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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului 

de către Consiliul Județean Cluj, denumit în continuare AUTORITATEA, pentru Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, instituție aflată în subordinea sa, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanță de urgență, precum și cu cele ale 

Regulamentului de evaluare. 

 

Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza 

următoarelor criterii de evaluare: 

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 

raport cu sistemul instituţional existent; 

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;  

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;  

4. situaţia economico-financiară a instituţiei;  

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;  

6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către 

autoritate. 

 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile 

din prezentul raport sunt aferente perioadei de la 01.07.2017 la 31.12.2017, 

reprezentând prima evaluare.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
CUPRINS  
 
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea 
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi 
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi, ameninţări) 
3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 
4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 
5. Grupurile - ţintă ale activităţilor instituţiei 
6. Profilul beneficiarului actual 
 
B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi 
la strategia culturală a autorităţii 
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 
 
C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcţionare 
1. Măsuri de organizare internă 
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 
4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancţionare) 
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ 
refuncţionalizări ale spaţiilor 
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 
altor organisme de control în perioada raportată 
 
D. Evoluţia situaţiei economico - financiare a instituţiei 
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 
perioadei raportate 
2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor 
de performanţă ale instituţiei. 
 
E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin proiectul de management 
1. Viziune 
2. Misiune 
3. Obiective (generale şi specifice) 
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 
5. Strategie şi plan de marketing 
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management. 
7. Proiecte din cadrul programelor 



  

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management  
 
F. Previzionarea evoluţiei economico - financiare a instituţiei, 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 
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 
2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 
3. Analiza programului minimal.  
 
 



 

  

 

A. EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ 

ACTIVITATEA ȘI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUȚIONAL EXISTENT 

 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) a avut în intervalul raportat o 

activitate intensă, orientată către menținerea atenției publicului în perioada dificilă a 

crizei epidemiologice cauzate de infecția cu SARS-COV-2. Criza epidemiologică 

mondială a avut drept consecință suspendarea sau amânarea unei importante părți a 

manifestărilor științifice și culturale internaționale în care Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei era antrenat, precum și reconfigurarea celor care au rămas totuși 

programate. În același timp, anul 2020 a dovedit că în jurul Muzeului Etnografic al 

Transilvaniei se află o comunitate puternică, subliniid importanța adaptabilității și 

dezvoltării continue a unei oferte atractive de servicii și programe culturale 

diversificate. În perioada stării de urgență, în care muzeul a fost obligat să își sisteze 

activitățile cu publicul, instituția și-a păstrat contactul cu publicul său prin activități de 

comunicare referitoare la activitățile desfășurate în culisele muzeologiei, prin povești 

inedite despre colecții și oameni. 

Pe parcursul intervalului raportat, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost 

preocupat în primul de asigurarea unor condiții de vizitare optime, respectând toate 

normele de siguranță pentru sănătatea vizitatorilor și a propriilor angajați. Au fost 

reorganizate circuitele de vizitare și a fost realizat un sistem de informare a publicului 

privind regulile de prevenție a răspândirii noului coronavirus. Publicul vizitator a fost 

informat în permanență despre regulile de vizitare, iar personalul care intră în contact 

cu publicul a beneficiat de o instruire permanentă.  Spațiile de activitate și cele 

destinate publicului au fost dotate cu dispensere pentru dezinfectanți, suprafețele au 

fost permanent igienizate, au fost instalate covoare dezinfectante, iar angajaților le-au 

fost puse la dispoziție materiale de protecție adecvate. 

Planurile de acţiune ale Muzeului Etnografic al Transilvaniei au fost îndreptate 

înspre următoarele direcţii prioritare: pregătirea pentru implementarea marilor proiecte de 

dezvoltare a instituției; asigurarea tuturor măsurilor de protejare a publicului vizitator și a 

salariaților instituției împotriva riscurilor de contaminare cu SARS-CoV-2; asigurarea 

continuității activităților cu publicul, în condițiile respectării normelor de protecție 



 

  

solicitate de autoritățile competente; dezvoltarea, protejarea, conservarea şi restaurarea 

colecţiilor patrimoniului mobil şi imobil, material şi imaterial; asigurarea securităţii 

patrimoniului muzeal în condițiile create de criza epidemiologică; diversificarea şi 

dezvoltarea cercetării ştiinţifice care s-a dovedit a fi baza tuturor activităţilor muzeale (de 

constituire şi dezvoltare a colecţiilor, expoziţionale, educaţionale, de marketing şi de relaţii 

cu publicul); punerea în valoare a patrimoniului muzeal; acţiuni cu publicul care vizează 

educaţia permanentă; diversificarea ofertei către public; eficientizarea şi dezvoltarea 

calitativă a resurselor umane prin punerea unui accent deosebit pe evaluare, motivare, 

instruire, metode de cointeresare; asigurarea suportului financiar în vederea desfăşurării în 

condiţii optime şi la cele mai înalte standarde ale activităţii muzeului; dezvoltarea 

permanentă a expoziţiei permanente tactile pentru persoane cu dizabilităţi de vedere şi a 

activităţilor specifice organizate în cadrul acesteia; oferirea de programe speciale şi facilităţi 

pentru persoanele cu dizabilităţi; actualizarea permanentă a infochioşcurilor şi alimentarea 

lor cu date; crearea de noi spaţii destinate activităţilor cu publicul, în condiții de securitate și 

distanțare adecvate; suspendarea temporrară a activităţilor destinate copiilor, pentru 

siguranța acestora și a familiilor lor.  

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a avut, pe întreaga durată a restricțiilor impuse de 

autoritățile competente și a recomandărilor acestora, o atitudine responsabilă, îndreptată 

cu prioritate în direcția siguranței vizitatorilor și a patrimoniului instituției. 

Personalul muzeului respectă principiile Codului deontologic ICOM, adoptat la 6 iulie 

2001 şi ale Codului de etică şi conduită a instituţiei.  

 

1. COLABORAREA CU INSTITUŢII, ORGANIZAŢII, GRUPURI INFORMALE CARE SE 

ADRESEAZĂ ACELEIAŞI COMUNITĂŢI 

În condițiile dificile de funționare generate de criza epidemiologică provocată de 

SARS-CoV-2, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a inițiat în al doilea semestru al anului 

2020, în parteneriat cu instituțiile responsabile, programe de educație muzeală în 

domeniul sănătății publice și a gestionării epidemiilor, subiect care nu a fost reflectat cu 

destulă insistență în programele instituțiilor muzeale din România. Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei și-a extins colaborarea cu instituțiile de învățământ și cercetare, 

organizații non-guvernamentale și organizații ale minorităților naționale.  



 

  

În același timp, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a continuat să inițieze și să 

promoveze programe şi proiecte de colaborare cu muzee şi instituţii de cultură, în 

funcţie de interesele de dezvoltare strategică a instituţiei. Promovarea unui spirit 

competitiv, de colaborare constructivă cu alte instituții de profil din România, are 

permanent în atenție interesele și preocupările publicului vizitator. 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a continuat să participe activ la programele și 

proiectele Centrului Cultural Clujean (CCC), organizație non-guvernamentală de cultură 

și dezvoltare urbană care reunește organizații și instituții interesate în mobilizarea 

resurselor culturale, în partneriat cu alte sectoare, pentru a contribui la transformarea 

socială și dezvoltarea urbană. În cadrul CCC, MET participă și susține derularea 

proiectelor Etnogalactica – parc de artă și tehnologie conceput ca o dezvoltare creatoare 

a componentelor interactive ale master-planului de dezvoltare a Parcului Etnografic 

Național Romulus Vuia, reprezentând deschideri în direcția etnografiilor imaginarului; 

InClujiune; Jivipen; Culturepreneurs; România Remarcabilă.  

Muzeul Etnografic al Transilvaniei și-a menținut raporturile de colaborare 

instituțională cu partenerii din organizațiile în care este membru: NEMO – Network of 

European Museums Organisation (2018), EURHO – European Rural History 

Organisation (2018), AEOM – Association of European Open Air Museums (2017), ICOM 

România, RNMR - Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Asociația Muzeelor în Aer 

Liber din România. Specialiștii instituției fac parte din Asociația Conservatorilor și 

Restauratorilor din România, Asociația de Științe Etnologice din România, Societatea de 

Științe Istorice din România, Asociaţia Etnografică „Kriza János” Cluj-Napoca. În prezent, 

MET vizează consolidarea rolului său în cadrul acestor organizații și dezvoltarea 

participării în cadrul comitetelor ICOM, în conformitate cu statutul organizației 

internaționale. În același timp, MET pregătește, pentru anul 2023, organizarea 

Conferinței Europene de Istorie Rurală EURHO 2023, ca rezultat al mandatului 

încredințat ce Comitetul executiv EURHO în cadrul întrunirii de la Paris (august 2019). 

În anul 2019, comitetul director al EURHO, reunit la Paris, a decis să acorde 

Muzeului Etnografic al Transilvaniei dreptul de a organiza Conferința Europeană de 

Istorie Rurală 2023, prima din istoria organizației care se va desfășura în Europa 

central-orientală. Conferința Europeană de Istorie Rurală a fost înscrisă în Programul 

de Guvernare al coaliției PNL-USR-UDMR, secțiunea Cultură, capitolul 



 

  

Dintre instituțiile care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a avut relații excelente de colaborare cu Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Filarmonica de 

Stat Transilvania, Școala Populară de Arte Tudor Jarda, Biblioteca Județeană „Octavian 

Goga”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Octavian Goga Ciucea. Colaborarea cu 

instituțiile de educație nu a putut dezvolta forme concrete din cauza condițiilor în care s-

a realizat funcționarea acestora. 

Muzeul are strânse raporturi de colaborare cu Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică Cluj, serviciu aflat în structura Consiliului Județean Cluj, care 

funcționează în clădirea de pe str. Memorandumului nr. 21.  

Muzeul Etnografic al Transilvaniei este membru fondator al Centrului Cultural 

Clujean, organizație independentă care mobilizează cultura, care a preluat programul 

cu care municipiul Cluj-Napoca a candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană 

2021. În cadrul acestei asociații, MET este reprezentat în consiliul director, fiind 

implicat nemijlocit în realizarea proiectelor România Remarcabilă (fost Transylvania 

Myths Europe) și Parcul Etnografiei Intergalactice, în cadrul cărora au fost înregistrate 

progrese în cursul anilor 2018 și 2019. 

Colaborarea cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Cluj a înregistrat o evoluție permanent ascendentă. Au fost organizate 

numeroase manifestări în parteneriat, cu un impact semnificativ asupra publicului 

vizitator. 

În cadrul activităților Centrului Cultural Clujean, Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei este partener cu un număr de 59 de instituții și organizații din 

comunitatea clujeană, împreună cu care organizează activități cu impact semnificativ 

asupra publicului: Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Agenția de Dezvoltare 

Regională Nord Vest, Asociația Art Image, Asociația Cluj Guided Tours, Asociația Colectiv 

A, Asociația Create.Act.Enjoy, Asociația Culturală Balla & Vajna Projects, Asociația 

Culturală Pro Transilvania, Asociația Fapte, Asociația Femeilor de Afaceri Cluj, Asociația 

Groundfloor Group, Asociația Hotelierilor Clujeni, Asociația Lions Club Genesis, Asociația 

Patronilor şi Meseriaşilor din judeţul Cluj, Asociația pentru Promovarea Filmului 

Românesc, Asociația Ropot, Asociația Scientifica, Asociația Urbannect, Asociația Victoria 

Film, Asociația Why Not Us, Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, Clubul Lions 



 

  

Transilvania Cluj-Napoca, Clubul Rotary Cluj-Napoca, Compania de Tango Cluj, Consiliul 

Judeţean Cluj, Federația Fabrica de Pensule, Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica 

de Pensule, Federația Tinerilor din Cluj, Filarmonica de Stat Transilvania, Fundația 

Altart pentru Artă Alternativă, Fundația Culturală „Apostrof”, Fundația Culturală şi de 

Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național Carpatica, Fundația Europeană 

pentru Cultură Urbană, Fundația Transylvania College, Grupul PONT, Institutul Francez 

Cluj, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Liga Scriitorilor 

Români, Municipiul Cluj-Napoca, Muzeul de Artă, Muzeul National de Istorie al 

Transilvaniei, Opera Maghiară Cluj, Opera Națională Română, Ordinul Arhitecților din 

România – Filiala Teritorială Transilvania, Societatea Culturală Româno-Germană, 

Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, Teatrul de Păpuși „Puck”, Teatrul Maghiar 

de Stat, Teatrul Național, Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Cluj, Uniunea Artiștilor 

Plastici Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița, Universitatea „Avram Iancu”, Universitatea 

„Babeș-Bolyai”, Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, Universitatea de Artă şi 

Design Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie, USAMV Cluj-Napoca, 

Universitatea Sapientia, Universitatea Tehnică.  

 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei are colaborări cu un număr semnificativ de 

instituţii şi organizaţii de profil, între care amintim:  

a) Organizații profesionale: ICOM România, Rețeaua Națională a Muzeelor din 

România, Asociația Muzeelor în Aer Liber din România, Asociația de Științe 

Etnologice din România, Asociaţia Etnografică „Kriza János” Cluj-Napoca; 

b) Instituţii de învăţământ: Universitatea „Babeş-Bolyai” –  Facultatea de Litere, 

Facultatea de Geografie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Studii 

Europene, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor; Academia de Muzică „Gh. Dima”; Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca; Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca; Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca; Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian Blaga”; Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Liceul de Artă 

Cluj, Grupul Şcolar Industrial Tehnofrig, Şcoala Generală Bob, Şcoala de Agenţi de 

Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca;  



 

  

c) Institute de cercetare: Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii 

Transilvane, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Institutul de Arheologie şi 

Istoria Artei, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române;  

d) Instituţii de cultură naţionale, judeţene şi locale: Institutul Cultural Român, 

Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Național al Ţăranului Român 

București, Muzeul Național al Satului Bucureşti, Muzeul Național Grigore Antipa 

București, Muzeul Național de Geologie București, Muzeul Național de Istorie a 

României București,  Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, 

Complexul Muzeal Național ASTRA Sibiu, Muzeul Național Brukenthal Sibiu, 

Muzeul Național al Banatului Timișoara, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul 

de Istorie al Maramureşului, Muzeul de Artă Baia Mare, Muzeul Județean Zalău, 

Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa Năsăud, Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, 

Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul de Istorie Brașov, Muzeul Național al 

Carpaților Răsăriteni Sf. Gheorghe, Muzeul Național Secuiesc Sf. Gheorghe, 

Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Județean Târgu-Mureș, Muzeul Țării Crișurilor 

Oradea, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Complexul Muzeal Județean 

Suceava, Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul Banatului Montan Reșița, 

Muzeul Etnografic Golești, Muzeul de Artă Contemporană Galați, Muzeul Național 

al Literaturii Iași, Muzeul Municipal Gherla, Muzeul de Istorie Turda, Muzeul de 

Istorie Dej, Opera Română Cluj, Opera Maghiară Cluj, Casa Municipală de Cultură 

Cluj-Napoca, Casa Municipală de Cultură Bistrița; 

e) Organizaţii non-guvernamentale: Asociația Etnocor, Asociația Brickenburg, Clubul 

Ecologic Transilvania, Societatea Ornitologică Română – filiala Cluj, Asociația 

Muzeului Armean, Clubul Rotary Visio, Clubul Rotary Samus, Clubul Rotaract 

Cluj-Napoca, Asociaţia Maramureşenilor din Cluj-Napoca, Societatea Muzeală din 

Transilvania, Asociaţia Culturală Curcubeu, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, 

Bridge Languadge Study House, Asociația Oamenilor de Afaceri Germani, 

Organizaţia pentru Unirea Romilor, Asociaţia Culturală Catalist, Fabrica de 

Pensule; 

f) Reprezentanţe diplomatice, centre culturale: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în 

România, Ambasada Republicii Islamice Iran în România, Ambasada Elveției în 



 

  

România, Ambasada Republicii Cehe în România, Ambasada Israelului în 

România, Ambasada Republicii Armene în România, Ambasada României în 

Slovacia, Consulatul Republicii Ungare Cluj Napoca, Consulatul General al 

Germaniei Sibiu, Institutul Confucius Cluj-Napoca, Accademia di Romania Roma, 

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică Veneția, British Council, 

Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural Italian, Institutul de Turcologie și 

Studii Central-Asiatice, Centrul de Limbă și Cultură Poloneză; 

g) Organizații ale minorităților naționale: Uniunea Armenilor din România, 

Comunitatea Evreilor din România, Uniunea Slovacilor din România, Uniunea 

Ucrainenilor din România, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi Cluj-

Napoca, Romano Suno Cluj-Napoca, Asociația Amare Phrala Cluj-Napoca 

 

2. ANALIZA SWOT (ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN, PUNCTE TARI, PUNCTE 

SLABE, OPORTUNITĂŢI, AMENINŢĂRI) 

Diagnoza instituţiei, auto-evaluarea, este un prilej de evidenţiere a punctelor 

forte şi a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor ce privesc instituţia. De 

asemenea, auto-evaluarea este un instrument de măsurare a progresului în timp, o 

modalitate de implicare a personalului şi un mod de a percepe dezvoltarea culturii 

organizaționale a instituției prin modificarea constantă a regulamentelor interioare și de 

funcționare a instituției. Deşi factorii externi sunt vitali pentru asigurarea îndeplinirii 

misiunii culturale şi educative a muzeului, este obligatorie existenţa unui mediu intern 

profesionist, dinamic, care să susţină activitatea de cercetare, de conservare şi misiunea 

publică a instituției muzeale. 

 
Puncte tari: 

- Notorietatea Muzeului Etnografic al 

Transilvaniei la nivel local, regional și 

national;  

- Consolidarea prezenței și conexiunilor MET 

pe plan european și international; 

- spațiile muzeului – Secția pavilionară, Parcul 

Puncte slabe: 

- spațiu expozițional insuficient pentru 

organizarea unei expoziții permanente 

de anvergură și a unui număr de cel 

puțin trei expoziții temporare simultan; 

- personal de supraveghere în număr 

insuficient pentru a putea asigura 



 

  

Etnografic, Atelierul de icoane – pot fi 

utilizate pentru realizarea unor proiecte 

creative; 

- extinderea Parcului Etnografic Romulus 

Vuia, obiectiv de importanţă naţională, 

primul muzeu în aer liber din România, este 

susținută de Autoritate, care și-a asumat 

Master Planul de dezvoltare al Parcului 

Etnografic și rezultatele concursului 

internațional de soluții, susținând realizarea 

Studiului de fezabilitate și inițierea 

Proiectului tehnic; 

- dezvoltarea de proiecte comune cu 

instituțiile culturale care funcționează sub 

autoritatea Consiliului Județean Cluj: Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale, Muzeul de Artă, Muzeul 

Octavian Goga Ciucea, Școala de Arte Tudor 

Jarda;  

- funcționarea Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică Cluj în 

incinta clădirii Reduta, str. Memorandumului 

nr. 21, și foarte buna colaborare a acestuia cu 

MET;  

- expoziția tactilă permanentă, prima 

realizată în România, și celelalte facilități 

pentru pesoanele cu dizabilități oferă un grad 

de accesibilitate superior celor mai multe 

instituții muzeale din țară; 

- valoarea deosebită și diversitatea 

patrimoniului muzeal; 

prelungirea programului de vizitare;  

- spațiu inadecvat pentru funcționarea 

activităților de restaurare și conservare; 

- spaţiu insuficient pentru depozitarea 

bunurilor culturale, mai ales în 

condiţiile creşterii colecţiilor; 

- lipsa mobilierului adecvat pentru 

depozitarea în condiţii optime a pieselor 

de patrimoniu; 

- spaţiu insuficient şi neechipat 

corespunzător pentru derularea 

activităților de pedagogie muzeală; 

- desființarea garderobei de la sediul 

central, ca urmare a înființării centrului 

de informare turistică; 

- desființarea punctului expozițional cu 

vânzare din cadrul aeroportului local; 

- spații insuficiente pentru primirea 

publicului în Parcul Etnografic 

„Romulus Vuia” pe vreme nefavorabilă 

sau iarna, până în momentul finalizării 

proiectului de dezvoltare și extindere a 

parcului. 

 



 

  

- experiență în organizarea evenimentelor 

culturale, precum şi deținerea unor 

echipamente utile acțiunilor de 

entertainment cultural, menite să pună în 

valoare obiective de patrimoniu; 

- parteneriate cu instituţii de profil şi, 

respectiv, universități de prestigiu din ţară și 

din străinătate; 

- participare constantă la evenimentele 

ştiinţifice cu caracter internațional şi 

național; 

- publicarea constantă a rezultatelor 

cercetării ştiinţifice în revista muzeului, în 

volume şi publicaţii de prestigiu; 

- colaborare foarte bună cu ONG-urile, 

asociaţiile şi fundaţiile cu activităţi în 

domeniul cultural; 

- calitatea profesională a angajaților; 

- diversificarea serviciilor oferite publicului, 

în special a activităților expoziționale și 

educaționale; 

- consolidarea parteneriatelor cu alte 

instituții muzeale și universități din țară și 

străinătate; 

- participarea la realizarea unor proiecte de 

anvergură, multi-instituționale și 

interdisciplinare. 

Oportunităţi: 

- Realizarea Studiului de fezabilitate privind 

extinderea Palatului Reduta, sediul central al 

Muzeului Etnografic al Transilvaniei, aprobat 

Ameninţări: 

- criza epidemiologică mondială 

generată de coronavirusul Covid-19 și 

posibilele sale reveniri pe parcursul 



 

  

de Comisia Națională a Monumentelor 

Istorice. Implementarea proiectului va avea 

drept consecință dublarea spațiului 

expozițional de la sediul central al instituției, 

făcând posibilă organizarea de expoziții și 

evenimente culturale de anvergură și 

creșterea numărului de vizitatori. 

- Susținerea de către Consiliul Județean Cluj a 

Master Planului de dezvoltare a Parcului 

Etnografic „Romulus Vuia” și a proiectului de 

extindere a secției în aer liber a muzeului, 

adoptate ca urmare a unui concurs 

internațional de soluții; 

- Implementarea de către Centrul Cultural 

Clujean, cu susținerea de către autoritățile 

județeană și municipală a programului 

cultural cu care municipiul Cluj-Napoca a 

candidat la titlul de Capitală Culturală 

Europeană, prin transformarea Asociației 

Capitală Culturală 2021 în Centrul Cultural 

Clujean; 

- proiectele Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară de punere în valoare a 

terenurilor din zona Hoia și compatibilizarea 

armonioasă a acestora cu proiectul de 

extindere a Parcului Etnografic;  

- existența programelor naționale pentru 

cercetarea, conservarea, restaurarea și 

punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

- creşterea interesului mediului asociaționist 

pentru derularea activităţilor interactive în 

anului 2021, în condițiile întârzierilor 

înregistrate în programul de vaccinare 

și în identificarea unui tratament 

corespunzător; 

- diminuarea veniturilor proprii ca 

urmare a scăderii numărului de 

vizitatori/beneficiari din cauza 

pandemiei; 

- cadru legislativ nestimulativ în 

domeniul salarizării, dificultatea 

recompensării performanțelor 

profesionale; 

- insuficiența finanțărilor pentru 

conservarea și restaurarea 

patrimoniului muzeal; 

- lipsa unei abordări intersectoriale în 

legătură cu punerea în valoare a 

patrimoniului cultural mobil, în relație 

cu operatorii turistici și cu serviciile 

conexe; 

- lipsa unor studii serioase de consum 

cultural care să fundamenteze oferta 

instituțiilor publice de cultură; 

- nivelul redus al participării culturale în 

România, afectat de criza 

epidemiologică; 

- nivelul redus al ocupării în sectorul 

cultural în România; 

- nivelul redus al ocupării în sectorul 

public în România.  

 



 

  

spaţiile muzeale şi în legătură cu patrimoniul 

muzeal, în condițiile căutării de spații 

protejate în contectul crizei epidemiologice; 

- dezvoltarea activităților organizate de 

comunitățile entice din spațiul transilvănean 

pentru conservarea și promovarea propriilor 

tradiții. 

 

 
3. EVOLUŢIA IMAGINII EXISTENTE ŞI MĂSURI LUATE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 

ACESTEIA 

Prezența instituției în viața comunității a fost bine reliefată, instituția depunând eforturi 

consistente în direcția promovării ofertei culturale a instituției (în special a 

evenimentelor organizate în Parcul Etnografic), cu o atenție sporită acordată promovării 

în mediul online. 

Vizibilitatea paginii web a instituției www.muzeul-etnografic.ro: Numărul de vizitatori 

unici pe săptămână a variat între aprox. 300 și 800. Vizitatorii au accesat aprox. 100.000 

de pagini, in medie aproape 3 pagini pe vizita. Durata medie a unei vizite e aproape 2 

minute. Bounce rate este de 50%.  

Prezența MET în social media: În perioada 01.07 – 31.12.2020 pagina de facebook 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a obținut un număr de 1074 aprecieri, diferitele 

postări având un amplu impact organic, care au atins un record de 48.543 interacțiuni în 

data de 20.12.2020. Pagina de facebook Parcul Etnografic Național Romulus Vuia a 

înregistrat, în același interval, un număr de 491 aprecieri. MET a creat, de asemenea, 

două pagini facebook dedicate proiectelor finanțate prin granturile SEE, dedicate 

transpunerii în realitatea virtuală a bisericii Cizer și icoanelor de pe valea Sebeșului. 

Pagina Muzeului Etnografic al Transilvaniei își păstrează avansul considerabil față de 

paginile instituțiilor similare din Cluj-Napoca: 20,7 mii aprecieri, față de 13,1 Muzeul de 

Artă și 8,4 Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Muzeul este de asemenea prezent în 

alte rețele de social media, păstrând în permenanță contactul cu tendințele actuale din 

domeniu. 

 

http://www.muzeul-etnografic.ro/


 

  

Numărul total de apariții în media: peste 130, incluzând emisiunile radiofonice și 

aparițiile la televiziuni. În ceea ce privește evenimentele organizate de muzeu, un impact 

deosebit au avut expozițiile „Ie, cămeșoi, spăcel și alte giuvaericale”, „Chipul Maicii 

Domnului în icoane vechi și noi”, „Dantele. Selecție din colecția de dantele a Muzeului 

Industriei din Cluj”, Ethnologia Galactica, Colecția de artă preot profesor Ioan Bizău, 

precum și evenimentele „Jazz in the Park – tiny version”, Grigore Leșe și Dor Transilvan, 

precum și Conferința de promovare a proiectului „Biserica lui Horea – un patrimoniu 

pentru viitor”. 

Prin intermediul parteneriatelor încheiate, mesajul muzeului a ajuns la categorii 

diversificate ale publicului, care, în condițiile speciale create de criza epidemiologică, au 

început să manifeste un interes sporit față de activitatea instituției.  

A fost înregistrată, de asemenea, o consolidare calitativă a promovării media a activității 

instituției, reprezentanții acesteia fiind invitați în mod constant la posturile de televiziune și 

radio locale naționale, regionale și locale: TVR 1, TVR Cluj, Look TV, Digi 24, Antena 1, 

Antena 3, Agro Tv, Realitatea TV, Radio România Actualități, Radio Cluj etc. Au fost 

intensificate legăturile de colaborare cu DigiTV Cluj, Favorit TV, Trinitas TV și Someș TV, 

emisiunile realizate contribuind la o mai bună promovare a patrimoniului instituției și a 

activităților sale.     

 

MĂSURI LUATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI EXISTENTE: 

În condițiile specifice ale perioadei raportate, determinate de criza SARS-CoV-2, 

activitatea de promovare a cuniscut o dezvoltare accentuată în spațiul virtual, unde au 

fost prezentate atât activitățile și manifestările organizate de instituție, cât și proiectele 

importante în care aceasta este angrenată. 

Măsuri întreprinse pentru îmbunătățirea parametrilor care descriu evoluția imaginii 

MET: 

Modificarea și optimizarea paginii web a instituției; 

Îmbunătățirea colaborării cu partenerii din mass-media, în special cu agențiile de presă 

naționale Agerpres, Rompres, Hotnews, Amos News, Rador; 

Organizarea de conferințe, workshopuri și consultări cu specialiști interesați în 

dezvoltarea Parcului Etnografic „Romulus Vuia” și a Parcului Etnografic Intergalactic; 



 

  

Realizarea de instrumente publicitare (anunţuri, clipuri de promovare audio, TV şi 

online) şi promoţionale (afişe, flyere, mape profesionale, pliante); 

Distribuirea materialelor publicitare către instituţii publice, autorităţi locale, organizații 

non-guvernamentale, însoţite de prezentarea ofertei culturale a muzeului;  

Atragerea tinerilor în campaniile de promovare a activităţilor muzeului; 

Organizarea, în parteneriat cu organizații non-guvernamentale, a unor forme inedite de 

promovare a patrimoniului muzeal (activități sportive, crosuri, tabere de vacanță ș.a.); 

Promovarea evenimentelor prin intermediul site-ului www.muzeul-etnografic.ro; 

Distribuirea comunicatelor și anunțurilor prin intermediul site-urilor specializate 

www.comunicatedepresa.ro, www.centruldepresa.ro, www.webpr.ro; 

Promovarea evenimentelor prin intermediul revistelor și ziarelor (Lumina, Historia,  

Promovarea prin intermediul instituțiilor de învățământ partenere; 

 

Reflectarea instituţiei în presa/publicațiile de specialitate. 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei editează o publicaţie ştiinţifică proprie, Anuarul 

Muzeului Etnografic al Transilvaniei (AMET), în care sunt publicate contribuţii ale 

specialiştilor din instituţie şi din afara acesteia. Publicație prestigioasă, apărută cu 

începere din anul 1957 și reluată, într-o serie nouă, cu începere din anul 1997, Anuarul 

Muzeului Etnografic al Transilvaniei este una dintre cele mai importante publicații 

etnografice din România, fiind prezentă în cele mai multe dintre marile biblioteci de 

profil din țară și din străinătate. În timp ce alte instituții de cercetare etnologică își 

schimbă profilul și tematica abordată, pentru a răspunde diverselor modificări operate 

periodic în sistemele de acreditare a publicațiilor de specialitate, Anuarul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei se remarcă prin urmarea cu consecvență a propriei tradiții și 

prin dorința de a își păstra publicul și rețeaua de colaboratori interni, rămânând însă 

deschisă, în același timp, și față de specialiștii din străinătate.  

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei este inclus în baza de date internațională 

CEEOL. Începând cu anul 2020, lucrările publicate în AMET beneficiază de identificatori 

DOI. 

În sesiunea de evaluare CNCS din anul 2020, Anuarul Muzeului Etnografic al 

Transilvaniei a fost inclus în categoria C.  

http://www.muzeul-etnografic.ro/
http://www.comunicatedepresa.ro/
http://www.centruldepresa.ro/
http://www.webpr.ro/


 

  

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anul 2020 are 396 pagini, cuprinzând 

24 de contribuţii (studii, articole, recenzii şi prezentări). 

 

Muzeul este prezent, prin reprezentanții săi, în paginile a numeroase publicații de 

specialitate din țară și străinătate, fiind remarcat profesionalismul colectivului de 

specialitate și valoarea de excepție a patrimoniului instituției. În Anuarul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei pe anul 2020 au fost publicate studii și articole valoroase, 

semnate atât de cercetători consacrați, cât și de tineri specialiști de perspectivă:Viorel 

Cioti, Teofil Ivanciuc, Cristian Micu, Ioan Toșa, Adriana Țuțuianu, Pamfil Bilțiu, Maria 

Bilțiu, Costel Cioancă, Andrei Florian, Andrei Flavius Petruț, Mariana Andone-Rotaru, 

Sebastian Paic, Laura Cristina Pop, Teodora-Maria Sas, Silvia Suciu, Tekla Tötszegi, Dana 

Benkara, Monica Cristian, Maria Tonca, Mioara Mihaela Sîntiuan, Laura Troșan, Marius 

Lakatos-Iancu, Bogdan Stanciu-Gorun, Ion Cherciu. 

Muzeul este considerat unul dintre obiectivele turistice importante ale Clujului, fiind 

prezent în publicațiile de profil.  

Pentru a-și dezvolta potențialul în acest domeniu, muzeul a aderat în noiembrie 2020 la 

Ruta muzeelor etnografice în aer liber din România, recunoscută de Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, printr-un proiect depus la inițiativa Muzeului 

Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, în parteneriat cu Muzeul Național al 

Satului Dimitrie Gusti, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei, Muzeul Țării Oașului din Negrești-Oaș, Muzeul Satului Maramureșean din 

Sighetu Marmației, Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Național 

al Buncovinei din Suceava.  

De asemenea, bisericile din lemn din Parcul Etnografic au fost incluse, în 27 octombrie 

2020, în Ruta cultural turistică a bisericilor de lemn din România. Muzeul a primit 

aprecieri pozitive atât în publicațiile turistice de specialitate, cât și pe diferite bloguri de 

profil. 

 

4. MĂSURI LUATE PENTRU CUNOAŞTEREA CATEGORIILOR DE BENEFICIARI 

MET derulează programe punctuale de cercetare a intereselor și răspunsurilor oferit de 

publicul muzeal față de diferite manifestări și evenimente, în vederea obținerii unor 

concluzii mai ample şi mai nuanţate asupra categoriilor și nevoilor sale de consum 



 

  

cultural. Rezultatele acestor cercetări sunt utilizate în mod curent pentru elaborarea 

planurilor expoziţionale şi a programelor de vizitare. Muzeul își dezvoltă baza de date 

referitoare la consumul cultural din Cluj-Napoca, în vederea unei programări adecvate a 

vernisajelor și altor categorii de manifestări.  

Pentru îmbunătățirea cunoașterii potențialului de consum cultural al municipiului și 

studierii intereselor culturale ale comunității Muzeul Etnografic al Transilvaniei 

colaborează cu departamentele specializate ale institutelor de învățământ superior și de 

cercetare. Elaborarea de studii pentru culegerea informațiilor cheie pentru formularea 

programelor de dezvoltare a muzeului, pentru evaluarea complexă a percepțiilor, 

atitudinilor și comportamentelor vizitatorilor. 

În ceea ce privește mediul virtual, s-a constatat că peste 73% dintre vizitatorii paginii 

web şi paginii Facebook a instituţiei aparţin categoriilor sociale active (vârste cuprinse 

între 25 şi 55 de ani). Pentru a facilita accesul reprezentanților acestora la manifestările 

MET este necesară prelungirea programului de vizitare a expozițiilor până la ore 

accesibile pentru publicul ocupat.  

 

5. GRUPURILE - ŢINTĂ ALE ACTIVITĂŢILOR INSTITUŢIEI 

Programele instituţiei urmăresc fidelizarea categoriilor de vizitatori existente şi 

atragerea altora noi printr-o ofertă expoziţională atractivă. Cea mai mare parte a 

vizitatorilor muzeului aparţin categoriei elevilor şi studenţilor, un număr semnificativ de 

vizitatori aparţinând, de asemenea, categoriei pensionarilor. Au fost inițiate proiecte care 

au în vedere atragerea, pe termen lung, a categoriilor sociale active, ca rezultat al 

adaptării orarului de vizitare la aşteptările acestora, și a familiilor de vizitatori, prin 

dezvoltarea unor programe destinate acestora. 

Studiile asupra consumului cultural în municipiul Cluj-Napoca au arătat că o mare parte a 

clujenilor nu participă la evenimentele culturale, motivându-și neparticiparea prin lipsa 

timpului și prin absența evenimentelor culturale suficient de interesante. Pentru a 

răspunde acestor probleme, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a decis prelungirea 

programului de vizitare până la ora 18, organizând însă evenimente și după această oră, 

pentru a face posibilă participarea reprezentanților categoriilor sociale active. 

În ceea ce priveşte mediul virtual, s-a constatat că peste 70% dintre vizitatorii paginii 

web și paginilor facebook ale instituţiei aparţin categoriilor sociale active (vârste 



 

  

cuprinse între 25 şi 55 de ani). Pentru a facilita accesul reprezentanţilor acestor categorii 

sociale active la expoziţiile MET este necesară prelungirea programului de vizitare a 

expoziţiilor până la ore convenabile din punctul de vedere al vizitatorilor angajaţi în 

activităţi economice sau de altă natură. Este necesară luarea unor măsuri suplimentare 

de diversificare a categoriilor de beneficiari prin efectele implementării proiectelor de 

promovare turistică, prin promovarea de parteneriate cu operatorii turistici şi printr-o 

promovare mai intensă a activităţii muzeului prin intermediul târgurilor, festivalurilor şi 

altor activităţi organizate.  

Structurarea grupurilor țintă ale activităților instituției este condiționată atât de profilul 

specializărilor din cadrul instituţiei, de diversitatea colecţiilor administrate de aceasta, 

de parteneriatele şi acordurile de colaborare încheiate, cât şi de nevoile identificate la 

nivelul comunităţii locale. Modificări de abordare vor fi propuse pentru categoria 

elevilor cu vârsta între 7-18 ani, care beneficiază în prezent de acces gratuit; în 

consecință, MET nu mai este interesat de atragerea acestora decât în contextul 

participării lor la activități, altele decât vizitarea, care să fie taxabile. Studenții (licență, 

masterat, doctorat) reprezintă o categorie de public dinamică și intersantă, utilă pentru 

activităţile de promovare a metodologiei şi rezultatelor cercetării ştiinţifice. Stimularea 

interesului studenților față de patrimoniul cultural  şi patrimoniu cultural local a fost 

realizată în cadrul cursurilor Patrimoniu imaterial (licență), Patrimoniu (master), 

Patrimoniu universal (școală doctorală), prin coordonarea de lucrări doctorale în 

domeniul patrimoniului; Adulţii activi profesional reprezintă, în prezent, segmentul de 

public cel mai interesant, prezența lor la evenimentele organizate de muzeu fiind din ce 

în ce mai consistentă. Persoanele vârstnice vizitează muzeul cu ocazia evenimentelor 

care le sunt special dedicate, a evenimentelor religioase, a expozițiilor de artă sacră.  

Persoanele cu dizabilități reprezintă un segment de public cu o prezență în continuă 

creștere în activităţile derulate de muzeu. Muzeul coorodnează în prezent un proiect 

finanțat în cadrul programului Erasmus+, realizat în colaborare cu universități, muzee și 

organizații non-guvernamentale din Bosnia-Herțegovina, Grecia, Turcia și Ungaria – 

Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities. Pe 

lângă acest proiect, au fost organizate activtăți destinate vizitatorilor cu alte tipuri de 

dizabilități, colaborarea şi activităţile fiind cunoscute deja la nivel naţional prin 

implicarea persoanelor cu diferite tipuri de deficiențe din alte centre din ţară.     



 

  

 

6. PROFILUL BENEFICIARULUI ACTUAL 

Participanţii la programele educative ale muzeului aparţin mai multor categorii ale 

publicului, cu trăsăturile lor specifice: preşcolari (atelierele educative, ateliere din 

cadrul taberei de vară, concursuri, reprezentaţii teatrale), elevi (atelierele 

meşteşugăreşti din cadrul taberei de vară, târgul meşterilor populari, expoziţii, 

concursuri, concerte, workshop-uri), studenţi (tabără etnografică, târgul meşterilor 

populari, expoziţii, concursuri, concerte, workshop-uri, festivaluri, practică muzeală), 

cadre didactice din învăţământul preuniversitar (suport ştiinţific, didactic şi de locaţie 

pentru desfăşurarea unor activităţi de pedagogie muzeale), cercetători, cadre didactice 

din învăţământul universitar – colaborări în vederea realizării de cercetări în domeniu 

(etnografie, etnologie, antropologie, istoria culturii, istorie locală) şi interdisciplinare 

(sociologie, teologie, artă,  geografie, chimie, agronomie, medicină, medicină veterinară), 

meşteri populari – agenţi economici (oferirea unui suport de specialitate pentru diferite 

meşteşuguri în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor, oferirea unei pieţe de desfacere 

de prestigiu – târguri naţionale şi internaţionale, magazinul muzeului). Muzeul acordă o 

atenţie specială copiilor instituţionalizaţi, persoanelor cu disabilităţi (gratuitate la 

expoziţii, tabăra de vară, concerte).  

Numărul total al vizitatorilor muzeului în perioada perioada 01.07.2020-31.12.2020 a 

fost de 26.006, dintre care 22.609 vizitatori plătitori și 3397 de vizitatori care au 

beneficiat de acces gratuit. Atragerea publicului către muzeu în codițiile dificile create 

de criza epidemiologică a fost posibilă printr-o activitate intensă de promovare și prin 

parteneriatele încheiate cu organizațiile interesate în organizarea de evenimente 

comune. 

În condițiile actuale, în pofida dificultăților create de pandemia cu Covid-19, MET are 

intenția de a păstra pe ansamblu un ritm de creștere similar, profitând de posibilitățile 

extinde oferite de exploatarea la un nivel mai ridicat a resurselor oferite de secția în aer 

liber a muzeului, Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”. Desființarea punctului 

expozițional cu vânzare din incinta Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj va fi 

compensată prin dezvoltarea posibilităților de valorificare a produselor meșteșugărești și 

de artizanat în cadrul Parcului Etnografic și, de asemenea, de dezvoltarea unui sistem de 

comercializare online. MET are de asemenea intenția de a renunța la organizarea 



 

  

Târgului Creatorilor Populari, organizat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, 

dezvoltând în schimb o serie de târguri și manifestări de punere în valoare a produselor 

meșteșugărești în cadrul Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” și, de asemenea, la 

sediul central al instituției, str. Memorandumului nr. 21. În ceea ce privește beneficiarii 

din afara sediului, aceștia vor fi reprezentați de vizitatorii expozițiilor organizate de MET 

în alte spații expoziționale din țară și din afara ei, de participanții la manifestările 

culturale organizate în parteneriat, dar și de beneficiarii activităților și expozițiilor online 

organizate de instituția noastră.   

 

▪ Evoluția numărului vizitatorilor MET 2006-2020  

An Total Bilete vândute Acces gratuit 
    

2006 13.152 9.183 3.969 
    

2007 16.120 10.820 5.300 
    

2008 23.252 18.416 4.836 
    

2009 25.800 19.824 5.976 
    

2010 25.073 17.347 7.726 
    

2011 29.273 19.099 10.174 
    

2012 54.048 26.070 27.978 
    

2013 43.510 22.180 21.330 
    

2014 60.721 33.268 27.453 
    

2015 60.887 38.774 22.113 
    

2016 58.484 37.376 21.108 
    

2017 62.926 39.111 23.815 
    

2018 67.973 38.542 29.531 
    

2019 75.101 45.980 29.121 
 

2020 35.824 28.043    7.781 
    

 

  

 

 

 

 



 

  

B. EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND 

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA: 

 

În anul 2020, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și-a dezvoltat capacitatea de a atrage 

finanțări nerambursabile din diferite surse, dezvoltând astfel oferta pentru publicul 

vizitator. Muzeul Etnografic a reușit să deruleze cea mai mare parte a activităților 

proiectului de parteneriat strategic cu beneficiari multipli „Towards a Multisensory 

and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities” („Către un muzeu 

multisenzorial și incluziv pentru persoanele cu dizabilități senzoriale”), în cadrul 

programului Erasmus+, în calitate de lider al unui consorțiu alcătuit din muzee, 

universități și organizații ale muzeelor din Bosnia-Herțegovina, Grecia, România, 

Turcia, Ungaria. 

În 30 ianuarie 2020, ministrul culturii a semnat contractele de finanțare pentru alte 

două proiecte câștigate de MET cu finanțare prin Granturile SEE: Biserica lui Horea – 

un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al 

XVIII-lea prin intermediul realității virtuale” și „Tehnici inovative în valorificarea 

patrimoniului cultural. Icoanele de pe Valea Sebeșului din colecția Muzeului Etnografic 

al Transilvaniei”. În valoare de cca. 260.000 de euro, proiectele vizează susținerea 

expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate. Cele două proiecte au fost 

depuse de Muzeul Etnografic al Transilvaniei în parteneriat cu Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca și NUDA AS din Bergen, Norvegia. După o întrerupere de o lună, în 

perioada stării de urgență, proiectele au fost reluate în parametri optimi, fiind inițiate 

procedurile de restaurare și conservare a bunurilor culturale selectate și de 

achiziționare a echipamentelor necesare derulaării proiectului.  

Prin întreaga sa activitate, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și-a continuat activitatea 

în cadrul organizațiilor internaționale din care face parte: EURHO (European Rural 

History Organisatioan), AEOM – Association of the European Open-Air Museums, cea 

mai puternică organizație de profil din lume, afiliată ICOM – International Council of 

Museums, NEMO (Network of European Museums Organisation). În acest context, 

menționăm includerea Conferinței EURHO Rural History 2023, organizată în 

parteneriat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei (inițiator) și Universitatea Babeș-

Bolyai (partener), în Programul de guvernare al coaliției PNL-USR-UDMR.  



 

  

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a avut de asemenea o prezență activă în cadrul 

rețelei Naționale a Muzeelor din România (RNMR), Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber 

din România (AMALR), Comitetului Național Român ICOM. Pe plan local, MET a 

continuat să fie activ și să dezvolte proiecte în cadrul Centrului Cultural Clujean. MET 

face parte, de asemenea, din Pactul Regional pentru Incluziune Socială şi Dezvoltare a 

Resurselor Umane, organizație care oferă oportunităţi de dezvoltare profesională a 

instituţiei şi a salariaţilor acesteia. 

 

1. ADECVAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A INSTITUȚIEI LA POLITICILE 

CULTURALE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI LA STRATEGIA CULTURALĂ A AUTORITĂȚII; 

Potrivit strategiei asumate la nivelul sectorului muzeal obiectivul general în domeniul 

culturii şi a patrimoniului cultural vizează integrarea dimensiunii participative, 

consolidarea rolulului educaţional şi de protejare a moştenirii culturale. 

 Conceptele cheie asumate la nivelul strategiei în domeniul patrimoniului cultural 

național sunt: 

Cercetare și evidență; 

Conservare, restaurare, protecție; 

Formare profesională; 

Educație pentru patrimoniu și intervenție culturală; 

Punere în valoare/revitalizare/reinserţie. 

 

Aceste componente asigură direcțiile de dezvoltare ale activității muzeului, respectiv: 

cunoaşterea și aprecierea (valorizare), dar și protejarea (conservare, restaurare, 

protecţie şi pază). În sensul acestui ciclu, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a continuat 

proiectele de cercetare orientate spre documentarea şi salvarea patrimoniului etnologic, 

inclusiv colaborările cu alte instituţii de profil.  

La nivelul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, aceste obiective se regăsesc în 

următoarele direcții de activitate: 

1. Evidența, înregistrarea, inventarierea, și clasarea bunurilor de patrimoniu; 

2. Conservarea patrimoniului muzeal administrat; 

3. Valorificarea patrimoniului prin expoziții, apariții editoriale și alte evenimente 

culturale, la nivel național și internațional; 



 

  

4. Sprijinirea creației artistice contemporane prin organizare de concerte de muzică 

românească, de promovare a artiștilor români, prin tabere de creație interdisciplinare; 

5. Dezvoltarea marketingului muzeal și a proiectelor educative. 

Prin proiectele de cercetare de teren și de achiziții, instituția a contribuit la salvarea și 

includerea în patrimoniul muzeal a numeroase elemente de patrimoniu cultural 

material și imaterial, demersuri care s-au materializat şi prin îmbogățirea colecţiilor 

muzeului. De asemenea, în domeniul cercetării de patrimoniu fost continuate 

demersurile de documentare în arhive, biblioteci, dar şi în teren pentru a identifica, 

cerceta şi valoriza elemente reprezentative pentru comunitățile locale (elemente de 

patrimoniu, evenimente, personalităţi, etc). Pentru anul 2020 a fost continuată 

campania destinată colectării obiectelor reprezentative pentru istoria Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei. Cercetarea etnografică a fost direcționată asupra 

raporturilor rural-urban, urmărindu-se temele conexe acestei problematici din 

perspectivă istorico-socio-etnografică. Derulat pe perioada mai multor ani, proiectul are 

ca finalitate constituirea unei ample baze documentare, publicarea unor volume privind 

zonele cercetate, organizarea de activităţi de informare şi educare a comunităţii în 

privinţa nevoii de păstrare a autenticităţii patrimoniului cultural imaterial, dar și a 

caracterului voi al elementelor acestuia.  

Componenta de evidenţă, conservare şi protecţie s-a realizat în 2020 printr-un amplu 

proces de verificare a colecţiilor şi reorganizare a depozitelor aferente, respectiv de 

confruntare a situaţiei înregistrate la nivel faptic cu cea care rezultă din registrele de 

evidenţă. O altă prioritate a strategiei sectoriale, digitizarea patrimoniului, a înregistrat 

progrese semnificative în cadrul unui proiect național coordonat de Ministerul Culturii 

și Identității Naționale.   

Componenta de punere în valoare s-a axat atât asupra patrimoniului muzeal, în special 

prin activităţi expoziţionale, dar şi asupra elementelor de patrimoniu imobil prin 

organizarea de evenimente şi activităţi destinate formării gustului public şi educării în 

spiritul respectului faţă de valorile patrimoniale. Specialiștii MET au fost parteneri şi au 

oferit consultanţă de specialitate pentru diferite activităţi derulate de autorităţi sau 

organisme şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul patrimoniului cultural.    

 

2. ORIENTAREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE CĂTRE BENEFICIARI: 



 

  

Orientarea spre beneficiari înseamnă identificarea şi analiza continuă şi cuprinzătoare 

a aşteptărilor publicului, transpunerea acestora în realizarea produselor şi serviciilor, 

în modul de desfăşurare a interacţiunii cu publicul, cu scopul dezvoltării şi menţinerii 

unor relaţii pe termen lung şi economic avantajoase cu beneficiarii. 

Programele instituţiei urmăresc fidelizarea categoriilor de vizitatori existente şi 

atragerea altora noi printr-o ofertă expoziţională atractivă. Cea mai mare parte a 

vizitatorilor muzeului aparţin categoriei elevilor şi studenţilor, un număr semnificativ 

de vizitatori aparţinând, de asemenea, categoriei pensionarilor. Au fost inițiate 

proiecte care au în vedere atragerea, pe termen lung, a categoriilor sociale active, ca 

rezultat al adaptării orarului de vizitare la aşteptările acestora, și a familiilor de 

vizitatori, prin dezvoltarea unor programe destinate acestora.  

S-a constatat că 75% dintre vizitatorii paginii web şi paginii facebook a instituţiei 

aparţin categoriilor sociale active (vârste cuprinse între 25 şi 55 de ani). Pentru a 

facilita accesul reprezentanţilor acestor categorii sociale active la expoziţiile MET este 

necesară prelungirea programului de vizitare a expoziţiilor până la ore convenabile 

din punctul de vedere al vizitatorilor activi profesional, dincolo de limitele asumate 

prin programul de vizitare cuprins între orele 10-18, de miercuri până duminică.  

Printre inițiativele orientate înspre creșterea în continuare a numărului vizitatorilor 

Muzeului Etnografic al Transilvaniei, menționăm creșterea și diversificarea proiectelor 

de pedagogie muzeală cu desfășurare în Secția Pavilionară, Parcul Etnografic și 

Atelierul de Icoane; creșterea numărului de acțiuni, simpozioane, publicații de 

specialitate realizate în cele trei locații menționate; intensificarea activităților de 

promovare a Palatului Reduta, Parcului Etnografic și Atelierului de Icoane. Proiecte de 

educație muzeală cu programe tematice de vizitare, deja active în cele două secții 

importante ale muzeului; realizarea, pe viitor, a unor proiecte educative pentru fiecare 

dintre expozițiile tematice organizate de muzeu; integrarea Atelierului de Icoane într-

un circuit mai activ de vizitare prin organizarea unor manifestări cu impact asupra 

publicului. 

Politica de promovare a muzeului, ca strategie a orientării către beneficiari, s-a 

materializat şi prin modalităţi inedite pentru muzeu, în ideea de a ajunge la un public 

cât mai larg şi de cea mai diversă factură. În aceeaşi direcţie se înscrie şi regândirea 

programului editoral al instituţiei, prioritizarea acelor tipărituri care se adresează 



 

  

unui public nespecializat şi promovează fie colecţiile muzeului, fie elemente de 

patrimoniu cultural local. 

 

3. ANALIZA PRINCIPALELOR DIRECŢII DE ACŢIUNE ÎNTREPRINSE 

 

ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE: 

Au fost refăcute Fişele de post şi, respectiv, Fişele de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale, cu o mai bună detaliere a criteriilor de apreciere a sarcinilor 

aferente funcţiei ocupate. 

A fost asigurat un cadru propice pentru schimbul de experienţă şi interacţiunea cu 

specialiştii din instiuţiile similare din ţară şi străinătate, prin participări la manifestări 

ştiinţifice cu caracter internaţional, naţional sau local. 

Specialiștii instituției au participat, în măsura posibilităților existente, la conferințe și 

simpozioane naționale și internaționale. 

Au fost asigurate participări la cursurile de perfecţionare în cadrul proiectelor 

coordonate de MET în diferite domenii. 

Participarea la cursuri online susținute de Muzeul Astra din Sibiu pe tema anteprenoriatului 

cultural și a modelelor de bune practici:12 octombrie 2020 vizite și workshop-uri de bună 

practică la Muzeul Astra din Sibiu; 14 octombrie 2020 workshop privind transferul de 

cunoștințe; 

Participarea la webinare oferite de NEMO; 

Participare la webinariumul SCIM ”Elaborarea procedurilor” (teri persoane). 

Au fost realizate instructajele de protecție a muncii și PSI. 

 

ÎN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

În conformitate cu raportul realizat de comisia de monitorizare în data de 31 decembrie 

2020, Muzeul Etnografic al Transilvaniei dispune de un sistem de control intern managerial 

a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că 

fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fosu 

utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficiență și economicitate. 

Sistemul de control intern managerial cuprnde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la baza evaluarea riscurilor. Comisia de 



 

  

monitorizare este funcțională, programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial este implementat și actualizat anual, procesul de management al riscurilor este 

organizat și monitorizat, iar procedurile documentate acoperă peste 70% din activitățile 

procedurale inventariate, urmând a fi înregistrate progrese eșalonate până la atingerea 

procentului de 100% din activitățile procedurabile.   

 

ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ȘI EVIDENȚEI PATRIMONIULUI 

În cursul anului 2020, colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei au fost completate cu 

un număr de 33 de bunuri culturale mobile, din care 17 donații și  16 achiziții, împărțite pe 

depozite, după cum urmează: gestiunea mobilier: 12 artefacte, dintre care 4 donații și 8 

achiziții; gestiunea textile: 11 artefacte, din donații; gestiunea ocupații: 10 artefacte, dintre 

care 2 donații și 8 achiziții. A fost realizată documentația de intrare, artefactele au fost 

înregistrate în registrul de marcare și în baza de date informatică a MET, au primit numere 

de inventar (marcare) și au fost fotografiate.   

A continuat activitatea de introducere a datelor din registrele de marcare în bazele de 

date. 

A continuat actualizarea în baza de date informatică a MET a poziționării bunurilor 

culturale în depozite.  

A fost realizată refacerea datelor de identificare, inventarierea și reorganizarea 

fotografiilor de identificare ale bunurilor de patrimoniu din depozitele Mobilier, Hoia, 

Ocupații, Ceramică. 

Au fost elaborate, verificate și introduse în programul DOCPAT 7840 de fişe de evidenţă 

analitică, din care 6720 de fișe pentru negativele foto din patrimoniul MET, 1158 fișe 

pentru bunuri culturale mobile din patrimoniul MET. 

A continuat activitatea de digitizare a negativelor (scanare, completare bază de date, 

arhivare). 

Au fost introduse în programul DOCPAT 187 de dosare de clasare, depuse anterior și 

solicitate în 2020 de Ministerul Culturii. 

Au fost întocmite 130 de dosare de clasare noi. 

A fost realizat inventarul gestiunii Ceramică și al noului depozit de cămăși. 

Au fost realizate 1767 fișe de conservare.  

 



 

  

 

PARTICIPAREA LA PROIECTE INIȚIATE SAU ÎN PARTENERIAT:  

 

PROIECTE COORDONATE DE MET 

Towards a Multisensory amd Inclusive Museum for Individuals with Sensory 

Disabilities, finanțat în cadrul programului Erasmus+, în parteneriat cu nouă instituții și 

organizații din Bosnia-Herțegovina, Grecia, România, Turcia și Ungaria, o durată de 36 

luni (01.09.2019-31.08.2022), grantul având o valoare totală de 411.062 Euro. 

Tehnici inovative în valorificarea patrimoniului cultural. icoanele de pe valea Sebeșului 

din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei, finanțat prin Mecanismul Financiar 

SEE 2014-2021, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și NUDA AS 

(Norvegia), cu o durată de 25 luni (01.02.2020-28.02.2022), grantul având o valoare 

totală de 129.265,59 Euro. 

Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de 

arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale, finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca și NUDA AS (Norvegia), cu o durată de 25 luni (01.02.2020-28.02.2022), grantul 

având o valoare totală de 129.265,59 Euro. 

În paralel cu implementarea acestor proiecte, MET se pregătește să participe la noi 

competiții pentru obținerea de finanțări nerambursabile pentru susținerea proiectelor 

muzeale. 

Pregătirea și câștigarea proiectului de mobilitate în domeniul Educația adulților 

Erasmus+, cu titlul : ”Muzeul deschis. Abordări inovative în educația adulților pentru 

dezvoltarea audienței” ; 

 

PROIECTE REALIZATE ÎN PARTNENERIAT 

Derularea proiectului E-Cultura – Biblioteca digitală a României (parteneriat cu 

Ministerul Culturii – UMP); 

Demararea, ca partener, a proiectului: Cinci licee, cinci muzee, parteneriat între MET și 

ECDL ROMANIA;  

Derularea, ca partener, a proiectului POCU 124146 expert stagii de practică, parteneriat 

între MET și Universitatea Babeş-Bolyai.  



 

  

 

CERCETĂRI DE TEREN. Deplasările pe teren au fost anul acesta îngreunate de pandemie. Cu 

toate acestea, în perioada raportată au fost realizate deplasări cu scop de cercetare la muzeele 

din Bistrița, Suceava, Botoșani, Brașov, Răscruci, pentru cercetarea depozitelor muzeale în 

vederea identificării și zonării pieselor aflate în patrimoniul MET. Au fost efectuate de 

asemenea deplasări la Spermezeu, Tg-Mureș, în vederea identificării unor piese. 

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2023 cercetările de teren vor urmări identificarea de 

bunuri culturale care ar putea îmbogăți patrimoniul MET, recuperarea informațiilor 

esențiale referitoare la obiectivele de patrimoniu din Parcul Etnografic Național 

„Romulus Vuia”, insuficient documentate în momentul achiziționării acestora și pe 

documentarea cât mai amplă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial aflate în 

aria de interes a specialiștilor instituției.  

 

CERCETARE DE COLECŢIE ŞI DE ARHIVĂ, DOCUMENTARE BIBLIOGRAFICĂ: Cercetare 

de colecţie (textile și port, mobilier, ocupații, ceramică, negativotecă); cercetare de 

arhivă, în Arhivele Statului, filiala Cluj; documentare în vederea realizării expoziţiilor 

temporare din anul 2020–2021; documentare în vederea redactării articolelor de 

specialitate, pentru Anuarul Muzeului şi pentru alte publicaţii din domeniu; consultarea 

bibliografiei etnografice, antropologice, muzeografice şi muzeologice româneşti, 

maghiare, germane, engleze şi franceze. 

 

ORGANIZARE ȘI PARTICIPARE CU COMUNICĂRI LA SESIUNI ŞTIINŢIFICE: 

Organizarea conferinței de prezentare a proiectului Biserica lui Horea - un patrimoniu 

pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin 

intermediul realității virtuale, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul 

Programului RO-CULTURA (19.11.2020, online). 

Participare cu comunicări la următoarele manifestări:  

Simpozionul Internațional al Muzeului în aer liber din Nyiregyhaza, Ungaria, 9-10 martie 

2020, cu comunicarea ”Situația muzeelor în aer liber în structura muzeală transilvăneană” 

(Totszegi T.); 

 „European Association of Social Anthropologists” în 21-24 iulie 2020 (online), cu  

comunicarea Treasures from Transylvania: ethnographers, archives and the fascinating 



 

  

universe of traditional society -tools of constructing the XX-th century Transylvanian 

national identity (L. Pop); 

Conferința Națională de educație Muzeală, organizator Muzeul Național al Satului 

Dimitrie Gusti, București, 12 noiembrie 2020 (online), cu prezentarea Pandemia,  șansa 

schimbării (E. Apai-F. Stoica);  

”Ceramica Populară din Transilvania” (online), organizat la 4 dec. 2020 de Muzeul 

Județean de Istorie și Artă Zalău, cu comunicarea ”Ceramica de Cluj” (Totszegi. T.); 

Sesiunea de Comunicări pe Teme de Etnografie și Folclor din cadrul Festivalului de 

Datini și Obiceiuri de Iarnă „Marmația”, 28 decembrie la 2020 (online), cu comunicarea ” 

Rituri de întemeiere menționate în fondurile documentare de la sfârșitul secolului al 

XIX-lea” (L. Pop). 

 

PUBLICAȚII. Muzeul Etnografic al Transilvaniei editează o publicaţie ştiinţifică proprie, 

Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (AMET), în care sunt publicate contribuţii 

ale specialiştilor din instituţie şi din afara acesteia. Publicație prestigioasă, apărută cu 

începere din anul 1957 și reluată, într-o serie nouă, cu începere din anul 1997, Anuarul 

Muzeului Etnografic al Transilvaniei este una dintre cele mai importante publicații 

etnografice din România, fiind prezentă în cele mai multe dintre marile biblioteci de 

profil din țară și din străinătate. În timp ce alte instituții de cercetare etnologică își 

schimbă profilul și tematica abordată, pentru a răspunde diverselor modificări operate 

periodic în sistemele de acreditare a publicațiilor de specialitate, Anuarul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei se remarcă prin urmarea cu consecvență a propriei tradiții și 

prin dorința de a își păstra publicul și rețeaua de colaboratori interni, rămânând însă 

deschisă, în același timp, și față de specialiștii din străinătate. Anuarul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei a fost inclus în anul 2018 în baza de date internațională 

CEEOL, stimulând interesul cercetătorilor pentru publicarea de studii și materiale în 

această revistă. În prezent, seria veche a publicației și o mare parte a seriei noi sunt 

disponibile online, ca rezultat al colaborării dintre Muzeul Etnografic al Transilvaniei și 

Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca. 

Muzeul este prezent, prin reprezentanții săi, în paginile a numeroase publicații de 

specialitate din țară și străinătate, fiind remarcat profesionalismul colectivului de 

specialitate și valoarea de excepție a patrimoniului instituției. Muzeul este considerat 



 

  

unul dintre obiectivele turistice importante ale Clujului, fiind prezent în publicațiile de 

profil. Muzeul beneficiază în continuare de aprecieri pozitive în publicațiile turistice de 

specialitate. 

 

ÎN DOMENIUL RESTAURĂRII, CONSERVĂRII ŞI PROTEJĂRII PATRIMONIULUI: 

Specialiștii Laboratorului de restaurare și conservare al MET au monitorizat în 

permanență starea de conservare a pieselor aflate în expozițiile permanente, în 

expunere liberă sau în vitrine; a fost asigurată monitorizarea permanentă a 

microclimatului, asigurându-se corectarea deficitului sau a au a excedentului de 

umiditate relativă. A fost realizată curățarea periodică a artefactelor şi aplicarea 

tratamentelor periodice adecvate. În spațiile de depozitare au fost aplicate tratamente 

de  conservare curativă, a fost controlată starea de conservare a artefactelor aflate în 

regim de depozitare, a fost stabilită lista pieselor ce necesită intervenţii de restaurare. A 

fost monitorizat în permanență microclimatul, asigurându-se corectarea deficitelor. 

Activitățile desfășurate în domeniul conservării și restaurării: 

Conservare preventivă a bunurilor de patrimoniu din spațiile expoziționale 

(desprăfuire, aerosol, montare capcane molii); 

Dezinfectarea generală a spațiilor expoziționale din cadrul secției Pavilionare  în 

contextul pandemiei;  

Mutarea, tipodimensionarea și gruparea zonală a întregii colecții de cămăși din 

patrimonial MET;  

Control lunar al obiectelor  aflate în expunere permanentă şi temporară în sălile de 

expunere. Monitorizare parametri de microclimat (temperatură şi umiditate relativă) 

din sălile de expoziţie (T: 20-22ºC/ UR: 49-55%); . 

Pregătirea, montarea și demontarea expozițiilor MET;  

Monitorizarea cu datalogere a bisericilor de lemn din Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”; 

Monitorizarea pieselor textile sec. XVII din cripta descoperită la Huedin (6 piese); 

Controlul microclimatului cu ajutorul umidificatoarelor si a aparatelor de climatizare a 

obiectelor aflate în regim de depozitare: monitorizare parametri de microclimat 

(temperatură şi umiditate relativă) în depozitul de textile (T: 21-23ºC/ UR: 55-59%); 

depozitul de ceramică (T: 21-22ºC/ UR: 56-59%); depozitul de ocupații (T: 21-24ºC/ 

UR: 54-56%);  



 

  

Curățare prin aspirare a patru piese textile din expoziție; 

Curățare prin aspirare și curățire umedă a 54 eșantioane textile- dantele. 

Tratamente de conservare curativă (desprăfuire, aerosoli): 2 piese textile (2201, 2385).  

Intervenții restaurare textile 6 piese: dublare brâu nr. inv.2201, N 3400, mânecă cămașă 

B9645,  mânecă și zona de umar cămașă 3701, față de pernă A5638, lepedeu B 4045; 

Continuare restaurare tablou ulei pe  pânză ”Avram Iancu” (C 5266); 

Finalizare restaurare icoană pe sticlă C3883;  

Restaurare lemn - 4 lavițe, consolidare strat pictural 2 uși împărătești Biserică Chiraleș, 

îndepărtare fragmente cărți poștale capac, murdărie neaderentă și tratament împotriva 

insectelor xilofage; Ladă C5402,  tratamente  consolidare vârtelniță Cămârzana C2070; 

Refacere brânel  9 cămăși, nr. inv. 3784; 1284, 1277, 1263, 3780, B 9679, 7657, 4729, 

1301; 

Curățiri umede 16  piese textile, nr. inv. 3784; 1284, 1277, 1263, 3780, B 9679, 7657, 

4729, 1301, 551, 4679, 4645, 3767, 4471,B 3817, A 4087; 

Intervenții restaurare zona deschizăturii 4 cămăși, nr. inv.  3767, 4471, B8800, 845. 

Activități de conservare preventivă/curativă cu caracter ocazional (desprăfuire, 

curățare, tratamente anticarii, antimolii și împotriva atacului cu insecte xilofag) în 

cadrul Parcului Etnografic ”Romulus Vuia”: 128 de artefacte; 

Activități de conservare preventivă/curativă la obiectivele muzeale din Parcului 

Etnografic ”Romulus Vuia” la gospodăria Almaș, gospodăria Galda de Sus, casa 

Hărnicești, făntâna Petrileni, casa Leheceni, casa Mărgău, fântâna și poarta Bedeciu, 

instalația Preuteasa (hidratare, tratamente conservare);  

Activități de restaurare la obiectivele muzeale din Parcului Etnografic ”Romulus Vuia”: 

restaurarea ramei geamurilor de la casa Josenii Bârgăului, Cămârzana; instalației de la 

gospodărie Mărișel, vâltorii de la Hornicești, restaurare fântână Petrileni. 

Activitate de restaurare externalizată: reacoperirea cu șindrilă și remontarea crucii la 

biserica Chiraleș. 

 

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE, REPARAŢII, RESTAURARE ÎN CADRUL PARCULUI 

ETNOGRAFIC NAŢIONAL „ROMULUS VUIA”, EFECTUATE DE PERSONALUL DE 

ÎNTREŢINERE ŞI SUPRAVEGHERE AL MET ȘI COLABORATORI 



 

  

În perioada raportată au fost realizate următoarele lucrări la obiectivele muzeale din Parcul 

Etnografic: reacoperirea porții și fântânii din cadrul gospodăriei Casin-Imper; repararea 

acoperișurilor de paie afectate de furtună: casă și șură Cămârzana, șură Bedeciu; 

repararea acoperișurilor de cetină la gospodăria Gârda; repararea gardului de la 

gospodăria Bedeciu; reconstituire fântână cu cumpănă de la Bedeciu; repararea 

acoperișului de țiglă de la Jelna; reconstituire fântână cu cumpănă de la Geaca; 

reconstituire a roții și fusului hidraulic de la joagărul din Botiza; lipit, văruit, curățenie la 

toate obiectivele din cadrul Parcului, în vederea deschiderii; demontare și remontare 

șură din Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud; amenajare în vederea deschiderii a casei de la 

Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud; construcție gard Spermezeu; repararea acoperișului de 

paie la șură și casă din Bedeciu, jud. Cluj; reconstituire fântână cu cumpănă de la 

Spermezeu; reconstituire  gard din uluci traforate Telciu.  

Au fost realizate, de asemenea, următoarele lucrări la ambient și anexe: asigurarea cu 

dispozitive dezinfectante a secției, pentru personal și pentru public, în contextul 

pandemiei; amenajarea magazinului și a casei de bilete (îmbrăcarea în șipcă decorativă, 

taluzare, mobilier pentru interior); amenajarea căilor de acces prin acoperire cu un strat 

de piatră concasată; pregătirea în vederea folosirii a fostului magazin strămutat; 

executarea geamurilor și a ușilor; amenajarea containerelor atelier; executarea 

podiumurilor pentru accesul în containerele atelier; executare mobilier pentru depozite 

și bibliotecă; întreținerea spaților verzi, a zonelor de fâneață și livadă – cosirea și  

recoltărea fânului; igienizare pășune și pădure aflate în administrația muzeului; executare 

mobilier pentru biroul contabilitate și administrație; întreținere – curățenie, lipitură la 

nevoie la toate obiectivele din cadrul Parcului; tăierile de întreținere a pomilor din 

livadă; tunderea și igienizarea periodică a gardului viu  care delimitează parcul; lucrări 

de amenajare a noilor spații de depozitare pentru piesele de patrimoniu din clădirea situată 

în Piața Stefan cel Mare și participare la transferarea pieselor de patrimoniu în noul spațiu 

amenajat. 

 

PUBLICAŢII, REDACTĂRI DE MATERIALE, ARTICOLE: 

Cristian Micu: Păstoritul de pe Valea Argeșului – coordonate spațiale, AMET 2020 ; 

Ioan Toșa : Informații din Arhiva Muzeului Etnografc al Transilvaniei referitoare la 

așezări și case, AMET 2020 



 

  

Laura Pop: Modele europene și realități românești în muzeografia transilvăneană. 

Înființarea Parcului Etnografic din Cluj (1929) ; 

Sebastian Paic : Netnografia, AMET 2020 ; 

Tötszegi Tekla: Contribuții la cercetarea Muzeului Tehnologic–Industrial din Cluj, AMET 

2020 ; 

Dana Benkara : Restaurarea unei picturi pe pânză de Aurél Náray (1883–1948), AMET 

2020 ; 

Monica Cristian: Restaurarea unui podișor din patrimoniul Muzeului Etnogra$c al 

Transilvaniei, AMET 2020 ; 

Maria Tonca-Mioara Sântioan: Restaurarea icoanei pe lemn „Maica Domnului a 

Semnului”, AMET 2020 ; 

Laura Troșan : Restaurarea unui antimis datat 1822, AMET 2020 ; 

Tötszegi Tekla: Câteva consideratii asupra evolutiei vestimentatiei caracteristice 

locuitorilor din satul Sic, in Cultura traditionala din judetul Cluj, vol. IV - Valea Someșului 

Mic, Cluj-Napoca, 2020, pp. 267-279 ; 

Laura Pop : „Gruparea „Ardeleana” a Universității: „Regele Ferdinand I”. Tradiție, 

educație și diverisment în anii refugiului la Sibiu (1941-1943), Anuarul Muzeului 

Etnografic al Moldovei; 

Laura Pop: „Etnografie și identitate națională la Cluj după Marea Unire. Unele considerații”, 

Revista Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj; 

Laura Pop: două articole „Facultatea de Litere și Filosofie”, Presa Universitară Clujeană - 

Catedra de Ernografie și Folclor / Romulus Vuia; 

 

ÎMBOGĂŢIREA FONDULUI DOCUMENTAR 

Fondul bibliotecii a fost îmbogătit cu 9 cărți, 9 albume, 10 periodice (total: 28 titluri); 

reorganizarea bibliotecii, reașezarea cărților în ordine alfabetică și refacerea listelor de 

evidență; 

 

PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI MUZEAL 

În expoziția permanentă au fost realizate operațiunile de conservare preventivă. A fost 

realizată selectarea obiectelor necesare reconstituirii interiorului casei ”Spermezeu”, 

PERV și pregătirea lor spre expunere. A fost realizată dezinfectarea și pregătirea 



 

  

spațiului expozițional în contextul pandemiei, pregătirea și montarea informațiilor 

grafice, conform noilor norme de siguranță.  

Au fost realizate operațiunile pregătitoare pentru expozițiile care vor fi realizate în 

cadrul celor două proiecte Ro-Cultura finanțate prin Mecanismul SEE 2017-2022, 

programul de susținere a expozițiilor creative. Fiind vorba despre expoziții cu o durată 

mai mare de trei ani, acestea vor fi asimilate categoriei expozițiilor permanente.   

 

ACTIVITATEA EXPOZIȚIONALĂ 

În perioada raportată au fost realizate expozițiile:  

 24 iunie – 9 august 2020 – expoziția temporară ”Ie, cămeșoi, spăcel și alte 

giuvaericale. Incursiune în lumea cămășilor tradiționale”; 

 14.08 – 15.10.2020 – expoziția ”Chipul Maicii Domnului în icoane vechi și noi” ; 

 19.08 – 02.10.2020 – expoziția ”Dantele. Selecție din colecția de dantele a Muzeului 

Industriei din Cluj” ; 

 5-10 cotombrie –expoziția de construcții LEGO(R) a Asociației Brickenburg 

”Ethnologia Galactica”; 

 21 oct.-6 dec. 2020 – expoziția ”Colecția de artă, Preot Profesor Ioan Bizău”;  

 22 dec. 2020- ”Cluj Christmas (Hi)Story. O istorie a Crăciunului la Cluj” – ” Crăciunul 

în mediul țărănesc transilvănean din prima jumătate a secolului al XX-lea”, 

realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. 

 Au fost pregătite pentru expunere bunurile culturale mobile incluse în proiectul de 

reconstituire a interiorului tradițional din Cămârzana. Casa va fi deschisă în 

cursul anului 2021, în momentul în care situația epidemiologică va face posibilă 

vizitarea interioarelor construcțiilor din Parcul Etnografic Național Romulus 

Vuia. 

 

ACTIVITĂŢI ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT (CONCERTE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, 

LANSĂRI DE CARTE, WORKSHOPURI) 

 Târgul de producători locali – în parteneriat cu TIFF 2020 – august; 

 18-20 septembrie: Jazz in the Park – Tiny Version; 

 AIA la sat – 3 ediții – iulie-august-septembrie; 



 

  

 4 septembrie: Simpozion ”Moții făuritori de istorie”; 

 30 septembrie: Fascinantul Itinerar al operei Românești – Serată muzicală lirică; 

 3 octombrie: spectacol folcloric Grigore Leșe și Dor Transilvan; 

 3 octombrie: Concertul Operei Naționale Române din Cluj-Napoac: Bastion și 

Bastenne. 

  

POPULARIZARE, MARKETING, ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE: 

Identificarea resurselor pentru dezvoltarea noilor modalități și strategii de comunicare 

cu publicul online; identificarea unor teme de interes și pregătirea unor materiale 

educative online; colaborare cu NEMO – trimitere materiale pentru newsletter; 

conceperea uni serii de postări referitoare la patrimoniul mobil MET – Artefactul lunii; 

conceperea unei serii de postări cu tema: Calendarul tradițional; conceperea unei serii de 

postări bazate pe material științific referitoare la istoria muzeului – Foileton; conceperea 

seriei de postări cu obiectivele din Hoia, postări cu frecvență săptămânală, obiectivele 

muzeale din parcul etnografic și realizare de poze pentru postarile legate de Parcul 

Etnografic; conceperea unei serii de postări legate de expoziția ”Ceramica de Deja”; 

încărcarea pe cont Facebook a informaţiilor referitoare la activităţile muzeului – traducerea 

postărilor în limba engleză și maghiară și postarea lor pe paginile de facebook ale MET (ro, 

en, magh); postări cu fotografii din Parcul Etnografic; video-uri din Parc; albume diverse (de 

Paști – foto+video – tutoriale încondeiat ouă; din Parc – munci de primăvară); postări legate 

de restaurare artefacte; materiale de popularizare a proiectului AIEVEA; materiale de 

promovare a expozițiilor MET; actualizarea paginii Web a muzeului - comunicate de 

presă, anunțuri, - traducerea acestora în limbile engleză și maghiară; conceperea 

prezentării Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia” și a Secției Pavilionare a MET și 

înregistrarea video pentru Noaptea Muzeelor 2020 - varianta online; conceperea unui plan 

de antreprenoriat cultural legat de obiectivele din Parcul Etnografic (cu aplicabilitate 

practică); cercetare online a marketingului muzeal din România și din străinătate; 

pregătirea și montarea noilor informații grafice, conform noilor norme de siguranță, 

necesare pentru interacțiunea cu publicul; comunicarea la zi a informațiilor legate de 

funcționarea muzeului, adresat publicului, folosind modalitatea de comunicare online; 

documentare și foto plăcuțe informative Parcul Etnografic în vederea înlocuirii acestora din 



 

  

cauza degradării parțiale sau complete, transcrierea textelor în limba română și engleză, 

identificarea informațiilor actuale; pregătirea covoarelor pentru vânzare din covorul 

aniversar; vernisaje online - live a expozițiilor; documentare pentru pregătirea strategiei 

de comunicare și al educației muzeale pentru anul 2020 în noile condiții, respectând 

reglementările noi publicate prin ordonanțe de guvern; discuții cu coordonatorii 

proiectului Jivipen (Centrului Cultural Clujean) și librăria Bookstory pentru viitoare 

colaborări. (expoziție și ateliere pentru copii); pregătirea valorificării covorului țesut de 

vizitatori al parcului cu ocazia  aniversării de 90 de ani al Parcului Etnografic; transmisie 

live a expozițiilor temporare; realizarea calendarului de promovare a muzeului: sedință 

foto, selecția fotografiilor, crearea de conținut (texte, informații, date de sărbători); 

monitorizarea presei online a evenimentelor organizate de MET în anul 2020.  

 

 

ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE: 

Pregătirea conținutului unui atelier de botanică pentru ucopii (atelier neconcretizat); 

Atelier online de încondeierea ouălor; noiembrie - colaborare cu Școala Elf- ALBASTRU 

ELF -BluElf, proiect cultural transdisciplinar, anul școlar 2020-2021; pregătirea 

strategiei pe educație muzeală și ateliere pentru anul 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

C. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE 

RESTRUCTURARE ŞI/SAU DE REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA FUNCŢIONARE, 

DUPĂ CAZ: 

 

1. MĂSURI DE ORGANIZARE INTERNĂ 

HCJ 163/2020 pentru modificarea HCJ 102/2019 privind aprobarea Organigramei, a 

Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 

165/2019 și nr. 265/2019: transformarea unui post de paznic și a unui post de 

supraveghetor în posturi de gestionar custode.  

Aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță pentru 

personalul din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei în anul 2020, în ședința 

Consiliului de administrație din 02.09.2020. 

Aprobarea Regulamentului intern al Muzeului Etnografic al Transilvaniei în ședința 

Consiliului de administrație din 17.12.2020. 

 

2. PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR INTERNE: 

În temeiul prevederilor Art. 2 litera a) din legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor 

publice, republicată, cu modificările ulterioare, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din 

Cluj-Napoca, înfiinţat prin Legea privitoare la organizarea „Muzeului Etnografic şi a 

Parcului Naţional Regele Carol al II-lea” din Cluj din 5 aprilie 1932 şi acreditat prin 

Ordinul privind acreditarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei Nr. 2297 din 3 iunie 

2010, funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, ca instituţie publică de 

cultură cu personalitate juridică. 

 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII ORGANISMELOR COLEGIALE DE CONDUCERE: 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE s-a reunit în perioada raportată în două ședințe: 

Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 02.09.2020, cu următoarea ordine de zi: 

 Propuneri de modificare și aprobare a Regulamentului intern privind acordarea 

voucherelor de vacanță pentru personalul MET în anul 2020. 

Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 17.12.2020, cu următoarea ordine de zi: 

 Propuneri privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021; 



 

  

 Propuneri privind programul expozițional pentru anul 2021; 

 Aprobarea Regulamentului Intern; 

 Aprobarea Contractului colectiv de muncă. 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC s-a reunit în intervalul raportat în o ședință: 

Ședința Consiliului Științific din data de 17.11.2020, cu următoarea ordine de zi: 

- discutarea și aprobarea proiectelor expoziționale pentru anul 2021 

- avizarea compatibilității domeniului geografie, specializarea geografie umană și 

patrimoniu. 

 

4. DINAMICA ŞI EVOLUŢIA RESURSELOR UMANE ALE INSTITUŢIEI (FLUCTUAŢIE, 

CURSURI, EVALUARE, PROMOVARE, MOTIVARE / SANCŢIONARE): 

În perioada raportată s-a înregistrat următoarea dinamică ocupaţională: 

16.11.2020: Au fost ocupate prin concurs două posturi de gestionar custode 

(transformate din paznic, respectiv supraveghetor eliberate în aprilie, respectiv mai 

20120, prin HCJ 163/2020 pentru completarea HCJ 102/2019) 

31.12.2020: A fost eliberat un post de supraveghetor muzeu prin încetarea contractului 

de muncă la solicitarea angajatului.  

 

Perfecționare profesională:  

Selectarea candidaților pentru participarea la programul de perfecționare profesională 

derulat în cadrul programului Towards a Multisensory and Inclusive Museum for 

Individuals with Sensory Disabilities, finanțat în cadrul programului Erasmus+. 

Pregătirea programelor de prefecționare profesională în cadrul proiectelor Tehnici 

inovative în valorificarea patrimoniului cultural. Icoanele de pe valea Sebeșului din 

colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei și Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru 

viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul 

realității virtuale, finanțate prin Mecanismul financiar SEE în cadrul programului RO-

Cultura.  

Participarea la cursuri online susținute de Muzeul Astra din Sibiu pe tema anteprenoriatului 

cultural și a modelelor de bune practici:12 octombrie 2020 vizite și workshop-uri de bună 

practică la Muzeul Astra din Sibiu; 14 octombrie 2020 workshop privind transferul de 

cunoștințe; 



 

  

Participarea la webinare oferite de NEMO; 

Participare la webinariumul SCIM ”Elaborarea procedurilor” (teri persoane). 

 Admitere la Școala doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai a unui muzeograf din cadrul instituției. 

 Finalizarea studiilor doctorale prin obținerea titlului de doctor de către o muzeografă 

din cadrul instituției, în cadrul Școlii doctorale Studii de Populație și Istoria 

minorităților. 

 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale: Nu a fost finalizată o procedură 

de evaluare în perioada raportată (01.07.2020-31.12.2020).  

 

Promovare : 

 În perioada raportată nu au fost realizate promovări.  

 

Motivare/sancţionare:  

 În perioada raportată nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare. 

 

5. MĂSURI LUATE PENTRU GESTIONAREA PATRIMONIULUI INSTITUŢIEI, 

ÎMBUNĂTĂŢIRI, REFUNCŢIONALIZĂRI ALE SPAŢIILOR: 

În Parcul Etnografic „Romulus Vuia” au continuat lucrările de amenajare a noului punct 

de primire pentru vizitatori, care a fost dat în folosință odată cu redeschiderea secției 

pentru vizitare. 

Au fost finalizate lucrările de amenajare a gospodăriei Spermezeu, prin amenajarea 

anexelor gospodărești și a interioarelor și prin amplasarea unei fântâni. 

În spaţiul administrat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei în Piaţa Ştefan cel Mare nr. 

5, a fost finalizate lucrările la depozitul pentru textile, în vederea păstrării acestora în 

condiții optime. 

 

 

6. MĂSURI LUATE ÎN URMA CONTROALELOR, VERIFICĂRII/AUDITĂRII DIN 

PARTEA AUTORITĂŢII SAU A ALTOR ORGANISME DE CONTROL ÎN PERIOADA 

RAPORTATĂ: 



 

  

În perioada 10.08.2020-11.09.2020 s-a desfășurat misiunea de audit cu tema „Modul de 

ducere la îndeplinire a recomandărilor formulate în Raportul de audit public intern nr. 

6071/17.03.20013”, urmărind modul de îndeplinire a responsabilităților asumate de 

entitatea auditată. 

La încheierea misiunii, în conformitate cu Minuta ședinței de închodere și cu Fișa de 

urmărire a implementării recomandărilor, a fost constatată îndeplinirea acestora în 

procent de 100%. 

Conducerea Muzeului Etnografic al Transilvaniei urmărește aducerea la îndeplinire a 

tuturor recomandărilor formulate de organele de audit și alte organisme de control, în 

vederea eficientizării activitității instituției și utilizării transparente și adecvate a 

tuturor resurselor alocate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

D. EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO - FINANCIARE A INSTITUŢIEI 

 

1. ANALIZA DATELOR FINANCIARE DIN PROIECTUL DE MANAGEMENT CORELAT 
CU BILANŢUL CONTABIL AL PERIOADEI RAPORTATE 
Realizarea programului pentru perioada de raportare indică o gestionare eficientă a 
resurselor financiare și umane alocate prin care au fost îndepliniți indicatorii de 
performanţă stabiliți pentru perioada raportată, în conformitate cu criteriilor de 
performanţă ale instituţiei. Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către 
angajați, respectarea legislației în domeniu a dus la diminuarea riscurilor probabile și au 
contribuit la îndeplinirea proiectului de management asumat de către manager la 
începutul perioadei analizate în condiții de legalitate. În perioada de raportare a existat 
o preocupare deosebită pentru atragerea de surse de finanţare, în condițiile diminuării 
vânzărilor de bilete și a dificultăților autorității tutelare de a-și onora obligațiile asumate 
de finanțare a instituției. Diversificarea activităților specifice aleinstituției, obţinerea de 
finanţări din diverse surse, au dus la atragerea unui număr semnificativ de 
vizitatori/participanți la activitățile culturale, în pofida dificultăților înregistrate. 
 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
PENTRU PERIOADA 01.07.2020-31.12.2020  

1. Tabelul managementului economico-financiar: 
Nr. 
crt. 

Indicatori U
M 

Buget inițial  
01.07-
31.12.2020 

Buget final   
01.07-
31.12.2020 

Realizat 
01.07-
31.12.2020 

0 1 2 3 4 5 
1 Total venituri, din care 

1.a Venituri proprii, din 
care: 
1.a.1 venituri din 
activitatea de bază 
1.a.2 surse atrase 
(F.E.N.)din care: 
     -F.E.D.R(parteneriat ) 
     -Eras.Tomimeus.exced. 
     -RO CULTURA 15 si 16 
     -Erasmus mobilitati 
1.a.3 sponsorizări 
1.a.4 alte venituri proprii 
Valorificare deseuri 
1.b Subvenții 
1.c Alte venituri  
                             
                  
 

Mii 
lei 

3094.20 
894 
- 
153 
- 
741 
- 
741 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2200.20 
- 
 
 

3316.74 
1116.54 
- 
153 
- 
963.54 
- 
741 
- 
222.54 
- 
- 
- 
- 
2200.20 
- 
 

3015.62 
835.03 
- 
118.96 
- 
716.07 
- 
644.10 
- 
- 
71.97 
- 
- 
- 
2180.59 
- 

2 Total cheltuieli, din care Mii 3346.22 3787.22 3377.88 



 

  

2.a Venituri proprii,din 
care 
2.a.1 venituri din 
activitatea de bază 
2.a.2 surse atrase 
(F.E.N.)din care:TOTAL 
     -F.E.D.R.(parteneriat) 
     -ERAS.Tomimeus.exced. 
     -RO CULTURA 15 si 16 
     -Erasmus mobilitati 
2.a.3 sponsorizări 
2.a.4 alte venituri proprii 
(excedent) 
2.b Subvenții 
2.c Alte cheltuieli 
 

lei 1146.02 
- 
- 
153 
- 
842.79 
741 
101.79 
- 
- 
- 
150.23 
- 
2200.20 
- 

1587.02 
- 
- 
153 
- 
1434.02 
741 
101.79 
519.26 
71.97 
- 
- 
- 
2200.20 
- 

1151.27 
 
 
133.57 
- 
1017.70 
803.6 
9.74 
204.36 
- 
- 
0 
- 
2226.61 
- 

 Sursa de finanțare a cheltuielilor: 
 

 Total 
buget 

Buget 20201     Total 
Realiz
at  

      Cheltuieli  
 de  

personal 

Bunu
ri și 
servic
ii 

d.c. 
alte 
chel
t2 

Cheltu-
ieli de 
capital 

 Cheltuieli 
de  
personal 

Bunuri și 
servicii 

d.c. 
alte 
chelt 

Cheltuieli 
de capital 

Total 
chelt
uieli, 
d.c. 

3787.22 1968.43 518.
89 

 
 

 
1299.9 

3377.88 1958.05 514.27  905.56 

Venit
uri 
prop
rii 

153  
- 

104  
 

49 133.57 - 115.71  17.86 

Subve
nții 

2200.20 1833.20 367   2226.61 1862.05 364.56   

Alte 
surs
e.D. 

1434.02 135.23 
- 

47.8
9 
- 

 
- 

1250.9 
 

1017.7 96 34  887.70 

2Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă 
(drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenţii civile) 
 

2. EVOLUŢIA VALORII INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ÎN PERIOADA RAPORTATĂ, 

CONFORM CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ ALE INSTITUŢIEI 

 
2. Indicatori de performanță 

Nr. Indicatori U.M. Program Coeficient de 



 

  

Crt. sem.:II 
2020 
(conform 
BVC) 

ponderare 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie 
+ venituri proprii- cheltuieli de 
capital/nr. de  beneficiari )  

lei 8.88 0,1 

2 Fonduri nerambursabile atrase Mii lei 1434.02 0,1 
3 Număr de activități educaționale Nr. 20 0,1 
4 Număr de apariţii media (exclusiv 

comunicatele de presă) 
Nr. 130 0,05 

5 Număr de beneficiari neplătitori Nr. 5391 0,05 
6 Număr de beneficiari plătitori Nr. 22609 0,1 
7 Număr de expoziţii Nr. 6 0,1 
8 Număr de proiecte Nr. 40 0,1 
9 Gradul de acoperire din  venituri 

proprii  (total venituri, exclusiv 
subvențiile) a cheltuielilor 
instituției 

% 41.90% 0,2 

10 Gradul de îndeplinire a 
recomandărilor/măsurilor 
auditorilor interni/externi  
(recomandări implementate in 
anul curent/total recomandări) 

% 90% 0,1 

 
Managerul propune actualizarea indicatorilor de performanță, prin act adițional, ori de 
câte ori se rectifică BVC-ul instituției 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

E. SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA 

OBLIGAŢIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT 

 

1. VIZIUNE 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul 

societăţii, depozitar calificat al patrimoniului material și imaterial al tuturor etniilor din 

Transilvania. Abordând în mod creativ activitățile de constituire, conservare, cercetare 

și valorificare a patrimoniului pe care îl administrează, Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei susține și promovează valorile autentice, se implică în problemele 

comunității și reprezintă un vector al construcției identității culturale. 

 

2. MISIUNE 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul 

societăţii, depozitar calificat al moştenirii ce defineşte identitatea culturală a tuturor 

etniilor din Transilvania. Misiunea instituţiei este păstrarea, cercetarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural transilvănean în vederea promovării valorilor, diversităţii 

culturale şi a dialogului cultural, în beneficiul tuturor categoriilor de vizitatori. Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei îşi asumă un rol important în educarea culturală a diverselor 

categorii de public, folosind mijloacele caracteristice muzeologiei moderne.  

În acelaşi timp Muzeul Etnografic al Transilvaniei are misiunea de a cerceta, colecta, 

conserva şi restaura bunuri de patrimoniu ce aparţin culturii şi civilizaţiei româneşti şi a 

naţionalităţilor conlocuitoare şi de a le folosi ca instrumente în comunicare – prin  

expoziţii temporare – dar  şi în educarea agreabilă şi cu folos a diverselor categorii ale 

publicului, folosind mijloacele caracteristice muzeologiei moderne. Personalul muzeului 

respectă principiile Codului deontologic ICOM, adoptat la 6 iulie 2001.  

Prin activităţile iniţiate de către instituţie şi derulate în parteneriat cu alte instituţii, 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei pune, de asemenea, accent pe educaţia permanentă a 

adulţilor. 

 

3. OBIECTIVE (GENERALE ŞI SPECIFICE) 

 

OBIECTIVELE GENERALE (PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE MANAGEMENT):  



 

  

 

A. Activitatea culturală: consolidarea şi extinderea reţelelor de colaborare cu instituţii 

de cultură de nivel naţional şi internaţional; constituirea ştiinţifică, administrarea, 

conservarea şi restaurarea patrimoniului; cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, 

protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; punerea în valoare a patrimoniului în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreerii; elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de 

restaurare, cercetare, punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului; realizarea 

activităţilor de pedagogie muzeală, esenţiale în educaţia tinerei generaţii; asigurarea 

diversificării ofertei culturale, pentru suplimentarea proiectelor din cadrul programului 

minimal; dezvoltarea colaborării Muzeului cu societatea civilă; dezvoltarea colaborării 

cu instituţiile de învăţământ; realizarea unor programe de educația adulților, calibrate 

pe diferite segmente de vârstă, ca forme de învățare permanentă și de interacțiune cu 

vizitatorii.  

 

B. Activitatea de promovare / marketing.  

Actualizarea permanentă a website-ului instituţiei; promovarea evenimentelor și 

manifestărilor organizate de instituţie; diversificarea instrumentelor de publicitate; 

promovarea serviciilor culturale oferite de către Muzeu prin realizarea materialelor 

promoționale precum: postere, pliante, bannere, mesh-uri, panouri publicitare, spoturi 

radio sau TV, atât în mediul online, cât și offline; activități de marketing specifice în 

scopul creșterii ponderii veniturilor proprii și a gradului de acoperire din aceste surse a 

cheltuielilor instituției; realizarea unor parteneriate cu diferite firme și organizaţii 

pentru susţinerea activităţilor instituţiei şi creşterea vizibilităţii Muzeului în rândul 

publicului larg; reevaluarea permanentă a strategiei de marketing şi comunicare a 

muzeului şi eficientizarea programelor de marketing muzeal; dezvoltarea unei strategii 

de branding a muzeului.   

 

C. Activitatea administrativă:  

Completarea sistemului de control intern managerial; actualizarea planului de formare 

profesională continuă a personalului instituţiei, ţinând cont de necesitatea actualizării a 

fişelor de post şi de criteriile de evaluare anuală a performanţelor profesionale; 

participarea personalului la programe de formare şi specializare naționale și 



 

  

internaționale și încurajarea colaborării specialiștilor instituției cu omologi din țară 

și/sau străinătate; implementarea Planului de integritate, a indicatorilor de 

performanță, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a 

corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 

informațiilor de interes public.  

 

D. Activitatea financiară - economică:  

Actualizarea strategiei pentru atragerea de fonduri extrabugetare; eficientizarea 

procesului de achiziții publice; asigurarea transparenței procesului de alocare a 

fondurilor publice; creşterea ponderii veniturilor proprii şi a sponsorizărilor în total 

venituri şi în acelaşi timp a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor 

administrative ale instituţiei; atragerea de finanţări şi cofinanţări naţionale şi/sau 

internaţionale, precum şi sponsorizări/donații, în vederea finanţării unor proiecte 

culturale; atragerea de fonduri şi granturi în vederea dezvoltării activităţii şi a 

proiectelor instituţiei; atragerea de fonduri naţionale şi europene în vederea finanţării 

proiectelor culturale, a programelor de educație muzeală și de  

voluntariat.  

 

4. STRATEGIE CULTURALĂ, PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE MANAGEMENT 

Dezvoltarea strategică a instituţiei are ca obiectiv punerea în aplicare a misiunii 

culturale a acesteia, de a utiliza în mod optim resursele disponibile, de a facilita crearea 

unor parteneriate benefice pentru atât pentru muzeu cât şi pentru comunitatea căreia îi 

este adresată activitatea instituției. Muzeul va organiza manifestări culturale, expoziţii şi 

activități educative care să genereze, în condițiile unei rentabilități sporite, rezultate 

motivaţionale şi educative cu efecte vizibile atât din punctul de vedere prezenței 

culturale în comunitate, cât și din punct de vedere financiar. În acest sens, muzeul va 

continua să își redefinească mesajul expozițional, orientându-se cu consecvență către 

organizarea de expoziții de anvergură națională sau internațională și către organizarea 

de manifestări culturale care să mobilizeze un număr cât mai mare de reprezentanți ai 

comunității, promovând valorile culturii tradiționale, ale patrimoniului național și 

universal. Organizarea de evenimene culturale de calitate, între care putem aminti: 



 

  

festivaluri muzicale, cicluri de serate muzicale, alte evenimente muzicale realizate în 

parteneriat cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Opera Română, Opera Maghiară, 

Filarmonica Transilvania, organizații non-guvernamentale. Organizarea anuală a 

Festivalul Traista cu Povești, Târgul Tradițional de Mărțișor, Târgul Creatorilor Populari, 

evenimente de promovare a patrimoniului culinar tradițional, toate acestea 

reprezentând manifestări dezvoltate în continuarea proiectelor din anii precedenți. Au 

fost identificate soluții referitoare la intensificarea prezenței în spațiul public, prin 

multiplicarea manfestărilor organizate în spațiile muzeului. Este menținută orientarea 

spre valori moderate în ceea ce privește taxele solicitate pentru serviciile oferite de 

muzeu, aceasta fiind o modalitate de acțiune prin care poate fi câştigat un public nou şi 

numeros. Multiplicarea posibilităților și canalelor de adresare prin intermediul cărora 

publicul să fie cât mai bine informat în legătură cu produsele şi serviciile oferite de 

muzeu. Promovarea va fi realizată atât la nivel local și regional, cât și la nivel naţional și 

internaţional, fără ca vreunul dintre aceste niveluri să fie tratat cu superficialitate, 

pentru a convinge categorii cât mai largi ale publicului de calitatea ofertei culturale a 

instituției și a serviciilor oferite de aceasta. Pe baza interpretării rezultatelor studiilor şi 

sondajelor efectuate politica de marketing expozițional și cultural va fi reelaborată în 

permanență, prin strategii legate de îmbinarea celor patru elemente esențiale:  

produs/serviciu, preţ, distribuţie, promovare: strategii de modelare a activităţilor în 

sensul creşterii interesului publicului; strategii de formare a publicului muzeului prin 

crearea motivaţiilor şi obişnuinţelor de a vizita muzeul. Vor fi intensificate eforturile de 

redefinire a funcţiei muzeului, în vederea optimizării comunicării sale cu comunitatea 

căruia îi aparține. Renunțând să rămână un simplu depozitar de bunuri culturale, 

muzeul își va accelera trasformarea într-un participant activ la realităţile lumii 

contemporane, la receptarea şi integrarea valorilor culturii tradiţionale în mediul urban. 

Dimensiunea activității sale va tinde să acopere zone cât mai largi din aria de acoperire a 

disciplinelor demo-etno-antropologice, analizate și prezentate perspectivă integrativă, 

în beneficiul iubitorilor de cultură de pretutindeni. 

 

5. STRATEGIE ŞI PLAN DE MARKETING 

Obiective  

• Îmbunătățirea imaginii muzeului pe plan local și național  



 

  

• Creşterea numărului de vizitatori în decursul anului, pe seama creșterii numărului de 

vizitatori în zilele din prima jumătate a săptămânii  

• Dezvoltarea imaginii unei instituții stabile, profesionalizate și mature.  

 

Strategie  

• Exponatele muzeului sunt promovate permanent pe platformele de comunicare ale 

Muzeului: site/pagină Facebook/contul Instagram/ contul Youtube, pentru a trezi mult 

mai mult interesul publicului pentru muzeu  

• Achiziționarea unor exponate rare/unicate din punctul de vedere al importanţei 

istorice, culturale şi ştiinţifice  

• Identificarea unor parteneriate cu muzee din străinătate privind schimburi de 

exponate/expoziţii pentru a menţine interesul publicului  

• Identificarea unor parteneriate cu muzee din țară privind itinerarea expozițiilor 

temporare pentru a menţine interesul publicului  

• Organizarea unor evenimente precum "Ziua Porţilor Deschise" în cadrul colecțiilor 

Muzeului  

 

Pe baza interpretării rezultatelor studiilor şi sondajelor efectuate politica de marketing 

expozițional și cultural va fi reelaborată în permanență, prin strategii legate de 

îmbinarea celor patru elemente esențiale:  produs/serviciu, preţ, distribuţie, promovare: 

strategii de modelare a activităţilor în sensul creşterii interesului publicului; strategii de 

formare a publicului muzeului prin crearea motivaţiilor şi obişnuinţelor de a vizita 

muzeul. Publicul va beneficia, de asmenea, de anumite facilități ocazionale, corelate cu 

anvergura evenimentelor organizate și cu eventualele surse de finanțare alternative, 

pentru a stimula creșterea numărului de vizitatori. De asemenea muzeul va continua să 

rămână o prezență constantă în mass-media. 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a iniţiat demersuri pentru atragerea unor noi 

categorii de beneficiari: 1. persoanele cu deficienţe de vedere, prin colaborarea cu 

instituțiile de învățământ speciale și prin adaptarea ofertei expoziţionale la cerinţele 

acestei categorii de vizitatori, prin realizarea unui ghid în alfabet Braille şi a unei 

infrastructuri specifice. În acest sens, au fost inițiate demersuri pentru obținerea de 

finanțări nerambursabile, în cadrul programului Erasmus+ 2. persoanele cu deficienţe 



 

  

locomotorii, prin asigurarea unui sistem de acces adaptat nevoilor specifice ale acestui 

grup de beneficiari; 3. copiii instituţionalizaţi, prin derularea parteneriatelor din seria 

„Meşteşuguri tradiţionale ca mijloc terapeutic”, realizate împreună cu unități de 

învățământ.  

Pentru creşterea numărului de vizitatori instituția se va orienta cu fermitate în direcția 

atragerii categoriilor sociale active, prin încercarea de prelungire a programului de 

vizitare cu încă o zi/săptămână. De asemenea, vor fi făcute în continuare eforturi de 

prelungire a programului de vizitare a Secţiei Pavilionare şi Parcului Naţional Etnografic 

„Romulus Vuia”, în special cu ocazia unor evenimente de anvergură. Marile muzee 

similare din România (Muzeul Satului din Bucureşti, Muzeul Civlizaţiei Tradiţionale 

Astra din Sibiu) au programe de vizitare prelungite până la orele 18 sau 19, fapt care 

duce la creşterea numărului de vizitatori. 

O altă categorie căreia i se va acorda o atenţie specială este cea a comunităților rurale, în 

ansamblul lor, incluzând aici și categoria elevilor din mediul rural. Atragerea acestora va 

fi stimulată printr-o strânsă colaborare cu Consiliul Județean Cluj și cu Inspectoratul 

Școlar Județean Cluj, în vederea implementării proiectului de organizare a vizitelor 

elevilor din mediul rural la instituţiile muzeale din Cluj. 

Printr-o ofertă expoziţională generoasă, creşterea calităţii şi atractivităţii evenimentelor 

organizate, modificarea programului de vizitare în conformitate cu aşteptările 

categoriilor sociale active, promovarea turistică eficientă şi implementarea programelor 

de parteneriat cu comunităţile rurale preconizăm o creştere de până la 20% a numărului 

de vizitatori până în anul 2019. 

 

6. PROGRAME PROPUSE PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE MANAGEMENT 

Activitățile Muzeului Etnografic al Transilvaniei se derulează în cadrul a zece 

programe: Cercetare şi dezvoltare a patrimoniului; Achiziţii de piese din patrimoniul 

cultural; Evidenţă a patrimoniului muzeal; Conservare si restaurare a patrimoniului 

muzeal; Activităţi expoziţionale; Promovarea meşteşugurilor populare; Pedagogie 

muzeală; Activităţi de promovare; Publicaţii; Investiţii în infrastructura administrativă 

muzeală.  

Programul de cercetare şi dezvoltare a patrimoniului: realizarea de cercetări de 

teren, de identificare și cercetare a monumentelor şi bunurilor culturale susceptibile a fi 



 

  

clasate și achiziționate, identificare și descriere a elementelor de patrimoniu cultural 

imaterial prezente în cadrul comunităților și documentarea acestora, realizarea 

periodică de cercetări în zonele etnografice importante ale Transilvaniei.    

Programul de achiziții de piese din patrimoniul cultural: corelarea achizițiilor cu 

activitatea de cercetare, în forme adecvate pentru fiecare caz studiat; explorarea 

colecțiilor deja constituite aflate în continuă dezvoltare; păstrarea și dezvoltarea 

legăturilor cu colecționarii; identificarea contextelor de transmitere și circulație a 

bunurilor culturale.  

Programul de evidenţă a patrimoniului muzeal: activitate de bază a unei instituții 

muzeale, constând din realizarea evidenţelor topografice şi tipologice, completată cu 

digitalizarea fondului documentar, introducerea bunurilor de patrimoniu în programele 

informatice specializate, realizarea demersurilor pentru clasarea bunurilor de 

patrimoniu în categoriile Tezaur şi Fond.  

Programul de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal: lucrări de 

restaurare a obiectivelor din Parcul Etnografic, înlocuirea materialelor degradate, 

întreţinere şi reparaţii curente, conservare preventivă și activă, restaurare a bunurilor 

culturale mobile.  

Activităţi expoziţionale: organizarea de expoziţii temporare la sediul muzeului 

sau în alte locaţii; reorganizări și completări ale expoziţiei permanente; asigurarea 

protecției expozițiilor organizate la sediile MET, diversificarea ofertei culturale a 

instituţiei. 

Promovarea meşteşugurilor populare: organizarea de târguri şi manifestări 

publice, activităţi de promovare a creatorilor populari, promovarea de parteneriate în 

domeniul formării profesionale în domeniul meseriilor tradiţionale.  

Pedagogie muzeală: activităţi realizate în parteneriat cu instituţiile de învăţământ 

și organizațiile non-guvernamentale, derulate pe durata întregului an calendaristic. 

Pedagogia muzeală este unul dintre domeniile de excelență ale specialiștilor și 

personalului MET, cu performanțe și realizări comparabile cu cele ale marilor muzee din 

România. 

Activităţi de promovare: promovarea activităților și a patrimoniului MET printr-o 

gamă variată de mijloace, incluzând promovarea online prin intermediul paginii web și 



 

  

rețelelor de socializare, promovarea în presa scrisă și audio-vizuală, menținerea 

permanentă a contactului cu noutățile din domeniu.  

Publicaţii: realizarea publicaţiilor de specialitate ale instituţiei. 

Investiții în infrastructura administrativă muzeală: lucrări de investiții finanțate 

din bugetul autorității ordonatoare sau în cadrul unor proiecte europene/naționale. 

 

7. PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR 

Programul de cercetare şi dezvoltare a patrimoniului. Cercetări de teren și documentare 

referitoare la patrimoniul cultural tradițional. Revigorarea meșteșugurilor tradiționale 

prin identificarea de proiecte cu finanțare europeană. Cercetarea arhitecturii populare 

șia tehnicilor de tehnicilor tradiționale de construcție din zonele etnografice ale 

Transilvaniei. Cercetări comparate de etnomuzicologie și etnocoreologie. 

Programul de achiziții de piese din patrimoniul cultural. Identificarea și achiziționarea de 

gospodării din zonele Pădureni, Sibiu, Făgăraș, în vederea completării colecției 

muzeului. Activități de cercetare în vederea achiziţionării de bunuri culturale cu 

semnificație etnografică susceptibile a fi clasate în categoriile Tezaur sau Fond a 

patrimoniului cultural național. Identificarea și achiziționarea unor colecții cu valoare 

etnografică și documentară ridicată.  

Programul de evidenţă şi clasare a patrimoniului muzeal: digitizarea fondului 

documentar, negativotecii şi a diapozitivotecii; digitizarea bunurilor de patrimoniu 

clasate; completarea evidenţei topografice şi tipologice a patrimoniului cultural. 

Programul de restaurare-conservare a patrimoniului muzeal. Conservarea preventivă și 

activă a patrimoniului propriu. Extinderea dotărilor Laboratorului de Restaurare și 

Conservare, în vederea creșterii performanțelor specialiștilor MET. 

Activităţi expoziţionale: Think global, build social – parteneriat IFA; Bitter things – 

colaborare Berlin; Expoziții anuale, realizate în parteneriat: Etnologia Galactica, 

expoziția de iarnă Brickenburg – Asociația Brickenburg; Ziua Culturii Armene – Uniunea 

Armenilor din România, Ambasada Armeniei.   

Promovarea meşteşugurilor populare. Organizarea de târguri și activități de promovare a 

meșteșugurilor populare și artistice în cadrul Parcului Etnografic Național „Romulus 

Vuia”. 



 

  

Pedagogie muzeală. Permanentizarea proiectului „Cinci licee-cinci muzee, organizarea 

taberei etnografice de vară; ateliere de meșteșuguri tradiționale; festivalul „Traista cu 

povești”;  

Activităţi de promovare: promovarea interactivă a patrimoniului muzeului și 

contextualizarea acestuia. Organizarea de întâlniri şi dezbateri publice. 

Publicaţii. Continuarea editării Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei, creşterea 

calităţii acestei publicaţii de prestigiu. Realizarea de materiale de promovare. Realizarea 

de cataloage de colecție. Pregătire volum aniversar dedicat Centenarului MET (2022-

2023). 

 

8. ALTE EVENIMENTE, ACTIVITĂŢI SPECIFICE INSTITUŢIEI, PLANIFICATE PENTRU 

PERIOADA DE MANAGEMENT 

Continuarea parteneriatelor cu organizații non-guvernamentale pentru organizarea de 

evenimente culturale în spațiile muzeului. Dezvoltarea și diversificarea ofertei de 

evenimente culturale, cu utilizarea tuturor spațiilor administrate de muzeu. 

Diversificarea activităților în domeniul patrimoniului cultural imaterial, promovarea 

tradițiilor culinare, coregrafice și muzicale din spațiul transilvănean în spațiile pe care le 

are la dispoziție. În cadrul noii etape manageriale, vor fi planificate, finanţate şi 

implementate proiecte de incluziune socială, proiecte de punere în valoare a 

patrimoniului material şi imaterial din localităţi reprezentative din zonele etnografice în 

care se constată riscuri majore de depopulare, de dispariţie a meşteşugurilor şi a 

tradiţiilor valoroase. Prin acţiunile întreprinse la nivelul comunităţilor locale, se va 

realiza un proces de educaţie pentru patrimoniu care va servi în mod direct comunităţile 

locale, dar şi interesele muzeului, pe termen mediu şi lung.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO - FINANCIARE A INSTITUŢIEI, 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 
 
1. PROIECTUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU URMĂTOAREA 
PERIOADĂ DE RAPORTARE 

Evoluţia previzionată a cheltuielilor instituţiei pe principalele categorii de cheltuieli, 
corelate cu veniturile proprii, veniturile atrase şi transferurile necesare a fi alocate din 
bugetul Consiliului Judeţean, pentru perioada 2020-2023, se prezintă conform tabelului 
următor: 

Nr

. 

crt

. 

Categorii Realizat  

2020 

Previzionat 

2021 

Previzionat 

2022 

Previzionat  

2023 

 

 

 

1. 

a) Venituri proprii 155 245  250 260 

b) Surse atrase 

(sponsorizări, 

fonduri 

nerambursabile) 

1281 2376 - - 

Total fonduri 

proprii/atrase  

 1436 2621 250 260 

2. Transferuri din 

bugetul judeţului 

5489 10987 6970 4930 

 

 

3. 

 

Cheltuieli de 

întreţinere (bunuri 

şi servicii) din care: 

 

Cheltuieli cu 

proiectele 

709 

 

 

 

1281 

750 

 

 

 

2376 

    800 

 

 

 

- 

825 

 

 

 

- 

4. Cheltuieli de 

personal 

3499 3855 3855 3855 



 

  

5. Cheltuieli de capital 

(investiţii) 

887,70 4006 2315 250 

 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, Muzeul Etnografic al Transilvaniei 
realizează venituri proprii din: vânzarea biletelor de intrare, din taxe foto, film, video 
etc., din vânzarea publicaţiilor de specialitate şi popularizare, din vânzarea obiectelor de 
artă populară realizate de creatori populari, din închirieri de spaţii, precum şi din alte 
servicii solicitate: restaurări, confecţionarea şi valorificarea, în standurile proprii, a 
replicilor după obiecte de patrimoniu. La capitolul servicii solicitate, oferta instituţiei se 
va diversifica prin acordarea de consultanţă în vederea realizării de materiale de 
promovare turistică şi prin alte servicii conexe. Creşterile de venituri la Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei se bazează atât pe creşterea numărului de vizitatori, cât şi pe 
diversificarea ofertei culturale. Se propune în continuare depunerea de proiecte pe 
fonduri nerambursabile în vederea construirii Centrul regional pentru patrimoniu, în 
parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, incluzând spaţii de depozitare 
piese de tezaur, obiecte de patrimoniu ceramică, textile, lemn, icoane pe sticlă şi lemn, 
laboratoare de conservare-restaurare proiectat pentru Parcul Naţional Etnografic, dar și 
spații pentru publicul vizitator. 
 

2. NUMĂR DE BENEFICIARI ESTIMAŢI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE 

MANAGEMENT 

 

Pentru actuala perioadă de management, estimările referitoare la actuala prioadă de 

management sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 nr. de 

beneficiari 

nr. de 

bilete 

Anul de referinţă 

(01.07-31.12.2020) 

28.006 

(previzionare inițială: 

28.000) 

22.609 

(previzionare inițială: 

14.000) 

Anul al doilea 2021 80.000 40.000 

Anul al treilea 2022 82.000   42.000 

Anul al patrulea 

01.01.2023-30.06.2023 

42.000 22.000 

Pentru următoarea perioadă de management, estimăm atingerea unui obiectiv de 

90.000 beneficiari, dintre care 70.000 vizitatori și 45.000 bilete vândute. 

 
 



 

  

 
 
 
 
3. ANALIZA PROGRAMULUI MINIMAL 
Programul minimal a fost realizat integral în anul 2020, respectându-se bugetul alocat. 
In plus fata de programul minimal aprobat au fost realizate programe si proiecte care au 
fost sustinute din veniturile proprii. Numarul beneficiarilor acestor proiecte și programe 
indică impactul acestora asupra publicului vizitator. Cel mai mare impact asupra 
publicului l-au avut programele și proiectele specifice activității: pedagogie muzeala, 
valorificarea patrimoniului muzeal si cercetarea si dezvoltarea patrimoniului.  
 

Lista programelor / proiectelor culturale proprii, prevăzute in 
proiectul de management, pentru anul 2020 (1.07.2020-31.12.2020) 

Nr. 
crt 

Programul 
Categorii de 

investiții în proiecte 

Nr. de proiecte 
Conform contractului 

de management pentru  
perioada 

  1.07.2020-31.12.2020 
            

1 
 

Programul de cercetare și dezvoltare a 
patrimoniului 

mic 10 

mediu  
mare  

 
2 

Programul de achiziții de piese din patrimoniul 
cultural 

mic  

mediu 1 

mare      
 

3 
Programul de evidență a patrimoniului muzeal mic  

mediu       3 

mare  
 

4 
Programul de conservare si restaurare a 
patrimoniului muzeal 

mic  
mediu 4 
mare 3 

 
5 

Activități expoziționale mic 6 
mediu 1 
mare 1 

6 Promovarea meșteșugurilor populare mic  
mediu 1 
mare  

7 Pedagogie muzeală mic 4 
mediu  
mare  

8 Activități de promovare mic 4 
mediu  
mare  

9 Publicații  mic 1 
mediu  
mare  

10 Investiții mic  
mediu  
mare 1 

  TOTAL, d.c. 40 
 
 

 
mic 25 
mediu 9 



 

  

mare 6 
Limite valorice ale investiției în proiecte -Mici - de la 0 lei până la 5000 lei 
                                                                             -Medii - de la 5001 lei până la 10.000 lei 

                                                                                    -Mari - peste 10.000 lei



 

  

REALIZAREA PROGRAMULUI MINIMAL PENTRU ANUL 
2020: LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CULTURALE 
PENTRU ANUL 2020 

(1 iulie – 31 decembrie 2020) 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului/ 
proiectului 

cultural 

Categoria 
de 

investiţii 
în proiecte 

Descrierea sumară a 
programului/proiect

ului şi a co-
organizatorilor 

Rezultate aşteptate Suma 
estimată -  
lei - 
(nu sunt 
incluse 
cheltuieli 
de 
personal) 

Perioada de 
desfăşurare 

1 PROGRAMUL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE A PATRIMONIULUI 15.000 

1.1. Cercetarea 

patrimoniului 

cultural 

imaterial din 

judeţul Cluj 

mic 
Cercetarea 

patrimoniului 

cultural imaterial din 

județul Cluj, în 

parteneriat cu 

Centrul Național 

pentru Conservarea 

și Promovarea 

Culturii Tradiționale, 

Centrul Cultural 

Clujean, 

Universitatea Babeș-

Bolyai   

Completarea bazei de 

date a patrimoniului 

cultural imaterial din 

județul Cluj 

1000 iulie - 

octombrie 



 

  

1.2. Cercetare – 

documentare în 

vederea 

completării 

dosarelor 

obiectivelor 

existente în 

Parcul 

Etnografic 

mic 
Cercetarea 

patrimoniului 

cultural  tradițional, 

cercetare de arhivă, 

cercetări de teren în 

localitățile din care 

provin obiectivele din 

Parcul Etnografic. 

Colaborare cu Școala 

Doctorală de Studiere 

a Populației și Istoria 

Minorităților din 

cadrul UBB  

Completarea bazei de 

date și a fișelor 

obiectivelor expuse în 

Parcul Etnografic 

„Romulus Vuia”.  

1000 iulie - 

decembrie 

1.3. Cercetări de 

etnografie 

epidemiologică 

mic 
Cercetarea 

patrimoniului 

cultural imaterial al 

comunităților din 

Transilvania în 

vederea completării 

bazei de date 

referitoare la 

atitudinile și măsurile 

de protejare luate în 

cazurile de crize 

epidemiologice. 

Cercetarea 

impactului 

pandemiei Covid-19 

și a atitudinilor față 

Completarea bazei de 

date referitoare la 

atitudinile și măsurile 

de protecție luate în 

cazurile de crize 

epidemiologice. 

1000 iulie-

decembrie 



 

  

de aceasta.  

1.4. Cercetarea 

patrimoniului 

etnomuzicologi

c şi 

etnocoreologic 

 

mic 
Cercetarea 

patrimoniului 

etnomuzicologic și 

etnocoreologic din 

Transilvania. 

Completarea arhivei 

etnomuzicologice şi 

etnocoreologice a 

MET   

Completarea bazei de 

date referitoare la 

patrimoniul 

etnomuzicologic și 

etnocoreologic din 

Transilvania.  

1000 iulie-

octombrie 

1.5. Cercetări de 

istorie rurală 

 

mic 
Cercetarea istoriei 

rurale din România, 

conectarea la 

experiența 

internațională în 

domeniu, extinderea 

arhivelor de date 

existente, formarea 

tinerilor specialiști   

Conectarea activității de 

cercetare a instituției la 

evoluțiile internaționale 

din domeniu, 

dezvoltarea bazei de 

date specifice, 

publicarea de cercetări 

de specialitate, 

pregătire a unor module 

conceptuale cu utilizare 

instituțională, lansarea 

pregătirilor în vederea 

organizării Conferinței 

internaționale Rural 

History 2023 

1000 iulie - 

septembrie 



 

  

1.6. Elemente 

insuficient 

explorate ale 

patrimoniului 

vestimentar 

aflat în 

administrarea 

MET 

mic 
Documentarea 

elementelor 

insuficient explorate 

ale patrimoniului 

MET, identificate 

odată cu 

reorganizarea 

depozitelor de 

patrimoniu. 

Completarea arhivei 

științifice a MET.  

Organizarea unei 

expoziții cu ocazia Zilei 

Universale a Iei. 

Pregătire lucrări de 

specialitate. 

1000 iulie-

decembrie 

1.7. Meșteșuguri 

urbane 

reflectate în 

colecțiile 

fostului Muzeu 

al Industriilor 

din Cluj  

 

mic 
Cercetarea 

meșteșugurilor, a 

practicanților 

acestora, a evoluției 

acestora în epoca 

modernă și a 

primelor forme de 

muzeificare a 

acestora  

Completarea bazei de 

date referitoare la 

obiectele din 

patrimoniul MET. 

Organizarea unei 

expoziții tematice. 

Pregătire lucrări de 

specialitate. 

 

1000 iulie-

decembrie 

1.8. Cercetări de 

etnografie 

politică 

 

mic 
Redefinirea 

domeniului de 

interes al etnografiei 

politice, în 

concordanță cu 

experiența 

internațională în 

domeniu,  

organizarea 

cercetărilor, inițierea 

Conectarea activității de 

cercetare a instituției la 

evoluțiile internaționale 

din domeniu, 

dezvoltarea bazei de 

date specifice, 

publicarea de cercetări 

de specialitate, 

pregătire a unor module 

conceptuale cu utilizare 

1000 iulie-

decembrie 



 

  

unei baze de date și a 

publicațiilor în 

domeniu 

instituțională 

1.9. Organizarea de 

conferințe și 

seminarii 

mic 
Promovarea 

patrimoniului MET și 

a activităților de 

constituire, 

conservare, cercetare 

și valorificare 

realizate în cadrul 

instituției. Schimburi 

de experiență cu 

specialiști din țară și 

străinătate 

Promovarea și 

cercetarea 

patrimoniului 

3500 iulie - 

decembrie 

1.1

0. 

Participare la 

manifestări 

științifice  

mic 
Promovarea 

patrimoniului MET și 

a activităților de 

constituire, 

conservare, cercetare 

și valorificare 

realizate în cadrul 

instituției. Schimburi 

de experiență cu 

specialiști din țară și 

străinătate 

Promovarea și 

cercetarea 

patrimoniului  

3500 Iulie - 

decembrie 

2. PROGRAMUL DE ACHIZIŢII DE PIESE DIN PATRIMONIUL CULTURAL 10.000 lei 



 

  

2.1. 
Achiziţii bunuri 

cu semnificaţie 

etnografică şi 

istoric-

documentară 

mediu 
Achiziţii piese port 

tradiţional din zone 

etnografice ale 

Transilvaniei, icoane, 

bunuri cu 

semnificaţie 

etnografică şi istoric-

documentară 

Îmbogățirea 

patrimoniului muzeal  

 

10.000 Iulie - 

decembrie 

3. PROGRAMUL DE EVIDENŢĂ A PATRIMONIULUI MUZEAL 30.000 lei 

3.1. 
Evidenţa 

patrimoniului – 

negative foto, 

diapozitive 

mediu 
Digitizarea 

negativotecii şi 

diapozitivotecii - 

continuare 

Digitizarea unui număr 

de 300 negative  

10.000 permanent 

 

3.2. 

 

 

 

Evidenţa 

patrimoniului 

cultural – 

bunuri 

culturale 

mobile  

mediu 
Digitizarea bunurilor 

culturale mobile din 

patrimoniul MET. 

Clasarea bunurilor 

culturale mobile din 

patrimoniul MET 

Introducerea în 

programul DOCPAT a 

unui număr de 200 fişe 

analitice  

Clasarea unui număr de 

100 bunuri culturale 

10.000 permanent 

3.3 Evidenţa 

topografică şi 

tipologică a 

patrimoniului 

cultural 

mediu Iniţierea unui sistem 

de evidenţă 

topografică şi 

tipologică a bunurilor 

culturale mobile din 

Realizarea unui sistem 

de evidenţă topografică 

şi tipologică. 

Achiziţionarea unui 

program de baze de 

10.000 permanent 



 

  

 patrimoniul MET 

 

date adecvat 

4. PROGRAMUL DE CONSERVARE SI RESTAURARE A PATRIMONIULUI MUZEAL 133.500 lei  

4.1. Restaurarea 

patrimoniului – 

secţia în aer 

liber – biserica 

Chiraleș 

 

 

mare Refacerea 

acoperișului și a 

coifului bisericii 

Chiraleș din Parcul 

Etnografic 

 

Execuție firmă 

specializată 

 

63.500 Septembrie - 

decembrie 

4.2. Restaurarea 

patrimoniului – 

secţia în aer 

liber – 

gospodăria 

Cămârzana 

 

mediu 
Conservarea 

preventivă și activă a 

bunurilor de 

patrimoniu cultural 

mobil destinate 

expunerii în cadrul 

gospodăriei 

Cămârzana  

Conservarea bunurilor 

culturale mobile în 

vederea expunerii 

 

10.000 Iulie-

septembrie 

4.3. Restaurarea 

patrimoniului – 

piese metalice 

 

mediu Realizarea unui 

număr de 10 

intervenții cu grad de 

dificultate redus și a 

două intervenții cu 

grad de dificultate 

Restaurarea bunurilor 

culturale mobile din 

patrimoniul MET 

 

10.000 Iulie-

decembrie 



 

  

ridicat 

 

4.4. Restaurarea 

patrimoniului – 

pictură 

mediu Restaurarea unui 

număr de 4 icoane 

tempera și 4 icoane 

ulei, intervenții cu 

grad de dificultate 

ridicat 

Restaurarea bunurilor 

culturale mobile din 

patrimoniul MET 

 

10.000 Iulie-

decembrie 

4.5. Restaurarea 

patrimoniului - 

textile 

mediu Realizarea a 200 

intervenții cu grad de 

dificultate redus și 2 

intervenții cu grad de 

dificultate ridicat 

Restaurarea bunurilor 

culturale mobile din 

patrimoniul MET  

10.000 iulie-

decembrie 

4.6. Conservarea 

patrimoniului – 

secţia în aer 

liber – 

monitorizarea 

bisericilor 

Cizer și 

Petrindu, 

construcții 

lemn. 

mare Completarea 

gospodăriei din 

Gârda de Sus, Alba 

prin montarea 

anexelor 

gospodărești 

Monitorizarea 

monumentelor din 

lemn din Parcul 

Etnografic 

15.000 permanent 

4.7. Conservarea 

patrimoniului – 

spaţii de 

mare Repararea gardului 

gospodăriei din 

Conservare preventivă 

și activă în spațiile de 

depozitare și spațiile 

 

15.000 

permanent 



 

  

depozitare și 

spații 

expoziționale 

Maramureș expoziționale 

5. ACTIVITĂŢI EXPOZIŢIONALE 30.000 lei 

5.1. ”Ie, cămeșoi, 

spăcel și alte 

giuvaericale. 

Incursiune în 

lumea 

cămășilor 

tradiționale” 

 

 

mic 
Expoziţie organizată 

cu ocazia Zilei 

Universale a Iei 

Expunerea unor bunuri 

culturale de valoare 

deosebită din 

patrimoniul MET 

1.000 Iunie-iulie 

5.2. 
Muzeul  

Industriilor din 

Cluj și colecțiile 

sale 

mic 
Expoziție temporară 

organizată cu ocazia 

Zilelor Culturii 

Maghiare din Cluj 

Expunerea unor bunuri 

culturale de valoatre 

deosebită din 

patrimoniul MET 

1.000 august 

5.3. 
Ethnologia 

Galactica. 

Expoziția 

anuală a 

Asociației 

Brickenburg  

mic 
Expoziţie organizată 

în colaborare cu 

Uniunea Armenilor 

din România și 

Asociația Muzeului 

Armean 

Atragerea publicului 

tânăr, promovarea 

creativității și valorilor 

multiculturalismului 

1.000 octombrie 



 

  

5.4. 
Colecții și 

colecționari: Pr. 

prof. Ioan Bizău 

mic 
Expoziţie organizată 

în colaborare cu 

specialistul în istoria 

artei și colecționarul 

Pr. prof. Ioan Bizău 

Atragerea publicului 

interesat, promovarea 

colecțiilor și a 

colecționarilor 

1.000 noiembrie 

5.5. 
Interiorul 

tradițional din 

Cămârzana 

mic 
Completare a 

expoziției 

permanente din 

Parcul Etnografic 

Național „Romulus 

Vuia” prin montarea 

interiorului de 

Cămârzana și redarea 

obiectivului în circuit 

Reînnoirea și 

amplificarea expoziției 

permenante din Parcul 

tnografic Național 

„Romulus Vuia”  

1.000 August-

decembrie 

5.6. 
Sărbătorirea 

Crăciunului în 

arealul 

transilvănean 

mic 
Expoziție realizată în 

parteneriat cu 

Muzeul Național de 

Istorie a 

Transilvaniei 

Prezentarea 

patrimoniului asociat 

săprbătorilor de iarnă 

în structura 

expozițională amplasată 

pe Bulevardul Eroilor  

4.000 Decembrie 

5.7. 
Reorganizarea 

expoziției 

permanente 

tactile 

mediu 
Reorganizarea 

expoziției tactile în 

cadrul proiectului 

BaGMIVI – parteneri 

din Grecia, Ungaria, 

Bulgaria 

Accesibilizarea 

patrimoniului MET 

6.000 Iulie-august 



 

  

5.8. 
Întreținerea, 

reorganizarea 

şi asigurarea 

protecției 

expozițiilor 

permanente 

mare 
Creșterea calității 

serviciilor oferite 

publicului vizitator. 

Asigurarea 

mijloacelor 

muzeotehnice, 

asigurarea securității 

muzeale 

Întreținerea, 

promovarea şi 

protejarea 

patrimoniului MET 

15.000 permanent 

6. PROMOVAREA MEŞTEŞUGURILOR POPULARE 8.000 lei 

6.1. Promovarea 

meșteșugurilor, 

creatorilor 

populari și 

artiștilor locali 

şi regionali 

mediu Târguri şi 

workshopuri de 

promovare  

Promovarea creației 

meșteșugărești și 

artistice locale și 

regionale 

8.000 mai - 

octombrie 

7. PEDAGOGIE MUZEALĂ 8.000 lei 

7.1. „Cinci licee, 

cinci muzee” 

mic 

 

Promovarea 

patrimoniului 

cultural în rândul 

tinerilor, în cadrul 

unui proiect de 

anvergură națională 

Familiarizarea tinerilor 

și adulților cu valorile 

patrimoniului muzeal 

2.000 permanent 

7.2. Întâlniri cu 

satul 

tradițional 

mic Promovarea 

tradițiilor unor 

comunități rurale din 

județul Cluj și din 

Familiarizarea tinerilor 

și adulților cu valorile 

satului tradițional 

2.000  



 

  

județele limitrofe în 

cadrul MET 

7.3. Promovarea 

tradițiilor 

culturale şi 

valorilor 

istorice ale 

comunităţii 

local, inclusiv 

în mediul 

online 

mic Activităţi educative 

destinate promovării 

patrimoniului 

cultural material și 

imaterial, în 

parteneriat cu 

asociația Vechiul Cluj 

Promovarea valorilor 

comunității locale 

2.000 iulie-

noiembrie  

7.4. Promovarea 

valorilor 

patrimoniului 

cultural 

imaterial prin 

ateliere, 

manifestări 

interactive, 

inclusiv în 

mediul online 

mic Activităţi educative 

destinate promovării 

valorilor alimentaţiei 

tradiţionale din 

spaţiul transilvănean 

Promovarea valorilor 

alimentaţiei tradiţionale 

şi ecologice 

2.000 permanent 

8. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE 8.000 lei  

8.1 Refacerea şi 

actualizarea 

paginii web a 

instituţiei  

mic 
Refacerea şi 

actualizarea paginii 

web a instituţiei, 

eficientizarea 

promovării MET în 

Creşterea gradului de 

interactivitate, 

implicarea in viaţa şi 

proiectele comunităţii, 

promovarea culturii 

2.000 permanent 



 

  

mediul virtual.  tradiţionale. 

Actualizarea paginilor 

în limbile maghiară, 

engleză, franceză 

8.2. 
Conferințe și 

manifestări de 

promovare 

mic 
Conferințe și 

manifestări de 

promovare a 

patrimoniului și 

activității de 

cercetare, organizate 

la sediul instituției, în 

cadrul unor 

partneriate 

instituționale 

Atragerea categoriilor 

specifice de public, 

promovarea 

patrimoniului MET  

2.000 Iulie-

decembrie 

8.3.  Activități de 

promovare în 

rețelele de 

socializare 

mic 
Activități de 

promovare 

interactivă a 

evenimentelor și 

manifestărilor 

organizate de MET în 

cadrul rețelelor de 

socializare 

Atragerea categoriilor 

largi ale publicului, 

promovarea 

patrimoniului, 

evenimentelor și 

manifestărilor 

organizate de MET 

2.000 permanent 

8.4. Activităţi de 

promovare a 

valorilor 

patrimoniului 

cultural 

mic 
Activități și 

manifestări de 

promovare 

organizate în 

parteneriat  

Promovarea valorilor 

patrimoniului cultural 

imaterial şi a 

activităților 

meșteșugărești 

2.000 permanent 



 

  

imaterial 

9. PUBLICAŢII 3700 LEI  

9.1  

Anuarul 

Muzeului 

Etnografic al 

Transilvaniei, 

ghiduri, 

cataloage 

mic 

Publicație care apare 

din anul 1957, 

Anuarul Muzeului 

Etnografic al 

Transilvaniei 

reunește studii şi 

articole de referinţă 

realizate de 

specialişti din ţară şi 

din străinătate. 

Apariţia regulată a 

publicaţiei şi calitatea 

materialelor incluse 

în ea reprezintă 

criterii pentru o 

clasificare superioară 

în ierarhia 

publicaţiilor de profil. 

Editarea și tipărirea 

publicațiilor Muzeului 

Etnografic al 

Transilvaniei 

 

 

 

 

 

3.700 iulie-

decembrie 

10. INVESTIŢII  1.317.000 LEI 

10.

1. 

Restaurarea 

anvelopei 

palatului 

mare 
Restaurarea 

calcanelor, 

subsolurilor și 

Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

887.700 iulie-

decembrie 



 

  

Reduta spațiilor adiacente 

din cadrul sediului 

central al MET 

administrative 

 

 
 

  
 Manager  
 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei 
 

Dr. Tudor Alexandru SĂLĂGEAN 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
ANEXA 1: LINKURI ONLINE MEDIA 

 
EXPOZIȚII 2020 

  
 
IE, CĂMEȘOI, SPĂCEL ȘI ALTE GIUVAERICALE. INCURSIUNE ÎN LUMEA 
CĂMĂȘILOR TRADIȚIONALE 

 http://www.radiocluj.ro/2020/06/24/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-
incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/ 

 https://www.facebook.com/muzeul.etnografic.al.transilvaniei/photos/a.36306901
0405362/3261218557257045/?type=3&theater 

 https://radiorenasterea.ro/zeci-de-camasi-traditionale-expuse-la-cluj-napoca-de-
ziua-universala-a-iei/page/20/?et_blog 

 https://www.ziarelive.ro/presa/historia.ro.html 
 https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/ie-camesoi-spacel-si-alte-

giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale-la-muzeul-etnografic-al-
transilvaniei 

 https://cluj.media/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-
camasilor-traditionale/ 

 https://cluj.media/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-
camasilor-traditionale/ 

 http://www.ultimele-stiri.eu/articol/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-
incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/7304580 

 
PRELUNGIRE VIZITARE EXPOZIȚIE „IE, CĂMEȘOI, SPĂCEL ȘI ALTE 
GIUVAERICALE – INCURSIUNE ÎN LUMEA CĂMĂȘILOR TRADIȚIONALE” 

 https://www.welcome2cluj.com/5-08-expozitie-ie-camesoi-spacel-si-alte-
giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale 

 https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-ie-camesoi-spacel-
si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/ 

 http://www.monitorulcj.ro/stiri-din-transilvania/82093-muzeul-etnografic-isi-
schimba-programul-din-cauza-pandemiei-de-
coronavirus#sthash.qTbbhwcM.dpbs 

 https://www.ultimele-stiri.eu/articol/unele-eveniment-se-anuleaza-altele-se-
prelungesc/7494346 
 
CHIPUL MAICII DOMNULUI ÎN ICOANE VECHI ȘI NOI 

 http://www.tvr.ro/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-i-noi-
video_28654.html#view 

 https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/chipul-maicii-domnului-in-
icoane-vechi-si-noi-expozitie-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei 

 http://www.monitorulcj.ro/stiri-din-transilvania/82581-chipul-maicii-domnului-
in-icoane-vechi-si-noi-unde-vei-putea-vedea-expozitia 

http://www.radiocluj.ro/2020/06/24/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
http://www.radiocluj.ro/2020/06/24/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
https://www.facebook.com/muzeul.etnografic.al.transilvaniei/photos/a.363069010405362/3261218557257045/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muzeul.etnografic.al.transilvaniei/photos/a.363069010405362/3261218557257045/?type=3&theater
https://radiorenasterea.ro/zeci-de-camasi-traditionale-expuse-la-cluj-napoca-de-ziua-universala-a-iei/page/20/?et_blog
https://radiorenasterea.ro/zeci-de-camasi-traditionale-expuse-la-cluj-napoca-de-ziua-universala-a-iei/page/20/?et_blog
https://www.ziarelive.ro/presa/historia.ro.html
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei
https://cluj.media/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
https://cluj.media/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
https://cluj.media/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
https://cluj.media/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/7304580
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/7304580
https://www.welcome2cluj.com/5-08-expozitie-ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale
https://www.welcome2cluj.com/5-08-expozitie-ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-ie-camesoi-spacel-si-alte-giuvaericale-incursiune-in-lumea-camasilor-traditionale/
http://www.monitorulcj.ro/stiri-din-transilvania/82093-muzeul-etnografic-isi-schimba-programul-din-cauza-pandemiei-de-coronavirus#sthash.qTbbhwcM.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/stiri-din-transilvania/82093-muzeul-etnografic-isi-schimba-programul-din-cauza-pandemiei-de-coronavirus#sthash.qTbbhwcM.dpbs
http://www.monitorulcj.ro/stiri-din-transilvania/82093-muzeul-etnografic-isi-schimba-programul-din-cauza-pandemiei-de-coronavirus#sthash.qTbbhwcM.dpbs
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/unele-eveniment-se-anuleaza-altele-se-prelungesc/7494346
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/unele-eveniment-se-anuleaza-altele-se-prelungesc/7494346
http://www.tvr.ro/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-i-noi-video_28654.html#view
http://www.tvr.ro/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-i-noi-video_28654.html#view
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-expozitie-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-expozitie-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei
http://www.monitorulcj.ro/stiri-din-transilvania/82581-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-unde-vei-putea-vedea-expozitia
http://www.monitorulcj.ro/stiri-din-transilvania/82581-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-unde-vei-putea-vedea-expozitia


 

  

 http://www.antenasatelor.ro/lada-de-zestre/ldz/puterea-credintei/puterea-
credintei/40441-%E2%80%9Echipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-
noi%E2%80%9D.html 

 https://cluj.com/evenimente/vernisaj-expozitie-chipul-maicii-domnului-in-
icoane-vechi-si-noi/ 

 https://cccluj.ro/eveniment/vernisaj-expozitie-chipul-maicii-domnului-in-icoane-
vechi-si-noi/ 

 https://radiorenasterea.ro/expozitia-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-
noi-vernisata-la-cluj-napoca/ 

 https://presshub.ro/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-unde-vei-
putea-vedea-expozitia-monitorulcj-ro-144855/ 

 https://www.facebook.com/watch/?v=301708294433284 
 https://ilikecluj.ro/tag/expozitia-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi/ 
 https://sanuuitam.blogspot.com/2020/08/chipul-maicii-domnului-in-icoane-

vechi.html 
 https://basilica.ro/la-cluj-a-fost-vernisata-o-expozitie-de-icoane-cu-tematica-

mariologica/ 
 https://www.mediafax.ro/social/nu-ai-ajuns-la-biserica-de-sfanta-maria-mare-la-

met-din-cluj-poti-studia-icoane-cu-maica-domnului-19507125 
 
„DANTELE. SELECȚIE DIN COLECȚIA DE DANTELE A MUZEULUI INDUSTRIEI 
DIN CLUJ” 

 https://www.ziarul21.ro/actualitate/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-
muzeului-industriei-din-cluj/ 

 http://www.radiocluj.ro/2020/08/17/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-
muzeului-industriei-din-cluj/ 

 https://actualdecluj.ro/o-selectie-din-colectia-de-dantele-a-uitatului-muzeu-al-
industriei-din-cluj-poate-fi-admirata-de-miercuri/ 

 https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-dantele-selectie-
din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/ 

 https://www.ariesnews.ro/citeste-articol/expozitia-dantele-selectie-din-colectia-
de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei 

 http://www.ultimele-stiri.eu/articol/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-
muzeului-industriei-din-cluj/7647199#! 

 https://stiriletransilvaniei.ro/2020/08/18/expozitie-de-dantele-la-muzeul-
etnografic-al-transilvaniei/ 

 https://ziare.com/cluj-napoca/cautare/s685 
 http://www.rador.ro/2020/08/19/calendarul-evenimentelor-19-august-

selectiuni-5/ 
 http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/djeco-jucarii-jocuri-si-articole-

pentru-copii 
 
 
 
 
 

http://www.antenasatelor.ro/lada-de-zestre/ldz/puterea-credintei/puterea-credintei/40441-%E2%80%9Echipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi%E2%80%9D.html
http://www.antenasatelor.ro/lada-de-zestre/ldz/puterea-credintei/puterea-credintei/40441-%E2%80%9Echipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi%E2%80%9D.html
http://www.antenasatelor.ro/lada-de-zestre/ldz/puterea-credintei/puterea-credintei/40441-%E2%80%9Echipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi%E2%80%9D.html
https://cluj.com/evenimente/vernisaj-expozitie-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi/
https://cluj.com/evenimente/vernisaj-expozitie-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi/
https://cccluj.ro/eveniment/vernisaj-expozitie-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi/
https://cccluj.ro/eveniment/vernisaj-expozitie-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi/
https://radiorenasterea.ro/expozitia-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-vernisata-la-cluj-napoca/
https://radiorenasterea.ro/expozitia-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-vernisata-la-cluj-napoca/
https://presshub.ro/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-unde-vei-putea-vedea-expozitia-monitorulcj-ro-144855/
https://presshub.ro/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi-unde-vei-putea-vedea-expozitia-monitorulcj-ro-144855/
https://www.facebook.com/watch/?v=301708294433284
https://ilikecluj.ro/tag/expozitia-chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi-si-noi/
https://sanuuitam.blogspot.com/2020/08/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi.html
https://sanuuitam.blogspot.com/2020/08/chipul-maicii-domnului-in-icoane-vechi.html
https://basilica.ro/la-cluj-a-fost-vernisata-o-expozitie-de-icoane-cu-tematica-mariologica/
https://basilica.ro/la-cluj-a-fost-vernisata-o-expozitie-de-icoane-cu-tematica-mariologica/
https://www.mediafax.ro/social/nu-ai-ajuns-la-biserica-de-sfanta-maria-mare-la-met-din-cluj-poti-studia-icoane-cu-maica-domnului-19507125
https://www.mediafax.ro/social/nu-ai-ajuns-la-biserica-de-sfanta-maria-mare-la-met-din-cluj-poti-studia-icoane-cu-maica-domnului-19507125
https://www.ziarul21.ro/actualitate/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/
https://www.ziarul21.ro/actualitate/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/
http://www.radiocluj.ro/2020/08/17/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/
http://www.radiocluj.ro/2020/08/17/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/
https://actualdecluj.ro/o-selectie-din-colectia-de-dantele-a-uitatului-muzeu-al-industriei-din-cluj-poate-fi-admirata-de-miercuri/
https://actualdecluj.ro/o-selectie-din-colectia-de-dantele-a-uitatului-muzeu-al-industriei-din-cluj-poate-fi-admirata-de-miercuri/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/
https://www.ariesnews.ro/citeste-articol/expozitia-dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei
https://www.ariesnews.ro/citeste-articol/expozitia-dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/7647199#!
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/dantele-selectie-din-colectia-de-dantele-a-muzeului-industriei-din-cluj/7647199#!
https://stiriletransilvaniei.ro/2020/08/18/expozitie-de-dantele-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei/
https://stiriletransilvaniei.ro/2020/08/18/expozitie-de-dantele-la-muzeul-etnografic-al-transilvaniei/
https://ziare.com/cluj-napoca/cautare/s685
http://www.rador.ro/2020/08/19/calendarul-evenimentelor-19-august-selectiuni-5/
http://www.rador.ro/2020/08/19/calendarul-evenimentelor-19-august-selectiuni-5/
http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/djeco-jucarii-jocuri-si-articole-pentru-copii
http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/djeco-jucarii-jocuri-si-articole-pentru-copii


 

  

„ETHNOLOGIA GALACTICA” REVINE LA MUZEUL ETNOGRAFIC AL 
TRANSILVANIEI 
 https://transilvaniareporter.ro/actualitate/ethnologia-galactica-2020-cea-

mai-mare-expozitie-lego-din-romania-revine-la-muzeul-etnografic-al-
transilvaniei-galerie-foto/ 
 https://evenimentemuzeale.ro/?tribe_events=cluj-napoca-traditionala-

expozitie-de-constructii-legor-a-asociatiei-brickenburg-ethnologia-galactica-
organizata-in-colaborare-cu-muzeul-etnografic-al-transilvaniei-isi-asteapta-
vizitatorii-incep 

 https://ziarulfaclia.ro/ethnologia-galactica-2020/ 
 
EXPOZIȚIA: COLECȚIA DE ARTĂ, PREOT PROFESOR IOAN BIZĂU (PREZENTARE 
SELECTIVĂ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ufUq-YD0pNE 
 https://noapteamuzeelor.org/noaptea-muzeelor/muzeul-etnografic-al-

transilvaniei/ 
 https://portalcj.ro/2020/11/noaptea-muzeelor-2020-expozitii-online-anul-

acesta/ 
 https://ziarulfaclia.ro/expozitie-de-arta-colectia-preot-profesor-ioan-bizau/ 
 https://cluj24.ro/cele-mai-interesante-expozitii-din-cadrul-evenimentului-

noaptea-muzeelor-32684.html 
 https://www.modernism.ro/2020/10/31/pictura-traditionala-din-transilvania-si-

banat-in-colectia-pr-prof-ioan-bizau-muzeul-de-arta-cluj-napoca/ 
 https://radiorenasterea.ro/lucrari-de-arta-din-colectia-pr-prof-ioan-bizau-expuse-

la-muzeul-etnografic/ 
 https://www.localbarsfinder.com/RO/Cluj-Napoca/115367815279595/Casino-

Centrul-de-Cultura-Urbana 
 
 
EVENIMENTE ȘI CONCERTE  
5 LICEE 5 MUZEE 

 https://stiriletransilvaniei.ro/2020/03/02/concurs-inedit-la-cluj-napoca-elevi-de-
la-cinci-licee-promoveaza-cinci-muzee-ale-orasului/ 

 https://www.macluj.ro/programe-noi-de-educatie-muzeala 
 https://www.servuscluj.ro/tag/epidemie-sociala/  
 https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/zece-muzee-vizitate-gratuit-de-

liceeni-din-bucuresti-si-cluj-napoca-152455.html 
 http://www.eazi.ro/timp-liber?pageID=5 
 https://www.edumanager.ro/campania-antivirus-pentru-educatie/ 
 http://colegiulenergeticbucuresti.ro/?p=1085 
 https://ecdl.ro/articol/5-licee-5-muzee-2020-editia-a-13-a-in-bucuresti-si-

cluj_215.html 
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https://ecdl.ro/articol/5-licee-5-muzee-2020-editia-a-13-a-in-bucuresti-si-cluj_215.html


 

  

 JAZZ IN THE PARK - TINY VERSION LA PARCUL ETNOGRAFIC 
 https://www.entertix.ro/evenimente/6632/jazz-in-the-park-tiny-edition-18-20-

septembrie-2020-parcul-etnografic-national-romulus-vuia-cluj-napoca.html 
 https://actualdecluj.ro/versiunea-tiny-a-jazz-in-the-park-din-parcul-etnografic-al-

clujului-va-fi-organizata-anual-pentru-noi-sa-organizam-acest-eveniment-a-fost-
o-descatusare/ 

 https://www.infomusic.ro/agenda/jazz-in-the-park-tiny-version-cluj-septembrie-
2020 

 https://cluju.ro/jazz-in-the-park-tiny-version-un-proiect-nascut-in-pandemie-va-
continua-an-de-an/ 

 https://www.jazzinthepark.ro/ro/bilete/ 
 https://www.jazzinthepark.ro/ro/jazz-in-the-park-2020-ro/ 
 https://www.facebook.com/jazzintheparkromania/ 
 https://ilikecluj.ro/18-20-septembrie-jazz-in-the-park-tiny-version/ 
 https://allevents.in/cluj-napoca/jazz-in-the-park-tiny-version/200020076188242 
 https://www.iconcert.ro/locatie/parcul-etnografic-romulus-vuia 
 https://cluj24.ro/incepe-jazz-in-the-park-tiny-version-23021.html 
 https://www.modernism.ro/2020/08/31/jazz-in-the-park-revine-in-18-20-

septembrie-2020-cu-o-editie-restransa-tiny-version-dar-la-fel-de-ambitioasa/ 
 https://www.afaceri.news/inca-un-festival-la-cluj-napoca-jazz-in-the-park-tiny-

version-intre-18-20-septembrie/ 
 https://ziare.com/cluj-napoca/articole/jazz+in+the+park+cluj+napoca 
 https://loudcity.fm/stiri/jazz-in-the-park-tiny-version-are-loc-in-septembrie.html 
 https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/media/evenimente/2020/ 
 https://icause.com/cluj-napoca/entertainment?page=1 
 http://www.monitorulcj.ro/actualitate/82894-jazz-in-the-park-revine-in-18-20-

septembrie-2020-cu-o-editie-restransa-dar-la-fel-de-ambitioasa-p 
 https://www.descopera.ro/cultura/19463111-editie-mica-a-festivalului-jazz-in-

the-park-in-septembrie-conditiile-in-care-se-desfasoara 
 https://www.mediafax.ro/life-entertaiment/jazz-in-the-park-in-vreme-de-

pandemie-in-ce-conditii-se-va-tine-festivalul-de-la-cluj-19522704 
 https://best-event.ro/tag/tiny-version/ 
 http://romania.shafaqna.com/RO/AL/172907 
 https://emedicina.md/editie-mica-a-festivalului-jazz-in-the-park-in-septembrie-

conditiile-in-care-se-desfasoara/ 
 https://www.ziar.com/news=13073055 
 https://clujtoday.ro/editie-de-pandemie-a-jazz-in-the-park/ 
 https://www.ziuanews.ro/revista-presei/edi-ie-restransa-a-festivalului-jazz-in-

the-park-in-luna-septembrie-la-cluj-1511543 
 https://clujcapitala.ro/2020/08/page/15/ 
 https://www.news.ro/entertainment/o-editie-restransa-a-jazz-in-the-park-in-

septembrie-la-cluj-napoca-teodora-enache-si-damian-draghici-in-lineup-
1922403424172020081419460173 

 https://syfeed.com/ro/news-details/webpr-jazz-in-the-park-ndash-tiny-version-
un-proiect-nascut-in-pandemie-va-continua-an-de-an_35229605.html 

 https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-jazz-in-the-park/ 

https://www.entertix.ro/evenimente/6632/jazz-in-the-park-tiny-edition-18-20-septembrie-2020-parcul-etnografic-national-romulus-vuia-cluj-napoca.html
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https://www.infomusic.ro/agenda/jazz-in-the-park-tiny-version-cluj-septembrie-2020
https://cluju.ro/jazz-in-the-park-tiny-version-un-proiect-nascut-in-pandemie-va-continua-an-de-an/
https://cluju.ro/jazz-in-the-park-tiny-version-un-proiect-nascut-in-pandemie-va-continua-an-de-an/
https://www.jazzinthepark.ro/ro/bilete/
https://www.jazzinthepark.ro/ro/jazz-in-the-park-2020-ro/
https://www.facebook.com/jazzintheparkromania/
https://ilikecluj.ro/18-20-septembrie-jazz-in-the-park-tiny-version/
https://allevents.in/cluj-napoca/jazz-in-the-park-tiny-version/200020076188242
https://www.iconcert.ro/locatie/parcul-etnografic-romulus-vuia
https://cluj24.ro/incepe-jazz-in-the-park-tiny-version-23021.html
https://www.modernism.ro/2020/08/31/jazz-in-the-park-revine-in-18-20-septembrie-2020-cu-o-editie-restransa-tiny-version-dar-la-fel-de-ambitioasa/
https://www.modernism.ro/2020/08/31/jazz-in-the-park-revine-in-18-20-septembrie-2020-cu-o-editie-restransa-tiny-version-dar-la-fel-de-ambitioasa/
https://www.afaceri.news/inca-un-festival-la-cluj-napoca-jazz-in-the-park-tiny-version-intre-18-20-septembrie/
https://www.afaceri.news/inca-un-festival-la-cluj-napoca-jazz-in-the-park-tiny-version-intre-18-20-septembrie/
https://ziare.com/cluj-napoca/articole/jazz+in+the+park+cluj+napoca
https://loudcity.fm/stiri/jazz-in-the-park-tiny-version-are-loc-in-septembrie.html
https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/media/evenimente/2020/
https://icause.com/cluj-napoca/entertainment?page=1
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/82894-jazz-in-the-park-revine-in-18-20-septembrie-2020-cu-o-editie-restransa-dar-la-fel-de-ambitioasa-p
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https://www.descopera.ro/cultura/19463111-editie-mica-a-festivalului-jazz-in-the-park-in-septembrie-conditiile-in-care-se-desfasoara
https://www.mediafax.ro/life-entertaiment/jazz-in-the-park-in-vreme-de-pandemie-in-ce-conditii-se-va-tine-festivalul-de-la-cluj-19522704
https://www.mediafax.ro/life-entertaiment/jazz-in-the-park-in-vreme-de-pandemie-in-ce-conditii-se-va-tine-festivalul-de-la-cluj-19522704
https://best-event.ro/tag/tiny-version/
http://romania.shafaqna.com/RO/AL/172907
https://emedicina.md/editie-mica-a-festivalului-jazz-in-the-park-in-septembrie-conditiile-in-care-se-desfasoara/
https://emedicina.md/editie-mica-a-festivalului-jazz-in-the-park-in-septembrie-conditiile-in-care-se-desfasoara/
https://www.ziar.com/news=13073055
https://clujtoday.ro/editie-de-pandemie-a-jazz-in-the-park/
https://www.ziuanews.ro/revista-presei/edi-ie-restransa-a-festivalului-jazz-in-the-park-in-luna-septembrie-la-cluj-1511543
https://www.ziuanews.ro/revista-presei/edi-ie-restransa-a-festivalului-jazz-in-the-park-in-luna-septembrie-la-cluj-1511543
https://clujcapitala.ro/2020/08/page/15/
https://www.news.ro/entertainment/o-editie-restransa-a-jazz-in-the-park-in-septembrie-la-cluj-napoca-teodora-enache-si-damian-draghici-in-lineup-1922403424172020081419460173
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https://www.news.ro/entertainment/o-editie-restransa-a-jazz-in-the-park-in-septembrie-la-cluj-napoca-teodora-enache-si-damian-draghici-in-lineup-1922403424172020081419460173
https://syfeed.com/ro/news-details/webpr-jazz-in-the-park-ndash-tiny-version-un-proiect-nascut-in-pandemie-va-continua-an-de-an_35229605.html
https://syfeed.com/ro/news-details/webpr-jazz-in-the-park-ndash-tiny-version-un-proiect-nascut-in-pandemie-va-continua-an-de-an_35229605.html
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-jazz-in-the-park/


 

  

 https://ebsradio.ro/uncategorized/teodora-brody-enache-damian-draghici-etnic-
jazz-band-si-jazzybit-urca-pe-scena-la-jazz-in-the-park-unde-va-avea-loc-editia-
de-pandemie-a-festivalului/ 

 https://www.stiripesurse.ro/o-editie-restransa-a-festivalului-jazz-in-the-park-va-
avea-loc-in-septembrie-la-cluj-napoca_1499095.html 

 https://presshub.ro/jazz-in-the-park-revine-in-18-20-septembrie-cu-o-editie-
restransa-153221/ 

 https://adevarul.ro/entertainment/muzica/jazz-the-park-tinyversion-e-planifici-
eveniment-plina-pandemiem-1_5f40acad5163ec427134f272/index.html 

 https://newskeeper.ro/stiri-locale/cluj 
 http://ziare.eclub.ro/stiri/ 
 http://www.visitclujnapoca.ro/ce-poti-face/evenimente/jazz-in-the-park-tiny-

version.html 
 http://tvrmoldova.md/cultura/regal-de-muzica-buna-la-jazz-in-the-park-unul-

dintre-cele-mai-asteptate-festivaluri-din-romania/ 
 http://www.radio3net.ro/jazz_in_the_park_tiny_version_in_septembrie_la_cluj_nap

oca-384676 
 

1. GRIGORE LEȘE ȘI DOR TRANSILVAN ÎN PARCUL ETNOGRAFIC 
 https://www.entertix.ro/evenimente/6702/spectacol-folcloric-grigore-lese-si-

dor-transilvan-26-septembrie-2020-parcul-etnografic-national-romulus-
vuia-cluj-napoca.html 

 https://radiorenasterea.ro/grigore-lese-prezent-la-spectacolul-aniversar-al-
ansamblului-folcloric-dor-transilvan/ 

 https://ziarulfaclia.ro/grigore-lese-si-dor-transilvan/ 
 https://ochiulclujean.ro/spectacol-folcloric-aniversar-grigore-lese-si-dor-

transilvan-25-de-ani/ 
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