14000 lei 
Instituția prefectului 
Județul Alba 

 Identitate confesională și toleranță religioasă în secolele XVIII-
XXI (2011) 

20000 Finanțare parteneri 

 

proiecte medii 

Alcoholism: Historical and Social Issues (2011) 20000 lei 3910 lei/ restul 
parteneri 

   Simpozionul Național Unitate, continuitate şi independenţă în 
istoria poporului român. 92 de ani de la Marea Unire (1918-
2010). 

25 000 lei 16000 lei 

   Simpozionul Internațional Dying and Death in 18th-21st 
Centuries Europe: Refiguring Death in Europe (2010) 

20 000 lei 0 

  Simpozionul Internațional Alcoholism: Historical and Social 
Issues (2010) 

20 000 lei 0 

  Simpozionul Internațional Alcoholism: Historical and Social 
Issues (2009) 

20 000 lei 0 

  Conferința internațională Bibliologie și patrimoniu cultural 
național. ”Transilvanica” și cartea europeană din secolele XVI-
XVIII în biblioteci din România 

necunoscut 0 

  Conferința internațională: Historiographic Paradigm Change in 
the Ecclesiastical History of Transylvanian Principality (XVIth-
XVIIIth centuries). Genesis and Meanings of the Idea of Religious 
(2010) 

necunoscut 0 

  Dying and Death in 18th-21st Centuries  
Europe: Refiguring Death in Europe (2009) 

20 000 lei 0 

  Conferinţa internaţională: „Bibliologie şi Patrimoniu Cultural 
Naţional: Cercetarea şi perspectivele digitizării” 

25000 lei 0 lei Finanţat parteneri 

  Conferinţa internaţională: „Schimbarea de paradigmă din istoria 
ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea” 

25000 lei 0 lei finanțat parteneri 

 total: 12    
 Proiecte 

marii 
Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe: Refiguring 
Death in Europe (2010) 

45000 lei 1000 lei buget propriu, 
restul din bugetul CJ 
Alba și Ministerul 
Învățământului 

   Simpozion Naţional: Unitate, continuitate şi independenţă în 
istoria poporului român. 91 de ani de la Marea Unire (1918-
2009) 

30000 lei 4950 lei Diferenţa  
finanţată de DJCCPCN 
Alba 
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  total: 2    
  Total: 5 

proiecte mici, 
12 proiecte 
medii, 2 
proiecte mari 

 297000 lei 50860 lei 

3. Proiecte ştiinţifice și  
culturale de promovare a  
patrimoniului cultural naţional. 

Personajele istorice vin în satul tău. 6240 lei 6240 lei 

Repertoriului periodicelor străine intrate în bibliotecile din 
România (2009-2011) 

3000 lei 3000 lei 

Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din 
România.(2009-2011) 

1000 lei 1000 lei 

Șantierul arheologic Tărtăria 20 000 lei 5150 lei fonduri 
MCPN 

Program de cercetare etnografică (2009-2011) 9000 lei 9000 lei 
Conştiinţă şi acţiune politică în Transilvania (1848-1918) (2010-
2011) 

2000 lei 2000 lei 

Bibliografia completă a periodicelor vechi (1780-1946) din 
Biblioteca veche a muzeului albaiulian (2009-2011) 

3000 lei 3000 lei 

Cărţile didactice de secol al XIX-lea din colecţia Bibliotecii 
Muzeului Naţional al Unirii (2009-2011) 

3000 lei 3000 lei 

  

proiecte mici 

Profilul vizitatorilor – 2009 - 2011 – Percepţii, opinii, 
particularităţi, ale vizitatorilor veniţi la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia. 

21 000 lei 7000 lei 

Percepţii opinii şi sugestii ale vizitatorilor – o mini cercetare 
sociologică 

10 000 lei 1000 lei 

Percepția publicului vizitator despre proiectul Ținutele istoriei 10000 lei 5000 lei 

 

Pictura românească în județul Alba până la mijlocul secolului al 
XIX lea 

1000 lei 1000 lei 

 Noaptea Muzeelor 1000 lei 1000 lei 
 Șantierul arheologic Tibru. 10000 lei 260 lei 
 „Circulaţia monetară pe teritoriul judeţului Alba în antichitate” 10000 lei 0 lei Fonduri IAIA

Napoca 
total: 15    
proiecte medii    

  

 Depozitele de bronzuri din centrul şi sud-vestul României în 15 000 lei Buget parteneri 
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context european 
Cercetare arheologică de teren si aero fotografie in Transilvania 16000lei Buget parteneri 
Civilizaţia dacică în sud-vestul Transilvaniei – Cercetări 
arheologice la “Piatra Craivii” 

15000 lei 0 

 “Fragmente din universal credinţei româneşti”. (2009 – 2011) 40000 lei 0 
 Alburnus Major Project. 20000 lei 0 lei/Fonduri private 
 Repertoriul patronilor, editorilor, sponsorilor, tipografilor 

cărţilor vechi româneşti 
20000lei 0 lei Fonduri parteneri 

și MEC 
Total: 6    

TOPOI- Research Group AII 64500 lei 64 500 lei 
Apulum II – Cetatea Alba Carolina. Ravelinul Sf. Francisc de 
Paola (2009 -2011) 

105 000 24289,68543 (MCC) 

“Bronzul târziu în sud-vestul Transilvaniei: habitatul, 
exploatarea resurselor naturale şi metalurgia bronzului”(2009-
2011) 

126000 lei 84000 lei 

„Apulum Praetorium Consularis” (2010-2011) 30 000 lei 30 000 lei 
Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe 
(2009-2011) 

300 000 lei 100 000 lei 

Pe drumurile romane în Ţara Moţilor.(2010-2011) 60 000 lei Buget parteneri 
Cercetarea etnografică și valorificarea turistică a expozițiilor 
etnografice ale județului Alba/A cunoaște a iubi patrimonial 
cultural al județului Alba (2010-2011) 

200370 lei 200370 lei 

Studiu de evaluare a potențialului arheologic al perimetrului 
Parcul Custozza 

200000 lei 200000 lei 

Proiect de cercetare arheologică preventivă preventivă pentru 
Culoarul IV Pan-European 

1648000 lei 1648000 lei fonduri 
CNADR 

Proiecte mari 

Diagnoza arheologică pentru Culoarul IV Pan-European, pe 
teritoriul județului Alba 

42000 lei 42000 lei (MNIR) 

Valori ale patrimoniului românesc. Podoabe și accesorii 
vestimentare din secolele X-XI. 

32510 lei 32510 lei (28320 
AFCN) 

Personajele istorice pe urmele strămoșilor. 32278 lei 32278 lei (20 000 le
) 

 

Civilizația romană și medieval-timpurie pe teritoriul județului 
Alba. (2009-2011) 

90 000 lei Fonduri private 

  Acţiunea agenţilor distructivi şi antropici asupra artefactelor 
patrimoniale (arheologice şi arhitecturale). (2009-2010) 

80 000 0 (finanțare MEC) 

  

 Protecţia anticoroziva a bronzului arheologic: caracterizare 60 000 lei 0 (finanțare MEC) 
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interdisciplinara prin metode experimentale moderne.(2009-
2010) 

 Ținutele istoriei. 57401 lei 28800 (finanțare 
MCPN prin AFCN și 
DJCPN Alba 

 Șantierul arheologic Tărtăria. 30 000 780 
total: 16    
Total: 15 
proiecte mici, 
6 proiecte 
medii, 16 
proiecte mari 

 3396299 lei 2557177 lei 

4. Program de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional (cărţi 
şi volume publicate) 

Judeţul Alba. Ghid turistic 0 lei 0 lei 

Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei. Preliminarii la o istorie 
ilustrată a toleranţei religioase 

0 lei Buget expoziție 

Colecţii şi colecţionari. Oameni şi locuri în judeţul Alba. Colecţia 
Cristian Florin Bota 

0 lei Buget expoziție 

Re-memorări. Astra 150 0 lei Buget expoziție 
Catalogul colecţiei de icoane pe sticlă a Muzeului Naţional al 
Unirii Alba Iulia 

0 lei Buget CJ Alba 

File din existenţa unui romanist: Mariano Baffi (1910-1994) şi 
Alba Iulia. Evocări istorice, Corespondenţă, amintiri 

0 lei Buget Centrul 
Cultural Italian Alba 
Iulia 

  

proiecte mici 

Autobiografia generalului Vasile Barbu, fost comandant adjunct 
al Gărzilor naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, ca 
izvor istoric (1908- 1942) 

0 lei Buget Instituția 
Prefectului Județul 
Alba 

Şcoala primară românească din Transilvania (1850-1918) 0 lei Buget Prefectură 
Meşteşugurile rromilor din judeţul Alba 0 lei Buget expoziție 
Arhitectura tradiţională din judeţul Alba 0 lei Buget expoziție 
Ţara Secaşelor-Patrimoniu Cultural Naţional 0 lei Buget CJ Alba 
Mărturii etnografice. Mai aproape de cultură 0 lei Buget CJ Alba 
Proceedings of the Alcoholism: Historical and Social Issues 
Internationl Conference, second edition, Alba Iulia, Romania, 13-
15 October 2010 

0 lei Buget congres 

   

Alba Iulia- capitala principatului autonom al Transilvaniei. Sec. 0 lei Buget expoziție 
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XVI- XVII 
Coroplastica, medalioane și tipare ceramice din colecțiile 
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 

0 lei Buget expoziție 

Ţinutele Istoriei/Historical Outfits 0 lei Buget CJ Alba 
Valori ale patrimoniului românesc. Podoabe și accesorii 
vestimentare din secolele X-XI 

0 lei Buget proiect 

Pictura murală romană 0 lei  
 A. Ţuţuianu et alii, Meşteşugurile rromilor din judeţul Alba, 

Editura Altip, Alba Iulia 2010 
4000 0 lei 

 D. Giurgiu, Biserica şi Marea Unire din 1918, Alba Iulia, Ed. 
Altip, 2010 

7460 7460 

 G. Mircea et alii, Relaţii culturale româno-italiene oglindite în 
patrimoniul muzeului albaiulian (sec. XVI – XXI), Alba Iulia, 
Editura Altip, 2010.  

10000 lei 0 lei 

 Dicţionarul personalităţilor Unirii – reed., Alba Iulia, Ed. Altip, 
2010 

5000  0 

 J. Nicolae et alii, Crucea în patrimoniul spiritual al judeţului 
Alba, Editura Altip, Alba Iulia, 2010 

6000 0 

 A. Dumitran, E. Cucui, E. Mihu, S. F. Pop, Iacov Zugravul, 
Editura Altip, Alba Iulia, 2010 

10 000 0 

 Proceedings of the “Alcoholism: Historical and Social Issues” 
International Conference, first edition, Alba Iulia, Romania, 28-
29 August 2009, editors Marius Rotar, Tudor Roşu, supliment la 
Caiete de antropologie istorică, an VIII, 2009, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2010. 

9000 0 

 Proceedings of the “Dying and Death in 18th-21st Century 
Europe: Refiguring Death Rites in Europe” International 
Conference, 3-5 September 2010, editors Marius Rotar et alii, 
supliment la Annales Universitatis Apulensis, 2010. 

9000 0 

 Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu, Ierbarul lui Adalbert Cserni şi 
flora din împrejurimile Alba Iuliei (1864-1909), Alba Iulia, 
Editura Altip, 2010 

 0 

 Adalbert Cserni, O vizită la Apulum, Alba Iulia, Editura 
Reîntregirea, 2010. 

 0 

 Anuarul Apulum, XLVII, 2010. 15000 lei 13712 lei 
 A. Dumitran, Gh. Fleșer, I. Rustoiu, Monumente de cult din 

patrimoniul cultural al judeţului Alba. Zona Alba Iulia, Alba 
 0 
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Iulia, 2010. 
 Marius Rotar, Tudor Roşu, Helen Frisby (ed.), Proceedings of the 

Dying and Death in 18th-21st Century Europe International 
Conference. Second edition, Alba Iulia, 25-27 September 2009. 
Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2009. 

9000 lei 0 lei 
Fonduri  
ANCS 

 Pliantul publicitar al Centrului Naţional de Restaurare şi 
Conservare Carte Veche Alba Iulia, Alba Iulia, 2009. 

3000 lei 0 lei  
sponsorizări 

 Alexandru Ştirban, Catalogul Centrului Naţional de Restaurare şi 
Conservare Carte Veche Alba Iulia, Alba Iulia, 2009. 

10000 lei 0 lei Fonduri  
prefectura Alba şi 
DJCCPCN Alba 

total: 33    
proiecte medii Apulum, XLVIII 30 000 lei 23900 lei 
 I. Rustoiu, “Poesie des Glaubens”, Berlin, 2010 20 000 lei 0 
 I. Rustoiu et alii Corpul voluntarilor români din  Siberia (1918 – 

1920), Baia Mare, 2010 
20 000  0 

 I. Rustoiu et alii, Elie Bufnea, Revoluţia de eliberare  Naţională a 
Transilvaniei Unirea 1914 -1918, Baia Mare, 2010 

20 000 0 

 G. Mircea, D. Dreghiciu, Datoriile călugărilor a unora cătră alţii 
în viaţa lor cea de obşte, Chişinău, 1841, Alba Iulia, 2010, 
Editura Reîntregirea 

15 000 0 

 „Depozite de bronzuri preistorice din colecţia Brukenthal (II)“, 
Bibliotheca Bruhenthal, XLVII, (în colaborare), Editura Altip 
2010, 

20000 0 

 I. Mircea, Jurnal de modă. Moda feminină. 21 000 0 
 Gh. Fleşer, Alba Iulia şi monumentele sale în imagini de epocă. 20000 lei 0 lei Fonduri CJ Alba 
total: 8   total:23900 lei 
Total: 33 
proiecte mici, 
8 proiecte 
medii 

 259460 lei 56072 lei 

5.  Program didactico-pedagogic şi 
educaţional 

Școala de vară 0 lei Buget parteneri 

  

proiecte mici 

Să ne cunoaştem trecutul 0 lei 0 lei 
Întemeietorii Unirii 0 lei 0 lei 
Cercul micilor iconari (2009-2011 21 000 1500 lei restul 

sponsorizări 

   

Patrimoniul de ACASĂ 0 lei Buget CJ Alba 
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Lecţia de istorie în muzeu (2009-2011) 2000 lei 0 lei 
Alba Iulia – capitala de suflet a românilor 0 lei 0 lei 
Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă documentară 
centenară (2010-2011) 

2000 lei 1000 lei 

Pregătire profesională (2010 -2011) 20 000 lei 1000 lei restul 
parteneri 

Restauratori în devenire 700 lei 700 lei 
Premisele literare ale culturii românești, ateliere de lucru 1000 lei 1000 lei 
Medicii Cărților 0 lei 0 lei 
Povestea lui Horea spusă de Horea 0 lei 0 lei 
Micii ghizi 1000 lei 1000 lei 
Reeducare și reintegrare social 0 lei Buget parteneri 
Bobocei şi la muzeu. 10 000 lei 0 lei 

 Atelierul de icoane. (2009-2010) 20 000 lei 1 000 lei 
 Alba Iulia, oraşul nostru de altădată. (2009-2011) 20 000 lei 0 
 Vinerea studentului. 0 0 
 Restauratori în devenire 3000 1000 lei 
 Copii și Istoria. Repere de muzeologie aplicată pe înțelesul 

copiilor. 
0 lei 0 

 Să învățăm istoria împreună. 0 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Copii și Orașul Marii Uniri. 0 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Nu uita că ești român. 0 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Festivalul Național de Obiceiuri și Tradiții Populare ”La Porțile 

Apusenilor” 
0 lei 0 lei finanțare parteneri 

 Istoria văzută prin ochi de copii. 0 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Mâini dibace pe meleaguri transilvănene. 0 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Un mediu curat, o viață sănătoasă. Simpozionul ”Pro-Natura”. 0 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Zilele Școlii Liceului Sportiv Alba Iulia. 0 lei 0 lei finanțare parteneri 
 Să cunoaştem monumentele 3000 lei 0 lei/sponsorizări 
 Noi şi biblioteca. 2000 lei 0 lei/sponsorizări 
 Carte veşnic vie. 2500 lei 0 lei/sponsorizări 
 Tinerii restauratori ai Liceului de Artă din Alba Iulia 2000 lei 0 lei/sponsorizări 
Total: 33    

proiecte medii Cu gentuţa prin Muzeu. Grădiniţa faţă în faţă cu istoria. (2009-
2011) 

42 000 lei 1000 lei restul sponsori 
și parteneri 

Total: 1    
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Total: 33 
proiecte mici, 1 
proiect mediu 

 228700 lei 13200 lei 

6. Proiecte de promovare a culturii – 
arta spectacolelor 

Stagiunea teatrului Skepsis (2010-2011) 2000 lei 1000 lei 

Grupul Skepsis – 9 ani cu Skepsis 0 lei Buget parteneri   

proiecte mici 

Recital de muzică și poezie susținut de soprana Daniela Vlădescu 
și actrița Jeanine Stavarache 

0 lei Buget parteneri 

Recital de muzică și de poezie ”Pe-un picior de plai” susținut de 
soprana Bianca Ionescu și actrița Adela Mărculescu 

0 lei Buget parteneri 

Concert extraordinar de colinde – Corul de copii „Theotokos 
(2010-2011) 

0 lei Buget parteneri 

Iată vin colindătorii 0 lei Buget parteneri 

 

Teatrul Act – Nasul 0 lei Buget parteneri 
 Concert White City Band (25 noiembrie 2010, 15 decembrie 

2010) 
1000 lei 0 

 Recital de muzică susţinut în 01.12. 0 lei 0 
 Recital Gheorghe Zamfir şi invitaţii săi susţinut în 2010 0 lei 0 
 Concert extraordinar de colinde – Corul de copii „Theotokos” 28 

noiembrie 
0 lei 0 

  Festivalul de teatru pentru copii și oameni mari. 0 lei 0 
Total: 12    

  

Total 12 
proiecte mici 

 Total: 3000 
lei 

Total: 1000 lei 

7. Program de valorificare a 
patrimoniului cultural naţional - 
Lansări de carte 

Judeţul Alba. Ghid turistic 0 lei Buget parteneri 

Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei. Preliminarii la o istorie 
ilustrată a toleranţei religioase 

0 lei Buget expoziție 

Colecţii şi colecţionari. Oameni şi locuri in judeţul Alba. Colecţia 
Cristian Florin Bota 

0 lei Buget expoziție 

File din existenţa unui romanist: Mariano Baffi (1910-1994) şi 
Alba Iulia. Evocări istorice, Corespondenţă, amintiri 

100 lei 100 lei 

Autobiografia generalului Vasile Barbu, fost comandant adjunct 
al Gărzilor naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, ca 
izvor istoric (1908- 1942) 

0 lei Buget Instituția 
Prefectului Județul 
Alba 

  

proiecte mici 

Şcoala primară românească din Transilvania (1850-1918) 0 lei Buget Prefectura Alba 
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Meşteşugurile rromilor din judeţul Alba 0 lei Buget expoziție 
Arhitectura tradiţională din judeţul Alba 0 lei Buget expoziție 
Proceedings of the Alcoholism: Historical and Social Issues 
Internationl Conference, second edition, Alba Iulia, Romania, 13-
15 October 2010 

0 lei Buget simpozion 

Alba Iulia- capitala principatului autonom al Transilvaniei. Sec. 
XVI- XVII 

0 lei Buget expoziție 

Coroplastica, medalioane și tipare ceramice din colecțiile 
Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 

0 lei Buget expoziție 

Istoriografia cărților românești vechi din Transilvania (de la 
începuturi până la 1948) 

0 lei 100 lei 

Patria mea A4 0 lei Buget parteneri 
Cele patru anotimpuri. Proiecte de trecut 0 lei Buget parteneri 
Asasinarea lui Aldo Moro 0 lei Buget parteneri 
La Costituzione della Republica Italiana 0 lei Buget parteneri 

 

Bianca Ionescu – Flacăra din Mine 0 lei Buget parteneri 
 Meşteşugurile rromilor din judeţul Alba 0 0 
 Corpul voluntarilor români din  Siberia (1918 – 1920) 0 0 
 Elie Bufnea, Revoluţia de eliberare Naţională a Transilvaniei 

Unirea 1914 - 1918 
0 0 

 Jurnal de modă. Moda feminină 0 0 
 Iacov Zugravul 0 0 
 Proceedings of the “Dying and Death in 18th-21st Century 

Europe: Refiguring Death Rites in Europe” International 
Conference, 3-5 September 2009 

0 0 

 Proceedings of the “Alcoholism: Historical and Social Issues” 
International Conference, first edition, Alba Iulia, Romania, 28-
29 August 2009 

0 0 

 Relaţii culturale româno-italiene oglindite în patrimoniul 
muzeului albaiulian (sec. XVI – XXI) 

0 0 

 Apulum, XLVII, 2010 1000 1000 
 Vinerea 700. 0 0 
 Ierbarul lui Adalbert Cserni şi flora din împrejurimile Alba Iuliei 

(1864-1909) 
0 0 

 O vizită la Apulum 0 0 

  

 Biserica şi Marea Unire din 1 Decembrie 1918 0 0 
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 Apulum, XLVI, 2008 500 lei 0 lei 
 Organizaţia de rezistenţă condusă de maiorul Nicolae Dabija 

(1948-1949), autor L. Pleşa 
500 lei 0 lei 

 Hunedoara şi Marea Unire. Contribuţia românilor din Ţinutul 
Pădurenilor şi Zona Hunedoarei la realizarea Unirii, autori: I. 
Lazăr, N. Cerişer 

500 lei 0 lei 

 Catalog. Restaurare carte veche, autor Al. Ştirban 500 lei 0 lei 
 Revoltă în labirint. Decembrie 89, Alba Iulia, 2009, autor M. 

Babiţchi 
500 lei 0 lei 

Total: 35    
Total . 35 
proiecte mici 

 3600 lei 1100 lei 

8. Program de evidență, clasare, 
conservare și restaurare a bunurilor 
mobile 

Proiect de restaurare conservare a cărţii vechi (2009-2011) 10814 lei 3000  lei 

Proiect de restaurare conservare a ceramicii, textilelor şi metalelor 
(2009-2011) 

3200 lei 3200 lei 

proiecte mici 

Proiect de inventariere, clasare a bunurilor cultural (2010-2011) 6000 lei 6000 lei 
Total: 3    

  

Total . 3 
proiecte mici 

 Total: 
20014 lei 

Total: 12000 lei 

9. Program de promovare turistică: 
târguri, festivaluri etc 

proiecte mici Târgul de carte 0 lei Buget parteneri 

Festivalul Național de Tradiții – La porțile Apusenilor 0 lei Buget parteneri 
Serbările Câlnicului, Ediția a IX –a 0 lei Buget parteneri 
Festivalul Cetăților Dacice – Cetatea de Baltă 0 lei Buget parteneri 
Trăind cu Tradițiile ”Cununa Grâului” 0 lei Buget parteneri 
Zilele orașului Teiuș 0 lei Buget parteneri 
Ziua Minerului. Festivalul comunităților miniere și al tradițiilor 
minerești. Ediția a III –a 

0 lei Buget parteneri 

Festivalul Dilema Veche 0 lei Buget parteneri 

 

Festivalul Concurs de muzică folk – Ziua de Mâine 0 lei Buget parteneri 
 Târgul de Naţional de Turism Rural, ediţia a VI-a, 4-5 septembrie 

2010 Albac 
2000 lei 1000 lei 

 Târgul de Turism al României, 21-24 octombrie 2010 Bucureşti 2500 lei 1500 lei 

  

 Târgul de Antichităţi Alba Mall, 12 –14 noiembrie 2010  500 lei 100 lei 

55 
 



56 
 

 

 Târgul de Antichităţi Alba Mall, 4 –5 decembrie 2010 500 lei 100 lei 
 Târgul mobilei – 11 iunie, Magazinul Alba Mall 500 lei 100 lei 
 Zilele Cetăţii Alba Carolina – 1 mai, Traseul celor trei fortificaţii 500 lei 100 lei 
 Noaptea Muzeelor 15 mai 500 lei 100 lei 
 Lansarea proiectului Ținutele Istoriei (9 noiembrie, 1 decembrie) 1000 lei 200 lei 
 Târgul Muzeelor / Tg Mureș 2000 lei 2000 lei 
 Târgul naţional de turism  Bucureşti 2009 10000 lei 0 lei Finanţare CJ Alba 
Total: 19    

Total . 19 
proiecte mici 

 20000 lei 5200 lei 

 total: 9 total: 264 
proiecte mici, 
37 proiecte 
medii, 25 
proiecte mari 

 total: 
5 533 503 lei 

total: 2 795 382 lei 
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