
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi  

desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management  
al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 octombrie 
2020; 
 Luând în dezbatere: 
 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării şi  
desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de management al managerului 
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de 
obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru analizarea noului proiect de 
management al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
            - raportul de specialitate  nr. 22561/9 octombrie 2020 al Serviciului  investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 
Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 
             Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 
administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

- art. 7 alin. 1 din O.U.G. nr. 189/2008 în vederea organizării concursului de 
management, caietul de obiective se întocmește de către autoritate, pe baza modelului cadru, și 
se aprobă prin ordin sau, după caz, prin dispoziție a autorității; 

- Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă Caietul de obiective în vederea organizării şi desfăşurării concursului 
pentru analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 
Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba în condițiile și termenele 
stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, domnului Gabriel 
Tiberiu RUSTOIU, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului 
Alba, Direcţiei juridică şi administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului 
investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi Biroului 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 245 
Alba Iulia, 12 octombrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  
Consiliului Judeţean Alba nr. 245 din 12 octombrie 2020 

 
 

CAIET DE OBIECTIVE 
Privind concursul organizat de Consiliul Judeţean Alba pentru analizarea noului proiect 

de management al managerului de la  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 
 

 
  Perioada de management este de 4 ani, începând cu data de 01.01.2021. 
  
Capitolul I – Tipul instituţiei 
        Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: muzeu. 
  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

în baza Regulamentului de organizare și funcționare întocmit în baza Legii nr. 311/2003 a muzeelor și 
colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  Sediul Muzeului Național al Unirii este 
în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14, cod 510010. 

  Activitatea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, denumit în continuare Muzeu, este 
finanțată din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetul local, prin bugetul Consiliului Județean 
Alba. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al instituţiei, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Alba nr. 91/30 aprilie 2020,  principalele obiective ale Muzeului constau în: 

a.) cercetarea fundamentală şi aplicată, pe baza programelor anuale şi de perspectivă, a 
patrimoniului aflat în colecţiile sale, în alte colecţii de profil din ţară şi străinătate, sau pe teren 
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic şi interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, 
achiziţionării de bunuri culturale pentru completarea colecţiilor proprii etc.; 

b.) organizarea, informatizarea şi actualizarea evidenţei patrimoniului cultural şi a fondurilor 
documentare deţinute, conform normelor legale în vigoare; 

c.) cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului 
cultural, aflat în administrarea sa, potrivit normelor legale în vigoare; 

d.) expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecţiile Muzeului, în 
expoziţii permanente sau temporare, organizate la sediu, în ţară şi în străinătate; 

e.) organizarea de manifestări culturale de profil, naţionale şi internaţionale; 
f.) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, dezbateri pe  

aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituţii; 
g.) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de activitate şi 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 
h.) realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau  

preventive şi de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale 
mobile, producerea şi vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri şi alte suporturi de 
popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace; 

i.) clasarea bunurilor culturale aflate în colecţiile muzeului. 
Scopul înființării Muzeului constă în: constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi 

restaurarea patrimoniului muzeal; cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi 
dezvoltarea patrimoniului muzeal; punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, 
educării şi recreării prin: organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului sau în 
săli de expoziţie adecvate, în ţară şi străinătate, organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale, 
naţionale şi internaţionale, editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, în domeniul specific de 
activitate, organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, pentru folosirea informaţiei 
despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit legislaţiei în vigoare, oferte 
educaţionale pentru comunităţi destinate familiarizării cu istoria naţională şi locală şi a formării unei 
atitudini „pro patrimoniu”; valorizarea patrimoniului muzeal prin mijloace clasice şi moderne şi 
promovarea activităţii muzeale prin mass-media. 
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Capitolul II - Misiunea instituţiei 
   Muzeul își asumă misiunea de dezvoltare, protejare, conservare, restaurare, cercetare şi 

punere în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural – turistic. Prin specialiștii săi, 
muzeul asigură cercetarea, îmbogățirea, tezaurizarea, interpretarea și difuzarea valorilor patrimoniului 
arheologic, numismatic și istoric, spre publicul de orice vârstă sau sex, în interesul general. 

  
Capitolul III - Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în 

care instituţia îşi desfăşoară activitatea  
 Județul Alba este o unitate administrativ-teritorială cu o populație de 342.376 locuitori 

(conform datelor statistice rezultate în urma ultimului recensământ din anul 2011), cu o densitate de 
54,85 locuitori/km², distribuită în 4 municipii, 7 orașe și 67 comune. Veniturile populației provin, în 
principal, din activități ca: servicii, industrie, construcții, administrație publică și agricultură.  

 Fiind o instituţie de interes judeţean, Muzeul desfăşoară programe şi proiecte ale căror 
obiective trebuie armonizate cu misiunea şi scopul instituţiei,  prin  activităţi care să atragă un număr 
cât mai mare de beneficiari, de toate vârstele şi categoriile socio-culturale,  spre cunoașterea valorilor 
patrimoniului arheologic, numismatic și istoric.   

   
Capitolul IV - Dezvoltarea specifică a instituţiei  
Instituția este structurată, conform organigramei, aprobate prin Hotărârea nr.91/30 aprilie 2020 

de către autoritatea Consiliul Judeţean Alba, şi a statului de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 243/19 
noiembrie 2019 de către autoritatea Consiliul Judeţean Alba astfel: 

 Director general - Manager; 
 Consiliul științific; 
 Consiliul de administrație; 
 Director general adjunct; 
 Secția de arheologie; 
 Secția de istorie; 
 Secția Museikon; 
 Secția relații publice și marketing cultural; 
 Director general adjunct; 
 Centrul naţional de conservare-restaurare carte veche; 
 Compartimentul gestiune patrimoniu; 
 Compartimentul administrativ 
 Compartimentul paza;  
 Contabil şef; 
 Compartimentul financiar – contabilitate 
 Compartimentul achiziţii publice; 
 Compartimentul juridic, resurse umane; 
 Compartimentul audit public intern. 
 
 Secţia de arheologie care are în subordine Compartimentul arheologie - cercetare și 

Compartimentul cercetarea arheologică preventivă; 
 Secția de istorie care are în subordine Compartimentul muzeologie și Compartimentul 

bibliotecă și documentare; 
 Centrul Naţional de Conservare - Restaurare Carte Veche care are în subordine 

Compartimentul restaurare carte, Compartimentul ceramică - metal - textile, Compartimentul 
restaurare piatră, Compartimentul investigații și Compartimentul conservare; 

 
 
  Documente de referinţă, necesare analizei: 
 - Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi 

Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 
nr. 91/30 aprilie 2020 – prevăzut în Anexa nr. 1 
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 - Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 243/19 noiembrie 2019 - prevăzut în Anexa nr. 2 

 - Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut în 
Anexa nr. 3 

 
  4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent 
 Muzeul a fost întemeiat în anul 1888 ca o secţiune a Societăţii de istorie, arheologie şi ştiinţele 

naturii din comitatul Alba. Primul custode de colecţie a fost Adalbert Cserni, devenit în 1910 
directorul muzeului, fapt ce atestă numărul şi mărimea colecţiilor ce justificau titlul dat conducătorului 
instituţiei. La început zestrea muzeului număra 622 piese arheologice, 1000 monede, 1000 volume în 
bibliotecă şi 125 florini bani lichizi. Cu timpul, numărul obiectelor a crescut în special datorită 
donaţiilor, dar şi în urma cercetărilor întreprinse de Cserni. Numărul crescut de exponate a impus 
găsirea unui sediu cu adevărat axat pe activitatea expoziţională, astfel că în 1900 primăria oraşului a 
pus la dispoziţie Societăţii o clădire în cartierul Maieri. 

 La 20 mai 1929 cu ocazia Serbărilor Unirii desfăşurate la Alba Iulia, s-a inaugurat, de către 
Regele Mihai și de prim-ministrul Iuliu Maniu, un nou muzeu purtând titulatura de „Muzeul Unirii” şi 
care ocupa corpul de nord al „Catedralei Reîntregirii”. În anii următori muzeul îşi va schimba în mai 
multe rânduri titulatura: „Muzeul Regional Alba Iulia” (1938), „Muzeul de Istorie Alba Iulia” (1968). 
Ca o recunoaştere a prestigiului de care se bucura muzeul albaiulian, în anul 1993 devine Muzeu 
Naţional. 

 Actualul muzeu ocupă fosta clădire „Babilon” şi Sala Unirii începând din anul 1975. 
Amândouă clădirile, edificate în a doua jumătate a secolului al XIX–lea, sunt monumente istorice de 
grupa A (de importanţă naţională). Aici sunt adăpostite depozitele, laboratoarele, birourile şi sălile de 
expoziţie. Expoziţia permanentă cuprinde vitrine cu obiecte organizate tematic şi pe epoci, din 
preistorie, până la al doilea război mondial, cuprinse în 64 de săli. Sala Unirii, fosta „Cazină militară”, 
a fost restaurată şi amenajată astfel încât să redea cât mai fidel imaginea de la 1922 (când fusese 
pregătită pentru Încoronare). Aici se regăsesc materiale documentare, precum şi obiecte de valoare 
memorial-istorică, care întregesc valoarea simbolică a acestui edificiu. La subsol şi în aripa nordică a 
fost realizată expoziţia permanentă de etnografie. 
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  4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani  

Nr.  
Crt. 

Indicatori de performanță 
Anul 

2017 
Anul 

2018 
Anul 

2019 

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – 
cheltuieli de capital) / 

nr. beneficiari 
30,21 47,70 114,07 

Fonduri nerambursabile atrase (lei) 62,211 461,739 322,965 

Număr de activități educaţionale 

23 în 
cadrul a 16 

proiecte 
educaţionale 

91 în 
cadrul a 24 

proiecte 
educaţionale 

50 în 
cadrul a 27 

proiecte 
educaţionale 

Număr de apariții în media 
(fără comunicate de presă) 

2.857 2.520 1.725 

Număr de beneficiari neplătitori 123.209 72.748 16.638 
Număr de beneficiari plătitori 27.501 56.855 47.114 

Număr de expoziţii/ 
Număr de reprezentaţii/ 
Frecvenţa medie zilnică 

57 88 82 

Număr de proiecte/acțiuni culturale 204 266 276 

Venituri proprii din activitatea de bază 991.809 
1.059.6

14 
536.157 

0 
Venituri proprii din alte activități 23.000 461.739 120.964 

 
 
  4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.) 
În anul 2017, instituția a deținut în administrare 2 corpuri de clădire: clădirea Babilon (1853) 

Sala Unirii (1900) – ambele clădiri sunt Monumente istorice de Gupa. A. Începând cu anul 2018 celor 
două monumente menționate mai sus i s-a adăugat Clădirea Museikon – fostul spital militar austriac, 
cel mai vechi spital militar din România – monument de grupa B. 

  
Suprafața desfășurată a clădirilor este: 8312 mp clădirea Babilon; 2632 mp Sala Unirii, iar 

suprafața utilă a clădirilor este de cca. 6000 mp Babilon, respectiv cca. 2000 mp Sala Unirii.   
În ce privește utilizarea spațiilor clădirilor aferente acestea au avut următoarele destinații:   
- Suprafața totală de expunere: 3324 mp, din care:  
- Suprafața expoziții de bază (permanente): 2270 mp;  
- Suprafața expoziții temporare: 1054 mp;  
- Suprafața totală de depozitare a bunurilor culturale: 3062 mp;  
- Suprafața laboratoare pentru conservare-restaurare: 340 mp;  
- Suprafața birouri și spații administrative: 785 mp;  
- Suprafața biblioteca și sala de lectură: 225 mp;   
Museikon, deschis în 30 noiembrie 2017  
- Suprafața desfășurată a clădirii: 1560 mp,   
- Suprafața utilă: 1455 mp   
- Suprafața de expunere: 715,10 mp  
- Suprafață spații servicii: 36,10 mp.  
- Laboratoare: 82,3 mp  
- Depozitare: 182,30  
- Zona administrativă: 439,2 mp. 
 
  4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani. 

r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

(2) (3) (4) (5) (6) 
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r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

1) 

. 

Programul de 
valorificare  a 
patrimoniului 
cultural național - 
expoziții 

1. Exponatul lunii  x x x 
2. Expoziție de grafică Sârbu 

Aurel 
x   

3. Ediția a II-a a Bienalei 
Internționale de Arte Miniaturale 
Timișoara 

x   

4. Elena Cristea – Camere 
albastre. 

x   

5. Expoziție de pictură –Sârbu 
Aurel. 

x   

6. Expoziția Internațională de 
afișe „Apollo”/ ”Apollo International 
Poster Exhibition  „Break a Leg” 

x   

7. Expoziția de afișe satirice – 
închipuite de Ștefan Balog 

x   

8. Requiem - Expoziția de 
sculptură Ștefan Balog. 

x   

9. Expoziție de artă plastică: 
Dana Ortelecan – „Citadine” 

x   

10. Eugen Măcinic: 
„Transilvania mea în acuarelă”. 

x   

11. Expoziție internațională de 
artă: „Acasă, Departe/Home, Far 
Away – Oriola Kureta Senenescu 
(Albania)” 

x   

12. Expoziția internațională de 
artă: „Impressions” – Gerd 
Messamann (Germania). 

x   

13. Expoziție de artă: „Povești 
imaginare/Imaginary Tales” 

x   

14. Expoziția de artă 
fotografică Balog Zoltán. Viziuni și 
Gânduri 

x   

15. „Memoria Urbis” x   
16. Expoziție: Istoria 

aeronauticii din Transilvania 
x   

17. „Tipăritu-s-au în Ardeal, în 
cetatea Belgradului. 450 de ani de la 
tipărirea primei cărți la Alba Iulia” 

x   

18. „Catedrala Încoronării – 
Istorie și Har”. 

x   

19. Expoziție: „În slujba 
Imperiului, sub steag străin” 

x   

20. Expoziție temporară: 
Cercetările arheologice de la Museikon 

x   

21. „Legiunea Română de 
Vânători transilvăneni-bucovineni 

x   

22. „Decembrie 1989 la Alba 
Iulia” 

x   

23. Expoziția de artă Ex-libris 
Brâncuși. 

 x  

24. Centenarul României Mari  x  
25. Tratatele Conferinței de 

Pace de la Paris 
 x  

26. ”Mithologia 3D”.  x  
27. Icoane vechi – icoane noi – 

iconari români 
 x  

28. Psaltirile în limbile  x  
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r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

naționale și începuturile identităților 
lingvistice 

29. Cristian Bădiliță. Semnul 
lui Iona 

 x  

30. Pagini din activitatea 
Asociațiunii ASTRA în preajma Unirii 

 x  

31. Necropola din epoca 
bronzului de la Sebeș 

 x  

32. 130 de ani de la înființarea 
Muzeului Național al Unirii. 

 x  

33. Represiunea comunistă în 
România (1945-1965). Numitorul 
comun: Moartea. 

 x  

34. Zborul Marii Uniri. De la 
Bacău la Blaj 

 x  

35. Alba Iulia în imagini de 
epocă 

 x  

36. Ștefan cel Mare din istorie 
în veșnicie 

 x  

37. Identităţi Multiculturale  x  
38. Salonul International de 

Machete Statice 
 x x 

39. Expoziție a Secției de Artă 
Sacră a Facultății de Teologie 
Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia „Mozaikon” 

  x 

40. Epoziție personală de 
pictură și grafică, Cristina Gloria 
Oprișa, „Sacru” 

  x 

41. Expoziție de pictură 
contemporană și icoană pe sticlă din 
colecția Museikon Liviu Lăzărescu – 
pictorul muzelor de la Mărtinești 

  x 

42. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX 

  x 

43. Expoziție foto-
documentară itinerantă Ultimul 
Împărat. Cele mai frumoase amintiri 
ale Romanovilor 

  x 

44. Laic și sacru în podișul 
central moldovenesc 

  x 

45. Expoziție de modele de 
cusături tradiționale realizate de Maria 
Berdea, Alba Iulia „100 de izvoade 
pentru ia românească” 

  x 

46. Expoziție de pictură și 
obiect Andrei Popa, Sibiu „Fluo 
Immersion” 

  x 

47. Expoziție de acuarelă 
personală Anastasia Stoiciu 
„Anastasia” 

  x 

48. Expoziție de artă bizantină 
Byzantium 

  x 

49. Urme în alb și negru. Anii 
1848-1849 în Transilvania 

  x 

50. Expoziție itinerantă 
„Spiritualitate creștină la Dunărea de 
Jos” 

  x 

51. Glass Nouveau. Vitraliul 
lui Cristian Florin Anghelescu 

  x 
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52. Olympos 3D. De La Zeii 
Olimpului La Zeii Romei 

  x 

53. Marcel Lupșe 65. Descânt. 
Pictură – desen – obiect 

  x 

54. Comori bănățene. Colecția 
etnografică Marius Matei 

  x 

55. Ex-libris. Colecția Mârza   x 
56. Imagini ale regalității în 

patrimoniul Muzeului Național al 
Unirii din Alba Iulia 

  x 

57. Fragila lume a sfinților   x 
58. Expoziție de artă  personală 

Olimpia Coman-Sipeanu, Sibiu 

„Spiritul grâului 

  x 

59. Dionysos 3D. Desfătare și 
viață veșnică la Apulum 

  x 

60. Dionysos 3D. Desfătare și 
viață veșnică la Apulum 

  x 

61. Expoziție de artă textilă 
Daniela Frumușeanu, București 
„Spațiul cuvintelor” 

  x 

62. Expoziția de artă Eugen 
Măcinic Acuarelă 

  x 

63. Muzeul și orașul Alba Iulia 
după Unire 

  x 

64. Expoziție cu lucrările 
realizate de elevii participanți la 
programul de pedagogie Museikon  

 „Museikon Junior” 

  x 

65. 30 de ani de la Revoluția 
română din județul Alba 

  x 

66. Expoziție internațională de 
artă sacră contemporană Natalya 
Rusetska (Ucraina)  „Nowa Ikona” 

  x 

67. Ciocnirea civilizațiilor. 
„Războaiele daco-romane ilustrate în 
machete”( 

x   

68. Expoziție Minerale. În 
lumină 

x   

69. Magia aurului. Din 
adâncuri în lumină. Atelier de bijuterie 
Victoria Geutskens 

x   

70. Reconstructio 
Historica/Reenacment la Apvlvm. 

x   

    
71. Regii României în presa 

ardeleană: articolele ziarului Unirea 
x   

72. Expoziție: Pietismul din 
Halle și Reforma. Discipolul lui Luther 
Martin: August Hermann Francke 

x   

73. Reforma transilvăneană și 
relații interconfesionale. Europa și 
Transilvania 1517-2017 

x   

74. Vitrina cu păpuși x   
75. Daci și romani în miniatură x   
76. Expoziție de fotografie 

”SpeoArta 2017” 
x   
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77. Ziua Porților Deschise: 
Palatul Guvernatorului Daciei Romane 
de la Apulum. 25 de ani de la debutul 
cercetărilor arheologice 

x   

78. Expoziție de arte vizuale: 
100 de zile ale Marii Unirii 

x   

79. Expoziție fotodocumentară 
„Gară pe drumul Marii Uniri”. 

x   

80. Expoziția DE POSTERE – 
Conservare și restaurare 

x   

 

81. „Catedrala Încoronării – 
Istorie și Har”. 

x   

82. „Catedrala Încoronării – 
Istorie și Har”. 

x   

83. Salonul Internațional de 
machete statice Alba Iulia  

x   

84. Expoziție foto Garda 
Apulum – Retrospectiva anului 

x   

85. 10 ani de Activitate a 
Muzeului Național al Unirii 

x   

86. Aurul și argintul antic al 
României 

x   

87. 100 de chipuri românești  x  
88. Octavian Smigelschi. 

Promotorul unei viziuni artistice 
naționale 

 x  

89. Încoronarea suveranilor 
României Mari, 15 oct. 1922, Alba 
Iulia 

 x  

90. Tezaur. Episcopia Tulcii.  x  
91. Șezi la Museikon (Octavia 

și Lucian Loiș). Expoziție de mobilier 
inspirat din folclorul 

 x  

92. De la Gărzile Naţionale la 
structurile moderne de ordine publică. 
Din istorie spre contemporaneitate 

 x  

93. Expoziția de artă plastică: 
Anca Sas Oameni si noi. 

 x  

94. Milites, arma compone!  x  
95. Mari fotografi din 

Transilvania. Secolele XIX-XX   
 x  

96. Geta Țălnar. Culorile 
sufletului meu. 

 x  

97. Liturghisiri în adâncuri.  x  
98. Pompieri din România în 

slujba națiunii - istorie, tradiție. 
 x  

99. Regina Maria pe frontul 
Marelui Război și al Mari Unirii. 

 x  

100. Crucile Elisabetei Sinea.  x  
101. Moţii şi Marea Unire  x  
102. Expoziție de sculptură 

Gheorghe Munteanu. 
 x  

103. Expo Art, Eugen Măcinic 
Acuarelă 

 x  

104. Colecția Mușat. O 
geografie spirituală a icoanei pe sticlă 
transilvănene 

 x  

105. Expoziție de aparate foto 
vechi și fotografii, Radu Chindriș 

 x  
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106. Expoziție de ceramică și 
sculptură Cristian Ianza. 

 x  

107. Arhitectul Victor 
Ștephănescu – autorul Catedralei 
Reîntregirii Neamului 

 x  

108. Între credință și Unire. 
Expoziție de icoane Klara Pădurean 

 x  

109. Ornamente în scrierile 
brâncovenești 

 x  

110. Sub semnul infinitului 
vertical 

 x  

111. Și noi am semnat la Alba 
Iulia 

 x  

112. România e acasă  x x 
113. Mysterion 3D”. Zei 

salvatori, mistere și sincretism religios 
la Apulum 

 x x 

114. Expoziția de postere 
CNCRCV 

 x  

115. Expoziție de gravuri 
colorate dedicate Zilei Naționale 

 x  

116. Legiunea română – 
portrete de ofițeri și soldați pe 
fronturile Primului Război Mondial. 

 x  

117. Reconstituiri istorice prin 
obiectivul fotografului 

 x  

118. Expoziția Marea Unire, 
De la victoria în Primul Război 
Mondial la Încoronarea Suveranilor 
României Mari 

 x  

119. 10 x 10: Zece decenii de 
România în 100 de imagini 

 x  

120. Salonul Național de Artă. 
Alba Iulia unește România 

 x  

121. File de istorie – Alba 
Iulia, Orașul de Jos – Hotel Apulum. 

 x  

122. Retrospectiva anului 2018 
– Garda Apulum și Garda Națională de 
la Alba Iulia. 

 x  

123. Expoziția de artă 
internațională Cartea obiect de artă. 

 x  

124. Expoziția internațională: 
Aurul și argintul antic al României 

 x  

125. Expoziția Internațională 
de Artă Haitiană: Daphne Meyer, 
Patrick Couvin, Veronica Frisch 

 x  

126. Display de ceramică 
romană organizat în cadrul 
Congresului Internaţional Rei 
Cretariae Fautorum 

 x  

127. Expoziţia internațională 
Wang Xin Wu & Li Qing Jiang 
(China) 

 x  

128. Dalla′essercito austro-
ungarico alla Grande Romania la 
legione Romena d′Italia 

 x  

129. Expoziție Magia Aurului. 
Modelele anilor 1950-1990 

  x 

130. O retrospectivă a primilor   x 
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25 de ani de cercetășie la Alba Iulia 
131. Expoziție a Secției de 

Artă Sacră a Facultății de Teologie 
Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia „Mozaikon”, 

  x 

132. Unirea Alba Iulia – 95 
ani. 1924-2019 

  x 

133. Expoziția Muzeul Iluziilor   x 
134. Expoziţie de pictură Eva 

Todor, „Eva în galaxia culorilor” 
  x 

135. Ceramica pictată din 
județul Alba în mileniul V î.Hr. 

  x 

136. Expoziție cu lucrările 
realizate în atelierul de pictură 
funcțional în cadrul expoziției 
permanente, în cadrul evenimentelor 
care au marcat 50 de ani de la 
înființarea școlii de arte și meșteșuguri 
a Centrului de Cultură „Augustin 
Bena” Alba Icoana din sufletul meu 

  x 

137. “Mari fotografi din 
Transilvania” 

  x 

138. „Mari fotografi din 
Transilvania”, ed a II-a 

  x 

139. Expoziția permanentă a 
Muzeului Orașului Oradea dedicată 
Primului Război Mondial și lui Traian 
Moșoiu 

  x 

140. Expoziție cu lucrările 
realizate de elevii participanți la 
programul de pedagogie Museikon  

Salonul de artă plastică 
religioasă 

  x 

141. Ceramica romană 
descoperită în canabele Legiunii a 
XIII-a Gemina 

  x 

142. Expoziția de artă 
contemporană colectivă „Rădăcini de 
Culoare Românescă” 

  x 

143. Expoziția de artă plastică 
personală Romina Semprini „Viziuni 
adolescentine” 

  x 

144. Expoziție 100 de ani de la 
înființarea Jandarmeriei în 
Transilvania 

  x 

145. Expoziție la Abrud, 
consacrată lui Horea, Cloșca și Crișan 

  x 

146. 100 de ani de la vizita 
Regelui Ferdinand și a Reginei Maria 
în judeţul Satu Mare - Carei - 25 mai 
1919 

  x 

147. Expoziție de costume 
populare realizate de creatoarea 
Virginia Linul, Salva 

  x 

148. Expoziție de artă plastică 
Elena Cristea, „Cartea magică” 

  x 

149. Expoziția personală de 
artă Rodica Strugaru „Din labirint. 
Secvențe subiective” 

  x 

150. Expoziție de pictură   x 
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Floare Muntean, Alba Iulia „Altfel” 
151. Harta României Mari   x 
152. Scris, citit și știință de 

carte în Dacia Romană, Muzeul de 
IstorieTurda 

  x 

153. Expoziție de afișe 
„Tolerance” 

  x 

154. Expoziție de icoane pe 
sticlă Cristina Pui, București Calea 
nouă a vechilor icoane 

  x 

155. Expoziție personală de 
handmade Victoria Geustkens Puritate 
și manufactură; aur și platină 

  x 

156. Expoziție de pictură 
contemporană și icoană pe sticlă din 
colecția Museikon Liviu Lăzărescu – 
pictorul muzelor de la Mărtinești 

  x 

157. Pelicula foto în serviciul 
Aviației Militare Române 

  x 

158. Personalități ale unirii   x 
159. Expoziția internaționala 

de artă fotografică Impression Tibetan 
Plateau & Transylvania, Chaoyong 
Zhou, Zoltan Balog 

  x 

160. Expoziția de artă 
internațională mail art „Alba Iulia”, 

  x 

161. Expoziția internaționala 
de afișe Apollo, ed. a III-a 

  x 

162. Expoziție internațională 
personală de afișe Dr. Mohamed 
Zakaria Soltan (Cairo, Egipt) „Pionieri 
ai teatrului egiptean” 

  x 

163. Dalla′essercito austro-
ungarico alla Grande Romania la 
legione Romena d′Italia (1916-1919) 

  x 

164. Expoziția de artă chineză, 
Fan Hongbin, Zou Ming   

  x 

165. „Poloneze și românce 
care au schimbat lumea” 

  x 

166. Originile Europei. 
Civilizaţii preistorice între Carpaţi şi 
Dunărea de Jos 

  x 

167. Dacia Felix   x 

. 

Programul 
de  valorificare a 
patrimoniului 
cultural național – 
simpozioane, 
sesiuni, colocvii, 
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu 

1. ”Rezistența anticomunistă 
din județul Alba 

x   

2. Atelierele Museikon: Atelier 
deschis în dialog cu iconarii 

x   

3. Colocviul internațional: 
„Arheologia Mithraismului. Noi 
perspective” 

x   

4. Sesiunea Științifică 
„Unitate, continuitate și independență 
în istoria poporului român. 99 de ani 
de la Marea Unire 

x x x 

5. Conferințele Museikon x x x 
6. Masa rotundă organizată 

prin proiectul Pantheon 3D 
 x  

7. Masă Rotundă, Regina 
Maria pe frontul Marelui Război și al 
Mari Unirii 

 x  



12 
 

r. 

rt. 

Program  Proiect  2017 2018 2019 

8. Simpozionul “Asociația 
ASTRA – contribuție la actul Marii 
Uniri 

 x  

9. Masa rotundă organizată 
prin proiectul Pantheon 3D  

   

10. Conferința Internațională 
“Treaties of the Paris Peace 
Conference (1919-1920)” 

 x  

11. Conferința internațională 
Vernacular Psalters and the Early Rise 
of Linguistic Identities 

 x  

12. Nowa Ikona – a new ikon 
in the Ukrainian environment 

  x 

13. Teologia patristică și noile 
tendințe în arta iconografică 
contemporană 

  x 

14. The iconoclasm and the 
mission of the icon painter 

  x 

15. Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural Național 

  x 

16. Simpozion Internațional de 
Martirologie 

  x 

17. Congresul tinerilor 
basarabeni din România 

x x  

18. Conferința internațională 
Reforma transilvăneană și relații 
interconfensionale. Europa și 
Transilvania 1517-2017 

x   

19. Conferința „Comunismul 
românesc, între mit și realitate” 

x   

20. Simpozionul științific 
internaţional: „Noi perspective asupra 
depozitelor de bronzuri din 
Transilvania / New persectives on the 
bronze hoards from Transylvania” 

x   

21. Conferința Internațională 
“Dying and Death in 18th-21st century 
Europe, International Conference”( 

x   

22. Conferinţa internaţională 
LOEWE “Bronze  Age Fortresses in 
Europe” 

x   

23. Conferința națională 
Bibliologie și Patrimoniu Cultural 
Național. Cartea românească veche în 
Imperiul Habsburgic 

x   

24. Forum Apulum. Distribuție 
alternativă de documentare creative 
„Expirat” 

x   

25. Forum Apulum. Distribuția 
alternativă de documentare creative: 
„Unchiul Tony, Trei Proști și Serviciul 
Secret, de M. Mileva, V. Kazakova”, 
FC Roma. Vertical Graphic; Dj’s 
Mobile Audio Services; 

x   

26. The 9th Edition of the 
International Conference „Alcoholism 
and other addictions – psychosocial, 
historical and therapeutical issues”. 

x x x 

27. Personalitatea regelui 
Mihai I și rolul monarhiei în Istoria 

x   
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Modernă a României 
28. civicON. Festival de 

atitudine 
x   

29. Conferința publică 100 ani 
România, Partea I, Unirea 
Principatelor Române 

 x  

30. Conferința publică 100 ani 
România, Partea II, Unirea Basarabiei 
și Bucovinei cu România 

 x  

31. Conferința publică 100 ani 
România, Partea III, Războiul de 
independență. Dobrogea și Regatul 
României. 

 x  

32. Simpozion Rezistența 
anticomunistă în județul Alba 

 x  

33. Conferința internațională 
URBACT III 

 x  

34. Conferința publică 100 de 
ani România. Unirea Transilvaniei cu 
România 

 x  

35. Conferința națională 
Bibliologie și patrimoniu cultural 
național, ediția a XII-a ( 

 x  

36. Conferința anuală a 
Asociației de Științe Etnologice din 
România, ediția a XIV-a 

 x  

37. Conferința publică 
Alexandru Popescu, Balliol College, 
Oxford, Concepția lui Petre Țuțea 
despre unitatea și viitorul neamului 
românesc 

 x  

38. Conferința publică Marea 
Unire ca pas spre Uniunea Europeană 

 x  

39. Conferința internațională 
INT-HERIT 

 x  

40. Congresului Interaţional 
Rei Cretariae Fautorum 

 x  

41. Conferința publică David 
Foreman, Institute of Psychiatry at the 
Maudsley Hospital, Londra, The Role 
of Faith in Mental Health 
Management: Philosophy, Psychology 
& Practice. 

 x  

    
42. Conferința Internațională 

Dying and Death in 18th-12st Century 
Europe 

  x 

43. Simpozionul Internațional 
de Științe, Teologie și Artă ISSTA 
2019, 

  x 

44. Conferința internațională 
„Utilizarea spectrometrelor Bruker 
pXRF și microXRF în investigarea 
operelor de artă, în arheologie, 
arheometrie și în alte domenii”, 

  x 

.  

Proiecte 
științifice și 
culturale de 
promovare a 
patrimoniului 

1. Cercetarea arheologică a 
sitului neolitic de la Tărtăria 

x x x 

2. Cercetarea civilizației 
preistorice, antice și medieval timpurii 
pe teritoriul județului Alba 

x   
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cultural național 3. A cunoaște, a iubi 
patrimoniul cultural al județului Alba. 

x x x 

4. Ținutele Istoriei VI.   x   
5. Museikon. Un nou muzeu al 

icoanei revitalizează o clădire 
monument istoric restaurată în Alba 
Iulia - deschiderea pentru public 

x   

6. Proiect de cercetare 
arheologică sistematică ”Ad Batavos. 
Războieni-Cetate”   

x x  

7. Cercetare arheologică de 
teren și aerofotografie în 
Transilvania”,   

x x x 

8. Proiect Pantheon 3D - 
documentarea și valorificarea 
patrimoniului cultural prin digitizare, 
în special valorificarea digitală a 
peisajului cultural (arhitectural și 
arheologic), metodele digitizării (laser 
3D, fotogrammetrie, scanner 3D). 

 x  

9. Proiectul internațional 
LOEWE “Prehistoric Conflict 
Research. Bronze Age Hillforts 
between Taunus and Carpathian 
Mountain 

 x x 

10. Proiect complex 
multidisciplinar pentru monitorizarea, 
conservarea, protecția și promovarea 
patrimoniului cultural românesc (RO-
CHER) 

 x x 

11. Proiectul de cercetare a 
sitului arheologic de la Piatra Craivii – 
Apoulon 

 x  

12. Noaptea Muzeelor, 18 mai   x 
13. Noaptea Cercetătorilor, 27 

septembrie 
  x 

14. Reconstituirea Marii 
Adunări Naționale de la Alba Iulia 

  x 

15. Programul cultural 
multianual PANTHEON 3D. 
Valorificarea interdisciplinară a 
operelor de artă romană reprezentând 
zeități și personaje mitologice din 
colecția Muzeului Național al Unirii 
Alba Iulia 

  x 

16. Craiva – „Piatra Craivii”. 
Cercetarea arheologică sistematică 

  x 

17. Studiul arheologic privind 
zona Râmeț-Ponor-Bucium-Mogoș – 
DJ 107i 

  x 

18. Cercetarea civilizației 
preistorice, antice și medieval timpurii 
pe teritoriul județului Alba 

  x 

19. Studiul etnografic privind 
zona Râmeț - Ponor-Bucium-Mogoș – 
DJ 107i 

  x 

20. Arheologia cercetării 
crimelor comunismului   

  x 

21. Proiectul internațional 
Cercetarea Epocii Bronzului din 

  x 
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Transilvania: Arheologia funerară în 
peisajul epocii bronzului din zona 
Râmeţ” (MARBAL), 

22. Proiectul internațional 
“Prehistoric Ore Mining in 
Transylvania”, 

  x 

23. Proiectul internațional 
„Apulum Roman Villa Project”, 

  x 

24. Strategii de supraviețuire și 
de integrare socio-profesională în 
familiile foștilor deținuți politici în 
primele două decenii ale regimului 
comunist 

x   

25. Proiectul LOEWE 
“Prehistoric Conflict Research. Bronze 
Age Hillforts between Taunus and 
Carpathian Mountainsan 

x   

26. Proiectul Cercetarea Epocii 
Bronzului din Transilvania: 
Arheologia funerară în peisajul epocii 
bronzului din zona Râmeţ 

x x  

27. Proiectul “Prehistoric Ore 
Mining in Transylvania” 

x x  

28. Cercetarea arheologică 
preventivă a sitului de la Turdaș 

x   

29. Supraveghere arheologică 
pe tronsoanele de cale ferată Coșlariu-
Vințul de Jos și Vințul de Jos-Simeria 
în cadrul proiectului de reabilitare a 
căii ferate, Coridorul IV Pan   

x   

30. Supraveghere arheologică 
de specialitate pe lotul 2 al viitoarei 
autostrăzi Sebeș-Turda 

x   

31. Apulum Praetorium 
Consularis 

x   

32. Proiect de cercetare 
arheologică preventivă, efectuată pe 
Autostrada Sebeş-Turda, Lot 2, „Sit-ul 
nr. 11, KM 40+170 – 40+205, jud. 
Alba, localitatea Sâncrai 

 x  

33. Proiect cercetare 
arheologică preventivă pentru 
obiectivul „reabilitarea liniei de cale 
ferată Simeria-Curtici-Frontieră”, 
tronsonul Simeria-Gurasada (jud. 
Hunedoara), 

 x  

34. Cercetarea civilizației 
preistorice, antice și medieval timpurii 
pe teritoriul județului Alba 

 x  

35. Apulum Praetorium 
Consularis 

 x  

36. Alba Iulia o istorie in 
imagini a orasului prin strazile si 
monumentele sale 

 x  

37. Proiectul internațional 
Diagnostic arheologic – Vințul de Jos 
– ”Viile Lăncrănjenilor”   

 x  

38. Proiectul internațional 
„Apulum Roman Villa Project”, 

 x  

39. Proiect cercetare   x 
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arheologică preventivă pentru 
obiectivul „reabilitarea liniei de cale 
ferată Simeria-Curtici-Frontieră”, 
tronsonul Simeria-Gurasada (jud. 
Hunedoara 

40. Proiect supraveghere 
arheologică preventivă pentru 
obiectivul „reabilitarea liniei de cale 
ferată Simeria-Curtici-Frontieră”, 
tronsonul Simeria-Gurasada (jud. 
Hunedoara), 

  x 

41. Proiect de evaluare 
arheologică pentru proiectul „Varianta 
ocolitoare Timișoara Sud” 

  x 

42. Proiect de cercetare 
arheologică preventivă pentru proiectul 
„Varianta ocolitoare Timișoara Sud” 

  x 

43. Proiect de evaluare 
arheologică pentru „Proiectare si 
execuție Drum Expres Craiova - 
Pitești, tronsonul I 

  x 

44. Apulum Praetorium 
Consularis 

  x 

45. Cercetarea picturilor de la 
bisericile de lemn din Mogoș-Cojocani 
și Goiești și de la biserica evanghelică 
din Tătârlaua 

  x 

46. Cercetarea stării de 
conservare și redactarea fișelor 
aferente pentru 53 de biserici 
monumente istorice din județul Alba și 
din județul Mureș 

  x 

47. Cercetarea picturilor 
extrase de la biserica din Cinciș (jud. 
Hunedoara),   

  x 

48. Cercetarea bisericilor din 
Ghelința, Ilieni, Șumuleu-Ciuc, Sf. 
Gheorghe, Daia (HG), Daia Română 
(AB), Cârța (SB), Cârța (CV) și a 
colecției de icoane a Mănăstirii Toplița 

  x 

49. Proiectul internațional 
„RICONTRANS. Visual culture, piety 
and propaganda: transfer and reception 
of Russian religious art in the Balkans 
and the Eastern Mediterranean (16th to 
early 20th century)”, ERC, Horizon 
2020 

  x 

. 

Programul 
de valorificare a 
patrimoniului 
cultural naţional 
(cărți și volume 
publicate) 

1.Necropola romană de la 
Apulum, Dealul Furcilor-Podei 

x   

2.Necropola de incinerație din 
epoca bronzului de la Sebeș – Între 
Răstoace 

x   

3.Publicarea Actelor 
Conferinței internaționale ”Adalbert 
Cserni and his Contemporaries. The 
Pioneers of Urban Archaeology in 
Alba Iulia and Beyond” 

x   

4. Anuarul „Apulum.  x   
5. Bibliotheca Musei Apulensis x   
6. Memoriale x   
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7. “Muzeul Național al Unirii. 
130 de ani în 130 de piese”, 

 x  

8. “Zece personalități ale 
Unirii”, 

 x  

9. “Garda Națională de la Alba 
Iulia”, 

 x  

10. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX 

 x  

11. Cartea românească veche 
din secolul al XVII-lea în colecțiile 
Bibliotecii Județene Mureș. XVIIth 
Century Old Romanian Book from the 
Collections of Mureș County Library 

 x  

12. Carte veche în colecțiile 
Bibliotecii Municipale „Stroe S. 
Belloescu” Bârlad 1643-1830, 

 x  

13. “Alba Iulia. Notarii și 
Marea Unire”, 

 x  

14. Alba Iulia. Orașul și 
monumentele sale în imagini de epocă. 
Ediția a III-a, revăzută și revizuită 

 x  

15. The Northern Necropolis 
of Apulum. ”Ambulance Station” 
1981-1985 

 x  

16. Pantheon 3D. vol. I. Mituri 
Greco-romane. Greco-Roman Myths 

 x  

17. Pantheon 3D. vol. II. Zei 
salvatori-Clulte de mistere-
Sincretism/Savior Gods-Mystery 
Cults-Syncretism 

 x  

18. Tezaur. Episcopia Tulcii / 
Diocese of Tulcea’s Treasure 

 x  

19. Pictorisiri. Constantin Cioc  x  
20. Geta Țălnar. Culorile 

sufletului meu 
 x  

21. Colecția Mușat. O 
geografie spirituală a iconei pe sticlă 
transilvănene 

 x  

22. Atelierele Museikon   x x 
23. Arta din România. Din 

preistorie în contemporaneitate, vol. I-
II, 

 x  

24. Centenarul unirii românilor 
și Europa de azi. Religie și 
Geopolitică, 

 x  

25. Anuarul „Apulum. Series 
Historia & Patrimonium, nr. LV 

  x 

26. Anuarul „Apulum. Series 
Archaeologica et Anthropologica, nr. 
LV 

  x 

27. Apulum LVI, series 
Historia & Patrimonium 

  x 

28. Apulum LVI, series 
Historia & Patrimonium. 
Supplementum 

  x 

29. Ioan Zoba din Vinț. Cărare 
pre scurt 

  x 

30. Ex-libris. Colecția Mârza   x 
31. The Paris Peace 

Conference and its Aftermath; 
  x 
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Settlements, Problems and Perceptions 
32. A. Timofan (ed), Pantheon 

3D III. De la zeii Olimpului la zeii 
Romei/From the Gods of Olympus to 
the Gods of Rome 

  x 

33. Pantheon 3D IV. Dionysos-
Bacchus-Liber Pater 

  x 

34. Revista Museikon   x 
35. Liviu Lăzărescu – pictorul 

muzelor de la Mărtinești 
  x 

36. Glass Nouveau. Vitraliul 
lui Cristian Florin Anghelescu 

  x 

37. Fluo immersion 4,   x 
38. Marcel Lupșe 65. Pictură – 

grafică – obiect 
  x 

39. Spațiul cuvintelor. Daniela 
Frumușeanu 

  x 

40. Casa omului, Casa 
Domnului. Elemente de artă populară 
românească 

  x 

41. Nestemate bănățene   x 

. 

Programul 
didactico-
pedagogic și 
educațional 

1. Atelierele Museikon x x x 
2. Atelierele de restaurare 

Museikon 
x x x 

3. Pedagogie muzeală 
Museikon 

x x x 

4. Cu gentuţa la muzeu. 
Grădiniţa faţă în faţă cu Istoria 

x x x 

5. Lecţia de istorie la muzeu x x x 
6. Alba Iulia – capitala de 

suflet a românilor 
x x x 

7. Clubul de lectură al elevilor 
într-o bibliotecă documentară 

x x x 

8. Mult îmi place și iubesc 
portul nostru românesc 

x x x 

9. Cerc pedagogic: importanța 
muzeului în eficientizarea activităților 
cu preșcolarii 

x x x 

10. Atelierul de gravură   x 
11. Atelierul de icoane-

felicitări 
  x 

12. Atelierul de pictură pe 
sticlă 

  x 

13. Atelier de toamnă   x 
14. O vară binecuvântată într-o 

vacanță activă 
  x 

15. Memorabilitatea artei sacre 
prin ochi de copii 

  x 

16. Identitate spirituală și 
culturală într-o lume a diversității 

  x 

17. Museikon Junior   x 
18. Concursul de istorie Pui de 

daci, Festivalul Cetăților Dacice 
x  x 

19. Ziua Educației x   
20. Cercul micilor iconari x   
21. Ziua Educației x   
22. Atelierul de pictură 

Museikon junior 
x   

23. Tineri liceeni la Centrul x   
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Național de Conservare şi Restaurare a 
Cărţii Vechi 

24. Noaptea micilor cercetători x x  
25. Proiect: Școala de vară 

2017 
x   

26. Arhitectura tradițională de 
pe Valea Sebeşului; 

x   

27. Ateliere interactive: jucării 
și cusături tradiționale 

x   

28. Prezentare cu tema Portul 
popular din zona Munţilor Apuseni 

x x  

29. Școala de vară 2018  x  
30. Atelierele educaționale din 

cadrul proiectului Pantheon 3D 
 x  

31. Țara ta, tradiția ta  x  
32. Dezbaterea publică 

Înnoirea icoanei 
 x  

33. Proiectul didactic 
„Săptămâna altfel” 

 x  

34. Zilele Școlii Gimnaziale 
„Vasile Goldiș 

 x  

35. Școala de Vară  x  
36. Program personalizat 

pentru taberele elevilor 
 x  

37. Cursurile internaționale 
„Nicolae Titulescu” pentru tineri 
diplomați 

 x  

38. Atelierele educaționale de 
la Noaptea Muzeelor 

 x  

39. Istoria prin Sunet si 
Atingere 

 x  

40. Proiectul Creatori de viitor 
– Champions united 

 x  

41. Centenar, Marea Unire de 
la Alba Iulia 

 x  

42. Zilele francofoniei la Alba 
Iulia 

  x 

43. Proiect: Școala de vară 
2019 

  x 

44. Pregătire profesională   x 
45. Atelier de mozaic   x 
46. Atelier de confecționat 

flori din hârtie 
  x 

47. 8 Martie la Museikon   x 
48. Atelier de pictură pe 

fragmente ceramice 
  x 

49. Vizite tematice ale elevilor 
Liceului de Arte „Regina Maria”, Alba 
Iulia 

  x 

50. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX. 

  x 

51. Participare la programul 
Batalionului de Geniu de la Poligonul 
Micești în cadrul Școlii Altfel, cu 
“Garda Națională de la Alba Iulia” 

  x 

52. Lecție de istorie cu 
personajele istorice în cadrul Giving 
Tuesday la Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă 

  x 
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53. Prezentare despre 
activitatea lui Samoilă Mârza, 6 
decembrie,Biblioteca Judeţeană 
“Lucian Blaga“ Alba Iulia 

  x 

54. Istoria povestită accesibil 
persoanelor încarcerate la 
Penitenciarul Aiud 

  x 

55. Ziua Porților deschise la 
Centrul Național de Conservare și 
Restaurare Carte 

  x 

56. Centenarului Marii Uniri     x 

. 

Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor 

1. Stagiunea de teatru a trupei 
Skepsis 

x x x 

2. Nepoata-Soție x   

3.” Străinul” 
x   

4. „Farsa Maestrului Patelin” 
x   

5. „Pulcinella și Contela 

Dracula” 
x   

6. „Farse Medievale” 
x   

7. „Maestrul și Fata de 

Măritat” 
x   

8. „Minciuni Nevinovate” 
x   

9. Festivalul Internațional de 

Teatru de Tineret Apollo 
x x x 

10. Weekenduri în cetatea 

Alba Carolina 
x x x 

11. Cerere în căsătorie  x  
12. Străinul  x  
13. Să jucăm viaţa pe scena 

educaţiei 
 x  

14. Extraordinarele Aventuri 
ale Căpitanului Spaventa 

 x  

15. Tatăl Fantomă  x  
16. Farsele din Piaţă  x  
17. Procesul lui Prometeu  x  
18. Jubileul după A.P. Cehov  x  
19. Oscar  x  
20. În largul mării   x 
21. Prețioasele Ridicole   x 
22. Teatru Forum   x 
23. Unde-i Revolverul?   x 
24. Atenție, cad Îngeri.   x 
25. Eveniment aniversar. 

Generații 
  x 

26. Farsa Maestrului Pathelin   x 
27. Răzbunarea Femeilor   x 
28. Fata de Măritat   x 
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29. Ursul   x 
30. Trupa Skepsis în ,,pod   x 
31. Întâlnire prin 

corespondență 
  x 

32. Căsătorie cu de-a sila   x 
33. Întâmplări vișinii   x 
34. Apa de Havel de Matei 

Vișniec 
  x 

35. Noaptea Cercetătorilor 
Europeni 

x   

36. Lansarea proiectului 
cultural „Ținutele Istoriei VI: 
Personalitățile Unirii”, 

x   

37. Noaptea Muzeelor. 
Noaptea în care istoria prinde viață 

 x x 

38. Noaptea Cercetătorilor 
Europeni 

 x x 

39. Recital Grigore Leșe la 
Sala Unirii 

x   

40. Povestea Marii Uniri de la 
1 decembrie 1918 

x   

41. Spectacol de teatru-dans: 
„Orfeu și Euridice. O dramă în pași de 
dans 

x   

42. Zilele Medievale ale 
Bălgradului. Festival de artă medievală 

x   

43. Recital extraordinar „Dorel 
Vișan: Omul și taina lui” 

x   

44. Festivalul Internațional de 
Teatru „Povești” 

x   

45. Premiera filmului ”Când 
pământul vorbește” 

x   

46. Recital jazz Laura Orian  x  
47. Concert extraordinar al 

tinerelor talente din județul Alba 
 x  

48. Recital jazz Laura Orian  x  
49. Concert cameral „Maeștrii 

Clasicismului Vienez: J. Haydn și W. 
A. Mozart” 

 x  

50. Recital de muzică 
gregoriană oferit de ansamblul de 
muzică liturgică medievală Schola 
Transylvanica 

 x  

51. Recital de muzică de 
cameră 

 x  

52. Recital Laura Orian și 
elevii catedrei de Canto Jazz și Pop de 
la Liceul de Arte 

 x  

53. Recital chitară clasică Trio 
Alla Breve 

 x  

54.Proiecţie de film:  film 
documentar Inima nomadă a Marii 
Uniri. 

 x  

55. Proiecţie de film:  Film 
artistic În pronunțare 

 x  

56. Păpușar pentru un ceas, 
lecții de mânuire a păpușilor oferite 
copiilor de păpușari profesioniști 

 x  

57. Zilele Medievale ale  x x 
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Bălgradului. Festival de artă medievală 
58. Program săptămânal 

„Povestea Marii Uniri” 
 x  

59. Cafenea Culturală 
Aniversară Oamenii Albei la Centenar 

 x  

60. Gala Premiilor Bibliotecii 
Județene Alba 

 x  

61. Recitaluri de muzică cu 
ocazia Zilelor francofoniei la Alba 
Iulia 

  x 

62. Museikon Jazz Live Laura 
Orian 

  x 

63. Recital de muzică bizantină 
susținut de Grupul „Sf. Ioan 
Damaschin”, 

  x 

64. Magia aurului. Modelele 
anilor 1950-1960 - 

  x 

65. Atelier de teatru   x 
66. Dușmanul cel bun. Pilda 

samariteanului milostiv 
  x 

67. ROZ recital de muzică folk 
și lansare album 

  x 

68. Recital de muzică populară   x 
69. Gala poeziei române 

contemporane 
  x 

70. Origini profane spectacol 
de balet 

  x 

71. Recital cameral   x 
72. Recital de muzică populară 

susținut de Leontina Fărcaș și grupul 
de copii „Muguri de tezaur” 

  x 

73. Recital cameral susținut de 
Alexandru Pal, Dan Liviu Cernat și 
cvartetul de coarde al Centrului de 
Cultură „Augustin Bena”, 

  x 

74. Folclorul în muzica clasică   x 
75. O, ce vestă minunată ! 

spectacol de teatru de păpuși 
  x 

76. Festivalul Roman Apulum   x 
77. Festivalul Cetăților Dacice    x 
78. Spectacole de reconstituire 

militară 
  x 

79. Inima nomadă a României 
video proiecție film documentar 

  x 

80. Avanpremiera filmului 
„Cardinalul” 

  x 

. 

Programul 
de valorificare a 
patrimoniului 
cultural-național / 
Lansări de carte 

1. Volker Wollmann, 
Patrimoniu preindustrial și industrial în 
România 

x   

2. „Cetatea Alba Iulia – 
Dezvăluiri fundamentale într-un 
manuscris vienez-1865”. 

x   

3. „Un mileniu și jumătate de 
minerit aurifer la Roșia Montană” 

x   

4. Lansarea revistei Matricea 
Românească 

x   

5. Anatomia ambiguității. 
Procesul estetizării corpului în balet 

x   

6. Catedrala Încoronării – x   
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Istorie și Har 
7. Tezaurul gastronomiei 

românești. Borșuri și ciorbe 
x   

8. Museikon. Journal of 
religious art and culture, 

 x  

9. Apulum, tom LIV, series 
Archaeologia & Anthropologia, 
Apulum, tom LIV, series Historia & 
Patrimonium 

 x  

10. Cântecele Oltului  x  
11. 1918 – Jurnal de război  x  
12. Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia. 130 de ani în 130 de piese 
 x  

13. Pantheon 3D. Mituri greco-
romane / Greco-Roman Myths 

 x  

14. Din vremuri apuse. 
Memorii. 

 x  

15. Roma bizantină  x  
16. Alba Iulia. Orașul și 

monumentele sale în imagini de epocă. 
Ediția a III-a 

 x  

17. Ghidul ilustrat al elevului.  x  
18. Naționalismul românesc în 

primul deceniu postcomunist 
 x  

19. Mari fotografi din 
Transilvania. Secolele XIX-XX, 

 x  

20. Catedrala Încoronării. 
Istorie și Har 

 x  

21. Catalogul expoziţiei: Mari 
fotografi din Transilvania. Secolele 
XIX-XX 

  x 

22. Din vremuri Apuse,   x 
23. Imaginea etnicilor germani 

la românii din Transilvania după 1918 
  x 

24. Marele Război în 
memorialistica românilor din Sebeș 

  x 

25. Obeliscul lui Horea, Cloșca 
și Crișan 

  x 

26. Lumina Centenarului   x 
27. Revista Museikon, nr. 2   x 
28. Portul popular năsăudean. 

Origini. Valori. Evoluții 
  x 

29. Femeia în alb   x 
30. Alba Iulia. O istorie urbană 

ilustrată; Alba Iulia. Orașul și 
monumentele sale în imagini de epocă 

  x 

31. Arta din România. Din 
preistorie în contemporaneitate 

  x 

32. Vernacular Psalters and the 
Early Rise of Linguistic Identities. The 
Romanian Case 

  x 

33. Nemăsurata ispită a puterii. 
Gheorghe Martinuzzi, adevăratul rege 
al Transilvaniei în secolul al XVI-lea 

  x 

34. Lansarea cărţii de copii: 
Eva în galaxia culorilor 

  x 

35. Sable/ Nisip   x 
36. Tant de bonheur à rendre 

aux fleurs/ Atâta fericire să dau florilor 
  x 
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37. O geografie spirituală a 
icoanei pe sticlă transilvănene 

  x 

38. Alba Iulia. Orașul și 
monumentele sale în imagini de epocă 

  x 

39. Muzeul Național al Unirii-
130 de ani în 130 de piese 

  x 

40. Pantheon 3D, vol. 1: Mituri 
greco-romane 

  x 

41. Pantheon 3D, vol. 2: Zeii 
salvatori – Culte de mistere - 
Sincretism 

  x 

8. 

Programul de 
evidență, clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor mobile 

1. Restaurare piatră, ceramic, 
metal 

x x x 

2. Restaurare pictură x x x 
3. Restaurare textile x x x 
4. Centrul Național de 

Restaurare a Cărții Vechi 
x x x 

5. Evidență și clasare x x x 

.  

Activități privind 
relațiile cu 
publicul 

1.Ghidaje x x x 
2. Deservirea cititorilor în 

cadrul bibliotecii muzeului 
x x x 

3. Conferințe de presă x x x 
4. Administrare  profil de 

facebook și, site 
x x x 

 5. Solicitări copii documente  x x 

0. 

Programul de 
promovare 
turistică: târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc. 

1. Festivalul Roman Apulum x x x 
2. Festivalul Cetăților Dacice x x x 
3. Târgul de Turism al 

României 
x x  

4. Festivalul național de tradiții 
și obiceiuri "La porțile Apusenilor" 

x x  

5. Târgul de carte Alba 
Transilvana. 

x x  

6. Festivalul „Cultură pentru 
cultură”; 

x   

7. Festivalul concurs Mult îmi 
place și iubesc portul nostru românesc, 

x  x 

8. Festivalul Internațional de 
Teatru de Tineret: Apollo 

x x  

9. Zilele Medievale ale 
Bălgradului. Festival de artă medievală 

x   

10. Memorialul Mihail Breaz. 
Turneu de șah rapid 

x   

11. Festivalul Internațional de 
Teatru „Povești”, 

x  x 

12. „Ieșim din tipare. Intrăm în 
istorie” 

x   

13. Festivalul Curții Domnești, 
Piatra-Neamț 

x   

14. Festivalul Dacic 
„Petrodava”, Piațra-Neamț 

x x x 

15. Festivalul „Buzău-Fest”, 
Sărata-Monteoru 

x x x 

16. Festivalul Geto-Dacilor 
„Tamasidava”, 

x   

17. Festivalul „Dac-Fest”, 
Măgura Uroiului 

x x  

18. Festivalul 5R(Roman) x   
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Călugăreni, 
19. Transylvania History Days, x x  
20. Festivalul Usturoiului în 

Ținutul Contelui Dracula, Pasul Tihuța 
x   

21. Festivalul „Antiqua 
Rediviva”, Galați 

x   

22. Garda Națională și 
Personalitățile Unirii la Piatra Neamț 

x   

23. Weekend-uri în cetate x x  
24. Tabere antice în cetatea 

Alba Carolina 
x   

25. „1 Decembrie 2017” – Ziua 
Națională a României 

x   

26. Festivalul Internațional 
„Times & Epochs”, Moscova 

x   

27. Festivalul Internațional 
„Arde Lvcvs”, Lugo 

x x  

28. Festivalul Internațional 
„Saltvs Hircanvs”, Kvilda 

x   

29. Târgul de Turism Rural de 
la Albac 

 x  

30. Ziua Poliției, evenimentul 
“De la gărzile naționale la structurile 
moderne de ordine publică 

 x  

31. “De Ispas la Năsăud”  x  
32. Maialul din Oraștie  x  
33. Ștafeta ciclistă Speromax  x  
34. Marșul ciclist Centenar  x  
35. Zilele Medievale ale 

Bălgradului 
 x  

36. Ziua Internaţională a 
Studenţilor 

 x  

37. Concursul Câștigă 
România-Preselecția 

 x  

38. Concursul județean de 
pictură, eseuri literare, poezie și 
muzică Marea Unire și idealurile 
naționale 

 x  

39. Art-Fest. Ateliere de 
pictură pentru copii 

 x  

40. civicON. Festival de 
atitudine 

 x  

41. Concursului Centenar 
Creativ 

 x  

42. Congresul Național al 
Dascălilor 

 x  

43. “Povestea Marii Uniri”  x  
44. Centenar Liceul Silvic  x  
45. Salonul Hunedorean al 

cărții 
 x  

46. Reconstituire istorică la 
Mausoleul de la Mateiaș 

 x  

47. “Arad, capitala politică a 
Marii Uniri” 

 x  

48. “Momentele Marii Uniri”  x  
49. Centrul Cultural Cugir, 

acțiune dedicată Centenarului 
 x  

50. “Hunedoara și Marea 
Unire” 

 x  
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51. Festival Drobeta  x  
52. Festivalul Zargidava  x  
53. Zilele Orașului Curtici  x  
54. Festival Zilele Aradului  x  
55. Festivalul Tamasidava  x x 
56. Turneul Final Four al Ligii 

Campionilor la volei feminin 
 x  

57. Ziua Europei  x  
58. Pe Plaiului Șoimului,  x  
59. Alba Iulia. Cealaltă 

Capitală, concurs pe teme de 
 x  

60. Festivalul Internațional 
Easter Reenacment, Odessa 

 x  

61. Festivalul Internațional 
Eagle on the Danube 

 x  

62. Concursul “Pui de Dac”   x 
63. Târgul de povești pentru 

copii 
  x 

64. MuseumFest, ed. a II-a 
Buzău 

  x 

65. Festivalul Daco – Roman 
“Drubeta” 

  x 

66. Festivalul Dac Fest Sub 
Semnul Lupului 

  x 

67. Zilele cetății „Singidava”   x 
68. Serbările Meşteşugarilor, 

Aiud 
  x 

69. Fii Satului Bălcaciu,   x 
70. Festivalul Ordessos Fest   x 
71. Zilele Oraşului Năsăud   x 
72. Ziua Universală a Iei   x 
73. Zilele Municipiului Reghin   x 
74. Festivalul Toleranței și 

Promovării Incluziunii Sociale 
  x 

75. Zilele Erasmus și 
Festivalul Științei,  Polonia 

  x 

76. Eagle on the Danube, 
Svishtov, Bulgaria 

  x 

77. Festivalul militar-istoric, 
Sevastopol, Crimeea 

  x 

78. Campo Multiepoca, 
Arheoparcul Castranova, Roma, 

  x 

1. 

Programul 
de cercetare 
sociologică 

1. Cercetare Sociologică 
Profilul vizitatorilor –veniți la Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia 

x x x 

2. Cercetare Sociologică 
profilul vizitatorului Sălii Unirii Alba 
Iulia 

x   

3. Cercetare Sociologică– 
profilul vizitatorului 

x   

4. Mini cercetări sociologice 
realizate cu prilejul unor evenimente 

x x x 

5. studiu privind prezența 
Muzeului în social-media 

x x x 

Cercetare Sociologică     
Cercetare Sociologică     
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  4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 

Nr. 
Crt. 

Program Scurtă 
descriere a 
programul

ui 

Nr. 
proi
ecte 
în 

cadr
ul 

prog
ram
ului 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei) 

Buget 
consumat 
la finele 
anului  

 
(lei) 

Anul 2017 
1. Programul de 

valorificare  a 
patrimoniului 
cultural 
național - 
expoziții 

Valorificare
a 
patrimoniul
ui mobil 
arheologic, 
documentar, 
religios, 
fotografic, 
artistic 
etc.existent 
în Muzeu 
sau în județ, 
prin 
organizarea 
unor 
expoziții 
atât însălile 
muzeului, 
cât și în 
afara lui 

33 Exponatul lunii 
 
Pledoarie pentru un muzeu de artă:  
„Memoria Urbis”  
 
Expoziție: Istoria aeronauticii din 
Transilvania  
 
„Tipăritu-s-au în Ardeal, în cetatea 
Belgradului. 450 de ani de la tipărirea 
primei cărți la Alba Iulia  
 
„Catedrala Încoronării – Istorie și Har”.  
Expoziție: „În slujba Imperiului, sub 
steag străin”  
 
Expoziție temporară: Cercetările 
arheologice de la Museikon  
 
„Legiunea Română de Vânători 
transilvăneni-bucovineni (1918-1920).  
 
„Decembrie 1989 la Alba Iulia”  
 

4.000 
 
12.300 
 
 
3.000 
 
 
39.700 
 
 
 
12.600 
 
 
 
1.650 
 
 
-- 
 
 
3.400 

2.660,74 
 
12.298,65 
 
 
2.423,54 
 
 
18.883,06 
 
 
 
12.001,50 
 
 
 
1.428 
 
 
-- 
 
 
1.303,05 

2. Programul de  
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(simpozioane, 
sesiuni,colocvii,
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu) 

Organizarea 
de 
simpozioan
e naționale, 
mese 
rotunde, 
conferințe, 
și expuneri 
cu scopul de 
a comunica 
direct 
rezultatele 
cercetării 
patrimoniul
ui cultural 
national 
într-un 
limbaj 

5  ”Rezistența anticomunistă din județul 
Alba  
 
 Atelierele Museikon: Atelier deschis în 
dialog cu iconarii, ediția I  
 
 Colocviul internațional: „Arheologia 
Mithraismului. Noi perspective  
 
 Sesiunea Științifică „Unitate, 
continuitate și independență în istoria 
poporului român. 99 de ani de la Marea 
Unire (1918-2017  
 
 Conferințele Museikon, ediția I 
 

4.350 
 
12.000 
 
 
49.720 
 
 
37.500 
 
 
 
7.000 

2.940 
 
11.318,14 
 
 
35.358,51 
 
 
29.418 
 
 
 
5.694,87 
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accesibil 
atât 
specialiștilo
r cât și altor 
categorii de 
auditoriu 

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

Cercetarea 
siturilor 
arheologice 
, a 
potențialulu
i etnografic 
al județului, 
a istoriei 
naționale 
etc. 

7  Cercetarea arheologică a sitului neolitic 
de la Tărtăria 
 
Cercetarea civilizației preistorice, antice 
și medieval timpurii pe teritoriul județului 
Alba  
 
A cunoaște, a iubi patrimoniul cultural al 
județului Alba.  
 
 Ținutele Istoriei VI.   
 
 Museikon. Un nou muzeu al icoanei 
revitalizează o clădire monument istoric 
restaurată în Alba Iulia- deschiderea 
pentru public  
 
 Proiect de cercetare arheologică 
sistematică ”Ad Batavos. Războieni-
Cetate”  
  
Cercetare arheologică de teren și 
aerofotografie în Transilvania”,   
 

30.000 
 
 
15.000 
 
 
 
100.000 
 
 
56.420 
 
45.000 
 
 
 
 
14.700 
 
 
 
16.000 

3.337,60 
 
 
14.839 
 
 
 
79.974 
 
 
55427,41 
 
34.093,60 
 
 
 
 
13.484,03 
 
 
 
15.625 

4. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național (cărți 
și volume 
publicate) 

Editarea de 
monografii, 
cataloage și 
anuarului 
Apulum   

6 O serie de periodice sau colecții: 
Apulum, Bibliotheca Musei Apulensis, 
Memoriale  
 
Necropola romană de la Apulum, Dealul 
Furcilor-Podei  
 
Necropola de incinerație din epoca 
bronzului de la Sebeș – Între Răstoace  
 
Publicarea Actelor Conferinței 
internaționale ”Adalbert Cserni and his 
Contemporaries. The Pioneers of Urban 
Archaeology in Alba Iulia and Beyond”  
 
 În slujba imperiului, sub steag străin. 
Primul Război Mondial în fotografiile din 
colecţiile Muzeului Naţional a Unirii din 
Alba Iulia  
 
Legiunea Română din Siberia  

140.000 
 
 
13.000 
 
 
20.000 
 
 
17.880 
 
 
 
 
4.200 
 
 
 
 
4.000 

57.774 
 
 
12.996,90 
 
 
15.994,13 
 
 
17.498,25 
 
 
 
 
3.998,80 
 
 
 
 
-- 

5. Programul 
didactico-
pedagogic și 

Organizarea 
unor lecții 
de istorie la 

8 Atelierele Museikon  
 
Atelierele de restaurare Museikon  

12.000 
 
29.390 

11.318,14 
 
19.576 
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educațional Muzeu, în 
acord și în 
completarea 
programei 
școlare prin 
folosirea 
unor 
metode 
modern, 
active de 
predare. 

  
Pedagogie muzeală Museikon  
 
 Cu gentuţa la muzeu. Grădiniţa faţă în 
faţă cu Istoria  
 
- Lecţia de istorie la muzeu  
 
 Alba Iulia – capitala de suflet a 
românilor 
 
Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară  
 
Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară 

 
5.500 
 
1.000 
 
 
0,50 

 
5.140,56 
 
465,41 
 
 
-- 

6. Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor  

Organizarea 
unor 
concerte de 
muzică 
clasică, 
corală, jazz 
și a unor 
piese de 
teatru în 
Sala Unirii 
sau în 
proximitate
a ei 

10  Stagiunea de teatru a trupei  
 
 „Nepoata-Soție, de E. Ionescu”  
 
 „Străinul” – după J. Piesttey”  
 
„Farsa Maestrului Patelin”  
 
„Pulcinella și Contela Dracula”  
 
„Farse Medievale”  
 
„Maestrul și Fata de Măritat”  
 
 „Minciuni Nevinovate”  
 
 Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret Apollo  
 
 Weekenduri în cetatea Alba Carolina / 
mai –septembrie  

  

7. Proiecte de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(Lansări de 
carte)  

Cititorii și 
iubitorii de 
carte vor 
intra în 
contact cu 
noile 
volume 
apărute pe 
piață și vor 
putea 
interacționa 
direct cu 
autorii 
acestora 

8 1 Volker Wollmann, Patrimoniu 
preindustrial și industrial în România 
(vol. VI)  
2 Gh. Fleșer, „Cetatea Alba Iulia – 
Dezvăluri fundamentale într-un 
manunscris vienez-1865”.  
3. Volker Wollmann, „Un mileniu și 
jumătate de minerit aurifer la Roșia 
Montană”  
 4. Volker Wollmann, „Un mileniu și 
jumătate de minerit aurifer la Roșia 
Montană”  
5. Lansarea revistei Matricea 
Românească, Nr. 1.  
6. Daniela Badea, Anatomia ambiguității. 
Procesul estetizării corpului în balet 
7. Catedrala Încoronării – Istorie și Har  
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8. Tezaurul gastronomiei românești. 
Borșuri și ciorbe  

8. 
 
 

Programul de 
evidență, 
clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor 
mobile 

Întocmirea 
documentați
ilor 
complexe și 
complete pe 
baza cărora 
bunurile vor 
fi clasate 
sau 
inventariate 
și trecute în 
evidența 
instituției 

3 - Restaurare si conservare a cărții vechi 
- Restaurare si conservare a textilelor, 
ceramicii, metalelor 
- Clasarea şi evidenţa bunurilor culturale 
 
 
 

  

9. Programul de 
promovare 
turistică: 
târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc.  

Organizarea 
unor 
manifestări 
culturale 
care au și o 
component 
istorică sau 
etnografică 

4 Festivalul Roman Apulum  
 
 Festivalul Cetăților Dacice  
 
 Târgul de Turism al României  
 
 Festivalul național de tradiții și obiceiuri 
"La porțile Apusenilor" 

 
 
 
 
46.800 

 
 
 
 
46.729,81 

10.  Programul de 
cercetare 
sociologică 

Creionarea 
profilului 
vizitatorului
, modificări 
ale 
percepției 
sale asupra 
muzeului, 
orașului și a 
județului 

4 Profilul vizitatorilor –– Percepții, opinii, 
particularități, ale vizitatorilor veniți la 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia –  
 
Cercetare Sociologică toată perioada 
anului – profilul vizitatorului Sălii Unirii 
Alba Iulia  
 
 Cercetare Sociologică toată perioada 
anului – profilul vizitatorului Museikon  
 
 Mini cercetări sociologice realizate cu 
prilejul unor evenimente 

  

Anul 2018 
1. Programul de 

valorificare  a 
patrimoniului 
cultural 
național - 
expoziții 

Valorificare
a 
patrimoniul
ui mobil 
arheologic, 
documentar, 
religios, 
fotografic, 
artistic etc. 
existent în 
Muzeu sau 
în județ, 
prin 
organizarea 
unor 
expoziții 
atât în sălile 

18 1. Exponatul Lunii 

2. Pictorisiri. Constantin Cioc 

3. Expoziția de artă Ex-libris Brâncuși. 

4. Centenarul României Mari 

5. Tratatele Conferinței de Pace de la 
Paris (1919-1920) 

6. ”Mithologia 3D”. 

7. Icoane vechi – icoane noi – iconari 
români 

8. Psaltirile în limbile naționale și 

 
31.650 
5.000 
-- 
90.000 
 
-- 
17.250 
 
 
 
5.000 
77.000 
 
7.000 
 
120.000 

 
25.828,46 
1.850 
-- 
76.137,16 
 
-- 
 
 
 
 
2.329,28 
30.578,15 
 
1.465,19 
 
35.527,36 
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muzeului, 
cât și în 
afara lui 

începuturile identităților lingvistice 

9. Cristian Bădiliță. Semnul lui Iona 

10. Pagini din activitatea Asociațiunii 
ASTRA în preajma Unirii 

11. Necropola din epoca bronzului de la 
Sebeș 

12. 130 de ani de la înființarea Muzeului 
Național al Unirii. 

13. Represiunea comunistă în România 
(1945-1965). Numitorul comun: 
Moartea. 

14. Zborul Marii Uniri. De la Bacău la 
Blaj 

15. Alba Iulia în imagini de epocă 

16. Ștefan cel Mare din istorie în veșnicie 

17. Identităţi Multiculturale 

18. Salonul International de Machete 
Statice, editia a XIII-a 

 
7.000 
 
 
135.000 
 
100.000 
30.000 
1.000 
7.100 

 
4.421 
 
 
56.087,63 
 
49.392 
12.236,70 
960 
5.699,40 

2. Programul de  
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(simpozioane, 
sesiuni,colocvii, 
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu) 

Organizarea 
de 
simpozioan
e naționale, 
mese 
rotunde, 
conferințe, 
și expuneri 
cu scopul de 
a comunica 
direct 
rezultatele 
cercetării 
patrimoniul
ui cultural 
naţional 
într-un 
limbaj 
accesibil 
atât 
specialiștilo
r cât și altor 
categorii de 
auditoriu 

8 1. Masa rotundă organizată prin 
proiectul Pantheon 3D 

2. Masă Rotundă, Regina Maria pe 
frontul Marelui Război și al Mari 
Unirii 

3. Simpozionul “Asociația ASTRA – 
contribuție la actul Marii Uniri” 

4. Sesiunea științifică „Unitate, 
continuitate și independență în istoria 
poporului român. 100 de ani de la 
Marea Unire” 

5. Masa rotundă organizată prin 
proiectul Pantheon 3D în cadrul 
sesiunii MNUAI Unitate, continuitate 
şi independenţă în istoria poporului 
român. 100 de ani de la Marea Unire 

6. Conferința Internațională “Treaties of 
the Paris Peace Conference (1919-
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1920)” 

7. Conferința internațională Vernacular 
Psalters and the Early Rise of 
Linguistic Identities 

8. Conferințele Museikon II. Julia 
Verkholantsev, University of 
Pennsylvania, „Res” and „sermo”: 
Ruthenian Biblical Translations and 
the Eternal Language Question 

 
 

 
 

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

Cercetarea 
siturilor 
arheologice 
, a 
potențialulu
i etnografic 
al județului, 
a istoriei 
naționale 
etc. 

8 1. Cercetarea arheologică a sitului 
neolitic de la Tărtăria  
2. Proiect de cercetare arheologică 
sistematică ”Ad Batavos. Războieni-
Cetate”   
3. Cercetare arheologică de teren și 
aerofotografie în Transilvania”,   
4. Proiect Pantheon 3D - documentarea și 
valorificarea patrimoniului cultural prin 
digitizare, în special valorificarea digitală 
a peisajului cultural (arhitectural și 
arheologic), metodele digitizării (laser 
3D, fotogrammetrie, scanner 3D).  
5. A cunoaște, a iubi patrimoniul cultural 
al județului Alba.  
6. Proiectul internațional LOEWE 
“Prehistoric Conflict Research. Bronze 
Age Hillforts between Taunus and 
Carpathian Mountain  
7. "Proiect complex multidisciplinar 
pentru monitorizarea, conservarea, 
protecția și promovarea patrimoniului 
cultural românesc (RO-CHER)".  
8. Proiectul de cercetare a sitului 
arheologic de la Piatra Craivii – Apoulon.  
 

10.000 
 
19.250 
 
 
 
 
203.230 
 
 
 
 
 
100.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 

8.822,81 
 
19.033,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79.380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.300 

4. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național (cărți 
și volume 
publicate) 

Editarea de 
monografii, 
cataloage și 
anuarului 
Apulum   

17 1. “Muzeul Național al Unirii. 130 de ani 
în 130 de piese” 
2. “Zece personalități ale Unirii”  
 3. “Garda Națională de la Alba Iulia  
4. Mari fotografi din Transilvania. 
Secolele XIX-XX  
5., Cartea românească veche din secolul 
al XVII-lea în colecțiile Bibliotecii 
Județene Mureș. XVIIth Century Old 
Romanian Book from the Collections of 
Mureș County Library,   
6. Carte veche în colecțiile Bibliotecii 
Municipale „Stroe S. Belloescu” Bârlad 
1643-1830  
7. “Alba Iulia. Notarii și Marea Unire” 

120.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.527,36 
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8. Alba Iulia. Orașul și monumentele sale 
în imagini de epocă. Ediția a III-a, 
revăzută și revizuită  
9. The Northern Necropolis of Apulum. 
”Ambulance Station” 1981-1985 
10.  Pantheon 3D. vol. I. Mituri Greco-
romane. Greco-Roman Myths 
10. Pantheon 3D. vol. II. Zei salvatori-
Clulte de mistere-Sincretism/Savior 
Gods-Mystery Cults-Syncretism  
11. Tezaur. Episcopia Tulcii / Diocese of 
Tulcea’s Treasure  
12. Pictorisiri. Constantin Cioc  
13. Culorile sufletului meu,   
14. Colecția Mușat. O geografie spirituală 
a iconei pe sticlă transilvănene  
15. Atelierele Museikon – pași spre o 
erminie a iconarului contemporan  
16. capitolele aferente secolelor XVII-
XVIII din sinteza Arta din România. Din 
preistorie în contemporaneitate, vol. I-II,  
17. Centenarul unirii românilor și Europa 
de azi. Religie și Geopolitică, Presa 
Universitară Clujeană și Reîntregirea,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Programul 
didactico-
pedagogic și 
educațional 

Organizarea 
unor lecții 
de istorie la 
Muzeu, în 
acord și în 
completarea 
programei 
școlare prin 
folosirea 
unor 
metode 
modern, 
active de 
predare. 

9 1. Atelierele Museikon .Icoane vechi – 
icoane noi – iconari români  
2. Atelierele de restaurare   
3. Pedagogie muzeală   
4. Cu gentuţa la muzeu  
5. Lecţia de istorie la muzeu   
6. Alba Iulia – capitala de suflet a 
românilor.  
 7. Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară   
8. Mult îmi place și iubesc portul nostru 
românesc   
9. Cerc pedagogic: importanța muzeului 
în eficientizarea activităților cu 
preșcolarii.  

17.250 
 
14.970 
20.000 
2.000 
500 

18.040 
 
 
6.545 
-- 
-- 

6. Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor  

Organizarea 
unor 
concerte de 
muzică 
clasică, 
corală, jazz 
și a unor 
piese de 
teatru în 
Sala Unirii 
sau în 
proximitate
a ei 

7 1. Stagiunea de teatru a trupei Skepsis 

2. Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret Apollo 

3. Serile Skepsis 

4. Weekenduri în cetatea Alba Carolina / 
mai –septembrie 

5.  Noaptea Muzeelor. Noaptea în care 
istoria prinde viață, ediția a IX-a  

6. Noaptea Cercetătorilor Europeni  

 
 
 
 
 
 
10.000 
 
2.000 

 
 
 
 
 
 
9.962,17 
 
1.925,80 
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7.  Asociația Invenio 

7. Proiecte de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(Lansări de 
carte)  

Cititorii și 
iubitorii de 
carte vor 
intra în 
contact cu 
noile 
volume 
apărute pe 
piață și vor 
putea 
interacționa 
direct cu 
autorii 
acestora 

19 1.-2. Museikon. Journal of religious art 
and culture, nr. 1/2017   
3.-4. Apulum, tom LIV, series 
Archaeologia & Anthropologia, Apulum, 
tom LIV, series Historia & Patrimonium   
5. Cântecele Oltului – 50  
6. 1918 – Jurnal de   
7. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. 
130 de ani în 130 de piese  
8. Pantheon 3D. Mituri greco-romane / 
Greco-Roman Myths,  
9. Din vremuri apuse. Memorii  
10. Roma bizantină  
11. Alba Iulia. Orașul și monumentele 
sale în imagini de epocă. Ediția a III-a, 
revăzută și revizuită  
12. Ghidul ilustrat al elevului.   
13. Naționalismul românesc în primul 
deceniu postcomunist  
14. Mari fotografi din Transilvania. 
Secolele XIX-XX, Baia Mare  
15-19. Catedrala Încoronării. Istorie și 
Har, Alba Iulia 

  

8. 
 
 

Programul de 
evidență, 
clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor 
mobile 

Întocmirea 
documentați
ilor 
complexe și 
complete pe 
baza cărora 
bunurile vor 
fi clasate 
sau 
inventariate 
și trecute în 
evidența 
instituției 

5 1. Restaurare piatră, ceramică, metal, 
textile   
2. Conservare-Restaurare pictura   
3. Conservare – restaurare carte veche   
4. Evidență și clasare (2017-2020):  
5. Alte activități:   
- legătură modernă  
- laminări  
- Deservire solicitări material de 
specialitate  
- Relocarea, reamenajarea depozitelor de 
etnografie, istorie, arheologie Sala Unirii  
- evidență, ambalaj, transport  

  

9. Programul de 
promovare 
turistică: 
târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc.  

Organizarea 
unor 
manifestări 
culturale 
care au și o 
component 
istorică sau 
etnografică 

4 1. Festivalul Roman Apulum  
2. Festivalul Cetăților Dacice  
3. Târgul de Turism al României  
4. Festivalul național de tradiții și 
obiceiuri "La porțile Apusenilor"  

 
90.000 
32.000 

 
90.000 
31.565,35 

10.  Programul de 
cercetare 
sociologică 

Creionarea 
profilului 
vizitatorului
, modificări 
ale 
percepției 
sale asupra 
muzeului, 

3 1. Profilul vizitatorilor – 2018 – 
Percepții, opinii, particularități, ale 
vizitatorilor veniți la Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia  

2.  Mini cercetări sociologice realizate 
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orașului și a 
județului 

cu prilejul unor   

3. un studiu privind prezența Muzeului în 
social-media pentru a putea adapta 
profilul de Facebook, site-ul etc cu 
informațiile necesare creșterii 
vizibilității și sporirii numărului de 
vizitatori  

Anul 2019 
1. Programul de 

valorificare  a 
patrimoniului 
cultural 
național - 
expoziții 

Valorificare
a 
patrimoniul
ui mobil 
arheologic, 
documentar, 
religios, 
fotografic, 
artistic etc. 
existent în 
Muzeu sau 
în județ, 
prin 
organizarea 
unor 
expoziții 
atât în sălile 
muzeului, 
cât și în 
afara lui 

29 1. Exponatul lunii 

2. Expoziție a Secției de Artă Sacră a 
Facultății de Teologie Ortodoxă a 
Universității „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia „Mozaikon” 

3. Epoziție personală de pictură și 
grafică, Cristina Gloria Oprișa, „Sacru” 

4. Expoziție de pictură contemporană și 
icoană pe sticlă din colecția Museikon 
Liviu Lăzărescu – pictorul muzelor de 
la Mărtinești 

5. Mari fotografi din Transilvania. 
Secolele XIX-XX 

6.Expoziție foto-documentară itinerantă 
Ultimul Împărat. Cele mai frumoase 
amintiri ale Romanovilor 

7. Laic și sacru în podișul central 
moldovenesc 

8. Expoziție de modele de cusături 
tradiționale realizate de Maria Berdea, 
Alba Iulia „100 de izvoade pentru ia 
românească” 

9. Expoziție de pictură și obiect Andrei 
Popa, Sibiu „Fluo Immersion” 

10. Expoziție de acuarelă personală 
Anastasia Stoiciu „Anastasia” 

11. Expoziție de artă bizantină 
Byzantium 

12. Urme în alb și negru. Anii 1848-1849 
în Transilvania 

 
 
 
 
 
3.000 
 
27.060 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.170 
 
 
 
 
 
3.300 
 
 
 
600 
 
5.000 
 
3.500 
 
31.500 
 
 
 
24.925 
 
3.500 
 
 
75.000 
 

 
 
 
 
 
440,30 
 
27.055,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.469,90 
 
 
 
 
 
3.177,30 
 
 
 
595,00 
 
4.353 
 
3.267,30 
 
29.741,97 
 
 
 
18.311,77 
 
3.200 
 
 
--- 
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13. Expoziție itinerantă „Spiritualitate 
creștină la Dunărea de Jos” 

14. Glass Nouveau. Vitraliul lui Cristian 
Florin Anghelescu 

15. Olympos 3D. De La Zeii Olimpului 
La Zeii Romei 

16. Marcel Lupșe 65. Descânt. Pictură – 
desen – obiect 

17. Comori bănățene. Colecția 
etnografică Marius Matei 

18. Ex-libris. Colecția Mârza 

19. Imagini ale regalității în patrimoniul 
Muzeului Național al Unirii din Alba 
Iulia 

20. Fragila lume a sfinților 

21. Expoziție de artă  personală Olimpia 
Coman-Sipeanu, Sibiu „Spiritul 
grâului” 

22. Alba Iulia, o istorie de 20 de secole 

23. Dionysos 3D. Desfătare și viață 
veșnică la Apulum 

24. Armata Română. Campaniile anilor 
1916-1919 

25. Expoziție de artă textilă Daniela 
Frumușeanu, București „Spațiul 
cuvintelor” 

26. Expoziția de artă Eugen Măcinic 
Acuarelă 

27. Muzeul și orașul Alba Iulia după 
Unire 

28. Expoziție cu lucrările realizate de 
elevii participanți la programul de 
pedagogie Museikon - „Museikon 
Junior” 

29. Expoziție internațională de artă sacră 
contemporană Natalya Rusetska 

 
 
 
900 
 
 
 
 
35.000 
 
24.900 
 
 
 
 
1.570 
 
6.000 
 
 
 
4.300 

 
 
 
799,99 
 
 
 
 
4.736,20 
 
20.131,57 
 
 
 
 
1.032,57 
 
1.397,11 
 
 
 
1.297,10 
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2. Programul de  
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(simpozioane, 
sesiuni,colocvii,
mese rotunde 
organizate de 
Muzeu) 

Organizarea 
de 
simpozioan
e naționale, 
mese 
rotunde, 
conferințe, 
și expuneri 
cu scopul de 
a comunica 
direct 
rezultatele 
cercetării 
patrimoniul
ui cultural 
naţional 
într-un 
limbaj 
accesibil 
atât 
specialiștilo
r cât și altor 
categorii de 
auditoriu 

7 1. Conferințele Museikon, - 3 
conferinţe 

2.  Bibliologie și Patrimoniu 
Cultural Național, ediția a XIII-a, 
Alba Iulia, 

3.  Sesiunea științifică Unitate, 
continuitate și independență în 
istoria poporului român. 101 de 
ani de la Marea Unire, Alba Iulia, 

4. Simpozion  Internațional de 
Martirologie, Alba Iulia,  

 

4.675 
 
75.590 
 
 
47.990,32 
 
 
 
12.000 

2.470 
 
31.764,51 
 
 
45.463,88 
 
 
 
9.921,89 

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

Cercetarea 
siturilor 
arheologice 
, a 
potențialulu
i etnografic 
al județului, 
a istoriei 
naționale 
etc. 

17 1. Noaptea Muzeelor,  
2. Noaptea Cercetătorilor,  
3. Reconstituirea Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia. Susținerea 
evenimentelor de reconstituire istorică 
din programul zilei de 1 Decembrie 
(“Primirea soliilor și Reconstituirea 
Adunării Naționale”, „Revista de front”, 
„Intrarea armatei române în Alba Iulia” și 
„Prada cu torțe 
4. Programul cultural multianual 
PANTHEON 3D. Valorificarea 
interdisciplinară a operelor de artă 
romană reprezentând zeități și personaje 
mitologice din colecția Muzeului 
Național al Unirii Alba Iulia. 
5. Craiva – „Piatra Craivii”. Cercetarea 
arheologică sistematică. Campania a 
VIII-a 
6. Cercetare arheologică de teren și 
aerofotografie în Transilvania”  
7. Cercetarea arheologică a sitului 
neolitic de la Tărtăria 
8. Studiul arheologic privind zona Râmeț-
Ponor-Bucium-Mogoș – DJ 107i 
9. Cercetarea civilizației preistorice, 
antice și medieval timpurii pe teritoriul 
județului Alba 
 
10. Studiul etnografic privind zona Râmeț 

17.000 
2.000 
150.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.000 
 
 
16.000 
 
30.000 
 
20.000 
 
 
 
 
 
 

16.731,92 
1.999,99 
136.965,4
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.024 
 
 
15.625 
 
27.800,57 
 
19.950 
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- Ponor-Bucium-Mogoș – DJ 107i 
11. A cunoaște, a iubi patrimoniul 
cultural al județului Alba. 
12. "Proiect complex multidisciplinar 
pentru monitorizarea, conservarea, 
protecția și promovarea patrimoniului 
cultural românesc (RO-CHER)". Proiect 
finanțat prin PNCDI III având 
următoarele proiecte:  
PROIECT 1 „Monitorizare a obiectivelor 
din patrimoniu cultural cu ajutorul 
tehnologiilor spațiale 
PROIECT 2 ”Nanotehnologia – abordare 
inovativa cu dezvoltare de materiale si 
tehnici pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural”  
PROIECT 3 ”Management integrat 
(conservare, restaurare, protectie) al 
obiectivelor aparținând patrimoniului 
cultural 
PROIECT 4 - "Promovarea patrimoniului 
cultural folosind tehnologii actuale de 
reconstrucție digitală" 
13. Arheologia cercetării crimelor 
comunismului  
14. Proiectul internațional LOEWE 
“Prehistoric Conflict Research. Bronze 
Age Hillforts between Taunus and 
Carpathian Mountains 
15. Proiectul internațional Cercetarea 
Epocii Bronzului din Transilvania: 
Arheologia funerară în peisajul epocii 
bronzului din zona Râmeţ” (MARBAL 
16. Proiectul internațional “Prehistoric 
Ore Mining in Transylvania”, Bucium 
17. Proiectul internațional „Apulum 
Roman Villa Project 
 

 
82.730 

 
79.830 

4. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național (cărți 
și volume 
publicate) 

Editarea de 
monografii, 
cataloage și 
anuarului 
Apulum   

19 1. Apulum LVI, series Historia & 
Patrimonium  
2. Apulum LVI, series Historia & 
Patrimonium. Supplementum  
3. Cărare pre scurt...,  
4. Vernacular psalters and the early rise 
of linguistic identities. The Romanian 
case, Potlogi,  
5. Ex-libris. Colecția Mârza,  
6. Pictura interbelică a Sălii Unirii,  
7. Dicționarul personalităților Unirii. 
Delegații Adunării de la Alba Iulia,  
8. Caietele de Martirologie,  
9. The Paris Peace Conference and its 
Aftermath; Settlements, Problems and 
Perceptions, Cambridge Scolars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.040 
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Publishing  
10.Pantheon 3D III. De la zeii Olimpului 
la zeii Romei/From the Gods of Olympus 
to the Gods of Rome,  
11. Pantheon 3D IV. Dionysos-Bacchus-
Liber Pater 
12. Revista Museikon, nr. 2/2018,  
13. Revista Museikon, nr. 3/2019,  
14. Liviu Lăzărescu – pictorul muzelor de 
la Mărtinești,  
15. Vitraliul lui Cristian Florin 
Anghelescu, 16. Fluo immersion 4,  
17. Pictură – grafică – obiect 
18. Spațiul cuvintelor.  
19. Atelierele Museikon,  

 
 
 
 
 
 
22.000 
18.000 
27.100 
 
 
 
 
 
 
39.000 

 
 
 
 
 
 
21.735 
14.805 
27.055,41 
 
 
 
 
 
 
27.562,50 

5. Programul 
didactico-
pedagogic și 
educațional 

Organizarea 
unor lecții 
de istorie la 
Muzeu, în 
acord și în 
completarea 
programei 
școlare prin 
folosirea 
unor 
metode 
modern, 
active de 
predare. 

11 1. Atelierele de creație Museikon  
2. Atelierele de restaurare Museikon  
3. Pedagogie muzeală Museikon  
4. Museikon Junior 
5. Cu gentuţa la muzeu.  
6. Lecţia de istorie la muzeu  
7. Alba Iulia – capitala de suflet a 
românilor  
8. Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară  
9. Mult îmi place și iubesc portul nostru 
românesc  
10. Cerc pedagogic: importanța muzeului 
în eficientizarea activităților cu 
preșcolarii.  
11. Workshop și prezentare pentru 
studenți PANTHEON 3D  

 
 
1.600 

 
 
1.071,22 

6. Proiecte de 
promovare a 
culturii – arta 
spectacolelor  

Organizarea 
unor 
concerte de 
muzică 
clasică, 
corală, jazz 
și a unor 
piese de 
teatru în 
Sala Unirii 
sau în 
proximitate
a ei 

6 1.Stagiunea de teatru a trupei Skepsis 
2. Festivalul Internațional de Teatru de 
Tineret Apollo 
3. Weekend cu Skepsis 
4. Weekenduri în cetatea Alba Carolina 
5. Noaptea Muzeelor. Noaptea în care 
istoria prinde viață, ediția a X-a 
6. Noaptea Cercetătorilor Europeni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Proiecte de 
valorificare a 
patrimoniului 
cultural-
național 
(Lansări de 
carte)  

Cititorii și 
iubitorii de 
carte vor 
intra în 
contact cu 
noile 
volume 
apărute pe 

22 1. – 2. Catalogul expozitiei: Mari 
fotografi din Transilvania. Secolele XIX-
XX ( 
3. Din vremuri Apuse,  
4. Imaginea etnicilor germani la românii 
din Transilvania după 1918, vol III-IV,  
 
5. Marele Război în memorialistica 
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piață și vor 
putea 
interacționa 
direct cu 
autorii 
acestora 

românilor din Sebeș;  
6. Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan,  
7. Lumina Centenarului  
8. Revista Museikon, nr. 2/2018  
9. Portul popular năsăudean. Origini. 
Valori. Evoluții  
10. Femeia în alb  
11. Alba Iulia. O istorie urbană ilustrată; 
Alba Iulia. Orașul și monumentele sale în 
imagini de epocă  
12. Arta din România. Din preistorie în 
contemporaneitate  
13. Vernacular Psalters and the Early 
Rise of Linguistic Identities. The 
Romanian Case  
14. Nemăsurata ispită a puterii. Gheorghe 
Martinuzzi, adevăratul rege al 
Transilvaniei în secolul al XVI-lea  
15. Lansarea cărţii de copii: Eva în 
galaxia culorilor  
16. Prezentare carte Sable/ Nisip de 
Marilyne Bertoncini şi Wanda Mihuleac. 
Traducere de Sonia Elvireanu 
17. Prezentare carte Patrick Devaux, Tant 
de bonheur à rendre aux fleurs/ Atâta 
fericire să dau florilor. Traducere şi 
prefaţă de Sonia Elvireanu, ediţie 
bilingvă franceză-română,  
18. Colecția Mușat: O geografie spirituală 
a icoanei pe sticlă transilvănene,  
19. Alba Iulia. Orașul și monumentele 
sale în imagini de epocă, ediția a III-a,  
20. Muzeul Național al Unirii-130 de ani 
în 130 de piese,  
21. Pantheon 3D, vol. 1: Mituri greco-
romane,  
22. Pantheon 3D, vol. 2: Zeii salvatori – 
Culte de mistere - Sincretism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.790 

8. 
 
 

Programul de 
evidență, 
clasare, 
conservare și 
restaurare a 
bunurilor 
mobile 

Întocmirea 
documentați
ilor 
complexe și 
complete pe 
baza cărora 
bunurile vor 
fi clasate 
sau 
inventariate 
și trecute în 
evidența 
instituției 

6 1. Restaurare piatră, ceramică, metal, 
textile   
2. Conservare-Restaurare pictura   
3. Conservare – restaurare carte veche   
4. Evidență și clasare  
5. Activități specifice arhivei 
6. Alte activități:   
- legătură modernă  
- laminări  
- Deservire solicitări material de 
specialitate  
- Relocarea, reamenajarea depozitelor de 
etnografie, istorie, arheologie Sala Unirii  
- evidență, ambalaj, transport 
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9. Programul de 
promovare 
turistică: 
târguri, 
festivaluri, 
concursuri etc.  

Organizarea 
unor 
manifestări 
culturale 
care au și o 
component 
istorică sau 
etnografică 

3 1. Festivalul Roman Apulum  
2. Festivalul Cetăților Dacice  
3. Târgul de Turism al României  

 
100.000 

 
99.899,88 

10.  Programul de 
cercetare 
sociologică 

Creionarea 
profilului 
vizitatorului
, modificări 
ale 
percepției 
sale asupra 
muzeului, 
orașului și a 
județului 

3 1. Profilul vizitatorilor Percepții, opinii, 
particularități, ale vizitatorilor veniți la 
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia  
2.  Mini cercetări sociologice realizate cu 
prilejul unor   
3. un studiu privind prezența Muzeului în 
social-media pentru a putea adapta 
profilul de Facebook, site-ul etc cu 
informațiile necesare creșterii vizibilității 
și sporirii numărului de vizitatori 

  

 
 
 
Capitolul V - Sarcini pentru management 
Pe durata mandatului, managementul va avea următoarele sarcini: 
1. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului; 
2. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; 
3.  punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii; 
4. elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare 

şi dezvoltare a patrimoniului; 
5. concordanţa cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în 

subordinea căreia funcţionează; 
6. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi al participării cetăţenilor la viaţa culturală 
7. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 
8. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educaţie; 
9. organizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, 

concursuri, târguri, seminare şi altele asemenea; 
10. susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de 

cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; 
11. promovarea turismului cultural de interes local; 
12. organizarea de servicii de documentare şi informare comunitară. 
13. să dezvolte și să promoveze cultura și arta prin organizarea de manifestări culturale 

(expoziții, târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, festivaluri etc.); 
14. să regândească portofoliul de programe și proiecte în strânsă relație cu comunitatea 

locală; 
15. să sprijine realizarea activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații; 
16. să adapteze oferta pedagogică la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și 

la tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii; 
17. să valorifice spațiile interioare și exterioare pentru dezvoltarea de expoziţii, expoziții de 

artă contemporană; 
18. să contribuie la creșterea ponderii veniturilor proprii și a veniturilor din alte surse în 

total venituri, și în același timp, a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative 
ale instituției; 
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19. să asigure crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari, și în același 
timp, să diversifice oferta culturală a instituției; 

20. să asigure integritatea sediului în care își desfășoară activitatea, managementul 
securității și al riscurilor; 

21. să dezvolte relații de colaborare cu instituțiile de cultură care își desfășoară activitatea 
în același mediu; 

22. să dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în domeniu, precum și cu instituții 
culturale naționale și internaționale; 

23. să identifice soluții pentru atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea 
programelor instituției, coroborată cu participarea personalului de specialitate la programe de formare 
continuă și stagii de pregătire profesională; 

24. să implementeze strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției; 
25. să asigure dezvoltarea și actualizarea on-line; 
26. să ducă la îndeplinire toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de 

management și în conformitate cu hotărârile ordonatorului principal de credite, respective cele 
prevăzute de legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției; 

27. să asigure respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniile: sănătatea și 
securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor etc.; 

28. cercetarea fundamentală și aplicată, pe baza programelor anuale și de perspectivă, a 
patrimoniului aflat în colecțiile sale, în alte colecții de profil din țară și străinătate, sau pe teren 
(cercetări cu profil arheologic, istoric, etnografic și interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, 
achiziționării de bunuri culturale pentru completarea colecțiilor proprii etc; 

29. organizarea, informatizarea și actualizarea evidenței patrimoniului cultural și a 
fondurilor documentare deținute, conform normelor legale în vigoare; 

30. expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecțiile Muzeului, în 
expoziții permanente sau temporare, organizate la sediu, în țară și străinătate; 

31. organizarea de manifestări culturale de profil, naționale și internaționale; 
32. organizarea de manifestări științifice, simpozioane, conferințe, mese rotunde, dezbateri 

pe aria sa de interes, singur sau în colaborare cu alte instituții; 
33. editarea de publicații științifice și de popularizare, în domeniul specific de activitate și 

valorificarea lor prin vânzare sau schimb; 
34. realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau 

preventive și de conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale 
mobile, producerea și vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri și alte suporturi de 
popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, fotografiere, filmare sau alte mijloace; 

35. clasarea bunurilor culturale aflate în colecțiile muzeului; 
36. să transmită rapoartele de activitate și toate informațiile/înscrisurile solicitate de către 

Consiliul județean Alba, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  
 
 Capitolul VI - Structura şi conţinutul proiectului de management 
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de maxim 60 pagini, inclusiv anexe, și 

vor fi: format A4, marginile: stânga/dreapta 2 cm, sus/jos 1,25 cm, spațierea între rânduri: 6 pct. 
înainte de rând și 6 pct. după rând, alinierea: stânga-dreapta, font: Times New Roman, dimensiunea de 
12 pct. pentru textul de bază și 14 pct. pentru titluri, utilizând diacriticele specifice limbii române, 
numerotarea paginii: în josul paginii, numărul paginii central. 

 Proiectul întocmit trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării 
instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor 
conform definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă. 

 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului 
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având în 
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vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a 
proiectelor de management: 

  a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

  b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea 
acesteia; 

  c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după 
caz; 

  d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
  e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
  f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

  Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii 
manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de 
autoritate. 

 
   
A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 
  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 

aceleiaşi comunităţi; 
  2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 
  3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
  4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare); 
  5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 
  6. profilul beneficiarului actual. 
 
  B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 
  1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
  2. concluzii: 
  2.1. reformularea mesajului, după caz; 
  2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 
 
  C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 

după caz: 
  1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 
  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
  3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 
  4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 
  5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 
 
  D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 
  1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 
  1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
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  1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 

  2. analiza comparativă 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: 

 

r. 
Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

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

    
   
   
   

Total Total Total  

   
       3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 
  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în 

funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife 
practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte 
facilităţi practicate; 

  3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorităţi publice locale; 
  4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în 

totalul veniturilor: 
  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 
  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
  a) din subvenţie; 
  b) din venituri proprii. 
 
  E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 
  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 
  1. viziune; 
  2. misiune; 
  3. obiective (generale şi specifice); 
  4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
  5. strategia şi planul de marketing; 
  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
  7. proiectele din cadrul programelor; 
  8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 
 
  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 
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  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
 

Nr.  
crt. 

Categorii Anul … Anul … Anul … Anul … 

(
1) 

(2) (3) (…) (…) (…) 

1
. 

TOTAL VENITURI, din care: 
 

1.a. Venituri proprii, din care: 
1.a.1. venituri din activitatea de bază 
1.a.2. surse atrase 
1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. Subvenții / alocații 
1.c. Alte venituri 

    

2
. 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 
2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 

    

 
  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 
  2.1. la sediu; 
  2.2. în afara sediului. 
 
  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 
Crt. 

Program Scurtă descriere a 
programului 

Nr. proiecte  în 
cadrul programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget prevăzut 
pe program (lei) 

Primul an de management 
     
     
     

Al doilea an de management 
     
     
     

Al treilea an de management 
     
     
     

Al patrulea an de management 
     
     
     

 
 
  Capitolul VII - Alte precizări 
  
 Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la 

Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din 
cadrul Consiliului Județean Alba,  e-mail: centenar@cjalba.ro. 
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       Capitolul VIII – Anexe 
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 
 
- Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia şi 

Organigrama Muzeului Național al Unirii Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 
nr. 91/30 aprilie 2020 – prevăzut în Anexa nr. 1 

- Statul de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 243/19 noiembrie 2019 - prevăzut în Anexa nr. 2 

- Bugetul aprobat al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, pe ultimii trei ani - prevăzut în 
Anexa nr. 3 
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