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RAPORT DE ACTIVITATE 

PENTRU ANUL 2020 

 

 Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea 

managementului de către Consiliul Judeţean Hunedoara, denumit în continuare 
autoritatea, pentru Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane denumită în continuare 
MCDR, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu 

cele ale regulamentului de evaluare. 

 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 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 şi 

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2020 la 
31.12.2020 reprezentând a treia evaluare. 
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CUPRINS GENERAL 

 

A. 
Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea 
4 

1. 
Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi 
6 

2. 
Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi, ameninţări) 
11 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 13 

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 15 

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 17 
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Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia 
23 

1. 
Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii 
23 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 38 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 46 

C. 

Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de 

restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai bună 

funcţionare, după caz 

56 

1. Măsuri de organizare internă 56 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 56 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 57 

4. 
Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, motivare/sancţionare) 
59 

5. 
Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 
60 
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6. 
Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 

autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată. 
65 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 67 
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Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate; 
67 

2. 
Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei. 
71 

E. 
Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin proiectul de management 
73 

1. Viziune 73 

2. Misiune 73 

3. Obiective (generale şi specifice) 79 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 80 

5. Strategie şi plan de marketing 81 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 103 

7. Proiecte din cadrul programelor 104 

8. 
Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru 

perioada de management. 
113 

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 

148 

1. 
Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de 

raportare. 
148 

2. 
Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de 

management 
149 

3. Analiza programului minimal realizat 150 
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A. Evoluția instituției în raport cu mediului în care își desfășoară 
activitatea: 

 

În arealul transilvan, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane se înscrie ca una 
dintre cele mai prestigioase instituţii de cultură, atât din punct de vedere al vechimii, 
cât, mai ales, al activității muzeale și științifice. 

Muzeul din Deva a luat ființă la 13 mai 1880, din inițiativa Societățiide Istorie 
şi Arheologie a comitatului Hunedoara.  

În decursul timpului, muzeul şi-a desfăşurat activitatea în mai multe clădiri. În 
şedinţa din 20 iulie 1881 s-a hotărât ca muzeul să fie deschis în casa particulară a lui 
Pogány Adám din Deva, strada Hunedoarei. În această clădire s-a făcut şi 

inaugurarea oficială a muzeului. Sediul muzeului a fost schimbat în anul 1890, acesta 
fiind mutat în aripa stângă a Liceului Real din Deva, iar din 1896 în 6 săli ale unui 
edificiu separat al Liceului Real. După mai bine de patru decenii, în anul 2006, în 

urma unei ample restaurări, muzeul a fost mutat în clădirea-monument istoric 
„Magna Curia”, în care îşi desfăşoară activitatea şi astăzi. 

Instituţie de anvergură naţională, apreciată pentru valoarea, 
reprezentativitatea şi originalitatea patrimoniului deţinut, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 

Romane este nu numai un reper, dar şi o instituţie deschisă, modernă şi sincronă cu 
tendinţele şi orientările muzeologiei contemporane. 

Proiectele şi programele culturale iniţiate de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 

Romane în anul 2020 au avut în vedere, în primul rând, valorificarea muzeală a 
pieselor de tezaur, fond şi bunuri culturale din colecţiile sale, pentru o mai bună 
cunoaştere şi afirmare a acestora pe plan local, naţional şi european. În acest scop 

s-a urmărit evidenţierea valorilor patrimoniale prin prezentări modeme, menite să 
aducă un spor de atractivitate, dar şi de compatibilitate cu standardele muzeologice 
impuse de normele în vigoare. 

Având în vedere măsurile impuse pentru a combate răspândirea virusului 

COVID-19, Muzeul Civilizației Dacice și Romane începând cu data de 12.03.2020 a 

suspendat activitatea cu publicul vizitator. Începând cu data de 15.05.2020, potrivit 

măsurilor de relaxare stabilite de autoritățile guvernamentale, Muzeul Civilizației 

Dacice și Romane a decis să acționeze prudent și să își redeschidă, gradual, punctele 

de vizitare. Astfel, primele obiective ale muzeului care au fost redeschise și care sunt 

accesibile publicului sunt: Situl Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Complexul 

de Monumente Ţebea, iar începând cu 01.08.2020 au fost redeschise Muzeul de 

Istorie Locală şi Etnografie din Brad, Casa Memorială „Drăgan Muntean” și Muzeul 

Memorial „Aurel Vlaicu”.  

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, își desfășoară activitatea și în 

cadrul secțiilor din teritoriu prin Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa, Muzeul de 

Istorie Locală şi Etnografie din Brad, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din 
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Orăştie, Casa Memorială „Drăgan Muntean”, Muzeul Memorial „Aurel Vlaicu”, Casa - 

Muzeu „Avram Iancu” din Baia de Criş şi Complexul de Monumente Ţebea. 

 Prin întreaga sa activitate desfăşurată pe parcursul anului 2020, Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva a urmărit promovarea patrimoniului istoric 

național și județean, a valorilor cultural-artistice ale arealului hunedorean, atât la 

nivel intern cât şi internaţional. 

 Astfel, în perioada de referință activitatea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare, în domeniu și cu 

respectarea măsurilor impuse la nivel național de starea de urgență urmată de 

starea de alertă, pentru a combate răspândirea virusului COVID-19. De asemenea, 

au fost îndeplinite toate funcțiile principale prevăzute de Legea nr.311/2003, cu 

toate că activitatea cu publicul vizitator, în unele spații închise, încă este suspendată.  

Pentru a îndeplini misiunea muzeului şi a-şi atinge scopurile propuse în 

perioada de referință, politica managerială a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane a 

urmărit în detaliu dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe o comunicare 

eficientă atât în interiorul instituţiei, cât şi în exteriorul acesteia. Alte direcţii urmărite 

de echipa managerială a muzeului împreună cu specialiștii muzeului au fost cele care 

au privit îmbunătăţirea parametrilor de calitate a tuturor activităţilor instituţiei, 

promovarea instituţiei prin toate modalităţile şi căile de publicitate, dezvoltarea 

continuă a relaţiilor comunitare şi inter-instituţionale, protejarea, conservarea şi 

restaurarea patrimoniului propriu în vederea punerii lui în valoare.  

În cursul anului 2020, specialiştii muzeului au avut în planul de lucru diverse 

teme de cercetare, precum şi continuarea unor programe şi proiecte culturale, 

menite să îmbogăţească patrimoniul cultural deţinut, dar şi să contribuie la educarea 

publicului în spiritul respectului şi al aprecierii valorilor culturale hunedorene şi 

naţionale.  

Promovarea patrimoniului s-a realizat prin intermediul site-ul web al muzeului 

(www.mcdr.ro), acesta fiind actualizat constant cu informaţie grafică şi text adresat 

atât publicului larg, presei, dar şi specialiştilor interesaţi de activitatea instituţiei. 

De asemenea, pagina de facebook care este împrospătată periodic, reflectă 

nu numai activitatea curentă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, dar și alte date 

de interes general. Pagina de Facebook constituie una dintre legăturile vii ale 

instituției cu publicul, cu cetățenii. 

În cursul anului 2020, Secția de Marketing și Relații cu Publicul a desfășurat o 

amplă activitate de promovare a patrimoniului cultural. Astfel, alături de activitatea 

de promovare pe plan local și național, în mediul on-line, s-a realizat și activitatea de 

promovare internațională a Muzeului, în mediul virtual prin intermediul unor site-uri 

de profil internaționale: ViMuseo (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva | 

ViMuseo), Museums of the World, Google Arts and Culture. 

Au fost dezvoltate rubrici noi, periodice, prin intermediul cărora este promovat 

on-line patrimoniul monumental hunedorean precum și cel mobil păstrat la Muzeul 

Civilizației Dacice și Romane Deva. 

http://www.mcdr.ro/
https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
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Activităţile desfăşurate de specialiștii instituției muzeale cunosc o mare 
diversitate, fiind atât de natură științifică și de cercetare, cât și expozițională, 

cultural-educativă, evidență, conservare și restaurare.  

Cercetarea științifică constituie o componentă esențială a activității muzeale, 
motiv pentru care i se acordă o importanță deosebită. Specialiştii muzeului au avut în 
planul de lucru 34 de teme de cercetare, majoritatea valorificate prin publicare în 

cadrul articolelor, studiilor şi cărţilor. 

Rezultatele cercetării științifice s-au concretizat intr-un număr de 45 rapoarte 
de cercetare, note, lucrări, articole și studii publicate sau aflate în curs de publicare, 
la care se adaugă 2 volume de autori,precum și Anuarul științific Sargetia, Acta 
Musei Devensis. 

 De asemenea, în cursul anului 2020, specialiștii muzeului au organizat 3 
manifestări științifice care s-au desfășurat on-line șiau participat la 12 manifestări 

științifice desfășurate on-line, unde au fost prezentate 16 de rapoarte de cercetare și 
comunicări. 

Referitor la activitatea expozițională, în anul 2020 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 

Romane a organizat la sediu 12 expoziţii temporare, iarîn cadrul proiectului 

Exponatul lunii 2020, lunarau fost aduse în atenţia publicului piese deosebite din 

colecţiile de istorie, arheologie, ştiinţele naturii, restaurare, artă, etnografie şi carte 

veche ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. De asemenea, în mediul on-line au 

fost desfășurate 152 de proiecte culturale în cadrul cărora s-a prezentat comunității 

o parte din fabulosul și specialul patrimoniu istoric-arheologic și etnografic al 

județului Hunedoara. 

 

1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se 
adresează aceleiași comunități: 

 

Prin întreaga sa activitate desfăşurată pe parcursul anului 2020, Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane a urmărit promovarea patrimoniului istoric național și 

județean, a valorilor cultural-artistice ale arealului hunedorean, la nivel intern şi 

internaţional. Astfel, în derularea programelor şi proiectelor culturale, Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane a desfăşurat diverse colaborări ce au avut la bază 

protocolul sau acordul de colaborare, încheiat fie punctual, pentru o anumită 

activitate, fie anual, fiind încheiate 23 de astfel de documente. 

În cursul anului 2020 au fost încheiate protocoalele de colaborare și contracte 

de parteneriat cultural, după cum urmează: 

- U.A.T. Judeţul Hunedoara; 

- Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”; 

- U.A.T. Judeţul Hunedoara (reabilitare drumuri județene); 

- Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara; 
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- ONG. Piano „Modus Vivendi”; 

- Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva”  Petroșani; 

- Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva; 

- Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”; 

- Colegiul Național Sportiv ,,Cetate”; 

- Asociația Clubul de Presă Valea Jiului; 

- Asociația Microregiunea Țara Hațegului - Ținutul Pădurenilor Gal; 

- Asociația „Casa Căutătorului de Aur”; 

- Colegiul Național ,,Iancu de Hunedoara,, Hunedoara; 

- U.A.T. judeţul Hunedoara (modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan); 

- Asociația Suport în Educație Hunedoara; 

- Municipiul Hunedoara; 

- Institutul Geologic al României; 

- Primăria Comunei Ribița; 

- Institutul Național al Patrimoniului; 

- Teatrul de Artă Deva; 

- S.C. Cuanet Media Travel S.R.L; 

- Universitatea de Vest Timișoara; 

- Centrul Local de Informare Turistică Ilia.  

Alături de proiectele cultural-educative desfășurate cu partenerii externi, 

muzeul a participat și la diverse proiecte cu fonduri nerambursabile: 

 

1.Proiectul Ruta Împăraţilor Romani care face parte din proiectul mai 

larg Rute culturale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării, proiect aprobat în cadrul 

cererii de proiecte a Comisiei Europene (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) „Trans-

national cooperation projects on European Cultural Routes” şi care are ca obiectiv 

principal diversificarea ofertei turistice europene şi creşterea vizibilităţii zonei Dunării 

inferioare şi de mijloc ca o destinaţie atractivă şi durabilă, prin dezvoltarea unei rute 

culturale în Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia. În 2015, Ruta Împăraţilor Romani, 

alături de Ruta dunăreană a vinului, din care fac parte 12 regiuni viticole, a fost 

certificată ca şi rută culturală europeană a Consiliului Europei. Colaborarea între 

partenerii proiectului a continuat şi în anul 2020. 

 

2. Proiectul Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. 

Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din 

Munţii Orăştiei, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, linia de proiecte 

PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, al cărui 

partener este și Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Obiectivul principal al 

proiectului este promovarea patrimoniului UNESCO prin scanarea, restaurarea 

digitală și contextualizarea artefactelor și monumentelor dacice din Munții Orăștiei, 

iar printre obiectivele specifice se numără digitizarea a 500 de artefacte, 

reconstituirea virtuală a unor edificii dacice, realizarea unui muzeu virtual on-line 3D 
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dedicat civilizației dacice din Munții Orăștiei, realizarea unui catalog care să cuprindă 

produsele culturale dezvoltate în cadrul proiectului. Prin acest proiect a fost 

achiziţionată aparatură în sumă de 655.000 lei. În anul 2016 acest proiect a fost 

finalizat, sens în care au fost amenajate şi dotate cu mobilier expoziţional un spațiu 

expozițional multimedia, constituit din trei încăperi, capabil să găzduiască expoziții 

mixte (real și virtual), în cadrul muzeelor partenere din proiect. Acest proiect are o 

sustenabilitate pe o perioadă de 5 ani, sens în care se va derula până în anul 2021.  

 

3. Proiectul complex multidisciplinar pentru monitorizarea, 

conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc 

(RO-CHER). 

Proiectul este finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 

Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Finanțarea este nerambursabilă și nu 

impune o contribuție financiară proprie a partenerului. Pentru Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane finanțarea este în cuantum de 500.000 lei.   

Parteneri: Agenția Spațială ROSA, ICECHIM București, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară București.  

Perioada de implementare a proiectului este martie 2018 –  mai 2021.  

Activitățile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane se regăsesc în 

subproiectele componente din cadrul proiectului complex, respectiv: 

- Subproiect 1 – „Monitorizarea obiectivelor din patrimoniul cultural cu ajutorul 

tehnologiilor spaţiale”. Crearea unui serviciu pilot pentru evaluarea și monitorizarea 

permanentă a stării de conservare a obiectivelor din patrimoniul cultural românesc, 

inclusiv UNESCO. Participarea în acest proiect implică din partea Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane asigurarea suportului pentru identificarea problemelor cu care se 

confruntă patrimoniul național, evaluarea produselor generate prin intermediul 

tehnologiilor satelitare, etc. 

- Subproiect 2 – Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltarea de 

materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural. Fiind un proiect de 

aplicare a unor tehnologii avansate, activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane sunt de confirmare şi testare a materialelor propuse, pe artefacte simulate 

în condiţii de laborator. 

- Subproiect 4 – „Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale 

de reconstrucţie digitală”. Proiectul este de promovare a patrimoniului cultural iar 

activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane sunt de promovare, 

participare la workshop-uri şi manifestaţii organizate de Consorţiu, eventual de 

găzduire şi organizare a unora dintre ele.       

 

4. Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic 

Ardeu – „Cetăţuie”, com. Balșa, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2015 – 
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2020, finanţat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, buget local și 

sponsorizări. 

   

5. Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic 

Micia, com. Vețel, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2017 – 2020, finanţat de 

Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

         

6. Proiect de cercetare arheologică sistematică Cetățile Dacice din 

Munții Orăștiei (Sarmizegetusa Regia) perioada de derulare 2017 – 2020, finanţat 

de Ministerul Culturii și Identității Naționale și cofinanțat în anul 2020 de către 

Consiliul Județean Hunedoara prin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

        

7. Proiect de cercetare arheologică sistematică situl arheologic 

prioritar Ulpia Traiana Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, 

perioada de derulare 2016 – 2021, finanţat de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale. 

        

8. Proiect de cercetare arheologică sistematică Uroi – Măgura 

Uroiului, perioada de derulare 2015 – 2020, finanţat de Ministerul Culturii și 

Identității Naționale. 

 

9. Proiect de cercetare arheologică sistematică în comuna Rapoltu 

Mare – La Vie, judeţul Hunedoara, perioada de derulare 2013 – 2024. 

 

10. Proiect de cercetare arheologică sistematică Covasna – Cetatea 

Zânelor, judeţul Covasna, perioada de derulare 2019 – 2022. 

 

11. Proiect de cercetare arheologică sistematică în interiorul și în 

arealul Peșterii Cioclovina cu Apă, comuna Boșorod, judeţul Hunedoara, 

perioada de derulare 2019 – 2021. 

 

12. Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” în municipiul 

Orăștie, Poarta de intrare către Cetățile Dacice, județul Hunedoara. 

Scopul realizării proiectului constă în conectarea celor două capitale dacice și 

romane prin intermediul acestui spațiu expozițional. Comasarea patrimoniului 

cultural imobil al Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie cu patrimoniul 

arheologic descoperit în ultimii 50 de ani în cadrul sitului arheologic Grădiştea de 

Munte - Sarmizegetusa Regia și punerea în valoare expozițională la nivelul 

standardelor sec. XXI. De asemenea în viitorul spațiu expozițional vor fi organizate 

depozite pentru păstrare a materialului arheologic. 

Realizarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 

durabile a comunității locale: 
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- Dezvoltarea turismului cultural în context european, dezvoltarea durabilă în 

zona Orăștiei; 

- Realizarea unor expoziții cu artefacte aparținând civilizației dacice; 

- Creșterea interesului pentru cultura și civilizația antică; 

- Integrarea acestui muzeu în zona istorică cu vestigii de epocă medievală din 

municipiul Orăștie. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.46/2018, s-a 

aprobat preluarea imobilului „Spital Orăștie” din domeniul public al Municipiului 

Orăștie în domeniul public al județului Hunedoara, în vederea reabilitării și 

modernizării pentru a corespunde noii destinații de sediu pentru Muzeul Civilizației 

Dacice Orăștie – secție a Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 

Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” este finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, iar implementarea 

acestuia se va realiza în parteneriat de către Consiliului Judeţean Hunedoara și 

Consiliul Local al Municipiului Orăștie. 

 

13. Proiectul E-cultura 

Obiectivul general al proiectului urmărește eficientizarea serviciilor publice 

urmărite de către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin valorificarea 

potențialului IT &C în procesul de digitizare a patrimoniul cultural mobil, în scopul 

creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg. 

Proiectul are două componente principale: 

- Realizarea platformei culturalia.ro 

- Digitalizarea patrimoniului mobil. 

Proiectul implică 29 de instituții din România (19 muzee, 5 biblioteci, Arhiva 

Națională de filme, Societatea Română de televiziune, Societatea Română de 

Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului și vizează următoarele rezultate: 

550000 resurse digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României; 

Platformă informatică de tip bibliotecă digitală și catalog partajat 

(culturalia.ro) 

200000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către Europeana, biblioteca 

digitală europeană (europeana.eu) 

Participarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane în cadrul acestui proiect  

constă în digitizarea de către 5 specialiști din cadrul instituției, a 1500 obiecte de 

patrimoniu mobil, aflate în gestiunea Muzeului. Perioada de implementare este 

01.09.2020 – 12.02.2021. 
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2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte 
slabe, oportunități, amenințări): 

 

 Acest tip de analiză, reprezintă cel mai important instrument managerial prin 
care se pot evalua factorii de influenţă interni şi externi, în vederea evidenţierii 
punctelor tari şi slabe ale instituţiei, corelate cu oportunităţile şi ameninţările 

existente, raportate în general la buna funcţionare a muzeului, pentru îndeplinirea 
misiunii sale instituţionale. 

Puncte tari: 

- Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane reprezintă un centru cultural cu 
îndelungată tradiţie în judeţul Hunedoara; 

- Patrimoniul bogat, format din colecţii ce cuprind toate perioadele istorice, la 

care se adaugă patrimoniul colecţiilor de ştiinţe ale naturii; 

- Reţea muzeală diversificată ca ofertă, existentă pe tot teritoriul judeţului 
Hunedoara; 

- Cantitatea, calitatea şi diversitatea ofertei culturale şi a serviciilor oferite 
către populaţie; 

- Personal calificat şi specializat în domeniul de activitate al instituţiei; 

- Laboratorul de restaurare este acreditat; 

- Beneficiază de mai mulţi ani de un site propriu, care îi permite să fie în 
legătură permanentă cu utilizatorii; 

- Beneficiază şi de o pagină de facebook unde cei interesaţi pot găsi informaţii 
referitoare la evenimentele culturale organizate pe parcursul anului; 

- Bună colaborare cu autorităţile judeţene în vederea obţinerii sprijinului 

logistic, financiar, de consiliere necesar; 

- Participarea la expoziţii naţionale şi internaţionale; 

- Capacitatea de a organiza şi găzdui evenimente de nivel naţional şi 
internaţional. 

- O relaţie foarte bună cu parteneri externi materializată prin protocoale de 
colaborare încheiate pe diverse activităţi, cu instituţii similare din ţară, O.N.G.-uri, 

universităţi, şcoli şi participarea în calitate de partener la proiecte cu finanţare 
guvernamentală şi europeană. 

Puncte slabe: 

- Salarizarea nemotivantă existentă în sistemul bugetar; 
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- Lipsa personalului de specialitate în întocmirea proiectelor de accesare a 
fondurilor europene; 

- Lipsa personalului de specialitate necesar evaluării colecţiilor din cadrul 

instituţiei. 

Oportunităţi: 

- Pe teritoriul judeţului Hunedoara se găsesc cele două capitale antice 
Sarmizegetusa Regia şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa, puncte forte de atracţie pentru 
publicul vizitator; 

- Posibilitatea de a se constitui în pol de atracție și interes ca centru istoric 

datorită amplasării sediului central al muzeului şi a deţinerii unui patrimoniu bogat, 
format din colecţii ce cuprind toate perioadele istorice, la care se adaugă patrimoniul 

colecţiilor de ştiinţe ale naturii, precum şi deţinerea unei reţele muzeale diversificată 
ca ofertă, existentă pe tot teritoriul judeţului Hunedoara; 

- Posibilitatea dezvoltării turismului cultural, un element semnificativ pe baza 
căruia județul Hunedoara poate atinge o dezvoltare economică şi socială durabilă; 

- Posibilitatea organizării de conferințe sau congrese, vizite de studiu, 

evenimente socio-culturale tematice și tururi turistice; 

- Posibilitatea participării în parteneriat în programe de anvergură naţională şi 
internaţională; 

- Posibilitatea încheierii de noi parteneriate, în condiţiile în care Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane este singura instituţie de profil capabilă de o ofertă 

culturală la nivelul cerinţelor tot mai manifeste ale instituţiilor partenere şi de spaţii 
adecvate desfăşurării unor evenimente deosebite; 

- Capacitatea de a se prezenta în faţa comisiilor din cadrul Ministerului Culturii 
cu proiecte de anvergură privind conservarea şi restaurarea a patrimoniului muzeal; 

- Capacitatea de a fi partener în proiecte cu finanţare guvernamentală şi 

europeană în domeniul cercetării, restaurării, protecției și conservării patrimoniului 
cultural. 

Ameninţări: 

- Reducerea personalului din sistemul bugetar prin blocarea posturilor şi 

plecarea naturală a personalului angajat; 

- Reducerea veniturilor din subvenţii. 

 

 

 



13 

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea 
acesteia: 

 

Modul în care o instituţie, cu atât mai mult una de cultură, se prezintă 
publicului este dat de o serie de factori, care însumaţi creează cartea sa de vizită. 

Plecând de la imaginea exterioară, care poate crea o impresie vizuală plăcută, 
ce te îndeamnă să afli mai multe şi până la modul în care cel care trece pragul 

muzeului percepe spaţiile expoziţionale sau cele conexe altor activităţi, muzeul a 
încercat să transmită un mesaj clar vizitatorilor privind rolul său în societate. Deloc 
de neglijat este comportamentul personalului vis-à-vis de public, profesionalismul 

acestuia, modul în care intervine discret dar convingător în relaţia cu publicul 
vizitator sau cu participanţii la diferitele activităţi culturale. 

Politica managerială a manifestat o preocupare continuă pentru tot ceea ce 
înseamnă imaginea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, au fost regândite 

modalităţile de comunicare cu societatea civilă şi instituţiile statului, reuşind astfel să 
fim prezenţi săptămânal în mass-media locală cu informaţii de specialitate privind 
activitatea şi evenimentele organizate. Prin recurgerea la modalităţi de comunicare 

eficiente, precum pagina oficială de Facebook a instituţiei şi actualizarea permanentă 
a informaţiilor pe site-ul muzeului, prin portaluri on-line șiprin linkuri inter-

instituţionale,specialiștii din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romaneau reușit să 
împărtăşească comunității numeroasele cunoştinţe despre inestimabilul patrimoniu al 
județului Hunedoara, oferind publiculuiun program zilnic de informare în mediul on-

line. 

Îmbunătățirea imaginii este o preocupare permanentă a Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane, vizându-se în egală măsură promovarea activităților culturale cât 
și corecta și eficienta comunicare a patrimoniului muzeal. Pentru dezvoltarea 

permanentă a audiențelor, pentru creșterea vizibilității acțiunilor în toate mediile 
este necesară implementarea unei strategii anuale de promovare, adaptată noilor 
tendințe și nevoilor de informare ale publicului. Nu este vorba numai despre 

calitatea activităţilor sau de conţinutul transmis cât și despre eficiența mediilor de 
comunicare și adaptarea continuă a mesajului la cele mai utilizate canale mediatice 
sau de socializare. 

Publicitatea permanentă şi constantă este unul din dezideratele politicii 

manageriale a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. Instituţia muzeală pune un 

deosebit accent pe activitatea de publicitate deoarece de modul cum este aceasta 

desfăşurată depinde şi imaginea muzeului, modul cum este perceput de comunitatea 

locală sau de turişti, feed-backul acţiunilor cultural-ştiinţifice şi educative organizate 

pentru aceştia. O mare parte a atenţiei noastre se îndreaptă spre segmentul mass-

media. În acest sens,o sinteză a apariţiilor în presa de specialitate, cu referire la 

diferitele tipuri de mass-media este prezentată după cum urmează. 

- emisiuni, interviuri și știri TV și radio (Antena 1, Info HD, Antena 3 Deva, 

Unu TV, Radio România Cultural) 
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- presa scrisă și on-line (Hunedoara Liberă, Accent Media, Glasul Hunedoarei, 

Ziarul Hunedoreanului, Servus Hunedoara, Mesagerul Hunedorean, Independent HD, 

Reporter Special, Tao Media, Știrile Transilvaniei ) 

 Conform dosarului de presă, în anul 2020 au apărut 696 de articole în presa 

scrisă și on-line, 106 comunicate de presă, 73 apariţii la emisiuni şi ştiri TV şi 9 

emisiuni și știri la posturile de radio referitoare la activitățile desfășurate sau 

organizate de instituția muzeală. 

Articolele publicate, știrile, emisiunile, interviurile TV și radio vizează atât 

popularizarea acţiunilor şi a manifestărilor desfăşurate de muzeu, popularizarea unor 

monumente istorice sau a altor bunuri de patrimoniu, cât şi educarea publicului în 

privinţa valorii lor istorice şi a ocrotirii acestora. Secţia de Marketing şi Relaţii cu 

Publicul a mediatizat atât patrimoniul muzeal cât și patrimoniul cultural hunedorean, 

precum și fiecare acţiune desfăşurată de instituţie, uzând de toate canalele media de 

care instituţia dispune.  

Pe lângă publicitatea realizată prin intermediul mass-media, printr-un 

management cultural adaptat la criză, echipa Muzeului Civilizației Dacice și Romane a 

inițiat mai multe proiecte educative on-line pentru publicul interesat, în condițiile în 

care distanțarea socială este absolut necesară. 

Astfel, începând din luna martie 2020, personalul Secției de Marketing și 

Relații cu Publicul în colaborare cu celelalte secții ale muzeului a asigurat în 

permanență activitatea de promovare și mediatizare prin intermediul site-ul web al 

muzeului, a paginii de facebook, mcdrtube (canalul de youtube al Muzeului 

Civilizației Dacice și Romane), site-uri de profil internaționale: ViMuseo (Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva | ViMuseo) și Museums of the World, Google Arts 

and Culture. 

De asemenea, activitate de publicitate s-a făcut şi prin intermediul diverselor 

materiale destinate vânzării, cu însemnele muzeului, cu imagini ale obiectivelor 

muzeale sau a unor obiecte din patrimoniul muzeului. 

Permanent a existat o preocupare majoră pentru îmbunătăţirea şi 

diversificarea ofertei culturale, pentru aducerea unui număr cât mai mare de 

vizitatori la muzeu în cadrul unor evenimente şi manifestări culturale.  

Din păcate anul acesta a fost cu totul altfel decât eram obişnuiţi, deoarece în 

contextul pandemiei de coronavirus, în perioada 12.03.2020 - 15.05.2020 a fost 

suspendată activitatea cu publicul vizitator, redeschiderea s-a făcut gradual începând 

cu data de 15.05.2020, primele obiective ale muzeului accesibile publicului au fost 

spațiile deschise : Situl Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Complexul de 

Monumente Ţebea, iar începând cu data de 01.08.2020 au fost redeschise spațiile 

expoziționale  din cadrul Muzeului de Istorie Locală şi Etnografie din Brad, Casei 

Memoriale „Drăgan Muntean” și Muzeului Memorial „Aurel Vlaicu” , au rămas închise 

publicului spațiile expoziționale în care nu a fost posibilă realizarea unui circuit pentru 

vizitatori, respectiv Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa, Muzeul de Etnografie şi Artă 

Populară din Orăştie și Casa - Muzeu „Avram Iancu” din Baia de Criş. De asemenea, 

https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
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în această perioadă toate  proiectele și activitățile culturale  au fost desfășurate sub 

condiția respectării măsurilor privind combaterea răspândirii virusului Covid-19, 

instituite la nivel național. 

Astfel, începând din luna martie 2020, întregul colectiv al Muzeului Civilizației 

Dacice și Romane a rămas dedicat activităţilor pentru public, sens în care acestea au 

fost mutate din planul realităţii fizice, în planul realităţii virtuale.  

În vederea depăşirii problemelor legate de restricţiile orientate spre stoparea 

extinderii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, în această perioadă, specialiștii 

din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane s-au mobilizat pentru a continua să 

împărtăşească numeroasele cunoştinţe generate de activitatea lor profesională în 

cadrul muzeului şi despre inestimabilul patrimoniu al județului Hunedoara, oferind 

publiculuiun program zilnic de informare în mediul on-line. 

Fără îndoială că intenția tuturor componentelor Muzeului Civilizației Dacice și 

Romane este de a deschide căi stabile a unor conexiuni cu toate categoriile 

societății, de vârstă, din interior și exterior, de a atrage și apropia publicul, de ceea 

ce înseamnă muzeul și de a face cunoscută această instituție în rândul comunității 

locale, naționale și internaționale, alături de fabulosul și specialul patrimoniu istoric-

arheologic și etnografic al județului Hunedoara. 

Calitatea și diversitatea activităților desfășurate de muzeu s-au reflectat în 

principal în numărul de vizitatori care au participat la acestea, atât fizic cât și în 
mediu virtual. Astfel, numărul de vizitatori înregistrați în perioada 01.01.2020 – 
31.12. 2020, sunt după cum urmează: 

- Persoane de toate vârstele care au vizitat în această perioadă obiectivele 

Muzeului Civilizației Dacice și Romane,au fost în număr de 48.895. 

- Vizitatori în mediul on-line au fost în număr de 92.823: - site-ul web al 

muzeului (www.mcdr.ro) a fost accesat de un număr de 18.380 de vizitatori; - 

pagina de Facebook a muzeului a fost urmărită de un număr de 67.316 persoane; - 

persoane care au vizionat canalul mcdrtube au fost în  număr de 7.127. 

 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari: 

 

Datorită misiunii deosebit de complexe pe care o are instituţia, ea se 
adresează unor categorii de public largi şi diverse: de la preşcolari care trebuie 
iniţiaţi în tainele artelor, istoriei şi a culturii, până la cei mai vârstnici locuitori ai 

judeţului, care sunt nu numai consumatori de cultură, ci şi păstrători şi transmiţători 
ai acesteia. 

 Publicul vizitator constituie unul dintre stâlpii de susţinere a fiecărui muzeu. 
Nu este vorba numai despre vizitatori ci despre toate instituţiile şi persoanele care 

pot susţine Muzeul. Muzeele atrag diverse categorii de public: populaţia locală, elevi, 
studenţi, vizitatori individuali, familii cu copii, turişti şi alte categorii. Făcând o analiză 

http://www.mcdr.ro/
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a structurii şi provenienţei publicului un muzeu îşi poate schiţa o imagine a situaţiei 
sale actuale. Publicul muzeal, ca entitate abstractă, a existat dintotdeauna, încă de la 

apariţia muzeului ca instituţie publică. Interesul publicului pentru actul cultural 
muzeal s-a manifestat cu o intensitate graduală, într-o evoluţie permanentă, în 
funcţie de nivelul de educaţie. Pentru a înţelege ceea ce doreşte publicul, raportat la 

categoriile de beneficiari ai actului cultural, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a 
efectuat o serie de cercetări sociologice prin metodele clasice de analiză şi decizie 
utilizate de marketingul cultural. În cercetarea publicului vizitator s-au folosit 

sondajul de opinie şi analiza statistică. Astfel, în vederea cunoaşterii categoriilor de 
beneficiari ai actului cultural s-au desfăşurat sondaje şi anchete sociologice ale căror 

rezultate constituie baza proiectelor de viitor.  

 De asemenea, un alt instrument de lucru privind părerile publicului referitoare 
la calitatea ofertei culturale îl reprezintă „Caietul de impresii”, în care vizitatorii îşi 
scriu impresiile şi sugestiile asupra ofertei culturale a muzeului devean. 

 Mesajul instituţiei, în concordanţă cu funcţiile clasice ale muzeului, este clar 

definit şi uşor de înţeles. El are în centru cea mai mare avuţie naţională, patrimoniul 
culturalnaţional, moştenirea materială şi imaterială lăsată generaţiilor noastre de 
strămoşi. Transmiterea mesajului Muzeului se realizează într-un mod ştiinţific, 

prezentarea valorilor patrimoniului se realizează atât prin expoziţiile de bază ale 
muzeului cât şi prin expoziţii şi manifestări cu caracter temporar. La acestea se 
adaugă toate manifestările cu caracter ştiinţific şi cultural care au drept scop 

conştientizarea valorilor autentice, educarea publicului vizitator, în spiritul cunoaşterii 
şi respectării patrimoniului naţional, stimularea creativităţii şi înţelegerea necesităţii 
păstrării identităţii naţionale. Percepţia mesajului instituţiei se reflectă în dinamica 

numărului de vizitatori, nivelul educaţie acestora, structura socială a categoriilor de 
vizitatori etc. Sondajele şi anchetele sociologice realizate în ultimii ani relevă 
interesul tot mai crescut al publicului şi deplasarea acestui interes pentru grupele de 

vârstă tinere. Modalităţile de sondare a opiniei publice sau diversificat şi rezultatele 
acestora au demonstrat creşterea interesului tuturor categoriilor de vizitatori în 

creşterea şi dezvoltarea Muzeului. 

 În contextul pandemiei de coronavirus, în perioada 12.03.2020 - 15.05.2020 a 

fost suspendată activitatea cu publicul vizitator, redeschiderea s-a făcut gradual 

începând cu data de 15.05.2020, primele obiective ale muzeului accesibile publicului 

au fost spațiile deschise : Situl Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa și Complexul 

de Monumente Ţebea, iar începând cu data de 01.08.2020 au fost redeschise spațiile 

expoziționale  din cadrul Muzeului de Istorie Locală şi Etnografie din Brad, Casei 

Memoriale „Drăgan Muntean” și Muzeului Memorial „Aurel Vlaicu” , au rămas închise 

publicului spațiile expoziționale în care nu a fost posibilă realizarea unui circuit pentru 

vizitatori, respectiv Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa, Muzeul de Etnografie şi Artă 

Populară din Orăştie și Casa - Muzeu „Avram Iancu” din Baia de Criş. De asemenea, 

în această perioadă toate  proiectele și activitățile culturale  au fost desfășurate sub 

condiția respectării măsurilor privind combaterea răspândirii virusului Covid-19, 

instituite la nivel național. 
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Astfel, începând din luna martie 2020, întregul colectiv al Muzeului Civilizației 

Dacice și Romane a rămas dedicat activităţilor pentru public, sens în care acestea au 

fost mutate din planul realităţii fizice, în planul realităţii virtuale.  

Conform datelor statistice,numărul de vizitatori înregistrați în perioada 

01.01.2020 – 31.12. 2020, care au participat la activitățile desfășurate de muzeu, 
atât fizic cât și în mediu virtual,  sunt după cum urmează: 

- Persoane de toate vârstele care au vizitat în această perioadă obiectivele 

Muzeului Civilizației Dacice și Romane, incluzând şi participanţii la diverse 

evenimente cu intrare liberă (vernisaje, comemorarea eroului național Avram Iancu 

și Noaptea Muzeelor)au fost în număr de 48.895. 

- Vizitatori în mediul on-line au fost în număr de 92.823: - site-ul web al 

muzeului (www.mcdr.ro) a fost accesat de un număr de 18.380 de vizitatori; - 

pagina de Facebook a muzeului a fost urmărită de un număr de 67.316 persoane; - 

persoane care au vizionat canalul mcdrtube au fost în  număr de 7.127. 

 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției: 

 

În perioada de referinţă o preocupare permanentă a Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane a fost promovarea unei imagini pozitive în rândul beneficiarilor 
produselor sale culturale. 

Având în vedere situația la nivel național cu privire la infecția cu coronavirus 

Covid-19 și ţinând cont de măsurile privind combaterea răspândirii virusului, în cursul 

anului 2020 toate activitățile culturale s-au desfășurat cu respectarea condițiilor 

prevăzute în aceste măsuri. 

În acest sens, pentru a respecta distanțarea socială, nu a mai fost posibilă 

organizarea programelor educaţionale pentru copii și adulţi (demonstraţii practice în 

cadrul târgurilor, concursuri și ateliere, vizite ghidate etc.) a programelor de practică 

pedagogică pentru elevi şi studenţi, precum și a diverselor activități recreative  

( festivaluri, concerte, serate muzicale etc.). În consecință, în anul 2020 au fost 

reduse principalele grupuri țintă care se bucurau de activitățile educaționale, de 

recreere și socializare ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

În vederea depăşirii problemelor legate de restricţiile orientate spre stoparea 

extinderii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, în această perioadă, specialiștii 

din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane s-au mobilizat pentru a continua să 

împărtăşească numeroasele cunoştinţe generate de activitatea lor profesională în 

cadrul muzeului şi despre inestimabilul patrimoniu al județului Hunedoara, oferind 

publiculuiun program zilnic de informare în mediul on-line. 

http://www.mcdr.ro/
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În perioada de referință, pe lângă grupul țintă constituit din vizitatorii 

interesați de frumusețea patrimoniului muzeal, un important grup țintă a fost 

vizitatorul virtual,  care este o categorie de public în continuă creștere. Serviciile on-

line oferite de muzeu sunt din ce în ce mai căutate: turul virtual al muzeului este 

utilizat ca element important în stabilirea deciziei de vizitare, căile de comunicare de 

tip social media atrag prieteni numeroși și constituie o adevărata comunitate de 

susținători ai muzeului. În același timp, vizitatorul virtual este bine informat dorește 

să primească informație în timp real despre oferta culturală, să fie abordat la modul 

empatic și participativ, să se simtă parte dintr-o mare familie. Comunitatea virtuală 

de specialiști apreciază postările de tip profesional în prima parte a zilei, iar postările 

emoționale, de atmosferă atrag un număr mare de susținători în cea de-a doua parte 

a zilei.  

Pentru fidelizarea publicului țintă al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, 
managementul instituției va trebui să aibă ca prioritate lărgirea bazei de servicii și 

produse culturale, extinderea gamei de programe și proiecte pentru categoriile deja 
menționate – public de la nivelul local și publicul de tranzit, de proveniență națională 
sau străină. Pentru toate categoriile de public, principalul element de interes îl va 

constitui atât expoziția de bază, cât și expozițiile temporare, a căror calitate 
științifică, dar mai ales cultural-educativă, va trebui să fie din ce în ce mai atractivă și 
provocatoare la reflecție. În urma anchetelor de marketing se va proceda la 

segmentarea publicului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane în funcție de frecvența 
cu care recurg la oferta muzeului. Accentul va fi pus pe creșterea numărului 
vizitatorilor frecvenți și diminuarea așa-zișilor non-vizitatori. Se știe că Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane este un obiectiv cultural de tranzit, atât pentru vizitatorii 
români cât și pentru cei străini. Vizitatorii ocazionali trebuie să reprezinte beneficiarul 
țintă pe termen lung, aceștia trebuind atrași să revină la muzeu printr-o mediatizare 

mai largă a tuturor ofertelor culturale și prin intermediul reprezentanților agențiilor 
de turism, oferindu-le acestora o serie de facilități. Vizitatorii frecvenți reprezintă 
beneficiarul țintă pe termen mediu, deoarece ei pot fi fidelizați doar prin 

diversificarea ofertei culturale a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane și prin 
creșterea calității manifestărilor culturale organizate de muzeu.  

Pentru sporirea și câștigarea atașamentului publicului local, pe termen, mediu 

și lung, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane are în vedere creșterea numărului de 
programe educative, expoziții temporare, tematice, ateliere de lucru, vizite ghidate, 
întâlniri, conferințe, mese rotunde, toate acestea într-un mediu mult mai primitor și 

dotat cu utilitățile necesare. Acest obiectiv va fi una dintre preocupările de bază ale 
strategiei integrative a managerului. De asemenea, se are în vedere lărgirea 
accesului gratuit al publicului, în anumite zile care sunt semnificative pentru istoria 

națională sau în intervale orare speciale, seara. 

Trebuie extins și rafinat dialogul cu tânăra generație, în vederea dezvoltării 
pasiunii pentru istoria României, a prețuirii patrimoniului cultural românesc, ca parte 
a moștenirii creației umane.  

 Pentru atragerea publicului de vârstă școlară în special, este necesară 

diversificarea ofertelor educative și interactive pentru acești vizitatori, prin dialogul 
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constant cu cadrele didactice, pentru sprijinirea activităților extra-școlare și 
elaborarea unor programe educative care să vină în completarea curriculei școlare.  

De asemenea, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane facilitează și va facilita, 

într-un mod cât mai generos, accesul tuturor categoriilor de public la serviciile sale 
prin prețul biletelor de vizitare pentru unele categorii (elevi, studenți, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau ușor). 

În vederea creşteri interesului pentru sectorul turismului cultural, pe lângă 

diversificarea produselor şi programelor culturale pe care instituţia le pune la 
dispoziţia vizitatorilor, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, a introdus o nouă taxă 
sub formă de „Bilet unic de vizitare”, la valoarea de 50 lei, valabil pentru toate 

obiectivele din administrare: Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad; Casa 
Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş;Complexul de Monumente Ţebea; Complexul 

Memorial Aurel Vlaicu; Secţia de Etnografie şi Artă populară Orăştie; Palatul „Magna 
Curia” şi Secţia de Arheologie Sarmizegetusa. 

 

6. Profilul beneficiarului actual: 

 

Atunci când schiţezi portretul beneficiaruluiţintă al acţiunilor culturale ale 
Muzeului trebuie să faci distincţie între mai multe categorii de vizitatori, cu trăsăturile 

lor specifice. Dat fiind profilul distinct al unităților muzeale din componența Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane, cât și diversitatea produselor culturale aflate în oferta 

acestora, dezvoltate cu și pentru public, categoriile de audiențe sunt diverse și foarte 
dinamice. 

Vizitatorul local individual vine cu regularitate la muzeu pentru a vedea 
noile expoziţii temporare sau noutăţile din Muzeul. Acest vizitator poate să aducă şi 

invitaţi care se pot transforma în vizitatori fideli. Este deja familiarizat cu facilitățile 
oferite și își programează următoarea vizită la muzeu în funcție de oferta culturală a 
sfârșitului de săptămână pe durata vizitei curente. Solicită informații despre 

programele din sezon și utilizează serviciile conexe ale muzeului. 

Turiştii români din afara localităţii vin pentru cunoaşterea Muzeului sau 
pentru a participa la o manifestare sau expoziţie specială. Aceştia nu au mult timp la 
dispoziţie şi solicită cele mai importante atracţii. Ei doresc să cumpere un suvenir sau 

să primească informaţii. Se constată o creștere constantă a vizitatorilor din regiune, 
județele limitrofe Hunedoarei, care optează pentru city break-uri dedicate acțiunilor 
muzeului pe timpul zilei combinate cu oferta culturală a municipiului pe timpul serii. 

Familiile cu copii vin în grupuri de câte 2-6 persoane, şi au vârste diferite. 

Familiile preferă destinderea într-o ambianţă plăcută, un spectacol sau acumularea 
de cunoştinţe pentru copii. De asemenea această categorie de public își dorește să 

petreacă un timp de calitate, implicați în acțiuni creative, pentru toate vârstele, fiind 
consumatorii fideli ai programelor culturale şi programe educative. 
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Vizitatorii locali au devenit publicul fidel ai programelor culturale prin 
acțiuni interactive și educative, de cunoaștere a produselor locale, a oamenilor și 

poveștilor din spatele acestora. 

Pentru vizitatorii cu dizabilităţi trebuie să existe facilităţi speciale (căi de 
acces, rampe, toalete adecvate etc.) 

Şcolarii vin în grupuri conduşi de cadre didactice care preferă să le predea 
copiilor lecţii cu caracter practic-aplicativ. Vizita copiilor în muzeu o decid cadrele 

didactice, copii nefiind întotdeauna motivaţi să vină la muzeu. Cadrele didactice 
preferă un tur ghidat, un traseu prestabilit de vizitare sau participarea la atelierele 
educaționale.  

Studenţii pot veni în grupuri, dar sunt interesaţi de teme individuale în 
vederea pregătirii unei tematici documentare. Participă de regulă la manifestări 
interactive, dinamice, care fac legătura între tradiții și viața cotidiană.Un trend 

ascendent se remarcă în ceea ce privește practica de specialitate a studenților din 
unitățile de învățământ cu profile socio-umaniste, arhitectură, care folosesc muzeul 
drept atelier de formare profesională şi documentare, documentele aflate în arhiva 

muzeului sunt o sursă de documentare pentru această categorie de public. 

Persoanele în vârstă caută relaxarea şi petrecerea plăcută a timpului liber 
în compania altor persoane de vârstă apropiată. Revin cu regularitate și folosesc 
muzeul ca spațiu de întâlnire cu persoane cu preocupări comune.  

Grupurile de turiști străini sunt în general aduse de tur operatori și au 

program prestabilit de vizitare și un timp impus de ghidul care îi însoțește. 

Turiștii străini individuali sunt de obicei bine informați și aleg să petreacă 
mai mult timp, explorând amănunțit. Vin atrași de patrimoniul muzeului și mai puțin 
pentru un anume eveniment. 

Vizitatorul virtual este o categorie de public în continuă creștere. Serviciile 

on-line oferite de muzeu sunt din ce în ce mai căutate: turul virtual al muzeului este 
utilizat ca element important în stabilirea deciziei de vizitare, căile de comunicare de 

tip social media atrag prieteni numeroși și constituie o adevărata comunitate de 
susținători ai muzeului. În același timp, vizitatorul virtual este bine informat dorește 
să primească informație în timp real despre oferta culturală, să fie abordat la modul 

empatic și participativ, să se simtă parte dintr-o mare familie. Comunitatea virtuală 
de specialiști apreciază postările de tip profesional în prima parte a zilei, iar postările 
emoționale, de atmosferă atrag un număr mare de susținători în cea de-a doua parte 

a zilei. 

Turistul de afaceri este beneficiarul unor pachete de servicii asociate 
congreselor sau conferințelor la care participă, vine cu precădere în muzeul și solicită 

vizite ghidate. 

Studierea publicului, mai exact a dorinţelor şi aşteptărilor acelora care 
consumă cultură, nu a fost până de mult, o temă de reflexie pentru instituţiile 

culturale. Tendinţa de a comunica cu vizitatorul a apărut odată cu conştientizarea 
necesităţii unui dialog cu privire la eficienţa economică a activităţii culturale, în 



21 

strânsă corelaţie cu identificarea, anticiparea şi satisfacerea cerinţelor 
consumatorilor, în mod profitabil. În acest sens marketingul cultural răspunde, prin 

activităţile sale, la întrebările privind dorinţele şi interesele unor grupuri ţintă, 
dezvăluind soluţiile pentru îmbunătăţirea activităţii şi eficientizarea serviciilor 
muzeului. Pentru a ajunge la înţelegerea dorinţelor publicului, muzeul deschide o 

serie de dialoguri structurate ştiinţific, prin metodele clasice de analiză şi decizie 
utilizate de marketingul cultural. În cercetarea publicului vizitator sunt utilizate două 
metode de analiză: sondajul de opinie şi analiza statistică. Pe baza rezultatelor 

acestor activităţi se realizează proiectele şi programele culturale în acord cu 
preferinţele vizitatorilor.Anual sunt realizate anchete sociologice cu privire la 

practicile culturale şi consumul de servicii culturale la nivelul Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane şi a secţiilor din teritoriu, prin care sunt analizate orientările şi 
preferinţele publicului vizitator în ceea ce priveşte consumul de servicii culturale. S-a 

urmărit, de asemenea realizarea profilului social, al consumatorului de cultură din 
municipiul Deva. Pentru aceasta au fost urmărite, în anchetă, preocupările de timp 
liber ale oamenilor, frecvenţa participării lor la acţiunile culturale şi satisfacţia în 

legătură cu oferta culturală deveană. Prin studiul sociologic efectuat s-a urmărit 
cunoaşterea beneficiarului actual cu privire la gradul de frecventare a instituţiilor de 
cultură, motivele pentru care aceştia vizitează muzeul, măsura în care sunt 

familiarizaţi cu manifestările organizate, precum şi opinia acestora privind importanţa 
instituţiilor de cultură. O sinteză a acestor anchete arată că participarea la 
evenimente şi manifestări culturale este determinată pozitiv de educaţia vizitatorilor, 

veniturile acestora şi existenţa timpului liber. 

 Conform sondajelor de opinie imaginea Muzeului este bună, indiferent de 

vârsta subiecţilor chestionaţi, iar publicul apreciază nivelul manifestărilor culturale 

organizate de Muzeu şi nu consideră că preţurile practicate sunt exagerate.  

Informaţiile referitoare la cunoaşterea profilului beneficiarului actual rezultă în 
urma analizei şi studiilor comparative, a situaţiei vânzărilor de bilete pe categorii de 

vizitatori, din datele cu privire la activităţile educative şi participarea la evenimentele 

şi manifestările culturale. 

În vederea petrecerii cât mai plăcute a timpului liber, obiectivul principal pe 
care l-au urmărit vizitatorii a fost informarea cu privire la actul cultural pe care îl 
poate oferi muzeul, respectiv, cunoaşterea patrimoniului muzeal mobil, imobil şi 

arheologic. Astfel, publicul tânăr şi familiile cu copii au avut un interes deosebit în a 
cunoaşte colecţiile permanente, expoziţiile temporare precum şi patrimoniul 
arheologic. În acest sens, la Deva în spaţiul muzeal Palatul Magna Curia, atracţia 

vizitatorilor a fost: 

 - „Camera de tezaur” care cuprinde câteva sute de exponate dintre cele 

mai valoroase existente în colecţiile muzeului devean. Printre acestea se numără 
piesele care compun tezaurul de la Sărăcsău (comuna Şibot, astăzi în judeţul Alba), 
datat în secolul I a. Chr., între care se numără nouă fibule, trei colane, patru brățări 

și șase inele plurispiralice dacice din argint. Nu lipsesc nici celebrele plăcuţe din foiţe 
de aur descoperite la Germisara (Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara) sau aplica cu 
reprezentarea Gorgonei-Medusa, descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

Expoziția prezintă diferite obiecte realizate din metale prețioase care au fost utilizate 
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pe meleagurile hunedorene pe parcursul mai multor milenii, din preistorie, până în 

evul mediu.  

- Lapidarium-ul muzeului, amplasat în spatele palatului Magna Curia este 
compartimentat în 5 incinte care expun piese arheologice de tip funerar, monumente 

inscripţionate, statui etc. din preistorie, perioada dacică şi romană. 

- Expoziţiile temporare organizate pe tot parcursul anului și care au avut o 

tematică diversă, precum și expozițiile organizate pe termen lung: -„Matriţa de la 
Sarmizegetusa Regia”aceastăexpoziţie a fost dedicată matriţei descoperite în anul 
2013 la Sarmizegetusa Regia, unică în ţară şi chiar în Europa, obiect unealtă de 

epocă dacică. Cu ajutorul matrițelor de acest tip se ornamentau foi subțiri din metale 
prețioase (aur și argint) sau din aliaj pe bază de cupru. Imprimarea motivelor se 

făcea prin presarea acestor foițe în interiorul modelului redat în negative, cu ajutorul 
unor unelte realizate din materiale relativ moi. În antichitate cu o astfel de matriță se 
puteau realiza medalioane, aplici ornamentale pentru vase, casete și mobilier, 

elemente ale unor bijuterii;-„Exponatul lunii” este un proiect care se desfăşoară 
pe tot parcursul anului, având un caracter de particularitate diferenţiată şi constă în 
expunerea în fiecare lună a anului a celor mai reprezentative piese din colecţiile 

muzeului. 

 Pentru copii obiectivul cel mai atractiv a constituit Colecţia de Ştiinţele 

naturii, care se compune din: - Colecţia paleontologică ce cuprinde 5965 piese 
din care 1631 exemplare de melci şi scoici provenite din punctele fosilifere de la 
Lăpugiu de Sus și Buituri, 531 eşantioane de impresiuni foliare, insecte şi peşti 

descoperite în situl fosilifer de la Tâmpa și 2019 resturi osteologice aparţinând 
diferitelor specii de mamifere preistocenice; - Colecţia herbarium care este 
alcătuită în prezent din 11465 piese reprezentând specii de plante superioare 

colectate în diferite ecosisteme naturale ale judeţului Hunedoara; - Colecţia de 
Lepidoptere care cuprinde 10917 exemplare colectate în ecosisteme naturale din 
judeţul Hunedoara dar și din alte regiuni ale României; - Colecţia de minerale ce 

este alcătuită din 1063 eşantioane provenite în cea mai mare parte din zonele 
miniere Brad şi Baia Mare - Baia Sprie; - Colecţia ornitologică care este alcătuită 

din 571 de exemplare de păsări (naturalizate şi balguri); - Colecţia Coleoptere ce 
cuprinde 30579 exemplare provenite din diferite zone și habitate naturale ale 
României dar şi din alte regiuni ale Terrei; - Colecţia de mamifere care este 

alcătuită dintr-un număr redus de exemplare, dar se remarcă prin prezenţa zimbrilor 
(Bison bonasus), proveniţi din rezervaţia naturală Pădurea Slivuţ (Haţeg); - Colecţia 
de moluşte actuale cuprinde 2492 piese provenite din diferite regiuni ale României 

precum şi exemplare exotice colectate din zone tropicale ale Terrei; - Colecţia 
herpetologică care este alcătuită din 1792 exemplare provenite majoritatea din 

ecosisteme acvatice și terestre ale judeţului Hunedoara. 

 De asemenea, un interes major al publicului tânăr şi familiile cu copii s-a 
îndreptat spre cunoaşterea patrimoniului arheologic ce este constituit în situl Colonia 

Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, fostă capitală a provinciei romane 

Dacia.  
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B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea 
acesteia: 

 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la 
nivel național și la strategia culturală a autorității: 

 

a). proiecte proprii realizate la sediul instituţiei: 

În anul 2020, au fost organizate 12 expoziţii temporare, iar în cadrul proiectului 
Exponatul lunii 2020, au fost aduse lunar în atenţia publicului piese deosebite din 
colecţiile de istorie, arheologie, ştiinţele naturii, restaurare, artă, etnografie şi carte 

veche ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, astfel: ianuarie: -Carte străină 
veche, ediție în limba latină din Toma d’Aquino, tipărită la Paris în anul 1645, în 

oficina tipografică a lui Dionysius Moreau, februarie: - Aparat de fotografiat cu 

burduf, „AGFA Billy-Record cu lentile Anastigmat Jgestar”, martie: -„Crucea de 

drimoc” – precursorul mărțișorului, aprilie: - Statuia Zeiței Hygieia din capitala 

Daciei Romane, mai: -Album de fotografii intitulat „Exodul apelor. Județul 
Hunedoara. Mai 1970”, iunie: - Tablou reprezentând natura statică „Ghiveci cu 
flori”, realizat de Francisc Șirato, iulie: - Pictură pe sticlă reprezentând Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel, august: - Revista învățătorilor și învățătoarelor din județul 
Hunedoara, septembrie:  - Costum popular de sărbătoare din zona Zarandului de 
Munte, octombrie: - Tabloul ”Femeie stând” realizat de Emma Tomasek și 

”Cheptarul de Romos”, noiembrie: - ”Cămașă bărbătească din zona Orăștiei” și 
”Furca de tors și fusul”, decembrie: - ”Portret dr.Aurel Vlad un promotor 

hunedorean al Marii Uniri”. 

 Proiecte în cadrul programului expoziții temporare: 

Lunar - Exponatul lunii 

Februarie - „Iubeşte…Iubirea!,” 

Iunie -Expoziție de ceramică a artistei Geanina Luminița Vataman 

Iulie - Naturi statice din Colecţia de Artă plastică a MCDR 

August - „Neutral” 

Septembrie - „Magna …Caricaturia” 

Octombrie - „Poezia frunzei” 

Noiembrie - „140 de ani de la înființarea Societății de Istorie și Arheologie a 

Comitatului Hunedoara” 

Noiembrie - Artă Plastică Contemporană din România, ediţia a II-a 

Noiembrie - „Restituiri istorice”.Obiecte restaurate în Laboratorul de restaurare al 
MCDR  în anul 2020 

Decembrie - „Producția ceramică în Munții Orăștiei” 
Decembrie - Salonul de iarnă – Ediția a IV-a. 
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 Proiecte culturale promovate on-line 

În contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), cu toții vedem suferința pe 

care o provoacă acest virus, însă pentru a putea depășii perioada de criză tot 

personalul muzeului încearcă să se implice, dând dovadă de solidaritate și 

responsabilitate.  

Misiunea constantă de colecționare, cercetare, conservare, restaurare și 

comunicare a mărturiilor materiale și spirituale n-a încetat nici în această perioadă, în 

scopul cunoașterii, educării și recreerii publicului. 

     Patrimoniul cultural este un serviciu de interes public, iar printr-un management 

cultural adaptat la criză echipa Muzeului Civilizației Dacice și Romane a inițiat mai 

multe proiecte educative on-line pentru publicul interesat, în condițiile în care 

distanțarea socială este absolut necesară. 

     Astfel, în perioada de referință personalul Secției de Marketing și Relații cu 

Publicul în colaborare cu celelalte secții ale muzeului a asigurat în permanență 

activitatea de promovare și mediatizare prin intermediul site-ul web al muzeului, a 

paginii de facebook, mcdrtube (canalul de youtube al Muzeului Civilizației Dacice și 

Romane), site-uri de profil internaționale: ViMuseo (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 

Romane Deva | ViMuseo), Museums of the World, Google Arts and Culture, precum 

și prin intermediul presei scrise sau online, după cum urmează: 

- 4 martie 2020 – Album  fotografii din Deva – din cadrul proiectului Congresul de 

Tracologie 2020; 

- 5 martie 2020 – clip video - Priceless Treasures of History -  din cadrul proiectului 

Congresul Internațional de Tracologie; 

- 6 martie 2020 - Album fotografii Cetăți Dacice – din cadrul proiectului Congresul de 

Tracologie 2020; 

- 6 martie 2020 - Album fotografii Biserici Țara Hațegului – din cadrul proiectului 

Congresul de Tracologie 2020; 

- 9 martie 2020 - Album fotografii Ulpia Traiana Sarmizegetusa – din cadrul 

proiectului Congresul de Tracologie 2020; 

- 9 martie 2020 - Album fotografii Patrimoniul MCDR – Cetatea Devei– din cadrul 

proiectului Congresul de Tracologie 2020; 

- 9 martie 2020 - Album fotografii – Hunedoara – Muzeul Castelul Corvinilor din 

Hunedoara -  din cadrul cadrul proiectului Congresul de Tracologie 2020; 

- 9 martie 2020 - Album  fotografii din Deva – din cadrul proiectului Congresul de 

Tracologie 2020; 

- 9 martie 2020 – Comunicat Sit Șoimuș-Teleghi; 

- 24 martie 2020 – text informativ despre activitatea lui Téglás Gábor – primul 

director al muzeului; 

- 1 aprilie 2020 – clip video despre Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 

- 2 aprilie 2020 – text informativ despre Complexul Memorial Aurel Vlaicu; 

- 6 aprilie 2020 – clip video despre Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie; 

- 6 aprilie 2020 – clip video despre Complexul Memorial de la Țebea; 

https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
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- 6 aprilie 2020 – Neclog Ioachim Lazăr; 

- 8 aprilie 2020  - clip video despre Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad; 

- 9 aprilie 2020  - clip video despre situl și muzeul de la Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa; 

- 10 aprilie 2020 - clip video despre Casa Muzeu – Avram Iancu; 

- 14 aprilie 2020 - clip video despre Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva; 

- 15 aprilie 2020 – articol despre Biblia tipărită la Blaj și aflată în patrimoniul 

Muzeului  Civilizației Dacice și Romane Deva; 

- 22 aprilie 2020 – text - Un monument pe săptămână – Palatul Magna Curia; 

- 22 aprilie 2020 – text – Cetatea de la Ardeu; 

- 22 aprilie 2020 – articol despre postarea Tradiții de Paști - Oul Împistrit; 

- 23 aprilie 2020 – text – Despre carte, de ziua ei, - omagierea cărții prin expunerea 

manualui de lectură, „Carte de lectură românească pentru clasele gimnaziale”, tipărit 

în anul 1861; 

- 23 aprilie 2020 – text- Piese reprezentative din colecțiile Muzeului Civilizației Dacice 

și Romane Deva – Brățara celtică din argint de la Bănița; 

- 24 aprilie 2020 – text – Considerații privind restaurarea ceramicii arheologice, a 

metalului și a cărții vechi, realizate de specialiștii muzeului din domeniul restaurare – 

conservare;  

- 27 aprilie 2020 – articol – Un monument pe săptămână – Palatul Magna Curia; 

- 27 aprilie 2020 – text - Despre „influenza” (boala) spaniolă – expunerea primului 

număr al seriei „Biblioteca interesantă”, cu subtitlul „Pățaniile unui recrut”, care a 

apărut la Orăștie, la „Tipografia Modernă”, în anul 1918 – redactat de bibliotecar 

Ștefan Viorel Papp;  

- 29 aprilie 2020 – text – Bastionul Roșu de la Ilia – expunere despre Casa 

Memorială a lui Gabriel Bethlen – redactat de conservator Marius-Gabriel Rus; 

- 30 aprilie 2020 – text – Tezaurul de la Sărăcsău – redactat de cercetător științific 

Iosif Vasile Ferencz; 

- 30 aprilie 2020 – text – Începutul anului pastoral – Sân-Giorgiu și Armindenul – 

Obiceiuri și ritualuri de la Ribița – redactat de muzeograf Monica Dușan; 

- 4 mai 2020 – text – Fructiera dacică – realizat de Carmen Burz – expert restaurator 

ceramică; 

- 5  mai 2020 – articol – Muzeul Civilizației Dacice și Romane, mai vizibil în mediul 

on-line; 

- 6 mai 2020 – Viața romanilor în cca 5 min. Ep.1 – Hai la masă, realizat de arheolog 

Cristina Mitar; 

- 6 mai 2020 – text – cetatea Costești-Cetățuie – realizat de cercetător științific Iosif 

Vasile Ferencz; 

- 6 mai 2020 – articol – Descoperă Hunedoara, din fotoliul de acasă; 

- 6 mai 2020 – articol – Să descoperim Bastionul Roșu din Ilia; 

- 8 mai 2020 – publicații ale cercetătorilor  Dumitru-Cătălin Rogojanu și Gherghina 

Boda, Cercetarea în era globalizării. Mize, provocări și perspective, Târgovişte: 
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Cetatea de Scaun, 2015 (prezentată de Lect.univ.dr. Enache Tușa în emisiunea 

Cartea Zilei, Litoral TV - 27 februarie 2017 ); 

- 8 mai 2020 – prezentarea obiectului din cadrul Rubricii Piese Reprezentative din 

colecțiile MCDR: Cuțit celtic din fier, realizat de cercetător științific Iosif Vasile 

Ferencz; 

- 11 mai 2020 – text –Evanghelie, Blaj, 1776 – realizat de Luminița Bogdan, expert 

restaurator carte veche; 

- 11 mai 2020 – articol – Povestea Castelului Magna Curia;  

- 12 mai 2020 – text - Casa-Muzeu “Avram Iancu” realizat de Mărioara Oprișa, 

gestionar custode; 

- 12 mai 2020 – Publicații ale cercetătorilor din cadrul compartimentului de cercetare 

și documentare în studii culturale, Istorie, Cultură și Cercetare, vol. I,  Dumitru-

Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda(coord.).Prezentată de Lect.univ.dr. Enache Tușa 

în emisiunea Cartea Zilei, Litoral TV, 27 februarie 2017;  

- 13 mai  2020 – text – Începuturile Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului 

Hunedoara, realizat de Cristina Bodó, cercetător științific III;  

- 14 mai 2020 – text – Biserica de la Crișcior, realizat de Lăcrămioara Ștefan, 

muzeograf; 

- 15 mai 2020 – text - Aplica cu reprezentarea Gorgonei Medusa, realizat de Oana 

Tutilă, arheolog; 

- 18 mai 2020 – comunicat și clip video – Aplică din argint aurit secolele XVII-XVIII, 

text realizat de Mihaela Beceanu, expert restaurator metal, Secţia de Restaurare, 

Conservare, Investigaţii;  

- 20 mai 2020 – text - Peșteră zidită de la Mada, realizat de dr. Iosif V. Ferencz, 

Cercetător Științific, Secția de Arheologie a MCDR Deva; 

- 21 mai 2020 – text - Batistă bărbătească de curea – realizat de muzeograf, Daniela 

Șendroiu, conservator, Iustina Bogdan, arheolog, Adrian Cătălin Căsălean;   

-22 mai 2020 – text – Paftaua de fier, placată cu tablă de bronz, realizat de dr. Iosif 

V. Ferencz, Cercetător Științific, Secția de Arheologie a Muzeului Civilizației Dacice și 

Romane; 

- 25 mai 2020 – text – Minologhion – carte restaurată, realizat de Bogdan Luminița, 

Expert Restaurator carte veche – documente;  

- 26 mai 2020 - text – publicațiile cercetătorilor din cadrul Compartimentului de 

Cercetare și Documentare în Studii Culturale, „Istorie, Cultură și Cercetare”, vol. II, 

apărută sub coordonarea cercetătorilor științifici: dr. habil. Gherghina BODA, 

cercetător științific I și dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, cercetător științific III; 

- 27 mai 2020 – text – Cetatea dacică de la Bănița, realizat de dr. Iosif V. Ferencz, 

Cercetător Științific, Secția de Arheologie; 

- 28 mai 2020 – text – “Zile de lucru și de sărbătoare în luna mai.  Însemnările lui 

Gorcea Marcu, țăran din Ribița, mai, 1982 și 1984”, realizat de muzeograf Monica 

Dușan;  
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- 28 mai 2020 – text – “Depozitul de bronzuri de la Balșa”, realizat de Adrian Cătălin 

Căsălean, arheolog;  

- 29 mai 2020 – text – “ Inel din aur cu gemă, de la Micia”, realizat de către 

arheolog dr. Oana Tutilă, Secția de Arheologie Deva; 

- 2 iunie 2020 – Articol – Monumente Celebre ale Județului Hunedoara; 
 - 3 Iunie 2020 – text - Societatea de Istorie și Arheologie a comitatului Hunedoara – 
140 de ani de la înființare, realizat de Dr. Bodό Cristina, Cercetător Științific, secția 

Arheologie, a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva; 
- 4 iunie 2020 – text - Un monument istoric deosebit al județului Hunedoara!Micia: 
Castrul Roman, Așezarea civilă, realizat de  Arheolog Dr. Marius Barbu;  

- 5 iunie 2020 – text – O piesă deosebită din colecțiile Muzeului de Etnografie și Artă 
Populară Orăștie, realizat de muzeograf, Daniela Șendroiu, conservator, Iustina 
Bogdan, arheolog, Adrian Cătălin Căsălean; 

- 5 iunie 2020 – text - pilastul funerar al unui Decurion de la Micia, realizat de Dr. 
Marius Barbu, Arheolog, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva;  
5 Iunie 2020 – text – Promovarea  pieselor reprezentative din colecțiile Muzeului 

Civilizaţiei Dacice şi Romane, realizat de Dr. Daniel I. Iancu, Cercetător Științific III, 
Secția de Istorie și Artă; 

- 9 iunie2020 – text- Acta Musei Devensis – Sargetia, nr. X (XLVI) S. N. 2019, 
realizat de  Dr. Iosif Vasile Ferencz, Cercetător Științific, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane din Deva; 

- 9 iunie 2020 – text - „Istorie, Cultură și Cercetare”, vol. III, realizat de dr. habil. 
Gherghina BODA, cercetător științific I și dr. habil. Dumitru-Cătălin ROGOJANU, 
cercetător științific III; 

- 10 iunie 2020 – text - Cetatea Deva, realizat de Arheolog Dr. Ionuț-Cosmin Codrea, 
Secția Arheologie a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane; 
- 12 iunie 2020 – text - O fibulă puternic profilată descoperită la „Ardeu-Cetățuie” 

realizat de  Arheolog, Adrian Cătălin Căsălean; 
- 12 iunie 2020 – text - Cadran Solar Portabil din Fildeș, realizat de deArheolog Dr. 
Ionuț-Cosmin Codrea, Secția Arheologie;   

- 15 iunie 2020 – text – Vas Ceramic Preistoric – realizat de Daniela Gheară, expert 
restaurator ceramică, sticlă, porţelan, Secţia de Restaurare – Investigații, 
Conservare;  

- 16 iunie 2020 – text - Un monument pe săptămână, realizat de Mihaela – Maria 

Barbu, Arheolog, Secția Arheologie;  

- 18 iunie 2020 – text - Podișorul lui Constantin Perța, realizat de  Muzeograf, 

Daniela Șendroiu, Conservator, Iustina Bogdan, Arheolog, Adrian Cătălin Căsălean; 

- 19 iunie 2020 – text - Secera preistorică din piatră cioplită de la Şoimuş – Lângă 

Sat, realizat de Arheolog, Mihaela – Maria Barbu, Secția Arheologie a Muzeului 

Civilizaţiei Dacice şi Romane;  

- 23 iunie 2020 – text - Nicovala Dacică, realizat de  Restaurator, Simona Preda, 

Secția Restaurare, Investigații, Conservare a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane; 

- 24 iunie 2020 – text - "Elites, Networks of Power and Citizens (19th – 21st 

Centuries)", Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2019, realizat de Dumitru-

Cătălin Rogojanu, Cosmin-Ştefan Dogaru (coord.); 

https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3421932444484722/3421926121152021/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBe_jq1TBkK2_q5sOIQ15Jjj4e8oyLFI2brzAUo6G6ZBNFn814XXi8WGiyDKc0EhqzZI4E9EEGi4AU0&__xts__%5B0%5D=68.ARCzbtmogmxP_JEkEucnVgAhxT3JoXPCSd9YDDSgRZpDejrTb_suv6ZrLL9StWXqlRl8giLcIA59pIp-vo9HmCgLgdA54dRJhoVLJVhI_mRN0dyNgNwE-OpDgkKOnRWgnK0WuxS46f2fd45cuDk32KYqDLkT0lv1HOCfbfWnSjjLjVEhiXX3PEO3p3Brayq-T8-bNXZH0TNJVXuAcQqqg7eWe_3He4lX8VQwqvwVRKIz5lWIJkygZlMqiga4qCo5Hgc1GJdUn3PJZym41nSLD2X14gPpXShkFA3Dpb8L9T8RNL0_7Lu0rYdiilrnDCGT5HzbGDIqWNNUWAAGyvgLHU9Kjg
https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3421932444484722/3421926121152021/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBe_jq1TBkK2_q5sOIQ15Jjj4e8oyLFI2brzAUo6G6ZBNFn814XXi8WGiyDKc0EhqzZI4E9EEGi4AU0&__xts__%5B0%5D=68.ARCzbtmogmxP_JEkEucnVgAhxT3JoXPCSd9YDDSgRZpDejrTb_suv6ZrLL9StWXqlRl8giLcIA59pIp-vo9HmCgLgdA54dRJhoVLJVhI_mRN0dyNgNwE-OpDgkKOnRWgnK0WuxS46f2fd45cuDk32KYqDLkT0lv1HOCfbfWnSjjLjVEhiXX3PEO3p3Brayq-T8-bNXZH0TNJVXuAcQqqg7eWe_3He4lX8VQwqvwVRKIz5lWIJkygZlMqiga4qCo5Hgc1GJdUn3PJZym41nSLD2X14gPpXShkFA3Dpb8L9T8RNL0_7Lu0rYdiilrnDCGT5HzbGDIqWNNUWAAGyvgLHU9Kjg
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- 24 iunie 2020 – text - Villa Romană Rapoltu Mare - La Vie, realizat de Arheolog Dr. 

Marius Barbu; 

- 25 iunie 2020 – text - Un ataș de „situla”, realizat de Arheolog, Adrian Cătălin 

Căsălean;  

- 26 iunie 2020 – text – Statuetă din bronz reprezentându-l pe Mercurius-Hermes-

Thot, realizat de Dr. Marius Gheorghe Barbu;  

- 29 iunie 2020 – text - În spatele vitrinei, realizat de specialiștii din cadrul Secției de 

Restaurare, Investigaţii, Conservare; 

- 1 iulie 2020 – text - Peștera din Bordul Mare, realizat de dr. Iosif Vasile Ferencz, 

Cercetător Științific; 

- 2 iulie 2020 – text - pictură pe sticlă reprezentând Sfinții Apostoli Petru și Pavel, 

realizat de Muzeograf, Daniela Șendroiu, Conservator, Iustina Bogdan, Arheolog, 

Adrian Cătălin Căsălean; 

- 3 iulie 2020 -text - un vârf de pilum de la Ardeu , realizat de dr. Iosif Vasile 

Ferencz, Cercetător Științific; 

- 6 iulie 2020 – text - Psaltire, Râmnic, 1751, realizat de Bogdan Luminița, expert 

restaurator carte veche documente; 

- 7 iulie 2020 – text - Dealul Cetății Deva în administrarea Societății de Istorie și 

Arheologie a Comitatului Hunedoara, realizat de , dr. Bodό Cristina, Cercetător 

Științific, Secția de Arheologie a Muzeului Civilizației Dacice și Romane; 

- 8 iulie 2020 – text - Cetatea Dacică de la Piatra Roșie realizat de dr. Iosif Vasile 

Ferencz, Cercetător Științific, secția de Arheologie;  

- 9 iulie 2020 – text - Un pond realizat din bronz aflat în colecțiile Muzeului de 

Etnografie și Artă Populară Orăștie, realizat de Arheolog, Adrian Cătălin Căsălean;  

- 10 Iulie 2020 –text - o cataramă din fier descoperită la Ardeu, realizat de  dr. Iosif 

Vasile Ferencz, Cercetător Științific, Secția de Arheologie a Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane din Deva; 

- 13 iulie 2020 – text - Pafta din argint aurit, sec.XVII-XVIII, realizat de Mihaela 

Beceanu, expert restaurator metal, Secția de Restaurare, Conservare, Investigaţii a 

Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva; 

- 15 iulie 2020 –text - Cetatea Dacică de la Costești-Blidaru, realizat de  dr. Iosif 

Vasile Ferencz, Cercetător Științific, Secția de Arheologie a Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane din Deva; 

- 16 iulie 2020 – text - un cânceu săsesc din colecțiile Muzeului de Etnografie și Artă 

Populară Orăștie realizat de muzeograf, Daniela Șendroiu, conservator, Iustina 

Bogdan, arheolog, Adrian Cătălin Căsălean; 

- 20 iulie 2020  - text - o casetă de valori descoperită la Ardeu, realizat de dr. Iosif 

Vasile Ferencz, Cercetător Științific; 

- 20 iulie 2020 – articol – Monumente celebre ale Județului Hunedoara  – Biserica de 

Piatră de la Densuș, realizat de Daniel I. Iancu, Cercetător Științific; 

- 21 iulie 2020 – text - În spatele vitrinei, realizat de Daniela Gheară, expert 

restaurator ceramică, sticlă, porţelan, Secția de Restaurare, Conservare; 

https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3538708172807148/3538705472807418/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDmrfaWCDeLWNS7naRJRFMy9Kppw-AR73KijJBvu_S8QjVxGuq24oP1db0-eT1bTaG3fFADQRSk2YH&__xts__%5B0%5D=68.ARAv4vLrGw8MYZHvH0D23VgqfIigCgcAfyqcutCYPvV3fpXcfLEWucy72y3jQa9zTi9MkojTyudF7VgEjaHhKIPA3VhatyDGuAiaSgGA_sZy9m9x0GBZmn_BSYEvh7SawLzMzW-6C6himQyBCYAzJqYo5wIBqg73_lw1Ot9tdHtVJrGiRlEzWJkAGsJXPX2iD33k6AS1dHiFaQ2Q59hunXSdXYjoCKHHI6aDTUYmAZ5MQ-8LMjsQ-7x3GFu4VTGRkB-ht5k5bgDDlSDDNIQRGniOpqNOXqV8F9FISUnPvlA2yZcT1V0ml3hLw86Xqcy1A2yGYsxGYMuUW1FsMjxQvzGZjA
https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3538708172807148/3538705472807418/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDmrfaWCDeLWNS7naRJRFMy9Kppw-AR73KijJBvu_S8QjVxGuq24oP1db0-eT1bTaG3fFADQRSk2YH&__xts__%5B0%5D=68.ARAv4vLrGw8MYZHvH0D23VgqfIigCgcAfyqcutCYPvV3fpXcfLEWucy72y3jQa9zTi9MkojTyudF7VgEjaHhKIPA3VhatyDGuAiaSgGA_sZy9m9x0GBZmn_BSYEvh7SawLzMzW-6C6himQyBCYAzJqYo5wIBqg73_lw1Ot9tdHtVJrGiRlEzWJkAGsJXPX2iD33k6AS1dHiFaQ2Q59hunXSdXYjoCKHHI6aDTUYmAZ5MQ-8LMjsQ-7x3GFu4VTGRkB-ht5k5bgDDlSDDNIQRGniOpqNOXqV8F9FISUnPvlA2yZcT1V0ml3hLw86Xqcy1A2yGYsxGYMuUW1FsMjxQvzGZjA
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- 22 iulie 2020 – text – "Muzeul din Deva. Arc peste timp", Cluj-Napoca, 2017, 

realizat de dr. Daniel I. Iancu, cercetător științific III, Secția de Istorie și Artă; 

- 23 iulie 2020 -  text - Turnul de la Răchitova, realizat de   dr. Daniel I. Iancu, 

cercetător științific III, Secția de Istorie și Artă; 

- 24 iulie 2020 – text - o fructieră descoperită la ardeu, realizat de Arheolog, Adrian 

Cătălin Căsălean, Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie; 

- 27 iulie 2020 – text - clișee fotografice pe sticlă din 1915, realizat de dr. Daniel I. 

Iancu, cercetător științific III; 

- 28 iulie 2020 – text - vas din bronz descoperit în zona Sarmizegetusa Regia, 

realizat de Ioana Popițiu, expert restaurator metal-ceramică; 

- 28 iulie 2020 – articol – Monumente  Celebre .ale  Județului  Hunedoara  – Cetatea 

Medievală a Devei; 

- 29 iulie 2020 – text -  despre cum se făcea educația până la 1918, realizat de dr. 

Daniel I. Iancu, cercetător științific III; 

- 30 iulie 2020 – text - Cetatea Orăștiei – realizat de dr. Daniel I. Iancu; 

- 31 iulie 2020 – text –un scaun de curelărit de la Orăștie, realizat de muzeograf, 

Daniela Șendroiu, arheolog, Adrian Cătălin Căsălean; 

- 3 august 2020 – articol – exponat: o carte veche, o ediție olandeză a istoriei lui 

Alexandru cel Mare ”Quintus Curtius Rufus, Alexander Magnus, Hagae Comitum, 

Apud Petrum van Thol Bibliopolam, 1708”, realizat de Georgeta Deju, Șef 

serviciu Secția de Istorie și Artă; 

- 4 august 2020 – text – Apostol, București 1683, realizat de Luminița  Bogdan, 

expert restaurator carte veche documente;  

- 4 august 2020 – articol – Povestea incredibilă a lui Venus de Murany, 

nonoconformista de la Castelul Magna Curia din Deva;   

- 5 august 2020 – text – Societatea de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara 

– realizat de dr. Cristina Bodό, Cercetător științific; 

- 6 august 2020 – text – Biserica de zid de la Ribița, realizat de dr. Daniel I. Iancu, 

cercetător științific III; 

- 11 august 2020 – text - Povestea științifică a Cetății Deva, realizat de dr. Daniel I. 

Iancu, cercetător științific III; 

- 12 august 2020 -text- Biserica Rotondă de la Geoagiu, realizat de dr. Iosif Vasile 

Ferencz; 

- 14 august  2020 – text – Fotrografie Document (o ceată de călușari a Reuniunii 

Meseriașilor Români din Orăștie în anul 1912),  realizat de către muzeograf, Daniela 

Șendroiu, conservator, Maria Iustina Bogdan; 

- 17 august 2020 – articol – Bust Meissen, realizat dr. Diana Loredana Pantea; 

- 17 august 2020 – text – Unelte dacice din fier – realizat de Simona Preda, Secția 

Restaurare, Investigaţii, Conservare; 

- 18 august 2020 – text - Sarmizegetusa Ulpia Traiana și dincolo de monumentele 

celebre: Gică Băeștean, Tiberiu Albulescu, Monografie istorico-etnografică a localității 

Sarmizegetusa, Deva, 2012, realizat de către dr. Daniel I. Iancu, Cercetător Științific; 
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- 19 august 2020 – text – Turnul Cetate de la Crivadia, realizat de dr. Daniel I. 

Iancu, Cercetător științific III; 

- 21 august 2020 – articol – Un crampon dacic din fier aflat în colecțiile Muzeului de 

Etnografie și Artă Populară Orăștie, realizat de Arheolog, Adrian Cătălin Căsălean; 

- 25 august 2020 – text - În spatele vitrinei, realizat de Daniela Gheară, expert 

restaurator ceramică, sticlă, porțelan; 

- 26 august 2020 – text - Expoziția și catalogul. Moduri de finalizare a unei cercetări, 

realizat de dr. Daniel I. Iancu, Cercetător științific III,  

- 27 august 2020 – text - Față de masă de sărbătoare, realizat de Muzeograf Daniela 

Șendroiu, Conservator Maria Iustina Bogdan, Muzeul de Etnografie și Artă Populară 

Orăștie; 

- 27 august 2020 – articol - Măgura Uroiului: Cariera Romană, prezentat de 

specialiștii muzeului, arheolog dr. Marius Barbu și arheolog dr. Alexandru Bărbat; 

- 28 august 2020 -text - Aedicula de la Micia, realizat de arheolog dr. Marius Barbu; 

- 1 septembrie 2020 – articol - activitatea desfășurată de către Szinte Gábor în 

cadrul Societății de Istorie și Arheologie a comitatului Hunedoara, realizat de dr. 

Cristina Bodό, cercetător științific și dr. Ionuț-Cosmin Codrea, arheolog; 

- 3 septembrie 2020 – text -  Albumul „Pentru neam și țară: Societatea Ocrotirea 

Orfanilor din Război, 1916-1924”, Oradea, Tipografia Adolf Sonnenfeld S.A., [1925], 

realizat de Georgeta Deju, șef serviciu Secția de Istorie și Artă a instituției; 

- 4  septembrie 2020 – text - Molitvenic, Sibiu 1833, carte restaurată în laboratorul de 

Restaurare, Conservare, Investigaţii al instituției, realizat de  Luminița Bogdan, 

expert restaurator carte veche documente; 

- 7 septembrie 2020 – text - Profesorul și discipolii, realizat de dr. Daniel I. Iancu, 

cercetător științific III, Secția de Istorie și Artă; 

- 10 septembrie 2020 – text - Costum popular de sărbătoare din zona Zarandului de 

Munte, realizat de către Monica Dușan, muzeograf, Secția de Istorie și Artă, 

Expoziția de Istorie Locală și Etnografie Brad;  

- 14 septembrie 2020 – articol – Un vas din Epoca Târzie a Bronzului, descoperit pe 

Șantierul Arheologic Abucea – Autostrada Deva – Lugoj, realizat de către Carmen 

Burz, expert restaurator ceramică, Secția Restaurare, Investigaţii, Conservare; 

- 18 septembrie 2020 –text- Potir de ceramică fină de Batiz, realizat de dr. Diana 

Loredana Pantea, muzeograf, Secția Istorie și Artă a instituției; 

- 24 septembrie 2020 – text - Vestigii din vechea Orăștie - Un vas borcan descoperit 

în proximitatea cetății din Orăștie,, realizat de cercetător științific dr. Mihai Cristian 

Căstăian, șef serviciu, Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie; 

- 29 septembrie 2020 – articol - Nou templu roman descoperit la Micia, realizat de 

arheolog dr. Marius Barbu; 

- 14 octombrie 2020 – text - activitatea desfășurată de către Király (König) Pál în 

cadrul Societății de Istorie și Arheologie a comitatului Hunedoara., realizat de  dr. 

Cristina Bodό, cercetător științific, Secția de Arheologie a Muzeului Civilizației Dacice 

și Romane din Deva;  
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- 27 octombrie 2020 – text - Cercetările din cadrul Școlii de Vară ”Patrimoniul 

etnografic hunedorean în lumina cercetărilor din România și Republica Moldova” sunt 

prezentate în revista de specialitate a Muzeului Național de Etnografie și Istorie 

Naturală din Chișinău., realizat de cercetător științific I dr. habil. Gherghina Boda și 

cercetător științific III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Compartimentul de 

Cercetare și Documentare în Studii Culturale; 

- 29 octombrie 2020 – text - Cheptarul de Romos, realizat de dr. Mihai Cristian 

Căstăian, arheolog, șeful Secției de Etnografie și Artă Populară Orăștie; 

- 30 octombrie 2020 – text - Tabloul„Femeie stând” realizat de Emma Tomasek, 

realizat de dr. Diana Loredana Pantea, muzeograf, Secția de Istorie și Artă a 

instituției; 

- 2 noiembrie 2020 – text - Artă Plastică Contemporană din România Ediția a II-a, 

realizat de muzeograf dr. Diana Loredana Pantea; 

- 4 noiembrie 2020 – articol - Istoria intră în era digitală, realizat de conservator 

Roxana Stăncescu; 

- 4 noiembrie 2020 – text - Furca de tors și fusul, realizat de Monica Dușan, 

muzeograf, Secția de Istorie și Artă, Expoziția de Istorie Locală și Etnografie Brad; 

- 13 noiembrie 2020 – articol - ,,Noaptea Muzeelor” 2020 – ediția a XVI-a, exclusiv 

on-line;  

- 13 noiembrie 2020 – text - Cămașă bărbătească din zona Orăștiei, realizat de 

muzeograf, Daniela Șendroiu, conservator, Iustina Bogdan; 

- 14 noiembrie 2020 – Concert on-line - Cimpoierii din Transilvania la Noaptea 

Muzeelor, ediția a XVI-a, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Partea a II-a; 

- 15 noiembrie 2020 – Concert (redifuzare) - Cimpoierii din Transilvania la Noaptea 

Muzeelor, ediția a XVI-a, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Partea a I-a; 

- 15 noiembrie 2020 – Concert (redifuzare)  - Cimpoierii din Transilvania la Noaptea 

Muzeelor, ediția a XVI-a, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Partea a II-a; 

- 15 noiembrie 2020 – Concert (redifuzare)   - Cimpoierii din Transilvania la Noaptea 

Muzeelor, ediția a XVI-a, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Partea a III-a; 

- 16 noiembrie 2020 - Concert (redifuzare) - Cimpoierii din Transilvania la Noaptea 

Muzeelor, ediția a XVI-a, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Partea a IV-a; 

- 16 noiembrie 2020 - Concert (redifuzare) - Cimpoierii din Transilvania la Noaptea 

Muzeelor, ediția a XVI-a, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Partea a V-a; 

- 16 noiembrie 2020 - Concert (redifuzare) - Cimpoierii din Transilvania la Noaptea 

Muzeelor, ediția a XVI-a, la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Partea a VI-a; 

- 17 noiembrie 2020 – articol - Simpozion Internațional desfășurat on-line cu 

participarea specialiștilor Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva; 

- 1 decembrie 2020 – text - Exponatul lunii decembrie 2020 PORTRETUL dr. AUREL 

VLAD – personalitate a Marii Uniri, realizat de dr. Daniel I. Iancu, cercetător științific 

III, Secția de Istorie și Artă a Muzeului;  

- 1 decembrie 2020 – text - LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! , realizat de Dr. Georgeta 

Deju, Secția de Istorie și Artă; 

https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3904724969538798/3904703682874260/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRScIMTWmaw6hkPNwa3Oi0yKWDz7XedksEX-5TcU7kkroW8RAVrEucW7ZrUNOP28QKkK8SFll1x8xM&__xts__%5B0%5D=68.ARCWUs87YLMuBPXy3u-MHqzPK0BhIfmitBrtVLn01wj6Usqgbdkbe6Ec8uckbqbwOuliK0J-DJ-aGmQDnsuiYNYF0Du13CVLlyNOpHSL6AEyPhdkl365sOPvrN_SCEXuqfg7XKCNUkw04PZXQ8Xf08UO6XG5xH33QrWL3sIBggWhErVAFB_tDDRuxYOALoPQ1x4eVP6lNyjGUdqLB7jA4Fg_d19EbKNJ-hr32tRT5QxHg2XUjPXYSB8TKG6-1dAeCAaKPV6seTGT8yIHE7Mvy2c58Z94ZZKA_faKyBb0PlSdArmQa_GNlb7T4pOlumi4TZWXbqdUV2-0UJ8jAj5RIUDRnQ
https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3904724969538798/3904703682874260/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRScIMTWmaw6hkPNwa3Oi0yKWDz7XedksEX-5TcU7kkroW8RAVrEucW7ZrUNOP28QKkK8SFll1x8xM&__xts__%5B0%5D=68.ARCWUs87YLMuBPXy3u-MHqzPK0BhIfmitBrtVLn01wj6Usqgbdkbe6Ec8uckbqbwOuliK0J-DJ-aGmQDnsuiYNYF0Du13CVLlyNOpHSL6AEyPhdkl365sOPvrN_SCEXuqfg7XKCNUkw04PZXQ8Xf08UO6XG5xH33QrWL3sIBggWhErVAFB_tDDRuxYOALoPQ1x4eVP6lNyjGUdqLB7jA4Fg_d19EbKNJ-hr32tRT5QxHg2XUjPXYSB8TKG6-1dAeCAaKPV6seTGT8yIHE7Mvy2c58Z94ZZKA_faKyBb0PlSdArmQa_GNlb7T4pOlumi4TZWXbqdUV2-0UJ8jAj5RIUDRnQ
https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3904724969538798/3904703682874260/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRScIMTWmaw6hkPNwa3Oi0yKWDz7XedksEX-5TcU7kkroW8RAVrEucW7ZrUNOP28QKkK8SFll1x8xM&__xts__%5B0%5D=68.ARCWUs87YLMuBPXy3u-MHqzPK0BhIfmitBrtVLn01wj6Usqgbdkbe6Ec8uckbqbwOuliK0J-DJ-aGmQDnsuiYNYF0Du13CVLlyNOpHSL6AEyPhdkl365sOPvrN_SCEXuqfg7XKCNUkw04PZXQ8Xf08UO6XG5xH33QrWL3sIBggWhErVAFB_tDDRuxYOALoPQ1x4eVP6lNyjGUdqLB7jA4Fg_d19EbKNJ-hr32tRT5QxHg2XUjPXYSB8TKG6-1dAeCAaKPV6seTGT8yIHE7Mvy2c58Z94ZZKA_faKyBb0PlSdArmQa_GNlb7T4pOlumi4TZWXbqdUV2-0UJ8jAj5RIUDRnQ
https://www.facebook.com/MCDRDeva/photos/pcb.3904724969538798/3904703682874260/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRScIMTWmaw6hkPNwa3Oi0yKWDz7XedksEX-5TcU7kkroW8RAVrEucW7ZrUNOP28QKkK8SFll1x8xM&__xts__%5B0%5D=68.ARCWUs87YLMuBPXy3u-MHqzPK0BhIfmitBrtVLn01wj6Usqgbdkbe6Ec8uckbqbwOuliK0J-DJ-aGmQDnsuiYNYF0Du13CVLlyNOpHSL6AEyPhdkl365sOPvrN_SCEXuqfg7XKCNUkw04PZXQ8Xf08UO6XG5xH33QrWL3sIBggWhErVAFB_tDDRuxYOALoPQ1x4eVP6lNyjGUdqLB7jA4Fg_d19EbKNJ-hr32tRT5QxHg2XUjPXYSB8TKG6-1dAeCAaKPV6seTGT8yIHE7Mvy2c58Z94ZZKA_faKyBb0PlSdArmQa_GNlb7T4pOlumi4TZWXbqdUV2-0UJ8jAj5RIUDRnQ
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- 1 decembrie 2020 – articol - MCDR Deva: „De pe frontul din Galiția la Alba Iulia, o 

pagină de epopee națională” de Valeriu Pascu;  

- 2 decembrie 2020 – articol - Păstrătoarea din Apuseni. Femeia care salvează de la 

uitare lumea de odinioară;  

- 7 decembrie 2020 – text - „140 de ani de la înființarea Societății de Istorie și 

Arheologie a comitatului Hunedoara”, realizat de dr. Cristina Bodό, cercetător 

științific, Secția de Arheologie a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva; 

- 9 decembrie 2020 – text - Istorie, Cultură și Cercetare, volumul IV, realizat de 

C.S.III dr. habil. Rogojanu Dumitru-Cătălin și C.S.I dr. habil. Gherghina Boda; 

- 15 decembrie 2020 – articol – A patra ediție a Salonului de Iarnă al Asociației 

Artiștilor Fotografi Hunedoreni – „Foto Art Pandemica” la MCDR Deva; 

- 16 decembrie 2020 – text - „International Exibition INVENTCOR”, realizat de CS III 

dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu de la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. 

 

 PROIECTE PROPRII CU FINANȚARE LOCALĂ 

1. Proiectul „Centru de pregătire profesională în domeniul 

arheologic și turistic/centrul cibernetic” Muzeu vechi Constantin 
Daicoviciu 

Muzeul Civilizației Dacice și Romane este parte a primei rute europene din 
România, „Ruta Împăraților Romani” care poate fi considerat punctul de plecare 

către cercetarea interdisciplinară și formarea profesională îmbinată cu practica în 
teren. 

Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic are ca scop 
atragerea specialiștilor din mediul academic, universitar și al cercetărilor științifice din 

Europa și lume către cel mai important sit arheologic de epocă romană din România. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 202 din 28 august 2019,  
s-a aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de 

investiții„Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centrul 
cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu. 

În acest sens, pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, în urma întocmirii 
expertizei tehnice ataşate proiectului cunr. 628/2008 a rezultat faptul că cea mai 

eficientă măsură este demolarea clădirii Muzeului vechi „Constantin Daicoviciu” 
Sarmizegetusa deoarece costurile de reabilitare depăşesc cu mult construirea unei 
clădiri noi. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 232 din 30 

septembrie 2019, s-a aprobat scoaterea din funcțiune în vederea demolării a acestei 
construcții. 

Obiectivul de investiții propus va consta în construirea unei clădiri noi pentru 
crearea de spaţii necesare cercetării arheologice, a unor spaţii de cazare pentru 

cercetători/studenţi, amenajarea unor spaţii de depozitare şi expunere artefacte, 
amenajarea unei parcări atât pentru obiectivul propus cât şi pentru vizitatorii sitului 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

http://hunedoaralibera.ro/mcdr-deva-de-pe-frontul-din-galitia-la-alba-iulia-o-pagina-de-epopee-nationala-de-valeriu-pascu/
http://hunedoaralibera.ro/mcdr-deva-de-pe-frontul-din-galitia-la-alba-iulia-o-pagina-de-epopee-nationala-de-valeriu-pascu/
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În luna noiembrie 2019 a fost realizat Studiul de fezabilitate (SF) pentru 
obiectivul de investiții „Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și 

turistic/centrul cibernetic - Muzeul vechi Constantin Daicoviciu”, iar cu adresa 
nr. 302/27.01.2020 această documentație a fost înaintată Consiliului Județean 
Hunedoara în vederea aprobării prin hotărâre. 

De asemenea, în vederea finanțării, obiectivul de investiții „Centru de 

pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centrul cibernetic - Muzeul 
vechi Constantin Daicoviciu” a fost cuprins în Lista de investiții din cadrul proiectului 
de buget al instituției pe anul 2021. 

2.Proiectul privind intervenții în regim de urgență pentru punerea în 

siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa 

Vestigiile celor două componente ale forului constau în zidurile perimetrale – 

situate sub cota de călcare a forului – și fragmente din bolți. Sunt singurele spații 
subterane boltite din Forum Vetus, importante nu doar prin funcția antică și rolul în 
compoziția generală, arhitecturală și funcțională a ansamblului, dar și prin 

consistența materială și particularitățile lor constructive. 

Expuse la intemperii, fără nici o măsură de protecție, nici directă, nici 
indirectă, ruinele arheologice nu pot fi conservate. Astfel, cele două spații suferă de 
pe urma unor procese de deteriorare accelerate, care riscă să conducă imediat la 

prăbușirea fragmentelor de boltă și să deterioreze ireversibil zidurile și detaliile 
arhitecturale – trepte, montanți – ale celor două construcții. 

Oprirea proceselor de deteriorare se poate realiza prin intervenția de urgență 
– acoperire de protecție, temporară și reversibilă și sprijiniri locale ale structurilor de 

zidărie și fragmentelor de boltă. 

De asemenea, prin intervențiile de conservare și restaurare se va asigura un 
nivel minim necesar de conservare pentru toate vestigiile, prin adoptarea cu 
prioritate a măsurilor de consolidare structurală și conservare a materialelor și 

alcătuirilor istorice. Față de acest palier calitativ minimal, se va urmări adoptarea de 
măsuri de restaurare, protecție și interpretare prin intervenții de arhitectură și 

amenajare, astfel încât efectul final să fie cât mai bun atât în raport cu obiectivul 
conservării pentru generațiile viitoare a sitului arheologic, cât și cu obiectivul 
interpretării și creșterii accesibilității (fizice și intelectuale). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 203 din 28 august 2019, s-a 

aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, 
Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. 

În acest sens, a fost întocmită de către Institutul Naţional al Patrimoniului 

documentația „Studii, Investigaţii interdisciplinare şi DALI, Intervenţii în regim de 
urgenţă privind punerea în siguranţă a obiectivelor Carcer, Aeraria, în situl arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și predată Muzeului Civilizației Dacice și Romane în 
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data de 15.11.2019.Cu adresanr. 301/27.01.2020 această documentație a fost 
înaintată Consiliului Județean Hunedoara în vederea aprobării prin hotărâre. 

Obiectivul de investiții „Intervenții în regim de urgență privind punerea în 

siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa”, a fost cuprinsîn Lista de investiții din cadrul proiectului de buget al 
instituției pe anul 2021. 

3. Proiectul expozițional „Ipostaze medievale pe domeniul Cetății 

Regale Deva”  

Proiectul a început în anul 2018 și are ca obiectiv general punerea în valoarea 
a subsolului Magna Curia, iar ca obiective particulare sunt: 1. Lapidarium medieval și 

premodern; 2. Amenajarea unei vinoteci; 3. Lansarea produsului muzeal „Vinul 
Magna Curia”. 

În anul 2019 a fost realizat conceptul expozițional, care conține: tematica 
științifică, relevee ale spațiilor propuse, realizarea unui circuit coerent de cercetare, 

propuneri de amenajare muzeotehnică, mobilier expozițional, light design, propuneri 
de interactivitate cu vizitatorii mecanică și virtuală, randări pentru fiecare sală de 
expoziție, detalii tehnice și devizul general de cletuieli din care rezultă o calculație de 

preț pentru punerea în operă a conceptului expozițional.  

Acest proiect a fost cuprins în Lista de investiții din cadrul proiectului de buget 
al instituției pe anul 2021. 

b). proiecte în colaborare: 

Alături de proiectele cultural-educative desfășurate cu partenerii externi, 
muzeul a participat și la diverse proiecte cu fonduri nerambursabile: 

1.Proiectul Ruta Împăraţilor Romani care face parte din proiectul mai 

larg Rute culturale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării, proiect aprobat în cadrul 

cererii de proiecte a Comisiei Europene (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) „Trans-

national cooperation projects on European Cultural Routes” şi care are ca obiectiv 

principal diversificarea ofertei turistice europene şi creşterea vizibilităţii zonei Dunării 

inferioare şi de mijloc ca o destinaţie atractivă şi durabilă, prin dezvoltarea unei rute 

culturale în Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia. În 2015, Ruta Împăraţilor Romani, 

alături de Ruta dunăreană a vinului, din care fac parte 12 regiuni viticole, a fost 

certificată ca şi rută culturală europeană a Consiliului Europei. Colaborarea între 

partenerii proiectului a continuat şi în anul 2020. 

 

2. Proiectul Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. 

Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din 

Munţii Orăştiei, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, linia de proiecte 

PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, al cărui 

partener este și Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Obiectivul principal al 

proiectului este promovarea patrimoniului UNESCO prin scanarea, restaurarea 
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digitală și contextualizarea artefactelor și monumentelor dacice din Munții Orăștiei, 

iar printre obiectivele specifice se numără digitizarea a 500 de artefacte, 

reconstituirea virtuală a unor edificii dacice, realizarea unui muzeu virtual on-line 3D 

dedicat civilizației dacice din Munții Orăștiei, realizarea unui catalog care să cuprindă 

produsele culturale dezvoltate în cadrul proiectului. Prin acest proiect a fost 

achiziţionată aparatură în sumă de 655.000 lei. În anul 2016 acest proiect a fost 

finalizat, sens în care au fost amenajate şi dotate cu mobilier expoziţional un spațiu 

expozițional multimedia, constituit din trei încăperi, capabil să găzduiască expoziții 

mixte (real și virtual), în cadrul muzeelor partenere din proiect. Acest proiect are o 

sustenabilitate pe o perioadă de 5 ani, sens în care se va derula până în anul 2021.  

 

3. Proiectul complex multidisciplinar pentru monitorizarea, 

conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc 

(RO-CHER). 

Proiectul este finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 

Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Finanțarea este nerambursabilă și nu 

impune o contribuție financiară proprie a partenerului. Pentru Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane finanțarea este în cuantum de 500.000 lei.   

Parteneri: Agenția Spațială ROSA, ICECHIM București, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară București.  

Perioada de implementare a proiectului este martie 2018 –  mai 2021.  

Activitățile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane se regăsesc în 

subproiectele componente din cadrul proiectului complex, respectiv: 

- Subproiect 1 – „Monitorizarea obiectivelor din patrimoniul cultural cu ajutorul 

tehnologiilor spaţiale”. Crearea unui serviciu pilot pentru evaluarea și monitorizarea 

permanentă a stării de conservare a obiectivelor din patrimoniul cultural românesc, 

inclusiv UNESCO. Participarea în acest proiect implică din partea Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane asigurarea suportului pentru identificarea problemelor cu care se 

confruntă patrimoniul național, evaluarea produselor generate prin intermediul 

tehnologiilor satelitare, etc. 

- Subproiect 2 – Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltarea de 

materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural. Fiind un proiect de 

aplicare a unor tehnologii avansate, activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane sunt de confirmare şi testare a materialelor propuse, pe artefacte simulate 

în condiţii de laborator. 

- Subproiect 4 – „Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale 

de reconstrucţie digitală”. Proiectul este de promovare a patrimoniului cultural iar 

activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane sunt de promovare, 

participare la workshop-uri şi manifestaţii organizate de Consorţiu, eventual de 

găzduire şi organizare a unora dintre ele.       
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4. Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic 

Ardeu – „Cetăţuie”, com. Balșa, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2015 – 

2020, finanţat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, buget local și 

sponsorizări. 

   

5. Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic 

Micia, com. Vețel, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2017 – 2020, finanţat de 

Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

         

6. Proiect de cercetare arheologică sistematică Cetățile Dacice din 

Munții Orăștiei (Sarmizegetusa Regia) perioada de derulare 2017 – 2020, finanţat 

de Ministerul Culturii și Identității Naționale și cofinanțat în anul 2020 de către 

Consiliul Județean Hunedoara prin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

        

7. Proiect de cercetare arheologică sistematică situl arheologic 

prioritar Ulpia Traiana Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, 

perioada de derulare 2016 – 2021, finanţat de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale. 

        

8. Proiect de cercetare arheologică sistematică Uroi – Măgura 

Uroiului, perioada de derulare 2015 – 2020, finanţat de Ministerul Culturii și 

Identității Naționale. 

 

9. Proiect de cercetare arheologică sistematică în comuna Rapoltu 

Mare – La Vie, judeţul Hunedoara, perioada de derulare 2013 – 2024. 

 

10. Proiect de cercetare arheologică sistematică Covasna – Cetatea 

Zânelor, judeţul Covasna, perioada de derulare 2019 – 2022. 

 

11. Proiect de cercetare arheologică sistematică în interiorul și în 

arealul Peșterii Cioclovina cu Apă, comuna Boșorod, judeţul Hunedoara, 

perioada de derulare 2019 – 2021. 

 

12. Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” în municipiul 

Orăștie, Poarta de intrare către Cetățile Dacice, județul Hunedoara. 

Scopul realizării proiectului constă în conectarea celor două capitale dacice și 

romane prin intermediul acestui spațiu expozițional. Comasarea patrimoniului 

cultural imobil al Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie cu patrimoniul 

arheologic descoperit în ultimii 50 de ani în cadrul sitului arheologic Grădiştea de 

Munte - Sarmizegetusa Regia și punerea în valoare expozițională la nivelul 

standardelor sec. XXI. De asemenea în viitorul spațiu expozițional vor fi organizate 

depozite pentru păstrare a materialului arheologic. 
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Realizarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 

durabile a comunității locale: 

- Dezvoltarea turismului cultural în context european, dezvoltarea durabilă în 

zona Orăștiei; 

- Realizarea unor expoziții cu artefacte aparținând civilizației dacice; 

- Creșterea interesului pentru cultura și civilizația antică; 

- Integrarea acestui muzeu în zona istorică cu vestigii de epocă medievală din 

municipiul Orăștie. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.46/2018, s-a 

aprobat preluarea imobilului „Spital Orăștie” din domeniul public al Municipiului 

Orăștie în domeniul public al județului Hunedoara, în vederea reabilitării și 

modernizării pentru a corespunde noii destinații de sediu pentru Muzeul Civilizației 

Dacice Orăștie – secție a Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 

Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” este finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, iar implementarea 

acestuia se va realiza în parteneriat de către Consiliului Judeţean Hunedoara și 

Consiliul Local al Municipiului Orăștie. 

 

13. Proiectul E-cultura 

Obiectivul general al proiectului urmărește eficientizarea serviciilor publice 

urmărite de către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin valorificarea 

potențialului IT &C în procesul de digitizare a patrimoniul cultural mobil, în scopul 

creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg. 

Proiectul are două componente principale: 

- Realizarea platformei culturalia.ro 

- Digitalizarea patrimoniului mobil. 

Proiectul implică 29 de instituții din România (19 muzee, 5 biblioteci, Arhiva 

Națională de filme, Societatea Română de televiziune, Societatea Română de 

Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului și vizează următoarele rezultate: 

550000 resurse digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României; 

Platformă informatică de tip bibliotecă digitală și catalog partajat 

(culturalia.ro) 

200000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către Europeana, biblioteca 

digitală europeană (europeana.eu) 

Participarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane în cadrul acestui proiect  

constă în digitizarea de către 5 specialiști din cadrul instituției, a 1500 obiecte de 

patrimoniu mobil, aflate în gestiunea Muzeului. Perioada de implementare este 

01.09.2020 – 12.02.2021. 
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2. Orientarea activității profesionale către beneficiari: 

 

 În ceea ce priveşte cercetarea arheologică, cea mai mare pondere a avut-o 

domeniul arheologiei preventive, arheologii onorând toate solicitările venite din 
partea unor instituţii, firme sau persoane fizice. În cursul anului 2020 arheologii 
deveni au întocmit numeroase documentaţii pentru rapoarte de evaluare teoretică, 

proiecte de supraveghere sau cercetare arheologică preventivă, supravegheri şi 
cercetări arheologice preventive finalizate prin rapoarte de supraveghere, rapoarte 
de evaluare teren (diagnostic arheologic) sau cercetare arheologică preventivă. 

Atât în cadrul proiectelor de arheologie preventivă, cât şi ca parte a cercetării 

ştiinţifice cuprinsă în planurile anuale de cercetare individuală, au fost efectuate 
cercetări de teren (periegheze) în mai multe localităţi din judeţul Hunedoara. 

Astfel, în anul 2020 proiectele de cercetare arheologică au fost: 

 Cercetări arheologice de teren pentru verificarea informațiilor 
arheologice vechi sau delimitatea de noi situri arheologice (periegheze) 

1. Comuna Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara; Colectiv: Ioan Alexandru Bărbat 

(responsabil științific), Marius Gheorghe Barbu, Ioana Lucia Barbu, Costin-Daniel 

Țuțuianu; Perioada: 10-15.05.2020; Obiectiv: Colectare date GPS, delimitare situri, 

fotografii cu drona. 

 

 Cercetări arheologice sistematice 

1. Rapoltu Mare, Punct – La Vie, judeţul Hunedoara; Responsabil ştiinţific: 

Gică Băeştean; Colectiv: Marius Gheorghe Barbu, Ioana Lucia Barbu, Mihaela Maria 

Barbu, Ioan Alexandru Bărbat, Costin-Daniel Ţuţuianu, Oana Tutilă, Antoniu Tudor 

Marc, Ionuţ-Cosmin Codrea, Angelica Bălos; Perioada: 01.06.2020 – 14.08.2019. 

Obiectiv: Cercetarea arheologică a vilei romane şi a nivelurilor preistorice. 

2. Micia, Punct – Castru, județul Hunedoara; Responsabil ştiinţific: Mihaela 

Simion; Colectiv: Marius Gheorghe Barbu, Ioana Lucia Barbu, Mihaela Maria Barbu, 

Ioan Alexandru Bărbat, Ionuț Bocan, Cătălina Neagu, Costin-Daniel Ţuţuianu, Oana 

Tutilă, Decebal Vleja; Perioada: septembrie – noiembrie 2020. Obiectiv: Cercetarea 

laturii de est a castrului roman de la Micia. 

3. Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, comuna Orăștioara de Sus, 

județul Hunedoara; Responsabil științific: Gelu Florea; Colectiv: Liliana Mateescu-

Suciu, Silvia Mustață, Ovidiu Țentea, Gabriela Gheorghiu, Răzvan Mateescu, Paul 

Pupeză, Eugen Iaroslavschi, Cătălin Cristescu, Cristina Bodό, Daniel Cioată, Adrian 

Ursuțiu; Perioada: 10 august – 4 septembrie 2020. 

4. Covasna – Cetatea Zânelor, municipiul Covasna, județul Covasna; 

Responsabil științific: Luca-Paul Pupeză; Colectiv: Dan Lucian Buzea, Daniel Mihai 
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Cioată, Viorica Crișan, Cătălin Cristescu, Valeriu Sîrbu, Oana Cornelia Tutilă; 

Perioada: iulie 2020. 

5. Ardeu – Cetățuie, com. Balșa, jud. Hunedoara; Responsabil științific: Iosif 

Vasile Ferencz; Colectiv: Mihai Căstăian, Constantin Cristian Roman, Adrian 

Căsălean, Ionuț Socol, Dorel Micle; Perioada: 01-27.08.2020. 

 

 Cercetări arheologice preventive 

- Diagnostic arheologic (evaluare teoretică și de teren) 

1. Bălata, comuna Șoimuș, județul Hunedoara; Proiect: „Construire locuinţă 

de serviciu şi racordare la utilităţi, sat Bălata, FN, com. Şoimuş, jud. Hunedoara”; 

Perioada: aprilie 2020; Colectiv: Antoniu Tudor Marc, Ioan Alexandru Bărbat; 

Beneficiar: SC Transporte Speditione Mobile SRL Bălata. 

2. Comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara; Proiect: „Modernizare 

infrastructură rutieră în comuna Orăștioara de Sus”, jud. Hunedoara; Colectiv: Bodό 

Cristina, Ionuț-Cosmin Codrea; Beneficiar: Primăria Orăștioara de Sus. 

3. Josani, comuna Peştişu Mic, jud. Hunedoara; Proiect: „Construire locuință 

individuală cu regim de înălțime și împrejmuire proprietate”; Perioada: august 2020; 

Colectiv: Ionuț-Cosmin Codrea. 

4. Costești, comuna Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara; Proiect: „Construire  

locuință P+M, garaj, anexă, racord la utilități, împrejmuire”; Colectiv: Cătălin 

Cristescu; Perioada: octombrie 2020; Beneficiar: Mihai Dîncov și Liana Adriana 

Dîncov. 

5. Deva, județul Hunedoara; Proiect: „Lotizare teren în vederea construirii de 

locuințe individuale, împrejmuire proprietate și racorduri la utilități, familia Ghila,”; 

Colectiv: Cristina Mitar. 

6. Simeria, judeţul Hunedoara; Proiect: „Anexă a exploataţiei agricole, 

împrejmuire şi branşamente la utilităţi”, DJ 700, F.N., oraşul Simeria, judeţul 

Hunedoara; Colectiv: Antoniu Marc; Perioada: ianuarie 2020; Beneficiar: Vana 

Evlavie Daniel. 

7. Mânerău, Peştişu Mic, Josani, Valea Nandrului, Nandru, Almaşu Mic, 

comuna Peştişu Mic, județul Hunedoara; Proiect: „Înfiinţare reţea de distribuire şi 

racorduri gaze naturale în localitățile Mânerău, Peştişu Mic, Josani, Valea Nandrului, 

Nandru și Almaşu Mic, comuna Peştişu Mic, jud. Hunedoara”; Colectiv: Oana Tutilă, 

Antoniu Tudor Marc;  Perioada: februarie 2020; Beneficiar: Comuna Peştişu Mic. 

8. Sântuhalm, municipiul Deva, județul Hunedoara;  Proiect: „Hală producţie 

şi depozitare, amenajare şi împrejmuire incintă şi organizarea execuţiei”, Sântuhalm, 

mun. Deva, jud. Hunedoara; Colectiv: Nicolae Cătălin Rişcuţa, Antoniu Tudor Marc; 

Perioada: aprilie 2020: Beneficiar: S.C. DHS BabyS.R.L. Deva,  

9. Certeju de Sus, județul Hunedoara; Proiect: „Înfiinţare reţea de distribuţie 

şi racorduri gaze naturale în comuna Certeju de Sus, jud. Hunedoara; Colectiv: 
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Romică Pavel, Antoniu Tudor Marc; Perioada: mai 2020; Beneficiar: Comuna Certeju 

de Sus. 

10. Gelmar, comuna Geoagiu, județul Hunedoara; Proiect: „Realizare heleşteu 

pentru irigaţii”, sat Gelmar, com. Geoagiu, jud. Hunedoara; Colectiv: Romică Pavel, 

Antoniu Tudor Marc; Perioada: iunie 2020; Beneficiar: Comuna Geoagiu.  

11. Zăvoi, comuna Sălaşu de Sus, județul Hunedoara; Proiect: „Înfiinţare 

plantaţie de afini”, sat Zăvoi, comuna Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara; Colectiv: 

Antoniu Marc; Perioada: iulie 2020; Beneficiar: S.C. Bio Berries Retezat S.R.L. Paroş. 

12. Bretea Mureşană, comuna Ilia, județul Hunedoara; Proiect: „Realizare 

heleşteu prin extragerea agregatelor minerale”, sat Bretea Mureşană, com. Ilia, jud. 

Hunedoara; Colectiv: Nicolae Cătălin Rişcuţa, Antoniu Tudor Marc; Perioada: august 

2020; Beneficiar: S.C. Melkart ProdimpexS.R.L. Deva.  

13. Râpaș, comuna Turdaș, județul Hunedoara; Proiect: „Construire grajd”; 

Colectiv: Romică Pavel, Antoniu Tudor Marc, Costin Daniel Țuțuianu, Ioan Alexandru 

Bărbat, Ioana Barbu; Perioada: august 2020. 

14. Almaşu Sec, comuna Cârjiţi, județul Hunedoara; Proiect: „Locuinţă 

familială P+1, împrejmuire, anexe şi amenajare incintă”, sat Almaşu Sec, comuna 

Cârjiţi, jud. Hunedoara; Colectiv: Antoniu Tudor Marc; Perioada: august 2020; 

Beneficiar: Jurj Alin. 

15. Peștișu Mare, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara; Proiect: 

„Extinderea rețelelor de canalizare în localitatea Peștișu Mare”, județul Hunedoara; 

Colectiv: Costin Daniel Țuțuianu, Ioana Lucia Barbu; Perioada: ianuarie 2020; 

Beneficiar: S. C. APA PROD S.A. 

16. Județul Hunedoara; Proiect: „Reabilitare drumuri județene pentru 

dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural 

al județului Hunedoara – DJ 687G:  DN 68 (TOTEȘTI) – HĂȚĂGEL – DENSUȘ – ȘTEI 

– DJ 687D – TRONSON DE REABILITAT: DN 68 (TOTEȘTI) – HĂȚĂGEL – DENSUȘ - 

ȘTEI; KM 0+000 – KM 14+000”, județul Hunedoara; Colectiv: Costin Daniel 

Țuțuianu; Oana Cornelia Tutilă; Perioada: ianuarie 2020; Beneficiar: U.A.T. Județul 

Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara. 

17. Județul Hunedoara; Proiect: „Reabilitare drumuri județene pentru 

dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural 

al județului Hunedoara – DJ 685:  DN 68 (CÂRNEȘTI) – OSTROV – OSTROVU MIC – 

CLOPOTIVA – CABANA GURA ZLATA – BARAJ RETEZAT – CABANA ROTUNDA – 

TRONSON DE REABILITAT: DN 68(CÂRNEȘTI) – BARAJ RETEZAT; KM 0+000 – KM 

33+200”, județul Hunedoara; Colectiv: Costin Daniel Țuțuianu; Oana Cornelia Tutilă; 

Perioada: ianuarie 2020; Beneficiar: U.A.T. Județul Hunedoara, Consiliul Județean 

Hunedoara. 

18. Josani, comuna Peștișu Mic, județul Hunedoara; Proiect: „Construire 

locuință cu regim de înălțime parter și garaj”, comuna Peștișu Mic, sat Josani, județul 

Hunedoara; Colectiv: Costin Daniel Țuțuianu, Ioana Lucia Barbu; Perioada: ianuarie, 

martie 2020; Beneficiar: Dănălache Vasile. 
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19. Josani, comuna Peștișu Mic, județul Hunedoara; Proiect: „Construire 

locuință unifamilială cu regim de înălțime P+M și împrejmuire”, comuna Peștișu Mic, 

sat Josani, județul Hunedoara; Colectiv: Costin Daniel Țuțuianu, Ioana Lucia Barbu; 

Perioada: octombrie 2020; Beneficiar: Oancea Neculai. 

20. Simeria, oraș Simeria, județul Hunedoara; Proiect: „Amplasare containere 

pentru amenajare grădiniță, F.N.”, localitatea Simeria, sat Simeria Veche, județul 

Hunedoara; Colectiv: Costin Daniel Țuțuianu, Ioana Lucia Barbu; Perioada: 

octombrie 2020; Beneficiar: Sfâru Gheorghe. 

21. Silvașu de Sus, oraș Hațeg, județul Hunedoara; Proiect: „Construire 

biserică Silvașu de Sus”; Colectiv: Romică Pavel. 

22. Pui,  comuna Pui, județul Hunedoara; Proiect: „Construire locuință 

individuală”; Colectiv: Romică Pavel. 

23. Deva, județul Hunedoara; Proiect: „Construire locuință unifamilială”, Deva, 

strada Granitului, județul Hunedoara; Colectiv: Romică Pavel.  

 

- Supraveghere arheologică 

1. Hunedoara – Călan, judeţul Hunedoara; Colectiv: Bodó Cristina 

(responsabil științific), Ioan Alexandru Bărbat, Ionuț Cosmin Codrea; Perioada: 

martie-aprilie; Proiect:„Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (KM 13 

+ 050 – KM 22 + 791)”, jud. Hunedoara - între KM 17+660 – 18 +205; Beneficiar: 

Consiliul Județean Hunedoara. 

2. Costești, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara; Colectiv: Gelu 

Aurel Florea (responsabil științific), Cristina Bodó, Cătălin Cristescu, Gabriela-Liliana 

Gheorghiu, Răzvan Adrian Mateescu; Proiect: „Înlocuirea și amplasarea unor 

acoperișuri temporare pentru turnurile-locuință 1 și 2 din cetatea Costești – 

Cetățuie”, localitatea Costești, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara; Beneficiar: 

Primăria Orăștioara de Sus; Perioadă: iunie 2020 – prezent. 

3. Almaşu Sec, comuna Cârjiţi, județul Hunedoara; Colectiv: Antoniu Tudor 

Marc (responsabil științific), Oana Tutilă; Proiect: „Locuinţă familială P+1, 

împrejmuire, anexe şi amenajare incintă”, sat Almaşu Sec, comuna Cârjiţi, jud. 

Hunedoara; Beneficiar: Jurj Alin; Perioada: august 2020. 

4. Vețel, Herepeia, Leșnic, comuna Vețel, județul Hunedoara; Colectiv: Marius 

Barbu, Mihaela-Maria Barbu; Proiect: „Extindere rețea de apă și canalizare în 

localitățile Vețel, Herepeia, Leșnic, comuna Vețel, județul Hunedoara”; Beneficiar: 

Comuna Vețel; Perioada: mai 2020. 

 5. Deva, județul Hunedoara; Colectiv: Marius Barbu, Mihaela-Maria Barbu; 

Proiect: „Branșament gaze naturale presiune redusă, Mun. Deva, Str. 1 Decembrie 

1918, nr. 22, județul Hunedoara”; Beneficiar: Municipiul Deva – Colegiul Național 

Decebal; Perioada: iunie 2020. 
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 6. Costești, comuna Orăștioara de Sus; Colectiv: Romică Pavel; Proiect: 

„Extindere canalizare menajeră și realizare de racorduri în comuna Orăștioara de 

Sus”; Beneficiar: Comuna Orăștioara de Sus. 

- Diagnostic arheologic intruziv 

1. Peștera Balogu (Szabo Joseph),sat Crăciunești, comuna Băița, județul 

Hunedoara: Colectiv: Ioan Alexandru Bărbat (responsabil științific), Antoniu Tudor 

Marc, Romică Pavel, Nicolae Cătălin Rișcuța; Perioada: 22-31 octombrie 2020. 

 

-Cercetare arheologică preventivă 

1. Ribița, județul Hunedoara, „Biserica ortodoxă Sf. Nicolae”; Perioada: 20 

ianuarie – 20 martie; Responsabil științific: Adrian Andrei Rusu; Colectiv: Ionuț-

Cosmin Codrea, Cristian Roman, Ștefan Georgescu, Florela Vasilescu. 

2. Vețel, com. Vețel, jud. Hunedoara, situl „Vețel – Luncă/În Vie”; Proiect: 

„Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului 

IV Pan – European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, 

Tronsonul 2c: Câmpuri Surduc (Km 528+990 Ex.) – Gurasada, Tronsonul 3: 

Gurasada – Simeria”; Colectiv: Nicolae Cătălin Rișcuța (responsabil științific), Cătălin 

Cristescu, Antoniu Tudor Marc; Beneficiar: C.N. „C.F.R.” SA. Perioada: februarie, iulie 

2020. 

În anul 2020 personalul de specialitate al instituției a fost printre organizatorii 
sau participanţii la o serie de manifestări ştiinţifice naționale și internaționale, 

desfășurate on-line.  

Astfel, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, a organizat on-line sau a fost 
partener la evenimente științificela care au participat cu lucrări specialiștii din diverse 
domenii în funcție de tematica dezbaterii științifice. În cadrul evenimentelor au fost 

prezentate diverse aspecte din cercetarea științifică de profil. Prin existența unor 
astfel de manifestări, s-a demonstrat valoarea activității specialiștilor, precum și 
caracterul științific al instituției Muzeale. 

1. Conferinţa științifică internaţională „Istorie, Cultură şi Cercetare”, 

ediţia a IV-a. 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane , a organizat în perioada 2 - 3 noiembrie 

2020, a IV-a ediţie a conferinţei științifice internaţionale Istorie, Cultură şi Cercetare. 

Conferinţa internaţională a fost organizată fără prezenţă la dezbateri. Specialişti din 

ţară şi străinătate au comunicat organizatorilor materialele ştiinţifice care cuprind 

rezultatele cercetării efectuate în diverse domenii (istorie, antropologie, etnologie, 

filosofie, artă etc). Toate aceste materiale au fost publicate în volumul IV al 

conferinţei, fapt care a permis promovarea informaţiilor ştiinţifice şi în rândurile 

publicului larg prin prezenţa acestui volum în diverse biblioteci din ţară şi străinătate, 

multe articole fiind scrise în limba engleză. 
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2. Simpozionul internațional Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare 

durabilă – PRIOCHEM, ediţia a XVI -a. 

Din cauza măsurilor de prevenire impuse de pandemia de coronavirus,în 

perioada 28-30 octombrie 2020, Simpozionul internațional Prioritățile chimiei pentru 

o dezvoltare durabilă – PRIOCHEM, s-a desfășurat on-line. Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane din Deva are calitatea de partener, în perioada martie 2018 – mai 2021, 

în ˝Proiectul Complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și 

promovarea patrimoniului cultural românesc˝, iar în cadrul acestui proiect a fost 

organizat evenimentul științific de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM. 

Din partea Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva au participat la 

acest eveniment științific deosebit de prestigios, trei specialiștii implicați în acest 

proiect, Popițiu Ioana – șef serviciu, Secția de Restaurare, Investigații, Conservare, 

ing. chimist Beceanu Mihaela – expert restaurator metal și Dan Dorina Liliana – 

analist. 

Între cele 85 de lucrări științifice prezentate în cadrul simpozionului, 

la  Secțiunea a III-a, ˝Chemical engineering enviromental and cultural heritage 

protection˝, specialiștii muzeului devean au prezentat lucrările ˝The Restoration and 

Conservation of a Bronze Artefact (Autori: Popițiu Ioana, Dan Dorina 

Liliana) și Fragment of a Wagon Wheel Hub. Restoration and Conservation˝ (Autori: 

Beceanu Mihaela, Dan Dorina Liliana).  În urma evenimentului științific aceste lucrări 

au fost publicate în revista științifică Proceedings (publicație UE). 

 

3. Expoziție on-line „International Exibition INVENTCOR”. 

În perioada 17-19 decembrie 2020 la Deva, s-au desfăşurat lucrările on-line a 

primei ediţii a „International Exibition INVENTCOR”, organizată de Corneliu Group 

Research-Innovation Association, INVENTCOR Power of the Creative Mind, iar din 

partea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane au participat CS III dr. habil. Dumitru-

Cătălin Rogojanu şi CS I dr. habil. Gherghina Boda, în calitate de coordonatori, cu 

volumul IV „Istorie, Cultură şi Cercetare” la categoria „History and Cultural Studies”.   

Promotor al acestei prime ediţii a „International Exibition INVENTCOR”, a fost 

renumitul inventator Corneliu Birtok Băneasă. Evenimentul educațional non-formal s-

a adresat tuturor categoriilor de vârstă, în cadrul acestuia prezentându-se invenții, 

proiecte de cercetare, produse, programe educaționale, standuri experimentale de 

predare a universităților, institute de cercetare, companii multinaționale și inventatori 

privați. De asemenea, expoziția a inclus şi secţiunile KidsCorner (categoria pentru 

copii), InnovativeART(expoziții de grafică, desen, pictură, portret și mașini clasice), 

precum și prezentări extinse din diverse domenii: inovație, ecologie, sănătate, 

siguranța oamenilor, comunitate, proprietate intelectuală, auto și călătorii. Țările 

participante au fost Bolivia, Brazilia, Canada, Germania, Ungaria, Italia, Coreea, 

Malaezia, Moldova, Maroc, Filipine, România, Suedia şi SUA. 
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În urma participării la prima ediţie a ”International Exibition INVENTCOR”, 

organizată de Corneliu Group Research-Innovation Association, INVENTCOR Power 

of the Creative Mind, în perioada 17-19 decembrie 2020, la Deva, membrii 

Compartimentului de Documentare şi Cercetare în Studii Culturale din cadrul 

Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, CS III dr. habil. Dumitru-Cătălin 

Rogojanu şi CS I dr. habil. Gherghina Boda, au obținut diploma: medalia de aur, în 

calitate de coordonatori, ai volumului IV “Istorie, Cultură şi Cercetare” la categoria 

History and Cultural Studies. 

 De asemenea, în cursul anului 2020 personalul de specialitate al instituției a 

participat la diverse manifestări ştiinţifice naționale și internaționale, desfășurate on-

lineunde au fost prezentate următoarele rapoarte de cercetare și comunicări: 

1. Mar Rey, Corina Ionescu, Ioan Alexandru Bărbat, Lucian Barbu-Tudoran, 

Application of CFE-SEM-EDX and optical microscopy to Neolithic siliceous tools from 

Șoimuș-Teleghi site (Hunedoara County, Romania), Congresul Internațional: 26th 

Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Budapesta, 24-

30 august 2020, desfășurat on-line. 

2. Daniel Malaxa, Mihaela Danu, Alexandra Cabat, Ioan Alexandru Bărbat, 

Luminița Bejenaru,  Farming beginning in southwestern Transylvania (Romania): 

Animals remains and phytoliths from the Early Neolithic site of Șoimuș – Teleghi, 

Congresul Internațional: 26th Annual Meeting of the European Association of 

Archaeologists (EAA), Budapesta, 24-30 august 2020, desfășurat on-line. 

3. Ioan Alexandru Bărbat, Redescoperirea sitului de la Folt-Sub Vii (comuna 

Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara), Sesiunea de comunicări științifice: 

Multiculturalitate și Patrimoniu Istoric în Transilvania, ediția a XII-a, Muzeul Municipal 

„Ioan Raica”, Sebeș, 28 august 2020. 

4. Mihaela Danu, Luminița Bejenaru, Ioan Alexandru Bărbat, Margareta 

Simina Stanc, Începuturile agriculturii pe valea Mureşului: studiu bioarheologic 

privind siturile neolitice de la Șoimuș-Teleghi și Rapoltu Mare-Șeghi (jud. 

Hunedoara), Sesiunea de comunicări științifice: Zilele Academice Ieșene, ediția 

XXXV-a, Antropologia o abordare interdisciplinară, Iași, 16 octombrie 2020, 

desfășurat on-line. 

5. Ionuţ-Cosmin Codrea, Cristina Bodό, Reședinţa fortificată de la Uroi. 

Repere istorice, Sesiunea de comunicări științifice: Multiculturalitate și Patrimoniu 

Istoric în Transilvania, ediția a XII-a, Muzeul Municipal „Ioan Raica”, Sebeș, 28 

august 2020. 

6.Georgeta Deju, 8 august 2020, Săcărâmb (jud. Hunedoara): Simpozionul 

„Protopopul greco-catolic Vasile Coloși, un corifeu al Școlii Ardelene”, ediția a III-a, 

cu comunicarea Cărți care au trecut prin Săcărâmb.  

7. Georgeta Deju, 12 noiembrie 2020, Deva-Cluj-Napoca: Lecție deschisă 

Istorie-Matematică la Școala generală „Octavian Goga” Cluj-Napoca, cu comunicarea 

Matrița de bronz, susținută online pe platforma Microsoft Teams.  
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8.Georgeta Deju, 26-27 noiembrie 2020, Alba Iulia: Sesiunea științificăanuală 

dedicată Zilei naționale a României „Unitate, continuitate și independență în istoria 

poporului român”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu comunicarea  Însemnări de 

pe vechi calendare românești, surse ale microistoriei locale, susținută online pe 

platforma Microsoft Teams.  

9.CS I dr. habil. Gherghina Boda, participare on-line la a VI-a ediţie a 

conferinţei ştiinţifice internaţionale Communication, Context, Interdiciplinarity, 

desfăşurată în perioada 24-25 oct. 2020 la Târgu-Mureş. 

10. CS I dr. habil. Gherghina Boda, participare on-line la conferinţa ştiinţifică 

internaţională Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile 

de mâine, organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei din Chişinău în perioada 22-

23 septembrie 2020.  

11. C.S. III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, participare on-line la 

conferinţa ştiinţifică internaţională în data de 23 May 2020, Târgu-Mureş, The 

International Scientific Conference  Globalization, Intercultural  Dialogue and 

National Identity, 7th edition (GIDNI 7) - „Cultural Security and mantaining National 

Identity”. 

12. C.S. III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, participare on-line la 

conferinţa ştiinţifică internaţională în data de 22-23 septembrie 2020, Chișinău, 

Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine 

ediția a II-a, Dedicată zilelor europene ale patrimoniului - „Patrimoniul cultural: 

factor important în stabilirea unor relaţii interstatale durabile”. 

13.Întalnire anuală  Proiect RO-CHER – Proiect complex multidisciplinar pentru 

monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc 

(Popițiu Ioana, Beceanu Mihaela)  

14. Participare la Salonul Național de Postere ”Conservarea științifică a bunurilor 

culturale” 10 februarie – 5 martie 2020 ( Popițiu Ioana, Beceanu Mihaela, Bogdan 

Luminița, Gheară Daniela). 

15. Participare la workshop-ul “Common RDI Programme for Complex Project 

50PCCDI/2018 (RO-CHER)”, București, 28 octombrie 2020. (on-line) (Beceanu 

Mihaela, Popițiu Ioana). 

16. Simpozionul internațional „Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă” 

PRIOCHEM – Ediția XVI, Secțiunea 3 – Inginerie chimică, protecția mediului și a 

patrimoniului cultural”, București, 28-30 octombrie 2020. (on-line)( Beceanu Mihaela, 

Popițiu Ioana) 

În anul 2020, rezultatele cercetării științifice au fost valorificate prin publicarea 

unor cărți, articole şi studii în reviste de specialitate, după cum urmează: 

Anuarul științific Sargetia, Acta Musei Devensis, cu tradiție îndelungată, 

(apărută în anul 1937) a fost editat în 2020 și a ajuns la numărul XI Seria Nouă, 

cuprinzând articole din domenii: Arheologie, Istorie, Istoria Culturii, Numismatică, 
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Etnografie, Recenzii și Note de Lectură, de o înaltă calitate științifică, trecute prin 

filtrul unei comisii alcătuită din specialiști recunoscuți național și internațional. 

Alături de Anuarul Muzeului, în anul 2020 au fost publicate următoarele volume: 

- Volum: „Din activitatea Societății de Istorie și Arheologie a comitatului 

Hunedoara” (Autor: Cristina Bodό); 

- Volumul IV: „Istorie, cultură şi cercetare” (Autori: Gherghina Boda și 

Dumitru-Cătălin Rogojanu). 

 

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse: 

 

Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare, 
Muzeul are următoarele funcţii principale: 

- constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea 
patrimoniului muzeal; 

- cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea 

patrimoniului muzeal; 

- punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi 
recreerii. 

În anul 2019 strategia activităţii cultural-ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice 

şi Romane a constat în următoarele direcţii de acţiune: 

- valorificarea expoziţională a patrimoniului arheologic prin expoziţia 
permanentă de arheologie amenajată la Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa; 

- valorificarea expoziţională a colecţiei de ştiinţele naturii prin expoziţia 
permanentă amenajată în Palatul Magna Curia; 

- valorificarea expoziţională a patrimoniului memorialistic prin expoziţiile 

permanente amenajate la Muzeul Memorial „Aurel Vlaicu”, Casa Memorială „Drăgan 
Muntean” şi Casa - Muzeu „Avram Iancu” din Baia de Criş; 

- îmbunătăţirea valorificării patrimoniului propriu şi dezvoltarea relaţiilor de 
colaborare în vederea realizării unui program cuprinzător şi diversificat de expoziţii 

temporare; 

- diversificarea activităţilor cultural educative prin iniţierea unor programe şi 
proiecte educaţionale în spiritul unei noi deschideri către publicul beneficiar; 

- protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural 
mobil şi integrarea în circuitul naţional şi internaţional prin participarea la expoziţii 

itinerante; 
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- îmbogăţirea calitativă a activităţii de cercetare ştiinţifică şi de valorificare 
acesteia; 

- promovarea permanentă a imaginii muzeului, ca parte componentă a 

valorilor şi tradiţiilor hunedorene; 

- promovarea permanentă a patrimoniului cultural în mediu virtual prin 
intermediul site-ul web al muzeului, a paginii de facebook, mcdrtube (canalul de 
youtube al Muzeului Civilizației Dacice și Romane), site-uri de profil internaționale: 

ViMuseo (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva | ViMuseo) și Museums of the 
World, Google Arts and Culture. 

 

 Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural aflat în 

 gestiunea Muzeului Civilizației Dacice și Romane: 

Opera de protejare a patrimoniului cultural mobil are în vedere ansamblul de 

masuri menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, 

conservarea, asigurarea securităţii, întreţinerea, prepararea, restaurarea şi punerea 

în valoare a patrimoniului muzeal în vederea asigurării accesului democratic la 

cultură şi a transmiterii acestui patrimoniu generaţiilor viitoare.  

În acest sens, în cursul anului 2020, s-a realizat restaurarea şi conservarea 

preventivă curativă de bunuri de patrimoniu, prin laboratorul propriu al instituţiei, 

după cum urmează:  

-Restaurare materiale anorganice: metal - 156 obiecte pe suport metalic 

(bronz, fier, plumb), ceramică- 36obiecte. 

-Restaurare materiale organice - restaurarecarte veche - 2 cărți, pagini carte – 

2069pagini (MCDR).  

Au fost întocmite: 20 fişe de conservare, 84 fişe de restaurare, din care 21 

fișe – ceramică, 60 fișe – metal, 3 fișe – carte veche. 

La acestea se adaugăoperaţiuni de spălare şi curăţare, selectare şi triere a 

materialului arheologic, ceramică şi metal provenit de pe Şantierele arheologice 

sistematice și de salvare susținute de specialiștii Muzeului Civilizației Dacice și 

Romane: Măgura Uroiului, Vețel CFR, Autostradă, Simeria Adălcuțu, Gothatea, 

Cetatea Deva, Bălata, Rapoltu Mare, Grădiştea de Munte, Calea Ferată de mare 

viteză Simeria - Arad 

În cadrul acelorași activități de restaurare și conservare s-au derulat 

operațiuni de dezinfecție în etuvă în mediul de formaldehidă și curățire mecanică 

asupra unor volume de carte veche a bibliotecii. Pe parcursul întregului an 2020 a 

https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
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avut loc supravegherea şi asigurarea microclimatului în depozitele de păstrare a 

patrimoniului şi expoziţii aleinstituției. 

 Protejarea, spațiilor expoziţionale, echipamentelor şi a sediilor 

aparţinând Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane de pe teritoriul judeţului, în cursul 

anului 2020, s-a realizat prin acţiunile de reabilitare a acestora efectuându-se diverse 

lucrări de reparaţii interioare şi exterioare, precum şi cosmetizări exterioare ale 

spaţiului la Complexul muzeal de la Ţebea. 

 Expunerea obiectelor din patrimoniul muzeal se realizeazăprin 

activitatea expoziţională a muzeului atât prin expoziţiile de bază cât şi prin expoziţiile 

tematice temporare. Astfel, există în permanenţă preocuparea ca piesele din 

patrimoniul muzeal să aibe un mediu expoziţional corespunzător, respectându-se în 

acest sens, normele legale în vigoare.  

 Asigurarea condițiilor de pază, securitate și monitorizare 24h/zi a 

patrimoniului cultural aflat în gestiunea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, se 

realizează prin: 

- montarea sistemelor de securitate cu monitorizare 24h/zi prin sisteme video 

și digitale, stocate într-o bază de date; 

- crearea condițiilor de securitate conform legislației în vigoare privind 

obiectele depozitate în depozitul subteran al castelului Magna Curia cât și în 

depozitul aflat la parterul Corpului Administrativ (iluminat, aparatură de măsură a 

umidității în depozite, dulapuri speciale pentru Carte Veche). 

 

 În vederea îndeplinirii funcţiei de cercetare, muzeulefectuează 

cercetări ştiinţifice în domeniul istoriei, arheologiei şi muzeologiei prin investigarea 

monumentelor arheologice, vestigiilor istorice, mărturiilor documentare şi memoriale, 

artistice şi tehnice, păstrate de-a lungul timpului sau descoperite prin cercetări de 

specialitate, semnificative pentru istoria şi cultura naţională cu scopul tezaurizării, 

conservării, dezvoltării colecţiilor muzeale, valorificării lor ştiinţifice şi publice. Sferele 

principale de activitate ale muzeului sunt axate pe: cercetări ştiinţifice în domeniul 

arheologiei, istoriei, muzeologiei; efectuarea săpăturilor arheologice; achiziţionarea, 

colectarea, evidenţa ştiinţifică şi conservarea bunurilor culturale; valorificarea 

ştiinţifică şi publică a patrimoniului; activitatea expoziţională în ţară şi peste hotare; 

elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice şi a materialului de promovarea 

instituţiei. 

Direcţiile principale în domeniul cercetării ale muzeului sunt:  
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- Cercetarea, conservarea, protejarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului 

istorico-cultural în dimensiunile unui dialog naţional şi internaţional; - Cercetarea 

problemelor majore ale muzeologiei contemporane în context local, regional, 

internaţional;  

- Sistematizarea, documentarea ştiinţifică a colecţiilor de patrimoniu, 

dezvoltarea şi perfecţionarea permanentă a sistemului informaţional, a Bazei de date 

a patrimoniului muzeal;  

- Valorificarea publică a colecţiilor muzeale prin expunere, organizând 

demersuri expoziţionale naţionale şi internaţionale. Direcţiile de cercetare 

nominalizate sunt dictate de nivelul de cunoaştere şi cercetare a unor probleme de 

istorie, muzeologie şi arheologie; de necesitatea cercetării şi promovării permanente 

în plan naţional şi internaţional a valorilor culturale pe care le posedă muzeul, de 

utilitatea asigurării unui dialog ştiinţific continuu cu comunitatea ştiinţifică din ţară şi 

de peste hotare. 

 

 Includerea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane în circuitul 
cultural național și european. 

 Participarea la manifestări științifiice naționale și 
internaționale, desfășurate on-line: 

 În cursul anului 2020, specialiștii muzeului au participat la 12 manifestări 
naţionale şi internaţionale desfășurate on-line,unde au fost prezentate 16 comunicări 
și rapoarte de cercetare. 

 Participarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane încolaborare cu 
instituții muzeale, universitare și a administrației publice locale și centrale la proiecte 
cu finanțare locală, guvernamentală și europeană: 

-Proiectul Ruta Împăraţilor Romani care face parte din proiectul mai larg 

Rute culturale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării, proiect aprobat în cadrul 
cererii de proiecte a Comisiei Europene (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) „Trans-
national cooperation projects on European Cultural Routes” şi care are ca obiectiv 

principal diversificarea ofertei turistice europene şi creşterea vizibilităţii zonei Dunării 
inferioare şi de mijloc ca o destinaţie atractivă şi durabilă, prin dezvoltarea unei rute 

culturale în Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia. În 2015, Ruta Împăraţilor Romani, 
alături de Ruta dunăreană a vinului, din care fac parte 12 regiuni viticole, a fost 
certificată ca şi rută culturală europeană a Consiliului Europei. Colaborarea între 

partenerii proiectului a continuat şi în anul 2020. 

- Proiectul Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. 
Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din 
Munţii Orăştiei, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, linia de proiecte 

PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, al cărui 



50 

partener este și Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Obiectivul principal al 
proiectului este promovarea patrimoniului UNESCO prin scanarea, restaurarea 

digitală și contextualizarea artefactelor și monumentelor dacice din Munții Orăștiei, 
iar printre obiectivele specifice se numără digitizarea a 500 de artefacte, 
reconstituirea virtuală a unor edificii dacice, realizarea unui muzeu virtual on-line 3D 

dedicat civilizației dacice din Munții Orăștiei, realizarea unui catalog care să cuprindă 
produsele culturale dezvoltate în cadrul proiectului. Prin acest proiect a fost 
achiziţionată aparatură în sumă de 655.000 lei. În anul 2016 acest proiect a fost 

finalizat, sens în care au fost amenajate şi dotate cu mobilier expoziţional un spațiu 
expozițional multimedia, constituit din trei încăperi, capabil să găzduiască expoziții 

mixte (real și virtual), în cadrul muzeelor partenere din proiect. Acest proiect are o 
sustenabilitate pe o perioadă de 5 ani, sens în care se va derula până în anul 2021.  

- Proiectul complex multidisciplinar pentru monitorizarea, 
conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc 

(RO-CHER). 

Proiectul este finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Finanțarea este nerambursabilă și nu 
impune o contribuție financiară proprie a partenerului. Pentru Muzeul Civilizaţiei 

Dacice şi Romane finanțarea este în cuantum de 500.000 lei.   

Parteneri: Agenția Spațială ROSA, ICECHIM București, Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia, Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară București.  

Perioada de implementare a proiectului este martie 2018 –  mai 2021.  

Activitățile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane se regăsesc în 

subproiectele componente din cadrul proiectului complex, respectiv: 

- Subproiect 1 – „Monitorizarea obiectivelor din patrimoniul cultural cu ajutorul 
tehnologiilor spaţiale”. Crearea unui serviciu pilot pentru evaluarea și monitorizarea 
permanentă a stării de conservare a obiectivelor din patrimoniul cultural românesc, 

inclusiv UNESCO. Participarea în acest proiect implică din partea Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane asigurarea suportului pentru identificarea problemelor cu care se 

confruntă patrimoniul național, evaluarea produselor generate prin intermediul 
tehnologiilor satelitare, etc. 

- Subproiect 2 – Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltarea de 
materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural. Fiind un proiect de 

aplicare a unor tehnologii avansate, activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane sunt de confirmare şi testare a materialelor propuse, pe artefacte simulate 
în condiţii de laborator. 

- Subproiect 4 – „Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii actuale 

de reconstrucţie digitală”. Proiectul este de promovare a patrimoniului cultural iar 
activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane sunt de promovare, 
participare la workshop-uri şi manifestaţii organizate de Consorţiu, eventual de 

găzduire şi organizare a unora dintre ele.   
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- Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic 
Ardeu – „Cetăţuie”, com. Balșa, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2015 – 

2020, finanţat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, buget local și 
sponsorizări. 

- Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic 
Micia, com. Vețel, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2017 – 2020, finanţat de 

Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

- Proiect de cercetare arheologică sistematică Cetățile Dacice din 
Munții Orăștiei(Sarmizegetusa Regia) perioada de derulare 2017 – 2020, finanţat 
de Ministerul Culturii și Identității Naționale și cofinanțat în anul 2020 de către 

Consiliul Județean Hunedoara prin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

- Proiect de cercetare arheologică sistematică situl arheologic 
prioritar Ulpia Traiana Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, 

perioada de derulare 2016 – 2021, finanţat de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale. 

- Proiect de cercetare arheologică sistematică Uroi – Măgura 
Uroiului, perioada de derulare 2015 – 2020, finanţat de Ministerul Culturii și 

Identității Naționale. 

- Proiect de cercetare arheologică sistematică în comuna Rapoltu 
Mare – La Vie, judeţul Hunedoara, perioada de derulare 2013 – 2024. 

- Proiect de cercetare arheologică sistematică Covasna – Cetatea 
Zânelor, judeţul Covasna, perioada de derulare 2019 – 2022. 

- Proiect de cercetare arheologică sistematică în interiorul și în 

arealul Peșterii Cioclovina cu Apă, comuna Boșorod, judeţul Hunedoara, 
perioada de derulare 2019 – 2021. 

- Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” în municipiul 
Orăștie, Poarta de intrare către Cetățile Dacice, județul Hunedoara. 

Scopul realizării proiectului constă în conectarea celor două capitale dacice și 

romane prin intermediul acestui spațiu expozițional. Comasarea patrimoniului 
cultural imobil al Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie cu patrimoniul 

arheologic descoperit în ultimii 50 de ani în cadrul sitului arheologic Grădiştea de 
Munte - Sarmizegetusa Regia și punerea în valoare expozițională la nivelul 
standardelor sec. XXI. De asemenea în viitorul spațiu expozițional vor fi organizate 

depozite pentru păstrare a materialului arheologic. 

Realizarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
durabile a comunității locale: 

- Dezvoltarea turismului cultural în context european, dezvoltarea durabilă în 
zona Orăștiei; 

- Realizarea unor expoziții cu artefacte aparținând civilizației dacice; 
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- Creșterea interesului pentru cultura și civilizația antică; 

- Integrarea acestui muzeu în zona istorică cu vestigii de epocă medievală din 
municipiul Orăștie. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 46/2018, s-a aprobat 

preluarea imobilului „Spital Orăștie” din domeniul public al Municipiului Orăștie în 
domeniul public al județului Hunedoara, în vederea reabilitării și modernizării pentru 
a corespunde noii destinații de sediu pentru Muzeul Civilizației Dacice Orăștie – 

secție a Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 

Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” este finanțat în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, iar implementarea 

acestuia se va realiza în parteneriat de către Consiliului Judeţean Hunedoara și 
Consiliul Local al Municipiului Orăștie. 

- Proiectul E-cultura 

Obiectivul general al proiectului urmărește eficientizarea serviciilor publice 
urmărite de către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin valorificarea 

potențialului IT &C în procesul de digitizare a patrimoniul cultural mobil, în scopul 
creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg. 

Proiectul are două componente principale: 

- Realizarea platformei culturalia.ro 

- Digitalizarea patrimoniului mobil. 

Proiectul implică 29 de instituții din România (19 muzee, 5 biblioteci, Arhiva 
Națională de filme, Societatea Română de televiziune, Societatea Română de 

Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului și vizează următoarele rezultate: 

- 550000 resurse digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României; 

- Platformă informatică de tip bibliotecă digitală și catalog partajat 
(culturalia.ro); 

- 200000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către Europeana, 
biblioteca digitală europeană (europeana.eu). 

Participarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane în cadrul acestui 
proiectconstă în digitizarea de către 5 specialiști din cadrul instituției, a 1500 obiecte 
de patrimoniu mobil, aflate în gestiunea Muzeului. 

 Promovarea unor proiecte proprii cu finanțare locală 

- Proiectul „Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic 

și turistic/centrul cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu. 

 Muzeul Civilizației Dacice și Romane este parte a primei rute europene din 
România, „Ruta Împăraților Romani” care poate fi considerat punctul de plecare 
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către cercetarea interdisciplinară și formarea profesională îmbinată cu practica în 
teren. 

Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic are ca scop 

atragerea specialiștilor din mediul academic, universitar și al cercetărilor științifice din 
Europa și lume către cel mai important sit arheologic de epocă romană din România. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 202 din 28 august 2019, s-a 
aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții„Centru 

de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centrul cibernetic” Muzeu 
vechi Constantin Daicoviciu. 

În acest sens, pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, în urma întocmirii 

expertizei tehnice ataşate proiectului cunr. 628/2008 a rezultat faptul că cea mai 
eficientă măsură este demolarea clădirii Muzeului vechi „Constantin Daicoviciu” 
Sarmizegetusa deoarece costurile de reabilitare depăşesc cu mult construirea unei 

clădiri noi. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 232 din 30 
septembrie 2019, s-a aprobat scoaterea din funcțiune în vederea demolării a acestei 
construcții. 

Obiectivul de investiții propus va consta în construirea unei clădiri noi pentru 

crearea de spaţii necesare cercetării arheologice, a unor spaţii de cazare pentru 
cercetători/studenţi, amenajarea unor spaţii de depozitare şi expunere artefacte, 
amenajarea unei parcări atât pentru obiectivul propus cât şi pentru vizitatorii sitului 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

În luna noiembrie 2019 a fost realizat Studiul de fezabilitate (SF) pentru 
obiectivul de investiții „Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și 
turistic/centrul cibernetic - Muzeul vechi Constantin Daicoviciu”, iar cu adresanr. 

302/27.01.2020 această documentație a fost înaintată Consiliului Județean 
Hunedoara în vederea aprobării prin hotărâre.  

De asemenea, în vederea finanțării, obiectivul de investiții „Centru de 
pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centrul cibernetic - Muzeul 

vechi Constantin Daicoviciu” a fost cuprins în Lista de investiții din cadrul proiectului 
de buget al instituției pe anul 2021. 

- Proiectul privind intervenții în regim de urgență pentru punerea în 

siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa 

Vestigiile celor două componente ale forului constau în zidurile perimetrale – 
situate sub cota de călcare a forului – și fragmente din bolți. Sunt singurele spații 

subterane boltite din Forum Vetus, importante nu doar prin funcția antică și rolul în 
compoziția generală, arhitecturală și funcțională a ansamblului, dar și prin 
consistența materială și particularitățile lor constructive. 

Expuse la intemperii, fără nici o măsură de protecție, nici directă, nici 

indirectă, ruinele arheologice nu pot fi conservate. Astfel, cele două spații suferă de 
pe urma unor procese de deteriorare accelerate, care riscă să conducă imediat la 
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prăbușirea fragmentelor de boltă și să deterioreze ireversibil zidurile și detaliile 
arhitecturale – trepte, montanți – ale celor două construcții. 

 Oprirea proceselor de deteriorare se poate realiza prin intervenția de urgență 

– acoperire de protecție, temporară și reversibilă și sprijiniri locale ale structurilor de 
zidărie și fragmentelor de boltă. 

De asemenea, prin intervențiile de conservare și restaurare se va asigura un 
nivel minim necesar de conservare pentru toate vestigiile, prin adoptarea cu 

prioritate a măsurilor de consolidare structurală și conservare a materialelor și 
alcătuirilor istorice. Față de acest palier calitativ minimal, se va urmări adoptarea de 
măsuri de restaurare, protecție și interpretare prin intervenții de arhitectură și 

amenajare, astfel încât efectul final să fie cât mai bun atât în raport cu obiectivul 
conservării pentru generațiile viitoare a sitului arheologic, cât și cu obiectivul 

interpretării și creșterii accesibilității (fizice și intelectuale). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 203 din 28 august 2019, 
s-a aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, 

Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. 

În acest sens, a fost întocmită de către Institutul Naţional al Patrimoniului 
documentația „Studii, Investigaţii interdisciplinare şi DALI, Intervenţii în regim de 
urgenţă privind punerea în siguranţă a obiectivelor Carcer, Aeraria, în situl arheologic 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și predată Muzeului Civilizației Dacice și Romane în 
data de 15.11.2019. Cu adresanr. 301/27.01.2020 această documentație a fost 
înaintată Consiliului Județean Hunedoara în vederea aprobării prin hotărâre. 

Obiectivul de investiții „Intervenții în regim de urgență privind punerea în 

siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa”, a fost cuprinsîn Lista de investiții din cadrul proiectului de buget al 
instituției pe anul 2021. 

- Proiectul expozițional „Ipostaze medievale pe domeniul Cetății 

Regale Deva”  

Proiectul a început în anul 2018 și are ca obiectiv general punerea în valoarea 
a subsolului Magna Curia, iar ca obiective particulare sunt: 1. Lapidarium medieval și 

premodern; 2. Amenajarea unei vinoteci; 3. Lansarea produsului muzeal „Vinul 
Magna Curia”. 

 În anul 2019 a fost realizat conceptul expozițional, care conține: tematica 
științifică, relevee ale spațiilor propuse, realizarea unui circuit coerent de cercetare, 

propuneri de amenajare muzeotehnică, mobilier expozițional, light design, propuneri 
de interactivitate cu vizitatorii mecanică și virtuală, randări pentru fiecare sală de 
expoziție, detalii tehnice și devizul general de cletuieli din care rezultă o calculație de 

preț pentru punerea în operă a conceptului expozițional.  

Acest proiect a fost cuprins în Lista de investiții din cadrul proiectului de buget 
al instituției pe anul 2021. 
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 Continuarea finanțării din bugetul Muzeului Civilizaţiei DaciceșiRomane 
în vederea asigurării semnalizării prin marcarea şi inscripţionarea monumentelor 

istorice, indicarea zonei căilor de acces spre monumentele istorice, situri şi puncte 
muzeale prin panouri indicatoare şi bennere. 

 Asigurarea finanțării din bugetul propriu în funcţie de alocărilebugetare 
repartizate de Consiliul Judeţean Hunedoara, a sumelor necesare desfășurării 

activității de cercetare arheologică sistematică în cadrul siturilor arheologice aflate în 
administrarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, cât și a publicațiilor de 
specialitate. 

 Continuarea demersului întreprins în anul 2018, de obținerea statutului 

de muzeu județean de importanță națională pentru Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane. 
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare 
și/sau de reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 

 

1. Măsuri de organizare internă: 

 

Ca măsuri de reglementare internă menţionăm: 

 - actualizarea Procedurilor operaţionale privind controlul managerial intern 
conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

- modificarea Statului de funcții, a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

În exercitarea atribuţiilor sale managerul instituţiei, în anul 2020 a emis 225 
decizii dintre care, pe perioada absenţei din instituţie a Managerului 13 decizii au 
avut ca obiect delegarea de atribuţii ale Managerului către Director iar 7 decizii au 

avut ca obiect delegarea de atribuţii ale Managerului către șef serviciu. 

În principal, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în domeniul 
financiar şi resurse umane, au fost emise decizii care au vizat:  

- constituirea comisiilor de concurs și soluționare contestații pentru ocupare 
posturi vacante; - constituire comisii evaluare piese - constituirea comisiilor de 

recepţie a serviciilor şi produselor achiziţionate; - constituirea comisiilor pentru 
inventarierea patrimoniului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, - majorări 
salariale; - acordarea sporului de 15% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare 

de muncă; - indemnizației de hrană; vouchere de vacanță - reglementarea efectuării 
muncii suplimentare; - acordarea tranșei de vechime.  

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 

 

În perioada raportată, propunerile privind modificarea unor reglementări 

interne au fost analizate, după caz, în organismele colegiale ale instituției, respectiv 
Consiliul de Administrație și Consiliul științific, fiind aprobate prin hotărârile emise de 
acestea. 

Modificarea unor reglementări interne a intervenit și ca urmare a modificării 

actelor normative ce reglementează domeniul de activitate a instituției.  
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3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere: 

 

 În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul de Administraţie, 

ca organ deliberativ de conducere. Atribuțiile specifice şi domeniului de activitate al 
acestuia sunt stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Hunedoaranr. 259/2019 și sunt următoarele:  

• decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului; 

• aprobă programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi istorice; 

• stabileşte priorităţile în investiţii, aprobă planul de dotări generale şi cel de 
reparaţii capitale şi curente; 

• aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;  

• propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara bugetul anual de 
venituri şi cheltuieli; 

• aprobă Agenda culturală a instituţiei; 

• aprobă planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului; 

• aprobă colaborările muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 

• aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul de funcţii în 

alte instituţii, în condiţiile legii, în situaţia în care programele de lucru 
se suprapun; 

• analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, 

precum şi orice alte măsuri de protejare a publicului şi a bunurilor Muzeului în 
diverse situaţii specifice; 

• analizează şi soluţionează sesizările primite din partea salariaţilor şi care au 
legătură cu condiţiile generale de administrare şi funcţionare a Muzeului; 

• aprobă constituirea de colecţii muzeale pe domenii;  

• propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara taxele de intrare în 

Muzeu, de fotografiere şi filmare şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzările prin 
stand; 

• propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara organigrama, statul de 
funcţii, precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei;  

• aprobă Regulamentul Intern; 

• răspunde de respectarea prezentului regulament, precum şi a oricăror alte 

norme şi normative specifice; 
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• aprobă măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea 
securităţii şi pentru conservarea patrimoniului general al Muzeului şi urmăreşte 

modul de aplicare a lor; 

• aprobă deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului 
Muzeului; 

• aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum 
şi metodologia de organizare a concursurilor, data şi componenţa nominală a 

comisiilor de examinare; 

• aprobă orarul de vizitare a Muzeului pentru public. 

În perioada de referință Consiliul de Administraţie a funcționat și și-a exercitat 
atribuțiile specifice astfel încât s-a întrunit într-un număr de 9 ședințe în care au fost 

emise 17 hotărâri. 

 

 Ca organism colegial, în cadrul instituţiei este organizat şi funcţionează 
Consiliul Ştiinţific, organ de specialitate alcătuit din specialişti de profil, cu rol 
consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, 

colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

Consiliul Ştiinţific sprijină Managerul şi Consiliul de Administraţie în toate 
problemele importante ale desfăşurării activităţii instituţiei iar atribuțiile specifice şi 
domeniului de activitate al acestuia sunt stabilite în Regulamentul de organizare și 

funcționare al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr. 259/2019 și sunt următoarele:  

• Dezbate programele științifice anuale și de perspectivă ale Muzeului, 
propunând măsuri organizatorice, bugete și materiale pentru punerea lor în aplicare; 

sprijinăși alte programe de interes pentru instituție;  

• Avizează programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi istorice; 

• Examinează proiecte muzeologice și formulează aprecieri; 

• Se pronunță asupra ponderilor și activităților instituției și specialiștilor săi în 
domenii de importanță majoră ca: orientarea cercetărilor de teren și noile achiziții de 

bunuri de patrimoniu, starea colecțiilor și măsurilor ce se impun, diversitatea 
modalităților de valorificare a patrimoniului de obiecte, date și informații, formarea 
profesională a personalului, tematica tipăriturilor și publicațiilor, relații de 

specializare, congrese, cercetări în echipe cu cercetători străini etc.; 

• Avizează bunul de tipar pentru toate tipăriturile apărute sub egida muzeului; 

• Face evaluări periodice asupra contribuției compartimentelor și specialiștilor 
acestora la dezvoltarea vieții științifice, cultural, economice și organizatorice a 
muzeului; 
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• Se pronunță asupra atribuțiilor incluse în fișele de post ale personalului de 
specialitate al muzeului; 

• Analizează, aprobă sau respinge planul editorial al anuarului Sargeţia; 

• Propune numărul de posturi de cercetători, pe funcții și grade profesionale; 

• Propune Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetători 

științifici; 

• Aprobă conținutul probelor de concurs pentru posturile de cercetători 
științifici; 

• Se pronunță asupra direcțiilor și planurilor de cercetare ştiinţificăși în privința 
organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale 

(Legea Muzeelor și colecțiilornr. 311/2003, Art. 28 alin.1). 

• Se pronunţă asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi prin avizarea 
acestora favorabil sau nefavorabil, hotărând în acest sens. 

În perioada de referință Consiliul Ştiinţific a funcționat și și-a exercitat 

atribuțiile specifice astfel încât s-a întrunit într-un număr de 13 ședințe în care au 
fost emise 19 hotărâri. 

Nu au existat modificări ale limitelor de competenţe în cadrul conducerii în 
anul 2020. 

 

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, 

cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancționare): 

 

• fluctuația personalului din instituție: 

În cursul anului 2020, în cadrul instituției nu au fost cazuri de încetare a 
contractului individual de muncă și nu au avut loc noi angajări. 

• LISTA NOMINALĂ CU PARTICIPANȚII LA CURSURI ÎN ANUL 2020 

 Nr. crt. Denumire curs Numele participant 

1 

Finalizare curs de competență profesională 

pentru transport  rutier de persoane 
MANAGER TRANSPORT (COR- 132454) 

ȘTEFAN CĂLIN-IONEL 

 

• EVALUAREA PERSONALULUI DIN INSTITUȚIE: 

Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, potrivit prevederilor legale în 

materie, au fost efectuate 80 de evaluări pentru personalul instituției. 
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 CONCURSURI 

Nr.crt. Numele şi prenumele 
candidatului 

Funcția pentru care 
candidează 

Locul de muncă 

1. FERENCZ IOSIF-VASILE Cercetător Ştiinţific II 

Secția de Marketing și Relații cu 
Publicul 

 
 PROMOVAREA PERSONALULUI DIN INSTITUȚIE ÎN ANUL 2020  

Nr. 

Crt. 

Numele şi Prenumele Funcţia /Gradul pentru care s-a 

susţinut examenul de promovare 

Locul de muncă 

1. PANTEA DIANA LOREDANA 
MUZEOGRAF – 

studii superioare, grad IA 

Secția de Istorie și Artă 

Deva 

 

2. 
BULEA CORINA MARIA 

REFERENT DE SPECIALITATE -  

studii superioare, grad I 

Serviciul  

Resurse Umane, 

Salarizare, Informatică, 

Administrativ 

 
 SANCȚIONARE: 1 caz, AVERTISMENT SCRIS - BODA-GHENA GHERGHINA  

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 
îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor: 

 

Politica manageriala a manifestat o continuă preocupare pentru buna 
gestionare a patrimoniului cultural, pe tot parcursul anului 2020 fiind derulate o serie 

de proiecte și programe ce au vizat următoarele segmente: 

- Restaurare materiale anorganice: metal - 156 obiecte pe suport metalic 
(bronz, fier, plumb), ceramică- 36 obiecte,  

- Restaurare materiale organice - restaurarecarte veche - 2 cărți, pagini carte 

– 2069 pagini (MCDR).  

Au fost întocmite: 20 fişe de conservare, 84 fişe de restaurare , din care 21 
fișe – ceramică, 60 fișe – metal, 3 fișe – carte veche. 

La acestea se adaugă operaţiuni de spălare şi curăţare, selectare şi triere a 
materialului arheologic, ceramică şi metal provenit de pe Şantierele arheologice 

sistematice și de salvare susținute de specialiștii Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane: Măgura Uroiului, Vețel CFR, Autostradă, Simeria Adălcuțu, Gothatea, 
Cetatea Deva, Bălata, Rapoltu Mare, Grădiştea de Munte, Calea Ferată de mare 

viteză Simeria - Arad 
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În cadrul acelorași activități de restaurare și conservare s-au derulat 
operațiuni de dezinfecție în etuvă în mediul de formaldehidă și curățire mecanică 

asupra unor volume de carte veche a bibliotecii. Pe parcursul întregului an 2020 a 
avut loc supravegherea şi asigurarea microclimatului în depozitele de păstrare a 
patrimoniului şi expoziţii ale instituției. 

În cursul anului 2020 au fost întocmite 8 dosare privind propuneri de clasare 

bunuri de patrimoniu în categoria Tezaur, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Nr. adresa 
înaintare 

și data 

Total 
dosare 

Număr piese 
propuse 

pentru 
categoria 
Tezaur 

Domeniul Fișe 
întocmite 

de 

Bunuri 
expertizate 

de 

1 Nr. 1047 din 
09.03.2020 

5 5 Arheologie 
(Statui Menhir) 

Rișcuța 
N.C. 

Pescaru A. 

2 Nr. 5976 din 16 

decembrie 2020 

3 3 Arheologie 

(Cercei Micia) 

Tutilă 

O.C. 

Pescaru A. 

 

• La nivelul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane sunt constituite 50 de 
colecţii care au fost inventariate la termenele prevăzute în legislaţia în domeniu în 

vigoare, după cum urmează: 

NR. 
CRT 

DENUMIRE COLECTII 
NR. 

PIESE 
VALOARE 
COLECŢII 

GESTIONAR 
DATA 

INVENTARIERII 

1 
COLECTIA AMFIBIENI SI 

REPTILE 
1790 18,28 

CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

2 
COLECTIA COLIOPTERE 

DEVA 
30579 325,50 

CARABET 

DORIN 
29.03.2019 

3 
COLECTIA IMPRESIUNI 

FOLIARE FOSILE 
531 17,83 

CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

4 
COLECTIA LEPIDOPTERE 

DEVA 
10913 6.729,11 

CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

5 
COLECTIA MAMIFERE 

DEVA 
128 15,57 

CARABET 

DORIN 
29.03.2019 

6 
COLECTIA MOLUSTE 

ACTUALE DEVA 
2492 63, 80 

CARABET 

DORIN 
29.03.2019 

7 
COLECTIA MOLUSTE 

FOSILE DEVA 
1731 577,34 

CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

8 
COLECTIA MINERALOGIE 

DEVA 
1083 4.590,96 

CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

9 
COLECTIA 

NEVERTEBRATE DEVA 
53 0,73 

CARABET 

DORIN 
29.03.2019 

10 COLECTIA PASARI 571 10,89 
CARABET 
DORIN 

29.03.2019 
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11 COLECTIA PESTI 134 1,61 
CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

12 
COLECTIA VERTEBRATE 

FOSILE I DINOZAURI 
DEVA 

1782 2.050,65 
CARABET 

DORIN 
29.03.2019 

13 
COLECTIA VERTEBRATE 
FOSILELE II DINOZAURI 

DEVA 

2020 24, 81 
CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

14 
COLECȚIA BOTANICA 

DEVA  
11672 1.676,10 

CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

15 
BIBLIOTECA STIINTELE 

NATURII DEVA 
4556 3.570,58 

CARABET 
DORIN 

29.03.2019 

16 COLECTIA ARHEOLOGIE 31 608.360,00 
STANCESCU 

ROXANA 
08.07.2020 

17 
COLECTIA ARHEOLOGIE 

SARMIZEGETUSA 
32706 1.094.158,00 

BAESTEAN 
GICA 

30.11.2020 

18 COLECTIA ARME 316 183.570,23 
TUTUIANU 

COSTIN 
PRELUNGIRE 
31.03.2021 

19 
COLECTIA MEDIEVALA 

DEVA(INEL) 
1 30,00 

TUTUIANU 
COSTIN 

PRELUNGIRE 
31.03.2021 

20 
COLECTIA ARTA 

DECORATIVA 
510 180.588,58 

PANTEA 

DIANA 
17.11.2020 

21 COLECTIA ARTA GRAFICA 289 47.614,50 
PANTEA 
DIANA 

17.11.2020 

22 COLECTIA ARTA PICTURA 810 1.104.424,15 
PANTEA 
DIANA 

17.11.2020 

23 COLECTIA SCULPTURA 37 96.400,00 
PANTEA 

DIANA 
17.11.2020 

24 COLECTIA CARTE VECHE 79 285.041,00 
PAPP 

VIOREL 
INV. 2021 

25 
CARTE VECHE 
NECLASATA- 

RESTAUR.CEASLOV 

2 7.050,00 
PAPP 

VIOREL 
INV 2021 

26 
CASA MEMORIALA 
CRISAN-CUSTODIE 

83 845,00 
DUSAN 
CECILIA 

16.06.2020 

27 
COLECTIA ETNOGRAFIE 

SI ISTORIE BRAD 
1370 34.991,88 

DUSAN 
CECILIA 

16.06.2020 

28 
COLECTIA LAPIDARIUM- 

SUBSOL 
94 815,11 

URECHEAT 

GRIGORE 
31.03.2021 

29 
COLECTIA LAPIDARIUM -

EXPOZITIE DEVA 
369 442.321,00 

URECHEAT 
GRIGORE 

31.03.2021 
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30 
COLECTIA ARHEOLOGIE 

DEVA 
7265 133.275,43 

URECHEAT 
GRIGORE 

31.03.2021 

31 COLECTIA EFEMERIDE 1371 758,00 
RUS MARIUS 
– GABRIEL  

30.06.2019 

32 
COLECTIA ISTORIE 

CONTEMPORANA 
12.1667 33.487,00 

RUS 
MARIUS- 
GABRIEL 

30.06.2019 

33 
COLECTIA ISTORIE 

MODERNA 
2947 88.387,00 

RUS 
MARIUS- 
GABRIEL  

30.06.2019 

34 COLECTIA ISTORIE MEDIE 106 4.310,00 
RUS MARIUS 
- GABRIEL 

30.06.2019 

35 
BUST HOREA, CLOSCA SI 

CRISAN 
1 1,00 

RUS 

MARIUS- 
GABRIEL 

30.06.2019 

36 COLECȚIA PIPE  695 891,00 

RUS 

MARIUS- 
GABRIEL 

12.02.2019 

37 
COLECTIA ETNOGRAFIE 

ORASTIE-CUSTODIE 
2045 33,56 

BOGDAN 
IUSTINA 

22.03.2018 

Inv. 2021 

38 
COLECTIA ETNOGRAFIE 
SI INSTALATII ORASTIE 

2867 48.227,26 
BOGDAN 
IUSTINA 

22.03.2018 

Inv. 2021 

39 
COLECTIA ICOANE PE 

STICLA SI LEMN ORASTIE 
70 44.206,15 

BOGDAN 

IUSTINA 

22.03.2018 

 Inv. 2021 

40 
COLECTIA ISTORIE SI 
ARHEOLOGIE ORASTIE 

2901 6.304,86 
BOGDAN 
IUSTINA 

22.03.2018 

 Inv. 2021 

41 
COLECTIA NUMISMATICA 

ORASTIE 
1287 1.312,51 

BOGDAN 
IUSTINA 

22.03.2018 

 Inv. 2021 

42 
COLECȚIA ICOANE PE 

STICLĂ ȘI LEMN ORĂȘTIE 
70 44.206,15 

BOGDAN 
IUSTINA 

22.03.2018 

Inv. 2021  

43 
COLECȚIA BIBLIOTECA 

DOC. ORĂȘTIE 
4708 1.288,39 

BOGDAN 

IUSTINA 

22.03.2018 

Inv. 2021 

44 
COLECTIA LAPIDARIUM 

DEVA 
108 25.102,99 

MITAR 
CRISTINA 

Prelungire inv. 
31.03.2021 

45 COLECTIA MEDALISTICA 270 24.131,50 
STROIA 

ADRIAN 
12.11.2020 

46 
COLECTIA NUMISMATICA 

DEVA 
17788 1.604.779,32 

STROIA 
ADRIAN 

12.11.2020 

47 COLECTIA TEZAUR 141 131.678,00 
STROIA 
ADRIAN 

12.11.2020 
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48 
COLECTIA MEMORIALA 
CASA A.IANCU(BAIA DE 

CRIS) 

107 3.858,00 
OPRISA 

MARIOARA 
14.05.2020 

49 
COLECTIA MEMORIALA 

AUREL VLAICU 
94 5.008,00 

POPESCU 
ANGELA 

20.05.2020 

50 
COLECTIA CARTE 

CURENTA (BIBLIOTECA 

DEVA) 

28141 370.391,74 
DEJU 

GEORGETA 

02.04.2018 

Inv 2020 

 

Inventarierea, evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a pieselor arheologice 
a continuat şi în anul 2020. 

De asemenea, la nivelul instituţiei s-a realizat inventarierea bunurilor de 

natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, precum şi a elementelor de activ şi 
pasiv ale instituţiei cu ocazia încheierii exerciţiului financiar.  

Anual sunt reanalizate spaţiile deţinute, atât din punct de vedere al 
necesarului impus de evoluţia activităţii instituţiei muzeale, cât şi mai ales ţinând 

cont de prevederile imperative ale legislaţiei actuale în domeniul protejării 
patrimoniului mobil şi imobil. 

În urma acestor analize s-a relevat necesitatea reamenajării şi redimensionării 
spaţiilor de expunere a pieselor care fac obiectul expoziţiilor temporare, de 

depozitare a patrimoniului mobil, a spaţiilor afectate circuitului administrativ şi al 
publicului vizitator, precum şi obligativitatea separării celor trei funcţii, de protejare şi 

conservare a patrimoniului aflat în depozit, circuitul de vizitare şi spaţiile destinate 
birourilor. 

Astfel, în vederea rezolvării spațiilor de depozitare și expunere, începând cu 
anul 2018, prin adresele cunr. 1041/26.02.2018 șinr. 1893/28.03.2018, în anul 2019 

prin adreselenr. 359/18.01.2019, nr. 981/18.02.2019, nr. 1329/07.03.2019 șinr. 
6328/02.10.2019, iar în anul 2020 prin adresa nr.121/14.01.2020, Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane a solicitat Consiliului Județean Hunedoara analizarea și demararea 

procedurilor de negociere privind achiziționarea imoblilului format din clădirea 
fostului Hotel Decebal cât și a terenului aferent acestuia, situate în municipiul Deva, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 37A, aflat în imediata vecinătate a corpului administrativ 

și a clădirii Magna Curia. 

Acţiunile de reabilitare a spaţiilor expoziţionale şi a sediilor aparţinând 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane de pe teritoriul judeţului au constituit și în anul 
2020 o prioritate, de calitatea acestora depinzând și calitatea demersului expozițional 

sau a celorlalte activități, științifice, educaționale sau cotidiene. Astfel, s-au efectuat 
diverse lucrări de reparaţii interioare şi exterioare, precum şi cosmetizări exterioare 
ale spaţiului la Complexul muzeal de la Ţebea.  
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6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 
autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată: 

 

 INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE 
HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA 

NOTA DE CONTROL nr. 2536914/23.06.2020 încheiată cu prilejul controlului 

privind verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor la 

exploatarea instalațiilor aferente construcțiilor. La capitolul II și III au fost 

consemnare următoarele la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva: 

- Conform art. 19 lit d din Legea 307/2006 și art. 18, lit e din Ord. MAI nr. 163/2007 

nu au fost prezentate formularele în original care atestă existența autorizațiilor de 

securitate la incendiu nr. 4311 din 23.08.2007 pentru clădirea Magna Curia Deva și 

nr. 920159 din 01.06.2012 pentru clădirea administrativă din Deva. 

- Conform art. 10 alin 1 din OMAI 138/2015 stingătoarele de incendiu nu se 

controlează cel mult o dată pe lună de către utilizator. 

- Conform Art 81, alin 1 din OMAI 163/2007 nu se execută verificarea lunară a 

fiecărui corp de iluminat de siguranță pentru evacuarea persoanelor și pentru 

marcarea  hidranților interiori de incendiu 

- Personalul angajat la cetățile dacice de la Blidaru și Piatra Roșie nu au fost instruiți 

în domeniul situațiilor de urgență.   

- Conform art 63 alin 1, alin 2 și Art 81, alin 2 din OMAI 163/2007 se exploatează 

prelungitoare electrice pentru racordarea  unor consumatori care suprasolicită 

circuitele instalației electrice. 

MĂSURILE LUATE PENTRU REMEDIEREA NEREGULILOR consemnate și transmise 

către I.S.U. „IANCU DE HUNEDOARA“ cu adresa 1392/12.03.2019 : 

- În urma solicitării către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de 

Hunedoara”, s-a primit un exemplar al autorizațiilor de securitate la incendiu nr. 

4311 din 23.08.2007 pentru clădirea Magna Curia Deva și nr. 920159 din 01.06.2012 

pentru clădirea administrativă din Deva. 

- Conform art. 10 alin 1 din OMAI 138/2015 a fost desemnată persoana responsabilă 

cu controlul stingătoarelor la interval de cel mult o lună. 

- Conform Art 81, alin 1 din OMAI 163/2007 a fost desemnată persoana responsabilă 

cu verificarea lunară a fiecărui corp de iluminat de siguranță pentru evacuarea 

persoanelor și pentru marcarea  hidranților interiori de incendiu. 

- Personalul angajat la cetățile dacice de la Blidaru și Piatra Roșie a fost instruit în 

domeniul situațiilor de urgență. 

- S-au montat prize în vitrinele expoziționale de la Secția Orăștie . 

NOTA DE CONTROL nr. 4808/20.10.2020 încheiată cu prilejul controlului 

efectuat de IPJ Hunedoara și ISU Hunedoara privind verificarea respectării măsurilor 
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pentru prevenirea răspândirii SARS COV-2. Nu au fost consemnate neconformități și 

nu au fost dispuse măsuri de remediere. 

 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA 

NOTA DE CONTROL nr. 84743/24.08.2020 încheiată cu prilejul controlului 

privind verificarea respectării măsurilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Ordinului comun nr. 

3577/2020/MMPS privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-COV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de 

muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă și 

ale HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și 

măsurile ce se aplică pe perioada acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID -19. Nu au fost consemnate neconformități și nu au fost 

dispuse măsuri de remediere. 

NOTA DE CONTROL nr. 86508/23.11.2020 încheiată cu prilejul controlului 

privind verificarea respectării măsurilor prevederilor Legii 55/2020 actualizată și Legii 

319/2006. Nu au fost consemnate neconformități și nu au fost dispuse măsuri de 

remediere. 
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D. Evoluția situației economico-financiare a instituției: 

 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanțul contabil al perioadei raportate: 

 

- Situaţia economico-financiară a instituţiei 

Situaţia financiară furnizează date despre situaţia patrimoniului la finele anului 
2020, precum şi situaţia plăţilor efective şi a cheltuielilor efective, a creditelor 
angajate şi a celor bugetare individuale. Situaţia financiară este întocmită în 

conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi completată ulterior, 
OMFP nr. 629/2009, OMFP nr. 3265/2019, OMFP nr. 1/2020, OMFP nr. 

3155/15.12.2020 cuprinzând Normele metodologice privind încheierea exercițiului 
bugetar 2020. 

- Execuţia bugetară a perioadei raportate 

• bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

                                                                                                   -lei - 

 Aprobat Realizat Încasat De Încasat 

TOTAL VENITURI 8.019.500 7.647.777 7.618.351 29.500 

Venituri proprii 1.257.500 885.777 856.351 29.500 

Subvenţii 6.762.000 6.762.000 6.762.000      - 

   

Comparativ cu perioada anterioară, situaţia realizării veniturilor este redata in 

tabelul de mai jos: 

- lei - 

Categorii 
Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

Prevăzut 

2020 

Realizat 

2020 

1. Venituri totale, din care: 8.532.500 8.101.638 8.019.500 7.618.351 

- venituri proprii 1.020.000 967.677 1.257.500 856.351 

- subvenţii 7.512.500 7.133.961 6.762.000 6.762.000 

 

Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte 
încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; alte cheltuieli; proiecte cu 

finanţare; cheltuieli de capital) 
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Bugetul total al instituţiei este divizat pe următoarele capitole bugetare:  

a).bugetul cheltuieli de personal – include cheltuieli salariale în bani (salarii de 
bază, indemnizaţii, sporuri), cheltuieli salariale în natură (vouchere de vacanță) și 

contribuţia asigurătorie pentru muncă;  

b).bugetul de cheltuieli pentru bunuri şi servicii – include cheltuieli legate de 
întreţinere și funcționare, bunuri de natura obiectelor de inventar, reparaţii curente, 
deplasări, cărţi şi publicaţii, pregătire profesională, protecţia muncii, alte cheltuieli cu 

bunuri şi servicii;  

c).bugetul de alte cheltuieli – include cheltuieli legate de acţiunile cu caracter 
ştiinţific și social-cultural; sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate; 

d).bugetul proiectelor finanţate – include cheltuieli legate de realizarea 

proiectului complex cu titlul „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, 
conservarea, protecția si promovarea patrimoniului cultural românesc” - Acronim RO-
CHER – finanţare de la bugetul de stat; 

e).bugetul cheltuielilor de capital – prevăzut conform anexelor de la buget 

Situaţia realizării bugetului de cheltuieli, pe subcapitole bugetare, se prezintă 

astfel:  

Nr. 
crt. 

Subdiviziune bugetară 
Credite 

bugetare    

(mii lei) 

Plăți 
aprobate 

(mii lei) 

Plăți 
efectuate 

(mii lei) 

Procent(%) 
plăți 

realizat 

 TOTAL 8.019,50 7.618,35 7.618,35 100% 

I Cheltuieli de personal, 
din care: 

5.680,00 5.545,46 5.545,46 
100% 

 - chelt. salariale în bani și 
natură 

5.555,00 5.426,07 5.426,07 
100% 

 - contribuţia asig.de 

muncă 

125,00 119,39 119,39 
100% 

II Cheltuieli pentru bunuri 
şi serv. 

1.947,50 1.770,45 1.770,45 
100% 

III Alte cheltuieli 172,00 113,39 113,39 100% 

IV Proiecte cu finanţare 220,00 189,05 189,05 100% 

V Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Comparativ cu perioada anterioară, situaţia realizării bugetului de cheltuieli 

este redată în tabelul de mai jos: 

 

- lei - 
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Categorii 
Prevăzut 

2019 

Realizat 

2019 

Prevăzut 

2020 

Realizat 

2020 

1.Cheltuieli totale, 
din care: 

8.532.500 8.101.638 8.019.500 7.618.351 

- cheltuieli de 
personal 

5.188.500 4.902.443 5.680.000 5.545.467 

- cheltuieli de 
funcţionare 

2.868.500 2.758.263 2.119.500 1.883.834 

- cheltuieli de 

dezvoltare 
475.500 440.932 220.000 189.050 

 

 

 

- date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată 
 

Programul Denumirea proiectului 
Devizul 

estimat 
(lei) 

Devizul 

realizat 
(lei) 

Program 

manifestări 
ştiinţifice de tipul 

sesiunilor, 

simpozioanelor și 
conferințelor 
naționale și 

internaționale 

Conferinţa științifică 

internaţională Istorie, Cultură şi 
Cercetare. 

0 0 

Program expoziţii 

temporare 

 Exponatul lunii 0 0 

Expoziție de ceramică a artistei 
Geanina Luminița Vataman 

0 0 

„Neutral” - Expoziţie aniversară de 
pictură 

500 490,37 

„Magna …Caricaturia” 2000 1951,49 

„140 de ani de la înființarea 
Societății de Istorie și Arheologie a 
Comitatului Hunedoara” 

2500 980 

„Poezia frunzei” - Expoziția de 
fotografie 

0 0 
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„Restituiri istorice” 
Obiecte restaurate în Laboratorul de 

restaurare al MCDR  în anul 2020 

1000 504,80 

„Producția ceramică în Munții 
Orăștiei” 

3500 3500 

Salonul de iarnă – Ediția a IV-a 500 500 

Program 
evenimente 

cultural 
educaţionale 

Comemorarea eroului național 

Avram Iancu (Amenajarea 

Complexului de monumente Țebea)  
7300 

7190,39 

 

 

Proiectul „Spurius, ghidul tău virtual” 2000 2000 

„Noaptea muzeelor”:Brad 100 0 

„Noaptea muzeelor”: Deva 9000 9000 

Program editorial 

Revista Sargetia anuarul Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane; 

25352 25350 

Volum: „Din activitatea Societății de 

Istorie și Arheologie a comitatului 
Hunedoara” 

6000 6000 

„Istorie, Cultură şi Cercetare” - 
volumul IV 

7000 7000 

 

- Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei pentru anul 
2020 este de 11, 24%. 

 Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 
categorii de tarife practicate 

- bilete intrare muzeu: 494,76 mii lei; 

- vânzare material publicitare: 77,63 mii lei; 

- taxă foto si filmare: 0,45 mii lei; 

       - contracte de cercetare arheologică, istorică: 79,85 mii lei;  

- taxă închiriere spaţiu expoziţional: 0,00 mii lei; 

- Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 
veniturilor (%); 

• În anul 2020 veniturile proprii realizate au fost în sumă de 885.777 lei. 
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- Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

Angajaţii instituţiei(personal de specialitate, administrativ şi de întreţinere) sunt 
plătiţi din bugetul aprobat de Consiliul Judeţean Hunedoara.  

Indicatori economici privind cheltuielile de personal prevăzuţi şi realizaţi: 

Buget total 
aprobat 
(mii lei) 

Cheltuieli de 
personal 

aprobat 
(mii lei) 

Cheltuieli de 
personal 

realizat 
(mii lei) 

Ponderea 
în cadrul 
bugetului 

Media 

cheltuielilor 
pe angajat 

pe an 

(mii lei) 

Venitul 

mediu brut 
lunar pe un 

angajat 

(mii lei) 

8.019,50 5.680,00 5.547,36 69,17% 68,49 5,78 

 

În anul 2020 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.  

 Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%);Gradul de acoperire 
a salariilor din subvenţie este 100%. 

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, 
conform criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 

 

 Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 
Perioada 
evaluată 

1. 

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

La încheierea exercițiului financiar a anului 2020, rezultă o 

cheltuială pe beneficiar, după cum urmează: 

Subvenție 6.762.000 lei + venituri 856.351 lei – cheltuieli de 
capital 0,00 lei: nr.total de beneficiari 141.718 (din nr.total de 
141.718, beneficiari virtuali sunt 92.823)= 53,76 lei 

01.01.2020 -
31.12.2020 

2. 

Fonduri nerambursabile atrase 189.050 lei – Proiect complex 

multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția si 
promovarea patrimoniului cultural romanesc(RO-CHER) 

01.01.2020 -
31.12.2020 

3. Număr de activităţi educaţionale = 32 desfășurate on-line 
01.01.2020 -
31.12.2020 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) = 696 
01.01.2020 -

31.12.2020 

5. Număr de beneficiari neplătitori = 92.872 
01.01.2020 -
31.12.2020 

6. Număr de beneficiari plătitori = 48.846 
01.01.2020 -

31.12.2020 
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7. 

Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvenţa medie 
zilnică 

Număr de expoziții = 12 cu frecvenţă lunară (Exponatul lunii) şi 

trimestrială 

01.01.2020 -

31.12.2020 

8. 
Număr de proiecte/acţiuni culturale = 18 la sediu și 152 
desfășurate on-line 

01.01.2020 -
31.12.2020 

9. Venituri proprii din activitatea de bază = 652.481 lei 
01.01.2020 -

31.12.2020 

10. 
Venituri proprii din alte activităţi – surse atrase – Proiect RO-
CHER = 203.870 lei 

01.01.2020 -
31.12.2020 
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E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin proiectul de management: 

 

Se realizează prin raportare la: 

 

Viziunea managerială a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane s-a concentrat 

în jurul unor axe prioritare și care vor fi dezvoltate pe toată perioada de 
management, respectiv, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 
imobil și mobil, precum și a patrimoniului arheologic aflat în gestiunea instituției; 

cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; 
creşterea vizibilităţii publice a muzeului în România și încurajarea de colaborări 
menite să promoveze patrimoniul cultural atât la nivel național cât și internațional.  

În ansamblu, programul de activitate al Muzeului Civilizației Dacice și Romane, 

urmăreşte permanent eficientizarea, prin diversificare şi îmbunătăţiri calitative şi 
cantitative ale activităților, a viziunii strategice a instituției în privința protejării, 

conservării și promovării patrimoniului cultural muzeal.  

 

2. Misiune: 

 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane reprezintă o instituţie multifuncţională, 
cultural - ştiinţifică de tip socio-uman, fundamentat pe temeiuri ştiinţifice cu 
următoarele funcţii: de cercetare, protejare şi dezvoltare a patrimoniului, de 

administrare, conservare, restaurare, educaţională sau comunicativă prin punerea în 
valoare a patrimoniului muzeal. 

Misiunea muzeului este organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice 

fundamentale şi aplicative în domeniile muzeologiei, istoriei, arheologiei, etnografiei, 
prin investigarea vestigiilor istorice, monumentelor arheologice, mărturiilor 
documentare şi memoriale, artistice şi tehnice, păstrate de-a lungul timpului sau 

descoperite prin cercetări de specialitate, semnificative pentru istoria şi cultura 
naţională, cu scopul tezaurizării, conservării şi completării colecţiilor muzeale, 
valorificării lor ştiinţifice, expoziţionale şi instructiv-educative. 

În prezent, muzeul este unul dintre dinamicii operatori culturali şi educaţionali 

din ţară, prin multitudinea şi importanţa expoziţiilor temporare, prin creşterea 
ponderii activităţilor conexe acestora cât şi celor dedicate expunerii de bază. 

În orizontul următoarei perioade de management, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romaneurmăreşte să-şi păstreze, prin prestigiul profesional, rolul de reper în mediul 

1. Viziune: 
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cultural, atât hunedorean cât şi naţional, ţinând deopotrivă cont de numărul 
turiştilor, atât români cât şi străini. 

În consecință, se impune dezvoltarea unor proiecte cu o majoră valoare 

culturală şi implicit educaţională. În acest sens, preocuparea dominantă rămâne 
dezvoltarea colecţiilor prin includerea unor piese cu valoare naţională şi 
internaţională deosebită (prin donaţii, achiziții), interesul pentru adaptarea expunerii 

permanente şi a manifestărilor cu caracter temporar la standardele moderne din 
domeniu, editarea de materiale de popularizare în limba engleză, franceză, germană 
şi maghiară (ghiduri, cataloage, monografii, pliante, vederi), precum şi dezvoltarea şi 

diversificarea parteneriatelor externeale instituţiei. 

Prin întreaga sa activitate desfăşurată pe parcursul anului 2020, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva a urmărit promovarea valorilor cultural-artistice 

ale arealului hunedorean, atâtpe plan intern cât şi pe plan internaţional. Beneficiind 
de prestanţa pe care o oferă situarea sa printre instituţiile muzeale cu vechime din 
Transilvania şi din ţară, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a desfăşurat în 

permanenţă o susţinută activitatea de cercetare, concretizată prin publicarea de 
cărţi, studii, articole, materiale publicitare, a desfăşurat o intensă activitate de 
conservare, restaurare, protejare, valorificare şi îmbogăţire a propriului patrimoniu 

material, atât prin piesele găsite în urma săpăturilor arheologice, cât şi prin donaţii 
sau recuperări ale unor bunuri patrimoniale.  

Pentru a îndeplini misiunea muzeului şi a-şi atinge scopurile propuse pe anul 
2020, politica managerială a Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romanea urmărit în detaliu 

dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe o comunicare eficientă atât în 
interiorul instituţiei, cât şi în exteriorul acesteia, comunicarea fiind modalitatea 
esenţială prin care rezultatele muncii unui colectiv pot fi diseminate în societate. Alte 

direcţii urmărite de echipa managerială a muzeului au fost cele care au privit 
îmbunătăţirea parametrilor de calitate a tuturor activităţilor instituţiei, diversificarea 
eficientă a produselor culturale şi publicitare oferite publicului vizitator, promovarea 

instituţiei prin toate modalităţile şi căile de publicitate, dezvoltarea continuă a 
relaţiilor comunitare şi inter-instituţionale, protejarea, conservarea şi restaurarea 

patrimoniului propriu în vederea punerii lui în valoare în cadrul expoziţiilor şi a 
publicaţiilor, dezvoltarea laturii educative a muzeului prin intermediul acţiunilor 
desfăşurate, motivarea şi promovarea personalului în conformitatea cuactuala 

legislaţie. 

De asemenea, din misiuneaMuzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane rezultă și 
cercetarea arheologica ce se desfășoară conform legislației în vigoare și se 
materializează prinîntocmirea unui raport de cercetare arheologică preventivă care 

conţine propunerea specialiştilor cu privire la protecţia vestigiilor descoperite sau, 
după caz, emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică a suprafeţei 
cercetate. 
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În cursul anului 2020Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a încheiatContracte 
de descărcare de sarcină arheologică după cum urmează: 

Nr. 

crt 

Nr. și dată 

contract 
Beneficiar Obiectiv Tip serviciu 

Suma 

(lei) 

1 1/ 09.01.2020. 

 

COMUNA 

SÎNTĂMĂRIA - 

ORLEA 

realizare rețele  de 

apă și apă uzată în 

localitatea Vadu, 

comuna Sântămăria – 

Orlea, județul 

Hunedoara 

evaluare 

teoretică 

240 

2 2/13.01.2020 SC APA PROD 

SRL 
 

extindere a rețelelor 

de canalizare în 
Peștișu Mare, județul 
Hunedoara”  

evaluare 

teoretică 

420 

3 3/13.01.2020 WAREHOUSES  
DE PAUW 
ROMÂNIA S.R.L.  

 

P.U.Z - WDP Industrial 
Park Deva 

diagnostic 

arheologic 

intruziv 

(evaluare de  

teren) 

3.200 

4  4/16.01.2020 D-NUL VANA 
EVLAVIE 

DANIEL 

anexă a exploatației 
agricole, împrejmuire 

evaluare 

teoretică 

120 

5  7/06.02.2020 COMUNA 
PEȘTIȘU MIC, 

înființare rețea de 
distribuție și racorduri 

gaze naturale în 
localitățile Mănerău, 
Peștișu Mic, Josani, 
Valea Nandrului, 

Nandru și Almașu Mic, 
Comuna Peștișu Mic, 
județul Hunedoara 

evaluare 

teoretică 

960 

6 8/12.02.2020 BREB  RALUCA 
MARINA P.F.A. 

 

construire pensiune 
agroturistică în 

localitatea Dăbâca, 
comuna Toplița, 
județul Hunedoara 

evaluare 

teoretică 

330 

7 10/14.02.2020  E – 
DISTRIBUȚIE 
BANAT S.A. 

ZONA MT/JT 
DEVA 

L.6210/2016 
Modernizare PTA Zona 
MT/JT Deva, ob. PTA 

3446 Spital Ilia 
 

supraveghere 

arheologică 

50 

+ 

pontaj 

8 11/17.02.2020 U.A.T. COMUNA 

BRETEA 

ROMÂNĂ  

canalizare menajeră în 

comuna Bretea 
Română,  satele 
Bretea Română și 

Vîlcele, județul 
Hunedoara 

supraveghere 

arheologică 

Confor

m 

pontaj  
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9 12/21.02.2020 S.C. SCORPIO 
POWER S.R.L.  

anexă a exploatației 
agricole 

cercetare 
arheologică 

preventivă 

100 

10 13/21.02.2020 D-NUL 
DĂNĂLACHE 

VASILE  

construire locuință cu 
regim de înălțime , 

parter și împrejmuire 

evaluare 
teoretică 

420 

11 16/09.03.2020 S.C  DELGAZ 

GRID S.A.  

 

înlocuire conductă și 

branșamente gaze 
naturale presiune 
redusă, în localitatea 
Deva, str. O. Goga, 

Aleea Magnoliei,      
Bld. Iuliu Maniu, str. 
Andrei Șaguna, str. 

Avram Iancu, Bld. 1 
Decembrie 1918, jud. 
Hunedoara 

supraveghere 

arheologică 

8000 

12 40/03.04.2020. S.C. DHS BABY 

S.R.L. 

hala producție și 
depozitare, amenajare 
și împrejmuire incintă 

și organizarea 
execuției 

evaluare 

teoretică 

480 

13 42/23.04.2020 COMUNA VEȚEL extindere rețea de 
apă și canalizare în 
localitățile Vețel, 
Herepeia și Leșnic 

comuna Vețel, județul 
Hunedoara 

supraveghere 

arheologică 

2.800 

14 45/11.05.2020 S.C. 

TRANSPORTE 

SPEDIZIONE 

MOBILE S.R.L. 

construire locuință de 
serviciu și racordare la 
utilități ” executat în 
comuna Șoimuș, sat 

Balata, județul 
Hunedoara 

evaluare 

teoretică 

240 

15 46/11.05.2020 COMUNA 

CERTEJU DE 

SUS, 

înființare rețea de 
distribuție și racorduri 
gaze naturale în 

comuna Certeju de 
Sus,Județul 
Hunedoara 

evaluare 

teoretică 

960 

16 49/11.06.2020 D-NUL POPESCU 

PETRU -ȘTEFAN 

construire locuință 
individuală și 
împrejmuire 

evaluare 

teoretică 

180 

17 50/22.06.2020 S.C. MIRA MON 

PRESTCOM 

S.R.L. 

branșament gaze 
naturale presiune 
redusă” executat în 

Mun. Deva, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 
22,  județul 
Hunedoara. 

supraveghere 

arheologică 

800 
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18 52/08.07.2020 S.C RDS 
TRANSLEMN 

S.R.L 

amenajare sistem de 
irigații 

evaluare 

teoretică 

480 

19 53/13/07.2020 Comuna 

Orăștioara de 

Sus 

modernizare 
infrastructură rutieră 

în comuna Orăștioara 
de Sus 

evaluare 

teoretică 

660 

20 54/13.07.2020 E-DISTRIBUȚIE 

BANAT – ZONA 

MT/JT DEVA 

LEEI 127/2018 
modernizare le jt și 
securizare grupuri de 

măsură în municipiul 
Orăștie, zona PT 
20018, str. N. iorga, 

N. Bălcescu, G 
Coșbuc, O. Goga, 
zona PTZ2001, str. 

Cetății, zona PTZ2171, 
str. Stadionului și 
zona PTS2118, str. 

Dacilor – Centru Vechi 

supraveghere 

arheologică 

4.000 

+  

pontaj 

21 55/ 20.07.2020. 

 

S.C. 

BIOBERRIES 

RETEZAT S.R.L., 

înființare plantație de 
afin în satul Zăvoi, 

com. Salașu de Sus, 
județul Hunedoara 

evaluare 

teoretică 

240 

22 58/04.08.2020 S.C. Melkart 

Prodimpex 

S.R.L., 

realizare heleșteu prin 
extragerea 
agregatelor minerale 

diagnostic 

arheologic 

2.000 

23 59/04.08.2020 D-NUL JURJ 

ALIN 

locuință familială p+1, 

împrejmuire și 
amenajare incintă 

evaluare 

teoretică 

90  

24 60/05.08.2020 PAROHIA 

ROMÂNĂ UNITĂ 

CU ROMA 

GRECO 

CATOLICĂ – 

SILVAȘU  DE 

SUS 

construire biserică 

Silvașu de Sus 
evaluare 

teoretică 

90 

25 61/13.08.2020 D-nul Seplecan 

Gheorghe 

construire Garaj diagnostic 

arheologic 

600 

26 62/17.08.2020 D-NUL JURJ 

ALIN 

construire locuință 
unifamilială cu regim 

de înălțime P și 
împrejmuire 

supraveghere 

arheologică  

600 

27 63/19.08.2020 D-NUL CODAN 

CORNEL 

construire locuință 

individuală cu regim  
de înălțime (P+1), 
împrejmuire 

proprietate 

evaluare 

teoretică 

240 
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28 65/27.08.2020 D-NUL GHILA 

CRISTIAN EMIL 

lotizare teren în 
vederea construirii de 

locuințe individuale 
(șase), împrejmuire 
proprietate și 

racorduri la utilități 

evaluare 

teoretică 

120 

29 66/02.09.2020 S.C. ORANGE 

ROMÂNIA S.A. - 

S.C.  A.C.T. – 

Antrepriză de 

Construcții  și 

Telecomunicații 

S.R.L. 

instalare cablu fibră 
optică între TI0182 

Bejan și BB Oro Bejan 

evaluare 

teoretică 

240 

30 69/22.09.2020 Parohia 

Evanghelică 

Simeria 

restaurarea și 
reabilitarea Bisericii 
Reformate din Rapoltu 
Mare 

cercetare 

arheologică 

preventivă 

16.800 

31 70/22.09.2020 Parohia 

Evanghelică 

Simeria, 

restaurarea și 
reabilitarea Bisericii 

Reformate din Rapoltu 
Mare 

supraveghere 

arheologică 

2.800 

32 71/23.09.2020 S.C. RCS & RDS 

S.A. 

tronson de fibră 
optică pentru inter-
conectarea localităților 

Deva, jud. Hunedoara 
și Făget, jud. Timiș - 
Sector: Municipiul 

Deva – Limita 
administrativă cu 
județul Timiș” 

supraveghere 

arheologică   

1. 600 

33 72/23.09.2020 D-nul Ștefan 

Dan–Alexandru 

casă  parter cu garaj 
și piscină  

diagnostic 

arheologic 

300 

34 73/06.10.2020 D-NUL DÂNCOV 

MIHAI 

construire locuință, 
parter + masardă, 
garaj, anexă, racord la 

utilități și împrejmuire 

evaluare 

teoretică 

360 

35 75/09.10.2020 D-NUL OANCEA 

NECULAI 

construcție casă  P + 
M 

evaluare 

teoretică 

300 

36 76/02.11.2020 D-NUL SFÂRU 

GHEORGHE 

amplasare containere 
pentru amenajare 

grădiniță 

evaluare 

teoretică 

420 

37 77/02.11.2020 C.N.C.A.F. 

Minvest S.A 

Deva 

Raport privind starea 
de conservare a 

patrimoniului Muzeului 
Aurului Brad 

starea de 

conservare a 

patrimoniului 

Muzeului 

Aurului Brad 

4.800  
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38 78// 09.11.2020 D-NUL SASU 

NARCIS 

locuință familială și 
împrejmuire 

evaluare 

teoretică 

60 

39 82/21.12.2020 D-NUL LUCOIU 

CORNEL PETRU 

construire pavilion evaluare 

teoretică 

60 

40 83/23.12.2020 E-DISTRIBUȚIE 

BANAT – ZONA 

MT/JT DEVA 

modernizare LEA 
20KV IMO- Zăvoi – AX 

spre Simeria 

evaluare 

teoretică 

1.440 

 

 

3. Obiective (generale și specifice): 

 

Direcţia principală de acţiune a Muzeului Civilizației Dacice și Romane trebuie 
să fie aceea de a-şi pune în valoare cât mai eficient potenţialul său de păstrător al 

patrimoniului, precum şi de valorificare a acestuia. Muzeul trebuie să fie o instituţie 
dinamică, ce oferă servicii variate şi adaptate cererii publicului, dar şi în acord cu 
funcţiile specifice, în spiritul valorilor istorice, spirituale şi artistice, locale şi naţionale. 

În activitatea sa curentă Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romaneare în vedere 

următoarele obiective strategice:  

- dezvoltarea patrimoniului muzeal prin formele caracteristice de constituire a 
patrimoniului muzeal: cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu semnificaţie artistică 
şi documentară de profil; 

- asigurarea evidenţei şi clasării patrimoniului cultural aflat în administrare în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul deţinut; 

- punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin 
intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor culturale şi 
educative, a publicaţiilor ştiinţifice şi de popularizare, prin organizarea unor sesiuni 

ştiinţifice, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.; 

- cercetare fundamentală şi aplicată, conform programelor anuale de 
activitate, cu scopul de a cunoaşte istoria, tradiţiile şi cultura populară din judeţul 

Hunedoara şi pentru a identifica monumente şi obiective reprezentative ale culturii 
materiale şi spirituale; 

- menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţiile 
nonguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi 

foruri naţionale de profil; 
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- menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea 
nevoilor şi aşteptărilor, în scopul orientării programelor culturale şi de punere în 

valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea; 

- stimularea participării locuitorilor judeţului la cunoaşterea şi revitalizarea 
activităţilor culturale şi atragerea generaţiei tinere la aceste activităţi; 

- folosirea judicioasă a resurselor şi a logisticii muzeale în cadrul unui 
management instituţional realist şi performant. 

 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management: 

 

Politicile culturale au ca prioritate atât stabilirea direcției și obiectivelor în 
domeniul culturii la nivel național, cât și asigurarea accesului societății la serviciile 
culturale oferite de instituțiile prestatoare. Eficiența sistemului de management este 

o prima condiție pentru sporirea calității și accesului la servicii culturale.  

Strategia europeana introduce noțiunea de industrie culturală, care include o 
linie economică, sau o linie „de alternativă economică” pentru promovarea și 
democratizarea producției culturale și a distribuției acesteia, precum și o abordare 

mai popular liberală a finanțării activităților culturale. Industriile culturale reprezintă 
acele activități care vizează în primul rând bunurile simbolice, bunuria căror valoare 

economică principală este derivată din valoarea lor culturală. Această definiție clasică 
a industriei culturale include mass - media, film, edituri, muzică, design, arhitectură, 
new media, precum și „arte tradiționale”– arta vizuală, artizanat, teatru, muzica de 

teatru, concerte, concerte de performanță, muzee și galerii – toate acele activități 
care sunt eligibile pentru finanțare din fonduri publice ca „arta”.  

În anul 2020, politica managerială a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, a 
trebuit să uzeze de mai multe strategii de dezvoltare. Una dintre acestea a fost cea 

de comunicare internă şi externă, comunicarea fiind modalitatea esenţială prin care 
rezultatele muncii unui colectiv pot fi diseminate în societate. Alte direcţii urmărite de 
echipa managerială a Muzeului au fost cele care privesc îmbunătăţirea parametrilor 

de calitate a tuturor activităţilor instituţiei, diversificarea eficientă a produselor 
culturale şi publicitare oferite publicului, promovarea instituţiei prin toate modalităţile 
şi căile de publicitate, dezvoltarea continuă a relaţiilor comunitare şi inter-

instituţionale. Dezvoltarea laturii educative a Muzeului prin intermediul acţiunilor 
desfăşurate, motivarea şi promovarea personalului în conformitatea cu actuala 
legislaţie. 

Strategia culturală este definită prin proiectarea (planificarea) pe termen 

mediu şi lung a dezvoltării durabile a sectorului cultural, ţinându-se cont de 
capacităţile proprii şi de evoluţia mediului economic (piaţă, concurenţă, tehnologie). 

Strategia culturală, în mod concret, îmbină cultura cu managementul general. 
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Concurenţa intra şi extra instituţională culturală, mai ales în sectorul cultural 
de stat şi cel public, trebuie considerată ca dezirabilă şi chiar necesară, pentru 

asigurarea calităţii procesului, produselor şi serviciilor în domeniu. Forţele 
concurenţiale în strategiile culturale locale se găsesc, însă şi în interiorul unui 
domeniu cultural, fie el de stat, fie el privat, precum şi în domenii culturale diferite. 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane are următoarele obiective: 

- să îndeplinească sarcinile care îi revin, conform legislaţiei în vigoare, în 

calitate de muzeu provincial; 

- să susţină formarea continuă a personalului, în scopul dobândirii 
competenţelor necesare utilizării tehnicii moderne şi să faciliteze activităţile de 

cercetare;  

- să-şi consolideze rolul de centru de educaţie permanentă, prin încheierea 
unor parteneriate cu alte instituţii de cultură, şcoli, licee, ONG-uri, asociaţii etc.; 

- să organizeze, conform agendei culturale, activităţi pentru comunitatea pe 
care o deserveşte, care să contribuie la mai buna percepţie a rolului muzeului în 

cadrul comunităţii;  

- să diversifice, cantitativ şi calitativ, oferta de servicii pentru vizitatori, care să 
permită accesul lărgit la informaţii, atât pe cale tradiţională, cât şi electronică;  

- să promoveze şi să consolideze imaginea şi rolul muzeului în cadrul 
comunităţii, prin abordarea unei politici de marketing şi publicitate eficiente;  

- să extindă cooperarea intermuzeală, cu muzee din ţară şi străinătate, în 

vederea atragerii de noi resurse informaţionale şi a includerii în contextul profesional 
al muzeelor româneşti şi europene; 

- să ofere noi produse şi servicii culturale 

- să atragă noi surse de finanţare, necesare modernizării serviciilor şi spaţiilor 
muzeului. 

 

5. Strategie și plan de marketing: 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

Muzeul este o instituţie permanentă, aflată în serviciul societăţii și al 
dezvoltării sale, deschisă publicului și care face cercetări cu privire la mărturiile 
materiale legate de om și de mediul său, le achiziţionează, le conservă, şi mai ales, 

le expune, în scopul studiului, al educaţiei și al delectării. 

Astfel, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane are în gestiune patrimoniu cultural 
imobil, mobil și arheologic: 
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 - Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a 
patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în 

raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extracultură, în această 
categorie se află monumentele istorice, ansamblurile şi siturile istorice; 

- Patrimoniul cultural mobil cuprinde bunurile culturale mobile clasate în 
categoria Fond - care cuprinde bunurile culturale de valoare deosebită, şi în 

categoria Tezaur- care cuprinde bunurile culturale de valoare excepţională; 

 - Patrimoniul arheologic ca fiind ansamblul bunurilor arheologice format din: 
siturile arheologice ce cuprind vestigii arheologice, precum și terenurile cu potenţial 
arheologic reperat, ce cuprind bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor 

umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite. 

În ultimele decenii, comunicaţia de marketing a înregistrat o evoluţie 
spectaculoasă, câştigându-şi meritatul loc de componentă de bază a activităţii de 

marketing, contribuind, alături de celelalte resurse proprii ale instituţiei, la succesul 
final.  

Comunicarea devine o punte de legătură între instituţie şi mediul său  
de marketing.Comunicarea de marketing constituie unul dintre vectorii care permit 

instituţiei să acţioneze în vederea realizării propriilor obiective. Politica de preţ, 
politica de produs şi politica de distribuţie influenţează şi sunt influenţate la rândul 
lor de politica de comunicaţie. Acestea alcătuiesc politica de marketing, inclusă în 

politica globală a instituţiei. Arta, ca şi spiritualitatea, nu pot fi considerate simple 
reprezentanţe ale termenului generic de „marfă”. Valorile culturale vizează orizonturi 
ale frumosului, ale binelui moral, ale cunoaşterii şi spiritualităţii, motiv pentru care 

evaluarea „produsului” muzeal devine o sarcină dificilă. Serviciile muzeale reprezintă 
o componentă a serviciilor culturale – activităţi prestate în beneficiul consumatorilor 
de cultură, cu sau fără participarea lor directă, cu scopul de a le împlini anumite 

nevoi şi a le produce satisfacţiile aşteptate de ei.  

Marketingul muzeal poate fi abordat ca: - un sistem de metode şi acţiuni care 
asigură investigarea necesităţilor societăţii și publicului larg în ce privește serviciile 

muzeului şi posibilităţile optime de satisfacere a acestor necesităţi cu mijloace de 
activitate muzeală; - un mijloc de obţinere a concordanţei şi echilibrului între funcţiile 
socioculturale specifice muzeului şi cerinţele pieţei culturale. Marketingul este o 

activitate practică, o tehnologie specială care ajută la rezolvarea problemelor reale. 
Aplicat în cadrul unui muzeu, marketingul respectă principiile, strategiile şi 
instrumentele generale ale domeniului. Ceea ce diferă este scopul urmărit: realizarea 

misiunii culturale, sociale şi educative a muzeului în condiţii optime, în primul rând în 
beneficiul publicului specific, ca şi al societăţii sau comunităţii pe care muzeul 
respectiv le slujeşte. Cu ajutorul metodelor şi instrumentelor de marketing un muzeu 

poate atinge o serie de obiective vitale pentru buna desfăşurare a activităţii, cum ar 
fi: atragerea unui public numeros şi variat, realizarea şi punerea la dispoziţia 
publicului a celei mai potrivite oferte culturale, atragerea de fonduri şi realizarea 

unor parteneriate pe termen lung.  

Spre deosebire de marketingul instituţiilor comerciale, marketingul muzeal 
atrage surse financiare pe două căi: - direct, din contul vinderii mărfurilor şi 
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serviciilor muzeale; - mediat (indirect), din atragerea resurselor externe – alocaţiilor 
de la buget, granturi, sponsorizări, donaţii etc. Aceste surse sunt utilizate pentru 

realizarea unor programe culturale şi educaţionale. Ambele forme ale marketingului 
muzeal sunt strâns legate una de alta: cu cât este mai cunoscută şi apreciată în 
societate instituţia muzeală, importanţa ei socială, cu atât sunt mai mari posibilităţile 

de obţinere a resurselor financiare din afară. Marketingul muzeal are două direcţii 
strategice: - prezentarea şi promovarea muzeului şi a activităţii lui; - prezentarea şi 
promovarea serviciilor şi mărfurilor concrete oferite de muzeu. Schimbările care au 

loc astăzi în societate ne arată clar că trebuie să ne schimbăm şi noi, şi muzeele 
noastre, trebuie să ne orientăm la nevoile publicului. Este actuală oportunitatea 

diversiicării surselor de finanţare, prin sporirea ofertei de servicii cu plată. Sursele de 
venituri într-un muzeu pot fi foarte diverse: - taxa de intrare în muzeu; - manifestări 
culturale şi ştiinţifice speciale; - servicii de cercetare arheologică; - organizarea unor 

cursuri speciale pentru diverse categorii de public; - darea în chirie a spaţiului 
muzeal; - magazinul muzeului; - granturi; - donaţii şi contribuţii voluntare. 
Marketingul joacă un rol primordial în supravieţuirea şi dezvoltarea oricărui muzeu. 

Dar „muzeul care a hotărât să aplice politici de marketing urmează, în primul rând, 
să rezolve două probleme importante: să devină un loc atractiv pentru public şi să 
convingă publicul să intre în muzeu”. Altfel spus, pentru a implementa politici de 

marketing, trebuie să asigurăm calitatea publică a muzeului. Este o sintagmă 
introdusă în 1996 de cunoscutul muzeolog Kenneth Hudson. Prin aceasta se înţelege 
măsura în care muzeul satisface nevoile şi dorinţele vizitatorilor săi, faptul că 

„muzeul oferă un cuantum de satisfacţie mărit vizitatorului, crescându-i bunăstarea 
psihică şi morală. Calitatea publică înseamnă de fapt un set de calităţi ce fac din 
muzeu o instituţie agreată, dorită, vizitată de public” 

Funcționarea unui muzeu este determinată într-o măsură considerabilă de 

către mediul social în care se găsește. De aceea, muzeele trebuie să ocupe o poziție 
clară în societate. Pentru managementul strategic, relația dintre instituţie și societate 

este esențială. Managementul strategic pentru un muzeu înseamnă să poți cântări 
bine atunci când ai de-a face cu dileme precum atingerea unui număr mare de 
vizitatori față de administrarea colecțiilor, a da lovitura cu o expoziție temporară față 

de cercetarea științifică. 

Schimbările ce apar în concepţia despre managementul strategic sunt legate 
de viziunea în schimbare despre om, despre muncă și despre societate.  

În ceea ce priveşte publicul, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane are o 
misiune specifică şi care include scopuri la nivel educativ, cultural, dar și de 

cercetare ştiinţifică. Îndeplinirea acestor roluri se face prin oferirea către public, în 
totalitatea sa sau pe categorii precis delimitate, a unor produse/servicii specifice. 
Produsul muzeal principal constă în prezentarea colecţiei permanente, expoziţiile 

temporare, programele educative, activităţile de scurtă durată și informarea. 

Caracterul specific al Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane rezultă din valoarea 
sa ca element de patrimoniu istoric și cultural. Această valoare trebuie păstrată și 
făcută cât mai larg cunoscută și din această cauză trebuie promovată prin 

intermediul turismului cultural. Turismul cultural are ca scop vizitarea acelor locuri și 
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activităţi ce definesc istoria și oamenii, atât în ceea ce priveşte trecutul, cât și 
prezentul lor. Aceasta include resursele culturale, istorice și natural. 

OBIECTIVELE GENERALE DE MARKETING: 

Cercetarea de marketing este o condiţie obligatorie pentru cei care vor să 

implementeze marketingul, întrucât trebuie să ne cunoaştem publicul. Studiul de 
marketing trebuie să fi e o preocupare constantă, deoarece acesta este un 
instrument extrem de util, chiar indispensabil pentru buna desfăşurare a activităţii. 

Investigarea vizitatorilor constituie o activitate-cheie pentru dezvoltarea unei oferte 
muzeale atractive şi cu impact, ţinând cont atât de specificul şi misiunea muzeului, 
cât şi de nevoile şi particularităţile vizitatorilor săi. Este important să cunoaştem 

caracteristicile sociodemografice, geografice, atitudinale ale vizitatorilor, 
circumstanţele şi motivaţiile vizitei, gradul de satisfacţie a vizitatorilor şi aşteptările 

acestora, dorinţa de a se întoarce în muzeu şi motivele ei. Cunoaşterea publicului 
muzeului este o premisă a dezvoltării unor politici de marketing adecvat. În Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane, pe lângă sondajele de opinie realizate periodic, sursa 

de informaţii cea mai utilizată pentru a afla opiniile vizitatorilor este „Caietul de 
impresii”, care nu este o metodă ştiinţifică pentru a obţine date reprezentative, însă 
este o metodă optimă a cunoașterii nevoilor publicului real în vederea satisfacerii 

doleanţelor şi necesităţilor vizitatorilor. 

Muzeul modern este în permanentă căutare de noi forme de lucru cu publicul 
și de atragere a publicului în muzeu. Elaborarea strategiilor de marketing, precum și 
realizarea obiectivelor de marketing se află sub influenţa unui mănunchi de variabile 

care se modifică în timp. Din acest motiv, aceste obiective sunt formulate pe termen 
scurt și mediu (2-5 ani). 

Pentru Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane , au fost definite următoarele 
obiective de marketing turistic: 

1. Sporirea vizibilităţii Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane în interiorul 

României și pe plan internaţional; 

2. Sporirea gradului de informare în ceea ce priveşte patrimoniul gestionat de 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a turiştilor potenţiali din România și din 

străinătate; 

3. Sporirea nivelului de satisfacţie a turiştilor care vizitează Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane; 

4. Creşterea numărului de turişti care vizitează Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane și dinamizarea circulaţiei turistice în aceasta zona; 

5. Dezvoltarea diferitelor forme de turism, îndeosebi a turismului de afaceri, a 

turismului cultural – academic, istoric, religios în judeţul Hunedoara; 

6. Adaptarea la mediului concurenţial local şi naţional prin dezvoltarea 
serviciilor culturale oferite, prin creşterea calităţii acestora şi mărirea accesibilităţii 
prin folosirea tehnicii informatice; 
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7. Intensificarea preocupării pentru creşterea vizibilității Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane, promovând calitatea, experimentul şi inovaţia prin participarea în 

cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor evenimente culturale care au 
loc în județul Hunedoara, cu un stand mobil de prezentare și vânzare a obiectelor de 
promovare proprii sau provenite de la terţi, conforme specificului muzeului, a 

publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor muzeului. 

În acest sens, prin Decizia Managerului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romanenr. 255/2017 s-a constituit Echipa mobilă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane care va participa în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor 

evenimente culturale care au loc în județul Hunedoara, cu un stand mobil de 
prezentare și vânzare a obiectelor de promovare și a publicațiilor proprii sau 

provenite de la terţi. 

Pentru realizarea unei strategii eficiente de atragere a publicului este 
importantă cunoaşterea situaţiei actuale. În plus este necesară şi o perspectivă 
asupra pieţei culturale din judeţul Hunedoara. Integrarea Muzeului în societate se 

exprimă prin relaţiile de colaborare cu alte organizaţii. Pornind de la acest 
considerent este necesar să arătăm că tocmai extinderea fără precedent, în ultimi 
trei ani, a relaţiilor de parteneriat şi colaborare cu numeroase organizaţii culturale, 

sociale, de învăţământ şi turistice asigură un nivel superior al informaţiei de ofertare 
şi cunoaştere a programelor culturale pe care instituţia le pune la dispoziţia 
vizitatorilor.  

În vederea creşterii numărului de vizitatori s-a impus promovarea proiectelor 

şi programelor instituţiei prin construirea unei imagini corecte şi atrăgătoare. Pentru 
aceasta au fost realizate: 

- Editarea de publicaţii de promovare: broşura de servicii cultural-turistice în 
limba română şi engleză; flaiere şi semne de carte cu serviciile oferite publicului, 

cărţi poştale şi pliante;  

- Activităţi de promovare: reactualizarea sete-ului instituţiei prin introducerea 

în permanenţă a datelor şi ameliorarea signalisticii în unităţile muzeale (în interior şi 

în exterior); reînnoirea panourilor publicitare (în interiorul şi în afara localităţii unde 

sunt punctele muzeale); actualizarea constantă a conturilor facebook pentru 

informarea persoanelor care folosesc în mod constant platformele de socializare prin 

portaluri on-line, prin linkuri inter-instituţionale, prin Ghidul de călătorie Petit Futé; 

editarea de materiale personalizate: calendare de perete, de birou, mape de 

prezentare, agende, sacoşe, căni, etc.; actualizarea permanentă a afişajului. 

Promovare internațională a Muzeului, în mediul virtual prin intermediul unor site-uri 

de profil internaționale: ViMuseo (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva | 

ViMuseo), Museums of the World, Google Arts and Culture. 

Măsuri pe termen scurt şi mediu: Atunci când ne gândim la o strategie pe 

termen scurt şi mediu privind atragerea publicului la muzeu parcursul preliminar în 
marketing începe cu reflexia asupra muzeului ca producător şi asupra vizitatorului în 
calitate de consumator. Vizitatorii merg de regulă la muzeu în timpul lor liber. 

Muzeele sunt, deci, ofertante de produse orientate către timpul liber. Piaţa timpului 

https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
https://vimuseo.com/museum/muzeul_civilizaiei_dacice_si_romane_deva-deva
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liber oferă muzeelor multe şanse, dar este o piaţă cu mulţi concurenţi în spaţiul 
sferei culturale şi în afara ei. Caracteristicile consumatorilor sunt şi ele mereu în 

schimbare. Apar mereu grupuri ţintă şi consumatorii devin tot mai exigenţi. Aceste 
caracteristici ale pieţei culturale pot reprezenta şanse pentru muzee dacă acestea 
oferă calitatea cerută şi stârnesc interesul publicului vizitator. 

Un pas important în procesul de marketing îl reprezintă cunoaşterea misiunii 

muzeelor şi identificarea grupurilor ţintă la care se raportează acesta. 

Produsul reprezintă în sens restrâns colecţia muzeală sau în sens mai larg felul 
în care este prezentată colecţia prin expoziţiile de bază cu caracter permanent, 
expoziţiile tematice temporare, amenajarea traseului de vizitare, indicatoare 

orientative, curăţenia, utilizarea mijloacelor de informare pentru public etc. un aspect 
important îl reprezintă programul de acces zilnic şi săptămânal, amabilitatea 

angajaţilor care vin în contact cu vizitatorii, îndrumarea directă a publicului precum şi 
dotările destinate publicului vizitator (parcare pentru maşini, garderobă, toalete, 
restaurant, cafenea etc.)  

Marketingul muzeal trebuie să vadă produsul cultural prin ochii publicului 

vizitator. Acţiunile de marketing trebuie susţinute de întreg muzeul fiind o atitudine a 
tuturor celor care lucrează în muzeu. Locul reprezintă amplasarea expoziţiei, clădirea 
sau locaţia care adăposteşte patrimoniul. Locul trebuie să corespundă calitativ 

activităţilor culturale, răspunzând unor exigenţe specifice legate de calitatea 
împrejurimilor – accesibilitate uşoară, prestanţa clădirilor în concordanţă cu natura 
colecţiilor şi a produselor culturale.  

Preţul biletului de intrare este un instrument de marketing. Pentru vizitatori 

costul accesării unui muzeu nu se rezumă numai la biletul de intrare ci şi la celelalte 
costuri pe care le determină călătorie (hotel, restaurant, cafenea, magazine, 
transport). Din această cauză calculul preţului biletului sau ansamblului de sisteme 

de acces în muzeu trebuie realizat astfel încât să nu constituie o oprelişte pentru 
vizită.  

Există mai multe posibilităţi de a folosi preţul ca instrument de marketing: - 

diferenţierea de preţ (reducerea preţului în cadrul unor campanii speciale) - accesul 
gratuit într-una din zilele lunii - biletele pentru grupuri mari – reducerea preţului 
pentru elevi, studenţi şi persoane cu dizabilităţi etc. - flexibilitatea preţului în funcţie 

de sezonul expoziţional şi oferta culturală sau vânzările la pachet cu alte tipuri de 
produse (ghidaj de specialitate, program cultural, participare la târguri, etc. 

 În conformitate cu aceste norme de marketing Muzeul a realizat: 

- editarea unor publicaţii de specialitate pentru promovarea patrimoniului 
(cataloage de colecţii, pliante, broşuri, CD-uri, vizite virtuale etc.); 

- actualizarea permanentă a publicaţiilor promoţionale şi răspândirea acestora 

prin reţeaua de difuzare a muzeului şi a partenerilor culturali şi turistici; 

- prezenţa constantă în: revistele de cultură, locale şi la nivel naţional cu 
materiale specifice activităţilor muzeale; presa locală şi naţională prin popularizarea 
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permanentă a tuturor manifestărilor instituţiei; reviste de promovare turistică la nivel 
local şi naţional; 

- îmbunătăţirea accesibilităţii publicului în instituţie și la toate secțiile din 

teritoriu: parcări, facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi. 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva își desfășoară activitatea și în cadrul 
secțiilor din teritoriu prin Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa, Muzeul de Istorie 
Locală şi Etnografie din Brad, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Orăştie, Casa 

Memorială „Drăgan Muntean”Muzeul Memorial „Aurel Vlaicu”, Casa - Muzeu „Avram 
Iancu” din Baia de Criş şi Complexul de Monumente Ţebea. 

PLAN DE MARKETING 

Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Muzeul 

Civilizaţiei Dacice şi Romane: 

 Aşezare cu un impresionant trecut istoric, ale cărui începuturi datează încă 
din secolul al XIII-lea, Deva este azi un important centru de interferenţe culturale 
interetnice, al cărui potenţial cultural trebuie exploatat la valoarea lui reală. Existenţa 

unor instituţii de cultură precum Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, care prin 
întreaga sa activitate urmărește promovarea valorilor cultural-istorice ale arealului 
hunedorean pe plan intern și extern, prin organizarea de expoziții și activități 

cultural-științifice, precum și prin activități de cercetare, conservare, restaurare, 
protejare, valorificare și îmbogățire a propriului patrimoniu material, atât prin piesele 
găsite în urma săpăturilor arheologice, cât și prin achiziții; - Biblioteca Judeţeană 

„Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva care este o instituție publică de cultură cu 
caracter enciclopedic, parte integrantă din sistemul informațional și care se 
adresează tuturor categoriilor sociale pentru informare, documentare, studiu și 

lectură, pusă în slujba comunităţii de mai bine de şase decenii; - Teatrul de Artă 
Deva, care pune în valoare patrimoniul național și universal al literaturii dramatice și 
al artei interpretative românești; - Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara 

care este o instituţie de cultură a cărei menire este de a promova şi de a transmite 
valorile culturale, având şi o contribuție importantă la cercetarea, arhivarea, 

conservarea și promovarea tradițiilor și creației populare specifice zonelor și 
subzonelor etno-folclorice din județ, urmărind totodată revitalizarea și protejarea 
meseriilor tradiționale, susținerea meșterilor populari și a creației contemporane; - 

Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara, care are misiunea de a promova în 
județ strategia Guvernului în domeniul dezvoltării și protejării patrimoniului imobil și 
mobil, contribuind la educația culturală și civică, promovând principiile primordialității 

valorii culturale, a libertății creației, a șanselor egale la cultură, a libertății și 
autonomiei cultelor și a identității culturale în circuitul de valori. 

Toate aceste instituții şi-au pus deja amprenta asupra a numeroase generaţii 
de intelectuali, precum şi asupra unor publicaţii culturale locale deja consacrate, de 

înaltă ţinută ştiinţifică (de exemplu Revista „Mioriţa”, publicaţie a Centrului de 
Cultură și Artă al JudețuluiHunedoara, „Vox Libri”, revista Bibliotecii Judeţene „Ovid 
Densusianu” Hunedoara-Deva și „Sargetia”, publicaţia Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane Deva, etc.), reprezintă tot atâtea garanţii că acest lucru se poate realiza.  



88 

 Tentativele de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de 
educare a gustului pentru cultură, sunt relativ noi şi încă insuficiente. Cu toate 

acestea, nu putem să nu apreciem faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituţiile 
de învăţământ şi cele de cercetare se implică tot mai activ în viaţa comunităţii, cu 
acţiuni şi evenimente noi, care au drept obiectiv atragerea publicului, formarea 

interesului acestuia faţă de instituţiile de profil şi de actul cultural.  

SCURT ISTORIC AL CLĂDIRII MAGNA CURIA: 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Castelului Bethlen, cunoscut şi ca Magna Curia, cel mai vechi monument de 
arhitectură, situat la poalele Cetăţii Devei, în partea de sud a acesteia.  

Vechimea, importanţa şi frumuseţea acestei clădiri în stil baroc a fost motivul 
pentru care a fost introdusă pe Lista monumentelor istorice (HD-II-m-A-03225).  

Clădirea actuală este o construcţie ce datează din perioada Renaşterii, 
refăcută în secolul al XVIII-lea.  

Debutul funcţionării monumentului este incertă, dar prima menţiune 

documentară datează din 1520 când nobilul Benedict este numit „castellanus et 
provisor curiae de Dewa”.  

De numele lui Francisc Gézsthy comandantul oştilor princiare ajuns în 1581, 
proprietar al Cetăţii Devei, se leagă o primă fază de construcţie a monumentului 

Magna Curia, finalizată în 1582.  

Din acest moment informaţiile se înmulţesc, fiind cunoscut faptul că în 1608 
domeniul ajunge în posesia lui Gabriel Bethlen, nume de care se leagă altă fază de 
construcţie. Gabriel Bethlen va vinde în 1640 domeniul principelui Rákóczi I.  

Din 1743 Magna Curia intra în posesia guvernatorului Transilvaniei contele 

Ioan Haller de Hallerstein, care iniţiază refacerea castelului şi de a cărui nume se 
leagă şi ultima mare fază de construcţie. În urma acestei intervenţii, clădirea capătă 
o nouă imagine prin adăugarea unui nou nivel, patru bastioane de colţ, o curte 

exterioară precedată de o poartă de intrare decorată cu două blazoane. Acestea din 
urmă au fost descoperite cu prilejul cercetărilor arheologice din 1992.  

Caracterul de reşedinţă este dat de existenţa sălii de audienţe cu balconul 

lobat din mijlocul faţadei, total refăcută. Tot acum, în sala festivă a palatului a fost 
realizat şemineul rectangular de piatră decorat cu blazoanele de alianţă ale familiei 
Haller-Daniel (lebăda cu gâtul săgetat, blazonul Sofiei Daniel şi leul din blazonul lui 

Ioan Haller).  

Remarcabilă este evoluţia plastică a faţadei în sensul baroc, preluând 
elemente occidentale executate de artişti plastici ai şcolii de la Cluj.  

În perioada de după Ioan Haller, Castelul a intrat în domeniul fiscal al 
comitatului Hunedoara şi a funcţionat ca local al administraţiei financiare.  
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În anul 1938 Magna Curia a devenit Muzeu Judeţean, adăpostind colecţiile 
adunate pană în acel moment şi dispunând de o suprafaţă utilă de 2114 mp.  

O ultimă refacere a clădirii s-a produs în 1997 când au demarat lucrări de 

restaurare, fără intervenţii structurale, acestea fiind finalizate în 2006.  

SCURT ISTORIC AL MUZEULUI CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE: 

Începutul muzeului devean se leagă de momentul înfiinţării „Societăţii de 
Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara” în 1880. Aceasta prin statutele 
aprobate, prevedea înfiinţarea unui muzeu de antichităţi, obiectiv realizat doi ani mai 

târziu.  

În paralel cu colecţia de antichităţi se constituie şi colecţiile de etnografie 
mineralogie, paleontologie şi ornitologie.  

Conform Legii din 1886 şi a hotărârii Prefecturii Judeţului Hunedoara, muzeul 

primeşte denumirea de Muzeul Comitatului Hunedoara care îşi desfăşoară activitatea 
pe întreg teritoriul acestuia.  

Colecţiile muzeului au fost depozitate într-o casă particulară şi din 1890 în 
şase săli de clasă ale Şcolii de Ştiinţe Exacte actualmente Colegiul Naţional Decebal 

Deva.  

Muzeul, după periplul prin diferite locaţii, în 1938 primeşte ca şi sediu Castelul 
Magna Curia, spaţiu în care funcţionează şi în prezent.  

După 1944 a fost organizată prima expoziţie permanentă pe „temeiul ştiinţei 
istorice materialiste”. Ca peste tot în blocul socialist, consecinţa directă a centralizării 

a dus la ideologizarea instituţiilor, folosite tot mai mult în scopuri propagandistice. 
Nici Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane nu a fost ocolit de acest curent, prin urmare 
în 1970 a fost organizată o nouă expoziţie permanentă care avea ca tematică 

„Evoluţia societăţii de la apariţia ei până la formarea statelor feudale româneşti”.  

La conducerea Muzeului din Deva s-au aflat cercetători care s-au impus în 
cultura ştiinţifică din care amintim pe Téglás Gabor, Iosif Mallasz, Octavian Floca. 

În mai 1981 expoziţia de bază cu caracter permanent a fost refăcută, parterul 

fiind dedicat expunerii pieselor arheologice reprezentative: artefacte dacice şi 
romane, tezaure monetare, machete ale cetăţilor dacice, etc, etajul fiind destinat 
istoriei moderne şi contemporane. În 1987 Secţia de Artă a muzeului a fost găzduită 

în spaţiul Palatului Prefecturii.  

În urma deciziei Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din 4 iulie 1994 
denumirea instituţiei din Muzeul Judeţean în Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane 
Deva.  

În toată această perioadă clădirea nu a suferit intervenţii de structură, dar 

starea avansată de degradare a impus refacerea acesteia. Prin urmare în 1997 au 
fost demarate lucrările de restaurare, finalizate în 2006.  
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Acestea au avut menirea de a reda pe cât posibil splendoarea de altădată a 
palatului şi face din el un punct de atracţie pentru localnici şi vizitatori şi astfel să 

reprezinte, alături de Cetatea Devei, o emblemă a oraşului.  

În proprietatea Muzeului Judeţean a intrat în anii 1960 clădirea anexă care a 
devenit sediul expoziţional pentru colecţia de ştiinţele naturii. În anul 1968 la 
parterul clădirii au fost realizate printre cele mai reuşite diorame, la vremea 

respectivă, reprezentând ecosistemele judeţului (flora şi fauna). În anii 1986, la 
etajul clădirii anexe, a fost organizată expoziţia „Memoria naturală a pământului 
hunedorean” şi în paralel cu cele două expoziţii de bază, Secţia de Ştiinţele Naturii 

organiza în medie 2-3 expoziţii temporare pe an.  

Ambele expoziţii au avut un caracter permanent până în anul 2008 moment în 
care această clădire a intrat în reamenajare, finalizată în 2011, aceasta având ca 

funcţionalităţi: depozite de arheologie, artă, ştiinţele naturii, spaţiul cu destinaţie de 
tezaur, bibliotecă documentară , sală de lectură, laboratoare, săli de conferinţă şi 
birouri administrative.  

Colecţia de Ştiinţele Naturii urmează să fie valorificată expoziţional în clădirea 

Magna Curia, restaurată. În spaţiul aferent celor două clădiri funcţionează un 
Lapidarium subteran, care adăposteşte o colecţie de monumente romane, provenite 
din cercetările arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Micia, Germisara, etc.  

 Secţia de Arheologie Sarmizegetusa are în administrare muzeul de sit şi 
parcul arheologic Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa.  

Muzeul de la Sarmizegetusa a fost înfiinţat în 1924, într-un fost han din 
centrul comunei Sarmizegetusa şi reorganizat în 1976. Expoziţia permanentă 

organizată aici era alcătuită din piese provenite din cercetări arheologice din siturile 
arheologice realizate începând cu anii 1883, precum şi din descoperiri întâmplătoare 
de pe raza comunei. Astăzi muzeul este dezafectat şi foloseşte ca depozit pentru 

piese de mari dimensiuni.  

În 1982 la Secţia de Arheologie din Sarmizegetusa se vernisează o expoziţie 
nouă, un muzeu de sit, ce avea să prezinte cele mai semnificative descoperiri din 
cadrul obiectivelor cercetate, într-un nou sediu, construit în perioada interbelică aflat 

în apropierea sitului arheologic.  

Din punct de vedere administrativ, muzeul din Sarmizegetusa a aparţinut de 
Primăria din localitate până în anul 1990, când devine Secţie a muzeului devean.  

Urmare reparaţiei capitale a clădirii, în anul 2010, cu prilejul manifestărilor 

„Dies Traiani”, la etajul clădirii a fost vernisată o expoziţie permanentă în spiritul 
arheologiei experimentale. A fost adăugată ca noutate utilizarea reconstituirilor 
provenite din cercetarea arheologică, a câtorva tipuri de echipamente militare 

prezente în armata romană precum şi vestimentaţie civilă.  

 Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie situată în Piaţa Aurel Vlaicu, a 
fost înfiinţată în anul 1952 ca Muzeu de Istorie al raionului Orăştie.  
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În anul 1973 a devenit Muzeu de Artă Populară în subordinea Primăriei 
Orăştie, iar din anul 1990 se constituie ca secţie a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane Deva.  

Această secţie deţine o colecţie de arheologie cu piese descoperite în zona 
Orăştiei, piese aparţinând perioadei antice, evului mediu precum şi o semnificativă 
colecţie de etnografie.  

 Complexul Memorial Aurel Vlaicu (sat Aurel Vlaicu, oraşul Geoagiu,  
nr. 177). În satul Binţinţi, azi Aurel Vlaicu, la împlinirea a 70 de ani de la naşterea 
inginerului român, (1952) pilot şi inventator, pionier al aviaţiei române şi mondiale, 

în casa părintească a acestuia, s-au strâns o parte din obiectele care i-au aparţinut, 
punându-se bazele unui muzeu memorial.  

La aniversarea centenarului naşterii pilotului, în 1982, a fost construit un nou 
spaţiu în imediata vecinătate a casei, unde a fost reorganizată expoziţia memorială 

„Aurel Vlaicu”. Aceasta prezintă o serie de planuri ale invenţiilor în original, tipuri de 
avioane, obiecte personale caiete de studii, fotografii.  

 Expoziţia de Istorie Locală şi Artă Populară Brad (municipiul Brad,  
str. Cloşca, nr. 2, cod poştal 335200) a fost înfiinţată în anul 1987 pe baza unor 
colecţii particulare „colecţia Safian” care cuprindea piese de etnografie din Ţara 
Zarandului, colecţie îmbogăţită pe parcurs prin donaţii. Aceasta conţine icoane pe 

sticlă, fotografii, precum şi o valoroasă colecţie de grafică, semnată Marcel Olinescu.  

În curtea Secţiei de la Brad a fost achiziţionată, strămutată şi restaurată 
pentru expunere o casă ţărănească de sec. XIX-lea reprezentativă pentru zona 

zărăndeană. Colecţia numără peste 780 de piese.  

 Casa - Muzeu „Avram Iancu” de la Baia de Criş (localitate Baia de Criş, 
strada Florilor, nr. 1, comuna, cod poştal 337005) a fost inaugurată în anul 2002 pe 

locul vechii case unde a decedat Avram Iancu. În cele două săli de expoziţie 
permanentă sunt prezentate documente, stampe, fotografii de epocă despre eroul 
român în Revoluţia de la 1848-1849.  

În a doua sală este organizat un interior moţesc din zona Zarandului cu 

obiecte de mobilier, uz casnic, îmbrăcăminte şi ţesături din Baiade Criş.  

 Complexul de Monumente Ţebea a fost inaugurat în anul 1972, cu ocazia 
sărbătoririi bicentenarului răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan. Colecţia cuprinde 

obiecte de etnografie, artă populară, ceramică colectate din Zarand.  

 În ciuda provizoratului, datorat perioadelor de restaurare a celor două clădiri, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane şi-a desfăşurat toate funcţiunile specifice acestei 
instituţii de profil.  

Colecţiile deja existente, au fost substanţial îmbogăţite în urma cercetărilor 

arheologice precum şi colectărilor de teren, achiziţiilor şi donaţiilor. De asemenea a 
fost încurajată dezvoltarea unor activităţi noi precum arheologia experimentală.  
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Cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în toate secţiile de specialitate, atât în 
cadrul Muzeului cât şi în colaborare cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, 

prin intermediul protocoalelor şi a parteneriatelor.  

Deşi în condiţiile prezentate mai sus (cele două renovări), nu a putut fi 
realizată la sediul central al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane o expoziţie de 
bază, patrimoniul existent şi rezultatele ultimelor cercetări au fost puse în circulaţie 

prin cadrul expoziţiilor temporare, organizate la sediul principal al Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane precum şi în celelalte sedii aparţinând muzeului.  

A fost promovată o politică care a avut ca obiectiv creşterea dinamicii 
circulaţiei pieselor şi informaţiei urmărind itinerarea, cunoaşterea şi promovarea lor 

la instituţii de profil din ţară şi străinătate.  

Cercetătorii instituţiei au pus în valoare rezultatele studiilor prin lucrări 
ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, precum şi materiale promoţionale 

(broşuri, pliante, insigne, etc).  

Patrimoniul mobil al muzeului a beneficiat de serviciul de restaurare calificat în 
laboratoarele proprii şi în cazul în care s-au impus intervenţii speciale, au fost 
apelate laboratoare din ţară s-au străinătate. O atenţie specială a fost acordată 

secţiei de conservare şi evidenţă computerizată care şi-a îndreptat atenţia asupra 
condiţiilor de protejare a pieselor intrate în inventarele instituţiei şi monitorizarea lor, 
fiind ulterior introduse în baza de date.  

De asemenea această secţie are atribuţii legate de schimbul de piese de 

patrimoniu între instituţiile muzeale, încurajând mobilitatea în condiţii de maximă 
siguranţă a pieselor spre mai buna cunoaştere a acestora. În toată această perioadă 
nu a fost neglijată comunicarea şi schimbul de idei cu alţi cercetători, muzeul devean 

reuşind să organizeze în fiecare an sesiunea muzeului, precum şi o serie de 
simpozioane şi colocvii tematice, participând la rândul lor la manifestări de natură 
ştiinţifică.  

Comunicarea s-a îndreptat şi spre palierul educaţional în cadrul pedagogiei 

muzeale, prin parteneriate şcolare, ateliere de lucru şi manifestări interactive 
organizate de instituţie.  

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva deţine la Deva două imobile: 

Castelul Magna Curia cu 44 de încăperi cu o suprafaţă de 2114 mp. Suprafaţa 
respectivă este atribuită organizării expoziţiei de bază a Muzeului, care se află în fază 
de proiect. Până la definitivarea tematicii expoziţionale, aici se organizează expoziţii 

cu caracter temporar. A doua locaţie este Clădirea Administrativă care cuprinde 27 
de încăperi din care 17 sunt spatii de lucru pentru personalul de specialitate a 
instituţiei în suprafaţă de 676, 79 mp şi 10 încăperi pentru biblioteca documentară, 

depozite şi laboratorul de restaurare în suprafaţă de 688, 62 mp. Tot la Deva, 
muzeul mai beneficiază de un spaţiu pivniţa Castelului, în suprafaţă de 235, 44 mp 
unde este organizat depozitul Lapidariu care cuprinde piese descoperite la Ulpia 

Traiana, Micia, Germisara, Aquae etc. De asemenea în grădina castelului în anul 
2012 a fost construit un nou spaţiu expoziţie Lapidariu în suprafaţă de 1218 mp.  
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La Sarmizegetusa muzeul are două clădiri: „muzeul vechi” cu 9 încăperi 
depozite în suprafaţă de 250, 72 mp şi clădirea propriu zisă a muzeului, în care 

funcţionează din 1982, cu 19 încăperi din care în 9 sunt atribuite expoziţiei de bază 
cu suprafaţa de 182, 87 mp, 7 încăperi spaţii de lucru şi anexe cu suprafaţa de 124, 
54 mp, şi 3 încăperi spații de depozit în suprafaţă de 33, 2 mp şi un spațiu 

expoziţional lapidariu amenajat în curtea muzeului în suprafaţă de 40 mp.  

La Brad muzeul are o clădire cu 20 de încăperi din care 11 sunt ocupate cu 
expoziţia de bază cu suprafaţa de 288, 49 mp, 4 încăperi spaţiu de lucru şi anexe în 
suprafaţă de 67, 16 mp şi 5 încăperi cu 33, 4 mp depozite.  

Casa muzeu Avram Iancu din Baia de Criş cuprinde două încăperi cu o 

suprafaţă de 20 mp.  

La Orăştie muzeul deţine un imobil cu 11 încăperi din care 5 sunt pentru 
expoziţia de bază cu o suprafaţă de 169 mp, 5 pentru depozite cu suprafaţa de 100 

mp şi 1 încăpere spaţiu de lucru de 22 mp.  

Expoziţia Memorială Aurel Vlaicu deţine 1 sala expoziţională la parterul unui 
imobile construit în preajma casei memoriale şi are o suprafaţă de 96 mp.  

 

ANALIZA PIEȚEI 

Turismul în județul Hunedoara 

Obiectivele turistice din județul Hunedoara, numeroase și variate, sunt 
datorate condițiilor naturale, vieții istorice și culturale continue și îndelungate ce s-a 

desfășurat pe aceste meleaguri. 

Străvechile meleaguri hunedorene, nucleu al statului dac, leagăn al formarii 
poporului roman și a limbii romane si-au făcut simțita din plin prezenta în patrimoniul 
nostru spiritual. Creatorul anonim din Tara Hațegului sau din Zarand, de pe valea 

Mureșului sau cea a Streiului a transpus dintotdeauna în memoria colectivității 
nestemate mostre din poezia obiceiurilor, unicate ale eposului eroic sau ale liricii de 
dor și jale, îmbogățind concomitent universul semenilor săi cu măiestrite lucrături în 

lemn, în lut sau pânză. Picturile murale din interioarele monumentelor arhitectonice, 
de la Sântămărie Orlea, Streisângeorgiu, Ostrov, Ribița, Leșnic, Gurasada sau 

Crișcior denota simt artistic inimitabil, pe care meșterii l-au transmis din generație în 
generație. 

Când ajungi în județul Hunedoara, este imposibil sa nu îți fie recomandat să 
vizitezi Cetatea de la Deva, Muzeul Aurului de la Brad, Casa Memorială a lui Aurel 

Vlaicu, Castelul Corvineștilor. De altfel și minunatele monumente ale naturii te fac să 
nu uiți că ai trecut prin Hunedoara. Țara Hațegului cu vestitul Parc Hațeg, Parcul 
Național Retezat, dar și rezervațiile din munții Șureanu sau din sudul Apusenilor 

reprezintă embleme ale județului. 

Când faci un circuit turistic în județul Hunedoara, trebuie neapărat să treci pe 
la Deva. Din orice direcție se apropie călătorul de orașul Deva, îl întâmpină de la 
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mare depărtare Cetatea Devei, podoaba orașului. Situată în partea de apus a 
localității, pe culmea unui deal conic, de proveniență vulcanică, cetatea se află la 

înălțimea de 371 metri de la nivelul mării și 184 metri deasupra orașului. 
Împrejurimile împădurite ale dealului cetății formează un imens parc, pe ale cărui 
alei largi, concentrice, marcate în culori, se poate ajunge, printre copacii seculari, la 

ruinele fortăreței. Acest traseu este răsplătit și de una dintre cele mai frumoase 
panorame: valea Mureșului, cercul de munți și dealuri care ne înconjoară din toate 
părțile – munții Poiana Ruscă, cei ai Zarandului spre vest, munții Apuseni spre nord, 

Dealul Uroi în est, împreună cu munții Sebeșului, iar în sud munții Parângului și 
Retezatului. 

Teritoriul acestui con vulcanic – monument al naturii – este interesant și în 

ceea ce privește vegetația din cuprinsul său. 

 Speciile de plante ce cresc aici și în împrejurimi se ridică la peste 1450, dintre 
care unele rare, elemente aclimatizate, chiar unice. Importanța prezintă și sub 
raportul faunei, fiind prezentă aici și vipera cu corn. 

După cum arată documentele timpului, cetatea Deva a fost construită pe la 

mijlocul veacului al XIII-lea ca fortăreața militară. Primul document scris care atestă 
existența unei cetăți aici datează din anul1269. Transformată de Iancu de 
Hunedoara în castel nobiliar, va fi amplificată succesiv în secolele XVI, XVII și XVIII, 

ajungând printre cele mai puternice din Transilvania. 

La început, cetatea, împreună cu domeniile care îi aparțineau, se află în 
posesia regelui, trece apoi cu timpul în proprietatea unor case domnitoare, nobili 
particulari, până la mijlocul secolului al XIX-lea, când viața multiseculară a acestei 

construcții ia sfârșit. La 1849 cetatea Deva este părăsită pentru totdeauna, când, 
explodând magazia cu praf de pușcă, zidurile sunt aruncate în aer, omorând și mica 
garnizoană a cetății. De atunci și până azi nimeni nu a mai locuit în ea, n-a mai 

adăugat sau schimbat ceva la această construcție. Azi, ruina cetății Deva, situată în 
vârf de stâncă, străjuiește ca o santinelă bătrână asupra orașului de la poalele ei. Din 

măreața construcție de odinioară, martoră a multor evenimente, nu au rămas decât 
ruinele mute și părăsite. 

Rămânând în Deva și continuând vizitarea obiectivelor turistice cu valoare 
istorică importantă, ne îndreptăm privirea înspre poalele cetății, în actualul parc al 

orașului, spre Castelul Bethlen, numit și „Magna Curia” (curtea mare). Acesta este un 
valoros monument de arhitectură civilă. Ridicată în secolul XVI și aparținând 
domeniului cetății, ea poartă azi pecetea lucrărilor de la 1621 din timpul lui Gabriel 

Bethlen, principe al Transilvaniei. Conceptul inițial în stilul Renașterii, edificiul 
păstrează în prezent și unele elemente interesante de arhitectura în stil baroc. De o 
reală valoare este balconul de deasupra intrării principale, scara monumentală 

lucrată în piatră de pe latura de nord-est și căminul cu blazoane, din sala mare de 
ședințe. 

În prezent imobilul servește ca sediu al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 
Toate secțiile muzeului cuprind materiale provenite de pe teritoriul regiunii 

Hunedoara. Secția istorică a muzeului are menirea ca prin colecțiile sale să prezinte 
vizitatorilor dezvoltarea societății omenești pe teritoriul regiunii, din cele mai vechi 
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timpuri și până în prezent. Aceasta secție cuprinde materiale de o rară valoare 
istorică: obiecte din prima epoca a pietrei provenite din peșterile hunedorene, 

colecția de obiecte dacice rezultate din săpăturile arheologice efectuate la așezările 
dacice din munții Orăștiei, lapidarul cu monumente romane, unul din cele mai mari 
din țară, colecția de monede. 

Secția de științe naturale dispune, de asemenea, de un bogat material 

organizat în prezent sub formă de depozit științific. De o deosebită valoare este 
colecția de mineralogie, care reflecta bogăția subsolului regiunii, insectarul cu 
aproape 30 de mii de exemplare și colecția ornitologică completă a regiunii 

Hunedoara. 

Muzeul mai posedă o arhiva istorică, cu documente originale privind, mai ales, 
răscoala țăranilor de la 1784-1785. O bibliotecă documentară, de uz intern, 

întregește bogatele colecții ale muzeului. 

Programul de vizitare al acestui muzeu este în fiecare zi de marți până 
duminica între orele 10:00 și 18:00 în perioada verii, iar în perioada iernii între orele 
09:00 și 17:00. 

Dintre monumentele istorice ale localității Deva mai menționăm Biserica și 

Mănăstirea Franciscană, înființate în secolul al XVIII-lea, situate în strada 
Progresului, și turnul vechii Biserici Ortodoxe din cimitirul vechi, zidit după cum arată 
textul pisaniei de deasupra intrării, în anul 1727. 

 Continuând vasta rețea muzeală, din partea nordica a județului Hunedoara, 

ce asigură ocrotirea, conservarea, evidența științifică și punerea în circuitul public a 
bunurilor culturale din întreaga regiune, ne îndreptăm interesul înspre Muzeul 
Memorial Aurel Vlaicu. Acesta se află situat în satul cu același nume, aparținând 

comunei-stațiune Geoagiu. În muzeu ne sunt prezentate planuri ale invențiilor, 
machete de avioane, obiecte care au aparținut pionierului aviației mondiale. Muzeul 
a fost înființat în anul 1952 de către Muzeul Județean Hunedoara și cuprinde: un 

gramofon, un magneton, membrane de telefon, un cazan cu aburi construit de Aurel 
Vlaicu (1882-1913). 

Județul Hunedoara, pe tot parcursul lui, beneficiază de foarte multe izvoare cu 

ape minerale. Pentru valorificarea acestor ape au fost ridicate stațiuni balneo-
climaterice. Dintre acestea o putem menționa pe cea mai importantă din zonă: 
Geoagiu-Băi. Această stațiune este situata în sudul munților Apuseni, la contactul 

acestora cu valea Mureșului. Aici predomină un climat reconfortant, tonic, calitățile 
curative ale apelor minerale fiind cunoscute încă din perioada dacică. 

În apropierea municipiului Hunedoara se afla o altă stațiune ce beneficiază de 
ape minerale, stațiunea Călan Băi. Obiectivele turistice ale localității Călan sunt 

datorate de condițiile naturale, vieții istorice și culturale continue și îndelungate pe 
aceste meleaguri. Pitorescul zonei, existența izvoarelor minerale recunoscute pentru 
calitățile lor curative, fondul cinegetic, precum și bogăția și varietatea elementelor de 

arhitectură, artă populară și folclor, oferă posibilități de turism pe gustul fiecăruia. În 
epoca romană a existat la Călan o importantă așezare pe drumul imperial 
Sarmizegetusa-Apulum, favorizată de existenţa apelor termale, fiind denumită 
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Aquae. Au fost descoperite peste douăzeci de inscripţii privind prosperitatea 
localității Aque. Staţiunea beneficiază de sistem de cazare și alimentaţie publică, în 

incinta societăţii existând trei bazine cu apă mezotermală. 

Menținând cursul muzeelor din nordul județului, ne iese în cale, în orașul 
Brad, Muzeul Aurului, sau Muzeul Mineralogic din Brad, singurul muzeu de acest gen, 
din ţară. Localitatea Brad, renumită pentru exploatarea de cărbune brun și minereu 

de aurifer a fost menționată documentar, pentru prima dată, anul 1445, fiind și unul 
dintre principalele centre ale Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. 

Fondarea muzeului este apreciată a fi 4 iulie 1912, însă etichetele unor 
exponate pe care este marcat anul 1896, sugerează o vârsta mai veche a primelor 

eșantioane colecționate. 

Inițial muzeul a găzduit doar eșantioane cu aur din zona miniera Brad. Însă în 
timp, prin donații și schimburi, în fondul muzeului au intrat și piese provenind din 

alte zăcăminte din ţară și din lume. Muzeul aparține în prezent Filialei Bradmin a 
Companiei Naționale „Minvest” SA din Deva, el cuprinzând peste 2500 eșantioane de 
minerale dintre care circa 1000 cu aur, alături de piese arheologice cu caracter 

minier. Totodată muzeul găzduiește și o colecție de mineralogie sistematică, o 
colecţie ce cuprinde minerale descrise pentru prima dată din Romania (nagyagit, 
silvanit, telur, pseudobrookit etc.) și una de agate din România. 

Dintre eșantioanele deosebite se remarcă octaedrii de fluorit de culoare verde 

deschis de la Cavnic, diamante din Africa de Sud, cristale cubice de pirit cu muchia 
de 10 cm, însă atracţia principala sunt eșantioanele de aur nativ de forme și 
dimensiuni diferite. 

Dacă ai ajuns în municipiul Hunedoara și vrei să afli ce a lăsat natura și mâna 

omului acestui oraș, lacul de acumulare Cinciș este unul din numeroasele comori ale 
regiunii. 

Lacul Cinciș este așezat la o distanţă de 400 km de București, 400 km de 
Budapesta și 8 km de municipiul Hunedoara, pe drumul spre Topliţa. Este o zona de 

o frumusețe deosebită care atrage numeroși turiști an de an. Lacul are o suprafață 
de 867 ha și o poveste deosebită. Lacul Cinciș este situat pe vatra satului cu același 

nume, care în anul 1962 a fost strămutat pe un deal din apropiere pentru a putea 
lua naștere lacul de acumulare. Astfel, un sat cu o existenţă de peste 1000 de ani 
(menționat încă din 1360), a fost pentru totdeauna înghiţit de ape. În coada lacului, 

când scad apele este vizibilă biserica din sat. Pe malul lacului Cinciş, între munți și cu 
o priveliște de vis se afla și Hotelul Cinciș, hotel de trei stele ce oferă tuturor 
vizitatorilor multiple facilităţi printre care cele destinate grupurilor, activităţilor de 

team-building, întâlnirilor de afaceri, petrecerilor sau evenimentelor deosebite. 
Această zonă reprezintă punctul de pornire pentru vizitarea unor obiective turistice 
excepţionale, în special cele situate în partea de sud a județului. 

Chiar în această parte a județului se află situat Ţinutul Pădurenilor. Acest ţinut 

pitoresc cuprinde partea de est a munţilor Poiana Ruscă, ce ne apar ca un întins 
platou mărginit la nord de valea Mureșului, la sud de Ţara Hațegului, iar spre est 
oprindu-se în valea Cernii, pe linia Nandru, Hunedoara, Teliuc. 
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Acesta este una dintre zonele etnografice cele mai conservatoare și inedite, în 
care se întâlnesc numeroase aspecte arhaice ale elementelor de cultură materială. 

Portul popular oglindește condițiile specifice de viaţă, prezentând o mare originalitate 
a cromaticii și a ornamentației. Interesante costume se găsesc la Dăbâca, Hăşdău, 
Cerbăl, Poienița Tomii etc. Pădurenii sunt renumiți, de asemenea, prin obiectele de 

podoabă realizate din cositor și alamă, precum și prin arta încrustării căucelor. Un 
element străvechi al caselor pădureneşti, la construcția cărora se folosea lemnul, îl 
constituie vatra liberă, cu coşul numit caloi. Printre cele mai răspândite piese de 

folclor muzical și coregrafic sunt „brâurile” pădureneşti. 

Continuând drumul înspre jumătatea de sud a județului Hunedoara, ni se 
înfăţişează minunata Ţară a Haţegului, un mare bazin de o admirabila unitate 

geografica, situat în partea de sud a Transilvaniei și în coltul de sud – vest al regiunii 
Hunedoara. Ţara Haţegului a fost menționată în 1247 ca terra Hatszoc, vechi ţinut al 
cnejilor, juzilor și voievozilor romani, acest teritoriu fiind numit și „un Ardeal în 

miniatura”. În această parte a judeţului regăsim vestita mănăstire Prislop, satul 
Densuş cu minunata biserică de piatră, dar mai ales capitala Daciei romane, Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa. 

Biserica și mănăstirea Prislop, situate la o distanta de 13 km de orașul Hațeg 

și la 16 km de Hunedoara, a fost înființată în jurul anului 1400 de către călugărul 
Nicodim, cu ajutorul primit de la Mircea cel Bătrân. Din vechea mănăstire nu a mai 
rămas nimic, iar biserica mănăstirii a fost refăcută de mai multe ori. Cu toate 

restaurările însă, planul bisericii, zidită în piatră, a rămas cel vechi. Deasupra usii se 
constata urme de pictura, la intrare se poate vedea o piatră cu stema Ţării 
Românești și o inscripţie cu text latin și o alta în slavonă. Deasupra intrării (spre 

navă), se află o altă inscripție în legătură cu a doua zidire a bisericii, din ultima 
jumătate a secolului al XVI-lea. Acesta inscripție datează din anul 1579. 

În partea de sud a ramificațiilor munților Poiana Ruscă se afla satul Densuş. 
Biserica monument din Densuș, situata deasupra satului, pe un mic platou, este unu 

dintre cele mai caracteristice monumente ale ţării. Monumentul este atribuit veacului 
al XIII-lea. Biserica este zidită în piatra brută și din cea adusă de la Ulpia Traiana, 

din clădirile romane. În cursul timpului, biserica a suferit mai multe transformări, cea 
din urma restaurare făcându-se în 1962. Acest monument deține anumite elemente 
de arhitectura romanice, nord-italice (lombarde), extrem de valoroase. 

 Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala provinciei romane Dacia, este așezată 

în colţul de sud-vest al Ţării Hațegului, în teritoriul actualei comune Sarmizegetusa. 
Situată în apropierea locului numit Tapae, așezarea avea la început un caracter 
militar, devenind după cucerirea Daciei capitala noii provincii, centru politic, religios 

și cultural al Daciei romane. Întemeierea coloniei s-a făcut, după cum arată 
monumentele arheologice, pe la anul 110 d.Hr. Palatul Augustalilor este una dintre 
cele mai monumentale construcții dezgropate la Ulpia Traiana, un adevărat palat 

grandios, de proporţii remarcabile. Din acesta clădire se trece, printr-o impunătoare 
poartă, în for (forum), piaţa publică. La marginea de est a comunei actuale, lângă 
șoseaua națională, se află amfiteatrul roman, cea mai impunătoare clădire a 

orașului, locul unde se aduna populația pentru a se delecta la jocurile gladiatorilor. 
Necropola antică, locul de înmormântare a locuitorilor Ulpiei Traiana, a fost 
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identificată în mai multe puncte ale aşezării. Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa se 
află în centrul comunei, la marginea şoselei şi este deschis în fiecare zi, de marți 

până duminică, între orele 9:00 și 17:00 în perioada iernii, iar în perioada verii între 
orele 10:00 și 18:00. 

 În cadrul obiectivelor turistice antropice de care beneficiază județul 
Hunedoara, se încadrează și Castelul Sântămărie Orlea. El este menționat 

documentar la 1363, iar actuala construcție în stil baroc a fost înălţată în 1782 și 
transformată în secolul XIX. Castelul a fost în proprietatea unor familii de latifundiari 
care stăpâneau întinse terenuri arabile și o parte din Munții Retezat. Arhitectura 

deosebită, cadrul natural în care este așezat și situarea în apropierea șoselei Haţeg-
Petroşani au condus la transformarea castelului în hotel care te îmbie la popas. 

Ajungând în comuna Băniţa, observăm cum se înalţă pe marginea stâncoasă a 

apei Merişorului. El străjuia, începând probabil din secolul XVI, vechiul drum ce lega 
Transilvania de Ţara Românească prin Pasul Vâlcan, servind și ca punct de vamă. 
Monumentul construit din piatra de calcar locala, cu ziduri care se mai păstrează pe 

alocuri pana la înălţimea de 20 m, are o forma perfect circulara, de caracter arhaic. 
Suprafaţa exterioară, tencuită, a turnului, nu are alt decor decât o sprânceană în 
partea de sus. Intrarea fortificaţiei se află în partea de nord, la 2 m înălțime de 

suprafața solului, accesul în turn făcându-se cu ajutorul unei scări. Apărarea 
fortăreţei dinspre vest și sud era asigurată de cele șapte creneluri cu ambrazuri. 
Celelalte părți mai puțin expuse din cauza terenului accidentat nu au reclamat un 

asemenea aranjament. În interior, partea superioară a zidului era prevăzută cu un 
drum de strajă de lemn, astăzi dispărut. 

Sarmizegetusa Regia (cea regească) este situată în Grădiştea Muncelului și a 
fost capitala Daciei preromane, centru politic și militar al dacilor. Ea este aşezată pe 

culmea Munților Orăştiei, bine păzit de metereze naturale. Grandioasa capitală a 
statului dac a fost ridicată aproximativ la jumătatea secolului I î.Hr. și cuprindea în 
aria sa cetatea, zona sacră și aşezarea civilă. Cetatea, un patrulater format din 

blocuri masive de piatră, îşi întindea domeniul, în cinci terase, pe un teritoriu de 
aproape 3 ha. În cuprinsul cetăţii se întretăiau drumurile pavate cu piatră. Pe doua 

înălţimi situate nu prea departe de ruinele cetăţii se găsesc resturile unor construcţii, 
probabil cu un caracter religios: Sanctuarul mare patrulater și Sanctuarul mic rotund. 
Blocurile de piatră ale sanctuarului mic, aşezate într-o anumită succesiune, 

simbolizând razele soarelui, aveau desigur rol calendaristic. Rămăşiţele unui templu 
și ale unui turn de pază, fragmente de vase ceramice, vetre de foc, unelte și urmele 
unei instalaţii pentru captarea apei de izvor sunt, de asemenea, dovezi grăitoare ale 

vieții ce s-a desfășurat pe aceste meleaguri. Așezarea civilă, formată din cartierele 
de vest și de est, se întindea pe zeci de terase, constituind cea mai mare locuire 
dacică compactă cunoscută. Aici se aflau grupuri de locuințe, ateliere 

meşteşugăreşti, depozite, hambare, instalații de captare și distribuire a apei potabile. 
Într-una din locuințe a fost descoperit un celebru vas ceramic cu stampila 
„Decebalus Per Scorilo” (Decebal fiul lui Scorilo). Însemnări descoperite pe unele 

blocuri de piatră ale sanctuarelor, monede, arme precum și celebrul vas au dat 
posibilitatea cercetătorilor să considere așezarea că existând în vremea când Dacia a 
fost condusă de Burebista apoi de Decebal. 
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Trecând la potențialul natural al acestei zone, trebuie menționat și Parcul 
Naţional Retezat, mândria județului, primul parc naţional din România. Parcul este 

situat în Carpații Meridionali, are o suprafață de 54400 ha și a fost înființat în anul 
1935 pentru a ocroti numeroasele specii de plante și animale și pentru a conserva 
originalitatea și farmecul peisajului alpin. 

Masivul Retezat are o structură geologică complexă fiind alcătuit din roci 

cristaline și calcare. Datorită altitudinii sale mari (vf. Peleaga 2509 m), activitatea 
gheţarilor s-a desfăşurat amplu, identificându-se urmele a 18 ghețari. În afara 
ghețarilor de circ (Bucura, Custura, Judele) s-au mai păstrat resturile celui mai întins 

ghețar de vale (Lăpușnicul), precum și cel mai mare număr de lacuri glaciare din 
ţară, în număr de 83. La poalele Munților Retezat se afla Lacul Bucura (2041 m), cel 

mai întins lac din zona alpina românească (10, 5 ha). 

Datorită interesului științific, biologic și pitoresc pe care îl prezintă în special 
zona de centru a masivului, o mare suprafață a teritoriului a fost declarată parc 
național, fiind ocrotit prin lege. Aici se întâlnesc aproape 1190 de specii de plante 

superioare din cele 3450 cunoscute în România. Existenţa aici a mai bine de o treime 
din flora ţării este unul din motivele pentru care a fost declarat Parc National. La 
acestea se adaugă și un număr mare de plante inferioare. Parcul National Retezat, 

datorită habitatelor sale foarte diverse, naturale sau puțin modificate datorită 
intervenției umane, adăpostește o faună deosebit de bogata atât în ceea ce priveşte 
numărul de specii cât și în numărul mare de exemplare care alcătuiesc populaţiile 

acestor specii. Sunt declarate monumente ale naturii și ocrotite o serie de plante 
(floarea de colţ, bujorul românesc, papucul doamnei, zâmbrul și altele), specii de 
păsări și mamifere precum capra neagră, râsul, vulturul, acvila de munte, cocoşul de 

munte s.a.. Accesul în Parcul Naţional Retezat se face numai pe la cabanele Gura 
Zlata, Pietrele, Rotunda, Râuşor, precum și pe la Stâna de Râu. La finalul anului 
2006, Administrația Parcului Naţional Retezat a încheiat proiectul GEF 

„Managementul Conservării Biodiversităţii” în zona Retezatului. Tot în anul 2006 s-a 
început implantarea proiectului LIFE05 NAT/RO/00165 - Managementul Conservativ 

al Habitatelor Alpine ca sit Natura 2000 în Parcul Naţional Retezat. 

Rămânând tot în zona Haţegului, se remarcă încă de prin anii 50 Rezervația 
de Zimbrii Slivuţ - Haţeg. Aceasta rezervaţie este însă pe cale de dispariție, după ce 
ani în şir autoritățile au tratat cu dezinteres cea mai cunoscută dintre rezervaţiile în 

care există unele dintre ultimele exemplare din animalul-simbol al României. În acest 
moment situaţia este dramatica în Haţeg, în arealul rezervaţiei existând doar patru 
exemplare, cel mai bătrân fiind de douăzeci de ani, iar cel mai tânăr de, un pui, de 

doar trei ani. Această situație este rezultatul indiferenţei ce a făcut ca de la peste 
treizeci de exemplare în 1958 sa se ajungă la doar patru. De altfel suprafaţa 
împădurită a fost redusă și ea foarte puternic în ultimii ani. 

De asemenea, să nu uităm de rezervațiile naturale din Munții Şureanu, cu 

Cheile Crivadiei sculptate în partea vestică a Dealului Runcu și cu o lungime de 1 km. 
Îngustimea culoarului dintre pereții care au înălţimi de 70-100 m deasupra râului, 
verticalitatea lor și marnitele cu adâncimi de peste 1, 5 m din jumătatea superioară, 

nu au permis nici măcar formarea unei poteci. Vegetația și flora deosebită, cât și 
spectaculozitatea, prezintă un mare interes științific. Astfel întâlnim liliacul sălbatic, 
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frasinul, cornul, teiul, etc. Vegetația de peste stâncării de lângă Ohaba de Sub Piatră 
adăpostește specii xerice (Anthemis Montana, etc.). O alta zonă deosebită o 

reprezintă Cheile Băniţei sculptate în calare mezozoice, fiind străbătute de calea 
ferată Petroșani-Simeria. În jurul cheilor, cât și pe înălţimile calcaroase din jur, se 
dezvoltă o floră care include numeroase endemisme și specii sudice (Juniperus 

Sabina, Fraxinus Ornus, etc.). Întreaga regiune este presărata cu numeroase peșteri 
subterane precum Peștera Tecuri, Peștera Ciclovina, Peștera Sura Mare, Peștera 
Bolii, Peștera Gura Oanei. 

Țintirea pieței 

Călătoriile pe care le vor desfășura turiștii sunt calatorii de agrement. 

Țintirea pieței constă în evaluarea elementelor de atractivitate ale 
segmentelor și în selectarea segmentului-țintă. 

Poziționarea 

Poziționarea reprezintă dezvoltarea unui serviciu și a mixului de marketing 
pentru a ocupa un anumit loc în mintea consumatorilor din cadrul piețelor-țintă. 

Pentru o poziționare eficientă, instituţia trebuie să deţină informații despre 
necesităţile și dorinţele consumatorilor de pe piețele-țintă și avantajele pe care ei le 
urmăresc, să cunoască punctele tari și slabe ale competitorilor întreprinderii, modul 

în care aceștia sunt familiarizați cu ele, să dispună de informații asupra modului în 
care consumatorii percep întreprinderea comparativ cu concurenţa. 

- Concurenţa: 

Cunoașterea concurenţei joacă un rol hotărâtor în planificarea de marketing. 
Un obiectiv turistic trebuie să-şi compare în mod constant produsele, preţurile, 

canalele de distribuţie și acţiunile de promovare cu cele ale concurenţei. Astfel, ea 
poate identifica avantajele și dezavantajele pe care le are în lupta cu aceasta, 
lansând atacuri mai precise asupra concurenţei și apărându-se mai bine de atacurile 

acesteia. 

STRATEGII DE MARKETING: 

Strategia de piaţă 

Strategia de piaţă este denumită „nucleul politicii de marketing”. Există o 
multitudine de opţiuni strategice pe care instituţia trebuie să le aibă în vedere. Astfel, 

în funcţie de dinamica pieţei, muzeul îşi propune să adopte o strategie de creştere, 
respectiv a dezvoltării activităţii de piaţă, deoarece obiectivul de marketing este 
penetrarea pieţei. Aceasta strategie se realizează prin creşterea frecvenţei de 

utilizare a produsului oferit. 

În funcţie de poziţia muzeului faţă de schimbările pieţei, muzeul adopta o 
strategie activa, ce presupune anticiparea schimbărilor pieţei și intervenirea în 
influenţarea acestor schimbări, în scopul folosirii lor pentru creşterea profitului. De 

asemenea, trebuie anticipate modificările mediului extern, depistarea oportunităţilor 
și influenţarea acestuia printr-un proces continuu de inovare. 
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După poziţia muzeului faţă de exigenţele pieţei și ţinând cont de obiectivul de 
marketing (de penetrare pe piaţă) se va adopta strategia exigenţei ridicate, punând 

accent pe calitatea produselor și serviciilor pentru a satisface în mod corespunzător 
cererea consumatorului. 

Strategia de produs 

Prin intermediul strategiilor de produs, se propune să se satisfacă nevoile 
clienţilor, și să creeze un avantaj competitiv durabil, pe baza competenţelor sale 

esenţiale. 

 Produsul turistic este un amalgam de elemente tangibile și intangibile, 
concentrate într-o activitate specifică pe care consumatorul le achiziţionează ca o 

combinaţie de activităţi și aranjamente. Înnoirea ofertei turistice se realizează prin 
includerea noului produs turistic alături de cele deja existente. Această opțiune 
strategică reflectă eforturile instituţiei de adaptare permanenta la exigentele și 

cerințele purtătorilor cererii fiind indicata în acest caz deoarece piața se 
caracterizează printr-o concurența puternică. Nivelul calitativ al produselor este o 
coordonată majoră a definirii strategiei de produs. Ne propunem varianta strategică 

de diferențiere calitativă a produsului nostru. 

Strategia de distribuţie 

În stabilirea strategiei de distribuţie, se au în vedere caracteristicile mediului 
extern și intern al muzeului, precum și obiectivele stabilite. 

În funcție de intensitatea distribuției, considerăm că o distribuție selectivăeste 
adecvată pentru produsul nostru turistic.  

Strategia de comunicaţie 

Prin politica de comunicație și mijloacele prin care se va concretiza, vom 

urmări o difuzare cât mai completă a unor informații despre activitatea și produsele 
noastre turistice, vom viza întărirea imaginii și a prestigiului mărcii. 

 Promovarea va fi la început agresivă, urmând ca după cunoașterea 
produsului să continue să existe, dar nu la fel de agresiv. Noul produs turistic va fi 

promovat prin intermediul partenerilor, pe pagina de web a muzeului, în broșuri, 
reviste și ziare de specialitate, prin participarea la târguri naţionale şi internaționale 

de profil.  

Strategia de personal 

Muzeul dispune de un personal calificat, relativ tânăr, dinamic, cu o bogată 
experiență în domeniu. Este cunoscut faptul că personalul prestator de servicii 
turistice este cel care impune nivelul calității produsului turistic. În cazul produsului 

turistic oferit de instituţia noastră, când vorbim de personal ne referim mai mult la 
personalul care însoțește clientul, care realizează ghidajul şi care este foarte bine 
informat despre zona vizitată.  
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Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane urmăreşte realizarea următoarelor 
obiective: 

- Promovarea valorilor patrimoniului cultural. 

- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii muzeale prin accesarea fondurilor 

europene nerambursabile. 

- Creşterea participării cetăţenilor din judeţul Hunedoara la revitalizarea 
activităţii culturale prin utilizarea eficientă a infrastructurii culturale judeţene. 

- Realizarea programului anual minimal de manifestări proprii pentru 
susţinerea activităţii educative, atragerea cetăţenilor spre activitatea muzeistică şi 

participare la activitatea culturală. 

- Utilizarea raţională a resurselor umane şi materiale prin reducerea costurilor 
şi creşterea veniturilor proprii ca obiectiv economic, de diagnostic al managementului 

instituţional. 

Scopurile principale ale Muzeului sunt: 

- gestionarea şi creşterea patrimoniului muzeal, asigurarea securităţii şi 
integrităţii sale; 

- întocmirea şi păstrarea evidenţelor ştiinţifice, tehnice şi administrative; 

- conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 

- cercetarea ştiinţifică şi valorificarea acesteia prin organizarea de manifestări 
ştiinţifice, organizarea şi participarea la reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, de tematici expoziţionale 
permanente şi temporare; 

- întocmirea, gestionarea şi valorificarea ştiinţifică a evidenţei valorilor din 
colecţiile muzeului (monumente şi obiecte); 

- răspândirea şi popularizarea cunoştinţelor acumulate prin studierea 

patrimoniului, mediatizarea valorilor deţinute şi a tuturor manifestărilor cultural-
educative şi editarea de lucrări de popularizare; 

- asigurarea serviciilor pentru educaţie, agrement şi recreere, cazare, masă, 

transport şi divertisment. 

Activitățile și resurse: 

În cadrul muzeului există Secţia de Marketing Relaţii cu Publicul, care 
colaborează cu operatorii de turism pentru a putea oferi: 

- cazare şi rezervări în hoteluri pe teritoriul judeţului Hunedoara; 

- pachete şi programe turistice pentru individuali şi grupuri ; 

- organizare de conferinţe, simpozioane şi întâlniri de afaceri ; 
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- tururi de oraş şi excursii la alte obiective turistice din judeţ. 

Factorii de succes în activitatea culturală cu specific muzeal derivă din 
strategia managerială şi de marketing. Această strategie se bazează pe o analiză 

atentă cu privire la punctele tari/forte, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările 
pe care le are instituţia. Sunt analizaţi factorii interni şi externi şi în concluzie se 
furnizează informaţii utile pe baza cărora muzeele trebuie să îşi stabilească nişte 

priorităţi. Comunicarea muzeelor cu publicul se desfăşoară pe baza unei strategii 
generale de comunicare ce are în vedere grupurile ţintă de clienţi. Sunt importante 
canalele generale de comunicare pe baza cărora informaţiile ajung la aceştia 

(grupurile de presă locale, regionale, naţionale; mijloacele mass media, radio, TV; 
agenţiile de presă; site-urile de evenimente; site-urile turistice; agenţiile turistice, 

asociaţiile şi ONG-urile partenere etc.). 

În proiectul de management sunt programe culturale de anvergură prin 
intermediul cărora să fie puse în practică ideile transmise prin viziunea şi misiunea 
pe care instituţia şi le-a asumat. Cercetările de teren au reprezentat şi oportunitatea 

identificării de monumente şi obiecte de patrimoniu care completează planul tematic 
al Muzeului. 

Conceptul de marketing culturalal Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane 
vizează promovarea activităților culturale, după cum urmează:  

a)publicitate clasică: promovarea la televiziune, publicitate în ziare și reviste 

de specialitate, distribuirea de flyere de promovare, bannere;  

b) tipărirea de pliante şi vederi publicarea pe site-ul instituției a comunicatelor 
cu toate detaliile necesare pentru toate evenimentele care au loc la Muzeu şi la 
sediile secundare ale acestuia;  

c) organizarea de vernisaje, conferințe, sesiuni de comunicare bine promovate 

în mass-media;  

d) publicarea pe site-ul instituției a comunicatelor cu toate detaliile necesare 
pentru toate evenimentele care au loc la Muzeu şi la sediile secundare ale acestuia. 

Așadar, site-ul instituției a fost îmbunătățit și completat prin crearea unui cont de 
facebook, ce nuanțează prezentarea activității instituției de o așa manieră încât să 
ofere celor interesați - persoane de specialitate, turiști, persoane interesate în 

colaborări etc – informații privitoare la obiectivele turistice ale județului precum și 
întregul potențial cultural existent. 

 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management: 

  

Programele Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane în perioada evaluată au fost 

următoarele: 
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 Program manifestări ştiinţifice de tipul sesiunilor, simpozioanelor și 
conferințelor naționale și internaționale; 

 Program expoziţii temporare; 

 Program evenimente cultural educaţionale; 

 Program editorial; 

 Program de restaurare a obiectelor de patrimoniu din colecţiile 

Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

Prin aceste programe s-a avut în vedere o valorificare eficientă a patrimoniului 
deţinut, păstrarea lui şi includerea în circuitul expoziţional prin asigurarea conservării 
şi restaurării dar şi dezvoltarea acestuia prin mijloacele specifice printre care şi 

cercetarea arheologică şi istorică. Programele Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane 
vizează în egală măsură şi latura educaţională prin intermediul unor proiecte 

adresate mai ales generaţiilor tinere, nefiind însă neglijată și categoria publicului 
adult. 

 

7. Proiecte din cadrul programelor: 

 

Având în vedere situația la nivel național cu privire la infecția cu coronavirus 

Covid-19, prin adresa U.A.T. Județul Hunedoara, nr.6327/19.04.2020, a solicitat 

diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al instituției de la 

indicatorul 43.10.09 ”Subvenții pentru instituțiile publice” alocate din bugetul propriu 

al județului Hunedoara cu suma de – 400,00 mii lei și corespunzător la partea de 

cheltuieli. Astfel, cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 al instituției la titlul XI ”Alte cheltuieli”, articolul 59.22 ”Acțiuni cu caracter 

științific și social-cultural” au fost diminuate cu suma de -265,00 mii lei, sens în care 

a fost necesară reactualizarea Agendei culturale care a cuprins toate activităţile 

culturale ale instituţiei pe anul 2020. 

De asemenea, a fost modificată lista proiectelor culturale cuprinse în 

Programul minimal pentru anul 2020 în funcţie de alocările bugetare din cadrul 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 75 din 27.04.2020. Această 

modificare s-a realizat  prin actul adițional nr.5 din 29.05.2020 la contractul de 

management încheiat şi înregistrat sub nr.17883/18.12.2017. 

În acest sens, a fost necesar caprogramele şi proiectele culturale care s-au 

desfășurat în cursul anului 2020 să respecte atât condițiile prevăzute de măsurile 

privind combaterea răspândirii virusuluiCovid-19, cât și încadrarea în prevederile 

bugetare. 
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 Program manifestări ştiinţifice de tipul sesiunilor, 
simpozioanelor și conferințelor naționale și internaționale 

Programul urmărește valorificarea şi popularizarea rezultatelor cercetării 

ştiinţifice desfăşurate de către specialiştii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, 
precum şi a celor din ţară şi străinătate. Prezentări și dezbateri în cadrul sesiunilor, 
simpozioanelor și conferinţelor naţionale şi internaţionale la care participă specialişti 

din ţară şi din străinătate, din mediul academic şi muzeal. Astfel, în cursul anului 
2020, din cauza măsurilor de prevenire impuse de pandemia de 
coronavirus,specialiștii muzeului auorganizat trei manifestări științifice internaționale 

desfășurate on-line șiau participat on-line la 12 conferinţe şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale, unde au fost prezentate 16 comunicări și rapoarte de cercetare. 

 Proiecte în cadrul programului: 

- Conferinţa științifică internaţională „Istorie, Cultură şi Cercetare”, ediţia a IV-a. 

- Simpozionul internațional Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă –

 PRIOCHEM, ediţia a XVI -a. 

- Expoziție on-line „International Exibition INVENTCOR”. 

 De asemenea, în cursul anului 2020 personalul de specialitate al instituției a 
participat la diverse manifestări ştiinţifice naționale și internaționale, desfășurate on-

line unde au fost prezentate următoarele rapoarte de cercetare și comunicări: 

1. Mar Rey, Corina Ionescu, Ioan Alexandru Bărbat, Lucian Barbu-Tudoran, 
Application of CFE-SEM-EDX and optical microscopy to Neolithic siliceous tools from 

Șoimuș-Teleghi site (Hunedoara County, Romania), Congresul Internațional: 26th 
Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA), Budapesta, 24-
30 august 2020, desfășurat on-line. 

2. Daniel Malaxa, Mihaela Danu, Alexandra Cabat, Ioan Alexandru Bărbat, 
Luminița Bejenaru,  Farming beginning in southwestern Transylvania (Romania): 
Animals remains and phytoliths from the Early Neolithic site of Șoimuș – Teleghi, 

Congresul Internațional: 26th Annual Meeting of the European Association of 
Archaeologists (EAA), Budapesta, 24-30 august 2020, desfășurat on-line. 

3. Ioan Alexandru Bărbat, Redescoperirea sitului de la Folt-Sub Vii (comuna 

Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara), Sesiunea de comunicări științifice: 
Multiculturalitate și Patrimoniu Istoric în Transilvania, ediția a XII-a, Muzeul Municipal 
„Ioan Raica”, Sebeș, 28 august 2020. 

4. Mihaela Danu, Luminița Bejenaru, Ioan Alexandru Bărbat, Margareta 
Simina Stanc, Începuturile agriculturii pe valea Mureşului: studiu bioarheologic 
privind siturile neolitice de la Șoimuș-Teleghi și Rapoltu Mare-Șeghi (jud. 

Hunedoara), Sesiunea de comunicări științifice: Zilele Academice Ieșene, ediția 
XXXV-a, Antropologia o abordare interdisciplinară, Iași, 16 octombrie 2020, 
desfășurat on-line. 

5. Ionuţ-Cosmin Codrea, Cristina Bodό, Reședinţa fortificată de la Uroi. 
Repere istorice, Sesiunea de comunicări științifice: Multiculturalitate și Patrimoniu 

Istoric în Transilvania, ediția a XII-a, Muzeul Municipal „Ioan Raica”, Sebeș, 28 
august 2020. 
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6.Georgeta Deju, 8 august 2020, Săcărâmb (jud. Hunedoara): Simpozionul 
„Protopopul greco-catolic Vasile Coloși, un corifeu al Școlii Ardelene”, ediția a III-a, 

cu comunicarea Cărți care au trecut prin Săcărâmb.  
7. Georgeta Deju, 12 noiembrie 2020, Deva-Cluj-Napoca: Lecție deschisă 

Istorie-Matematică la Școala generală „Octavian Goga” Cluj-Napoca, cu comunicarea 

Matrița de bronz, susținută online pe platforma Microsoft Teams.  
8.Georgeta Deju, 26-27 noiembrie 2020, Alba Iulia: Sesiunea științificăanuală 

dedicată Zilei naționale a României „Unitate, continuitate și independență în istoria 

poporului român”, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu comunicarea  Însemnări de 
pe vechi calendare românești, surse ale microistoriei locale, susținută online pe 

platforma Microsoft Teams.  
9.CS I dr. habil. Gherghina Boda, participare on-line la a VI-a ediţie a 

conferinţei ştiinţifice internaţionale Communication, Context, Interdiciplinarity, 

desfăşurată în perioada 24-25 oct. 2020 la Târgu-Mureş. 
10. CS I dr. habil. Gherghina Boda, participare on-line la conferinţa ştiinţifică 

internaţională Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile 

de mâine, organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei din Chişinău în perioada 22-
23 septembrie 2020.  

11. C.S. III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, participare on-line la 

conferinţa ştiinţifică internaţională în data de 23 May 2020, Târgu-Mureş, The 
International Scientific Conference  Globalization, Intercultural  Dialogue and 
National Identity, 7th edition (GIDNI 7) - „Cultural Security and mantaining National 

Identity”. 
12. C.S. III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, participare on-line la 

conferinţa ştiinţifică internaţională în data de 22-23 septembrie 2020, Chișinău, 

Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine 
ediția a II-a, Dedicată zilelor europene ale patrimoniului - „Patrimoniul cultural: 
factor important în stabilirea unor relaţii interstatale durabile”. 

13.Întalnire anuală  Proiect RO-CHER – Proiect complex multidisciplinar pentru 

monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc 

(Popițiu Ioana, Beceanu Mihaela)  

14. Participare la Salonul Național de Postere ”Conservarea științifică a bunurilor 

culturale” 10 februarie – 5 martie 2020 ( Popițiu Ioana, Beceanu Mihaela, Bogdan 

Luminița, Gheară Daniela). 

15. Participare la workshop-ul “Common RDI Programme for Complex Project 

50PCCDI/2018 (RO-CHER)”, București, 28 octombrie 2020. (on-line) (Beceanu 

Mihaela, Popițiu Ioana). 

16. Simpozionul internațional „Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă” 

PRIOCHEM – Ediția XVI, Secțiunea 3 – Inginerie chimică, protecția mediului și a 

patrimoniului cultural”, București, 28-30 octombrie 2020. (on-line)( Beceanu Mihaela, 

Popițiu Ioana) 
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 Program expoziţii temporare 

Programul costă în realizarea evenimentelor expoziţionale care oferă publicului 
vizitator posibilitatea de a cunoaşte în principal valoarea patrimonială a colecţiilor de 

specialitate din cadrul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

În anul 2020, Au fost organizate 12 expoziţii temporare, iar în cadrul proiectului 
Exponatul lunii 2020, au fost aduse lunar în atenţia publicului piese deosebite din 
colecţiile de istorie, arheologie, ştiinţele naturii, restaurare, artă, etnografie şi carte 
veche ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, astfel: ianuarie: -Carte străină 

veche, ediție în limba latină din Toma d’Aquino, tipărită la Paris în anul 1645, în 
oficina tipografică a lui Dionysius Moreau, februarie: - Aparat de fotografiat cu 

burduf, „AGFA Billy-Record cu lentile Anastigmat Jgestar”, martie: -„Crucea de 

drimoc” – precursorul mărțișorului,aprilie: - Statuia Zeiței Hygieia din capitala Daciei 
Romane, mai: -Album de fotografii intitulat „Exodul apelor. Județul Hunedoara. Mai 

1970”,iunie: - Tablou reprezentând natura statică „Ghiveci cu flori”, realizat 
de Francisc Șirato,iulie: - Pictură pe sticlă reprezentând Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel, august: - Revista învățătorilor și învățătoarelor din județul Hunedoara, 

septembrie:  - Costum popular de sărbătoare din zona Zarandului de Munte, 
octombrie: - Tabloul ”Femeie stând” realizat de Emma Tomasek și ”Cheptarul de 
Romos”, noiembrie: - ”Cămașă bărbătească din zona Orăștiei” și ”Furca de tors și 

fusul”, decembrie: - ”Portret dr.Aurel Vlad un promotor hunedorean al Marii Uniri”. 

 Proiecte în cadrul programului: 

Lunar - Exponatul lunii 

Februarie - „Iubeşte…Iubirea!,” 

Iunie -Expoziție de ceramică a artistei Geanina Luminița Vataman 

Iulie - Naturi statice din Colecţia de Artă plastică a MCDR 

August - „Neutral” 

Septembrie - „Magna …Caricaturia” 

Octombrie - „Poezia frunzei” 

Noiembrie - „140 de ani de la înființarea Societății de Istorie și Arheologie a 

Comitatului Hunedoara” 

Noiembrie - Artă Plastică Contemporană din România, ediţia a II-a 

Noiembrie - „Restituiri istorice”.Obiecte restaurate în Laboratorul de restaurare al 

MCDR  în anul 2020 
Decembrie - „Producția ceramică în Munții Orăștiei” 
Decembrie - Salonul de iarnă – Ediția a IV-a. 

 
 

 Program evenimente cultural educaţionale 

Programul constă în organizarea unor evenimente care să ofere publicului pe 

diferite categorii de vârstă, posibilitatea îmbogățirii cunoștințelor din domeniul 
istoriei, naturii și a culturii generale, precum și a respectului față de patrimoniul 
cultural.  
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 Proiecte în cadrul programului: 

Septembrie - Comemorarea eroului național Avram Iancu (Amenajarea Complexului 

de monumente Țebea); 

Octombrie - Proiectul „Spurius, ghidul tău virtual”; 

Noiembrie – Noaptea Muzeelor. 

 

 

 Program editorial  

Programul urmărește valorificarea patrimoniului muzeal deținut cât și cel 
rezultat din cercetarea științifică, în special a cercetării arheologice, prin editarea 
unor publicații științifice de specialitate. 

 Proiecte în cadrul programului: 

- Revista Sargetia anuarul Muzeului Civilizației Dacice și Romane; 

- Volum: „Din activitatea Societății de Istorie și Arheologie a comitatului Hunedoara” 

(Autor: Cristina Bodό); 

- Volumul IV: „Istorie, cultură şi cercetare” (Autori: Gherghina Boda și Dumitru-

Cătălin Rogojanu). 

Rapoarte de cercetare, note, lucrări, articole și studii publicate sau 

predate spre publicare: 

1. Margareta Simina Stanc, Ioan Alexandru Bărbat, Luminița Bejenaru, 

Mihaela Danu, Bioarchaeological Evaluation of the Early Neolithic Site of Rapoltu 

Mare-Seghi (Hunedoara County, Romania), în International Journal of Conservation 

Science, 11, 1, 2020, p. 209-218. 

2. Ioan Alexandru Bărbat, Monica Mărgărit, Marius Gheorghe Barbu, First 

Farmers Adornments from the Early Neolithic Settlement at Tărtăria – Pietroșița 

(Alba County, Romania), în vol. M. Mărgărit, A. Boroneanț (eds.), Beauty and the 

Eye of the Beholder: Personal Adornments Across the Millennia, Târgoviște, 

București, 2020, p. 269-287. 

3. Ioan Alexandru Bărbat, Despre primele descoperiri neolitice timpurii de la 

Boroșteni- Peștera Cioarei (comuna Peștișani, județul Gorj), în Banatica, 30, 2020, în 

curs de apariție. 

4. Corina Anca Simion, Ioan Alexandru Bărbat, Tiberiu Bogdan Sava, Oana 

Gâza, Cristian Mănăilescu, Maria Valentina Ilie, An introduction to the dating 

methodology of Early Neolithic ceramic samples. A case study from the site Folt-Sub 

Vii (Hunedoara County, Romania), în Annales Universitatis Apulensis Series Historica, 

24, 2020, în curs de apariție. 

5. Mar Rey-Solé, Ioan Alexandru Bărbat, First Archaeopetrological Approach 

and Differential use of Siliceous Rocks in Prehistoric Lithic Industry: A Case Study 
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from Șoimuș – Teleghi (Hunedoara County, Transylvania, Romania), în Journal of 

Lithic Studies, 2020, în curs de apariție. 

6. BodόCristina, Patrimoniul arheologic al zonei Deva – Vețel în preocupările 

membrilor Societății de Istorie și Arheologie a comitatului Hunedoara, în vol. Ionel 

Cândea(ed.) Tracii și vecinii lor în antichitate: Arheologie și Istorie. Studia in Honor 

of Valeriu Sîrbu at this 70th Anniversary,Brăila, 2020, p. 161-173. 

7. BodόCristina, History Pages of the History and Archaeology Society of 

Hunedoara County’s Museum, în Sargetia. Acta Musei Devensis, S.N. XI, 2020,în curs 

de apariție. 

8. Antoniu Tudor Marc, Marius Gheorghe Barbu, Ioana Lucia Barbu, Cristina 

Bodó, O figurină ceramică din aşezarea culturii Wietenberg de la Uroi – Sigheti 

(judeţul Hunedoara) –  jucărie sau obiect ritual?, în Sargetia. Acta Musei Devensis, 

S.N. XI, Deva, 2020, în curs de apariţie. 

9. Ionuț Cosmin Codrea, The Kapy Castle from Uroi. Historical and 

Geographical Survey, în Sargetia, Acta Musei Devensis, S.N. XI, Deva, 2020, în curs 

de apariție. 

10. Gelu Florea, Liliana Mateescu-Suciu, Silvia Mustață, Eugen Iaroslavschi, 

Gabriela Gheorghiu, Paul Pupeză, Cristina Bodó, Cătălin Cristescu, Răzvan Mateescu, 

Daniel Cioată, Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, com. Orăștioara de Sus, 

jud. Hunedoara. Punct: Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, în Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România, campania 2019, București, 2020, în curs de 

apariție. 

11. Iulia Dana Negula, Cristian Moise, Andi Mihai Lazăr, Nicolae Cătălin 

Rișcuța, Cătălin Cristescu, Andreea Luminița Dedulescu, Cristina Elena Mihalache, 

Alexandru Badea, Satellite Remote Sensing for the Analysis of the Micia and 

Germisara Archaeological Sites, în Remote Sensing, 12, 2003, p. 1-36, 

DOI:10.3390/rs12122003, https://www.mdpi.com/2072-4292/12/12/2003 

12. Cătălin Cristescu, Nicolae Cătălin Rișcuța, Oana Tutilă, Ioana Lucia Barbu, 

Antoniu Tudor Marc, Ioan Alexandru Bărbat, Bronze Vessels of the Early Iron Age 

Discovered at Bălata (Romania), în Journal of Ancient History and Archaeology, 7.2, 

2020, p. 148-159, DOI: 10.14795/j.v7i2.534, 

http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/534 

13. Paul Pupeză, Cătălin Cristescu, Soldați romani în capitala Regatului Dacic. 

Despre o construcție recent descoperită la Grădiștea de Munte, în vol. Gelu Florea, 

Răzvan Mateescu, Gabriela Gheorghiu (ed.), In memoriam Ioan Glodariu, în curs de 

apariție. 

 14. Iosif Vasile Ferencz, Constantin Cristian Roman, A Late Iron Age belt 

buckle from Ardeu, în Marisia 1, S.N., Tg. Mureș 2019, p. 43-48. 

 15. Cristina Montana Pușcaș, Iosif Vasile Ferencz, Ciprian Cosmin Stremțan, 

Tudor Tămaș, Adrian Căsălean, The amazing architecture of the Dacians. Few 

thoughts concerning the use of mortars based on new analyses, în Plural 7, 2/2019, 

p. 53-67. 

https://www.mdpi.com/2072-4292/12/12/2003
http://jaha.org.ro/index.php/JAHA/article/view/534
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 16. Iosif Vasile Ferencz, About a Roman pilum found in Ardeu, în Archaica, 

Belgrad, 7–8, 2019–2020, p. 209-219. 

 17. Iosif Vasile Ferencz, Itinerare în peisajul cultural al Platformei Luncanilor. 

Despre construcțiile cu plan poligonal și rotund, în Miorița. Revistă de etnografie și 

folclor, XXVI/2020, p. 64-69. 

 18. Aurel Rustoiu, Iosif Vasile Ferencz, Orizontul cultural celtic din Transilvania 

(secolele IV-II a. Chr.). Migrațiile și hibridizarea identităților de grup, în vol. Victor 

Spinei, Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados (ed.), Migraţii, politici de 

stat şi identităţi culturale în spaţiul românesc şi european, vol. I, Ipostaze istorice ale 

mişcărilor de populaţie şi modele identitare etnolingvistice actuale, Editura Academiei 

Române, București 2019, p. 37-53. 

 19. Aurel Rustoiu, Iosif Vasile Ferencz, Ateliere meşteşugăreşti în estul 

Bazinului Carpatic în sec. 4-3 a. Chr. Arheologia producției manufacturiere / 

Workshops in the eastern Carpathian Basin during the 3rd – 4th centuries BC. The 

archaeology of craft production, în Aurel Zanoci, Sorin Ailincăi, Mihail Băț (eds.), 

Workshops in the eastern Carpathian Basin during the 4th-3rd centuries BC. The 

archaeology of craft production, Tulcea-Chișinău, Editura Mega, Cluj Napoca  2019, 

p. 65-86. 

 20. Iosif Vasile Ferencz, Aurel Rustoiu, Craftsmanship and identity. Tools and 

ustensils in La Tène graves from the Eastern Carpathian Basin, sub tipar, în Musaios 

XXIII, Buzău 2020, p. 221-234. 

 21. Ferencz Iosif Vasile, László Gergely Pál, Războiul de Independență al 

României în presa de la Budapesta. Cronica din săptămânalul Vasárnapi Ujság, sub 

tipar, în Banatica 2020. 

  22. Iosif Vasile Ferencz, Explorări în microuniversul mitologic la Ardeu. Despre 

uriași și comori, în Analele Banatului, Timișoara 2020. 

 23. Iosif Vasile Ferencz, Descoperiri arheologice din a doua epocă a fierului în 

zona satului Vețel, jud. Hunedoara, sub tipar, în Sargetia 2020. 

 24. Iosif Vasile Ferencz, Cronică de expoziție: Olfactiv: mirodenii, rășini, 

parfumuri și miresme. Din antichitate, până în epoca modernă, sub tipar, în Sargetia 

2020. 

25. Iosif Vasile Ferencz, Recenzie pentru lucrarea: Aurel 

Rustoiu,Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age 

Transylvania, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2019, 301 p., 61 Fig., sub tipar, în Ephemeris 

Napocensis 2020. 

26. Oana Tutilă, Bijuterii de aur de la Micia din colecția muzeului devean, în 

Sargetia. Acta Musei Devensis,  S.N., XI, 2020, în curs de apariție. 

27. Marius Gheorghe Barbu, Ioan Alexandru Bărbat, Daniel-Costin Țuțuianu, 

Ioana Lucia Barbu, Andrei Gonciar, Angelica Bălos, Fibule romane descoperite în situl 

Rapoltu Mare-La Vie, jud. Hunedoara, în Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 11, 

2019, p. 245-263 (apariție 2020). 
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28. Ioan Alexandru Bărbat, Cristina Bodό, Ioana Lucia Barbu, Ionuț-Cosmin 

Codrea, Cercetări arheologice preventive la Ocolișu Mic (comuna Orăștioara de Sus, 

județul Hunedoara), în Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 11, 2019,  p. 99-137 

(apariție 2020). 

Cultic Discoveries from the Late Bronze Age Settlement 

from Şoimuş – Teleghi (Romania, Hunedoara County 

29. Nicolae Cătălin Rișcuța, Antoniu Tudor Marc, Ioan Alexandru Bărbat, Cultic 

Discoveries from the Bronze Age Settlement from Șoimuș-Teleghi (Hunedoara 

County), în Ephemeris Napocensis, XXX, 2020, în curs de apariție. 

30. Texte și fișe de catalog întocmite de Ioan Alexandru Bărbat, Mihaela 

Barbu, Antoniu Tudor Marc, Nicolae Cătălin Rișcuța, Cătălin Cristescu, Iosif Vasile 

Ferencz, Cristina Bodό, Oana Tutilă, Marius Barbu, pentru vol. Nicolae Cătălin 

Rișcuța (ed.),Catalogul expoziției „Piese reprezentative din colecția de arheologie a 

Muzeului Civilizației Dacice și Romane”, Deva, în curs de apariție. 

31. Dumitru-Cătălin Rogojanu - Recenzie la volumul scris de Iulian Boldea, 

Cornel Sigmirean (coord.), Confesiune, Cultură, Națiune. Perspectivă istorică, Cluj- 

Napoca, Argonaut Publisihing, 2018, 216 p. în „Revista de Etnologie și 

Culturologie/Journal of Ethnology and Culturology (Chișinău-Republica Moldova)-în 

curs de publicare.  

32. Dumitru-Cătălin Rogojanu - Autobiografie (fişă autobiografică) în 

Enciclopedia istorică a României, Academia Română (în curs de publicare).  

33. Gherghina Boda – a trimis la publicat 9 articole şi 1 recenzie la revistele 

Journal of History/2020 (Scopje, R. Macedonia), Revista de Etnologie şi 

Culturologie/2020 (Chişinău), Collegium Mediense/2020 (Mediaş), Tyragetia/2020 

(Chişinău), Plural/2020 (Chişinău), Studia Universitatis Moldavie/2020 (Chişinău), 

Mioriţa/2020 (Deva), volumul colectiv Managementul patrimoniului mondial: de la 

situaţia din România la exemple de bune practici, editor Sergiu Musteaţă, Chişinău 

2020. 

34. Gherghina Boda – recenzent al volumului Valorificarea patrimoniului 

etnocultural în educaţia tinerei generaţii şi a societăţii civile, editori A. Dolghi, N. 

Grădinaru, Chişinău, 2019. 

35. Gherghina Boda – a recenzat articole trimise spre publicare în Revista de 

Etnologie şi Culturologie/2020 (Chişinău), Horizont for Sustainability/2020 

(Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu), Collegium Mediense/2020 (Mediaş). 

36.Radu Zăgreanu, Marius Gheorghe Barbu, Piese sculpturale de epocă 

romană reutilizate în satul Rapoltu Mare, jud. Hunedoara. 1. Biserica Reformată, în 

Sargetia S.N.XI, în curs de apariție. 

37. Marius Gheorghe Barbu,  Mihaela Simion Castrul Micia. 1. Stadiul 

cercetărilor , în Arheovest VIII , în curs de apariție. 

38. Marius Gheorghe Barbu,  Un capitel doric de la Micia, în Muzeul Olteniei 

Craiova. Oltenia. Studii și Comunicări. Arheologie-Istorie,  Vol.XXVII, 2020, în curs de 

apariție. 
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39. Marius Gheorghe Barbu, O bază de coloană de la Micia, în Banatica, 30, 

2020, în curs de apariție. 

40. Georgeta Deju, Florin Bogdan, Două exemplare ale „Slujebnikului” tipărit 

la Veneția în 1554 în colecții transilvănene, în Satu Mare. Studii și Comunicări, 

XXXVI, 2020, în curs de apariție. 

41. Daniel I. Iancu, Tudor Roșu, 1 Decembrie 1918, Cluj-Napoca, 2020 

[Recenzie], în Sargetia. Acta Musei Devensis, XI, 2020, în curs de apariție. 

42. Daniel I. Iancu,Monumente hunedorene reflectate în publicistica secolelor 

XIX-XX. Studiu de caz: Sarmizegetusa Regia; Costești – „Cetățuie”; Costești – 

„Blidaru”; Piatra Roșie; Bănița; Ulpia Traiana Sarmizegetusa; Castelul Corvinilor; 

Cetatea Devei; Palatul Magna Curia, în volumul simpozionului internațional Identitate 

şi ideologie. Limba şi literatura română în paradigma culturală contemporană, Iaşi, 

16–18 septembrie 2020, în curs de apariție ; 

43. Ștefan Viorel Papp, Recenzia volumului: Cristian Sandache, Nostalgia 

Sfântului Ștefan. Ungaria, maghiarii ardeleni și problema Transilvaniei (1919-1947), 

Cluj – Napoca, Ed. Argonaut, 2019, în Sargetia S.N., XI, în curs de apariție; 

44. Beceanu Mihaela, Dan Dorina Liliana, lucrare apărută în publicația UE: 

Proceedings, cu titlul Fragment of a Wagon Wheel Hub. Restoration and 

Conservation; 

45. Popițiu Ioana, Dan Dorina Liliana, lucrare apărută în publicația UE: 

Proceedings, cu titlul The Restoration and Conservation of a Bronze Artefact. 

 

 

 Program de restaurare a obiectelor de patrimoniu din colecţiile 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane 

 Prin intermediul proiectelor din cadrul acestui program, restaurarea 
patrimoniului se realizează, în conformitate cu Normele de Restaurare, intervenţia 

directă asupra bunurilor muzeale pe diferite suporturi (ceramică, hârtie, metal) 
pentru restituirea formei originare prin operaţii de întregire, integrare şi completare, 
aplicare de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure acestora o 

rezistenţă îndelungată, să-şi păstreze funcţionalitatea şi să fie apte pentru etalare în 
cadrul unor expoziţii.  

În anul 2020, s-a realizat restaurarea şi conservarea preventivă curativă de 
bunuri de patrimoniu, prin laboratorul propriu al instituţiei, după cum urmează: 

 - Restaurare materiale anorganice: metal - 156 obiecte pe suport metalic 

(bronz, fier, plumb), ceramică- 36 obiecte,  

- Restaurare materiale organice - restaurarecarte veche - 2 cărți, pagini carte 
– 2069 pagini (MCDR).  

Au fost întocmite: 20 fişe de conservare, 84 fişe de restaurare , din care 21 
fișe – ceramică, 60 fișe – metal, 3 fișe – carte veche. 
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La acestea se adaugă operaţiuni de spălare şi curăţare, selectare şi triere a 
materialului arheologic, ceramică şi metal provenit de pe Şantierele arheologice 

sistematice și de salvare susținute de specialiștii Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane: Măgura Uroiului, Vețel CFR, Autostradă, Simeria Adălcuțu, Gothatea, 
Cetatea Deva, Bălata, Rapoltu Mare, Grădiştea de Munte, Calea Ferată de mare 

viteză Simeria - Arad 

În cadrul acelorași activități de restaurare și conservare s-au derulat 
operațiuni de dezinfecție în etuvă în mediul de formaldehidă și curățire mecanică 
asupra unor volume de carte veche a bibliotecii. Pe parcursul întregului an 2020 a 

avut loc supravegherea şi asigurarea microclimatului în depozitele de păstrare a 
patrimoniului şi expoziţii ale instituției. 

 

8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru 
perioada de management: 

 

Pentru perioada de management 2018 - 2022 au fost propuse o serie de 

activităţi specifice instituţiei muzeale, derivate din funcţiile de bază, precum: 

8.1. Evidenţa patrimoniului cultural mobil, inventarierea şi evaluarea 

bunurilor muzeului, acţiune în derulare 

- continuarea evidenţei primare a patrimoniului prin întocmirea fişelor analitice 

de evidenţă (FAE), a înregistrărilor în baza de date DOCPAT; 

 - continuarea derulării procedurilor de clasarea patrimoniului la cele două 

categorii juridice (tezaur şi fond); 

 - inventarierea periodică a colecţiilor, în condiţiile prevăzute de lege.  

Termen: 2018 – 2022 

8.2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, prin 
cele două componente ale sale:  

- continuarea măsurilor şi acţiunilor prin mijloace şi tehnici specifice în 

conformitate cu Normele de Conservare;  

- continuarea restaurării, a intervenţiei directe, în conformitate cu Normele de 
Restaurare, asupra bunurilor muzeale pe diferite suporturi (ceramică, hârtie, metal).  

Termen: 2018 – 2022 

8.3. Continuarea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

Alături de proiectele cultural-educative desfășurate cu partenerii externi, 
muzeul a participat și la diverse proiecte cu fonduri nerambursabile, cum ar fi: 

8.3.1. Proiectul Ruta Împăraţilor Romani care face parte din proiectul mai 

larg Rute culturale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării, proiect aprobat în cadrul 
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cererii de proiecte a Comisiei Europene (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) „Trans-
national cooperation projects on European Cultural Routes” şi care are ca obiectiv 

principal diversificarea ofertei turistice europene şi creşterea vizibilităţii zonei Dunării 
inferioare şi de mijloc ca o destinaţie atractivă şi durabilă, prin dezvoltarea unei rute 
culturale în Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia. În 2015, Ruta Împăraţilor Romani, 

alături de Ruta dunăreană a vinului, din care fac parte 12 regiuni viticole, a fost 
certificată ca şi rută culturală europeană a Consiliului Europei. Colaborarea între 
partenerii proiectului continuă şi în perioada 2018 - 2022. 

Termen: multianual 

 8.3.2. Proiectul Când viaţa cotidiană antică devine patrimoniu 

UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală şi contextualizarea artefactelor 
dacice din Munţii Orăştiei, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-

2014, linia de proiecte PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului 
cultural și natural”, al cărui partener este și Muzeul Civilizației Dacice și Romane. 
Obiectivul principal al proiectului este promovarea patrimoniului UNESCO prin 

scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor și monumentelor 
dacice din Munții Orăștiei, iar printre obiectivele specifice se numără digitizarea a 
500 de artefacte, reconstituirea virtuală a unor edificii dacice, realizarea unui muzeu 

virtual on-line 3D dedicat civilizației dacice din Munții Orăștiei, realizarea unui catalog 
care să cuprindă produsele culturale dezvoltate în cadrul proiectului. Prin acest 
proiect a fost achiziţionată aparatură în sumă de 655.000 lei. În anul 2016 acest 

proiect a fost finalizat, sens în care au fost amenajate şi dotate cu mobilier 
expoziţional un spațiu expozițional multimedia, constituit din trei încăperi, capabil să 
găzduiască expoziții mixte (real și virtual), în cadrul muzeelor partenere din proiect. 

Acest proiect are o sustenabilitate pe o perioadă de 5 ani, sens în care se va derula 
şi pe parcursul perioadei 2018 - 2021. 

Termen: 2018 – 2021 

8.3.3. Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic 

Ardeu– „Cetăţuie”, com. Balșa, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2015 – 
2020, finanţat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, buget local și 
sponsorizări. 

  Termen: 2018 -2020 

8.3.4. Proiect de cercetare arheologică sistematică a sitului arheologic Micia, 

com. Vețel, jud. Hunedoara, perioada de derulare 2017 – 2020, finanţat de 
Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

        Termen: 2018 - 2020 

 8.3.5. Proiect de cercetare arheologică sistematică Cetățile Dacice din 
Munții Orăștiei (Sarmizegetusa Regia) perioada de derulare 2017 – 2020, 

finanţat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și cofinanțat din anul 2017 de 
către Consiliul Județean Hunedoara prin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

       Termen: 2018 – 2020 
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8.3.6. Proiect de cercetare arheologică sistematică situl arheologic prioritar 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, perioada de 

derulare 2016 – 2021, finanţat de Ministerul Culturii și Identității Naționale și 
cofinanțat din anul 2017 de către Consiliul Județean Hunedoara prin Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

        Termen: 2018 – 2021 

 8.3.7. Proiect de cercetare arheologică sistematică Uroi – Măgura 

Uroiului, perioada de derulare 2015 – 2020, finanţat de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale. 

       Termen: 2018 – 2020 

8.4. Participarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane în colaborare 

cu instituții de cercetare, muzeale, universitare și a administrației publice 
locale și centrale la proiecte cu finanțare locală guvernamentală și 
europeană, în anul 2020: 

8.4.1. Proiectul complex multidisciplinar pentru monitorizarea, 

conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc 
(RO-CHER). 

Proiectul este finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 
Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Finanțarea este nerambursabilă și nu 

impune o contribuție financiară proprie a partenerului. Pentru Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane finanțarea este în cuantum de 500.000 lei.   

Parteneri:Agenția Spațială ROSA, ICECHIM București, Muzeul Național al Unirii 
Alba Iulia, Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară București.  

Perioada de implementare a proiectului este 2018 – 2021 

Activitățile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane se regăsesc în 

subproiectele componente din cadrul proiectului complex, respectiv: 

- Subproiect 1 – „Monitorizarea obiectivelor din patrimoniul cultural cu 
ajutorul tehnologiilor spaţiale”. Crearea unui serviciu pilot pentru evaluarea și 

monitorizarea per, manentă a stării de conservare a obiectivelor din patrimoniul 
cultural românesc, inclusiv UNESCO. Participarea în acest proiect implică din partea 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane asigurarea suportului pentru identificarea 

problemelor cu care se confruntă patrimoniul național, evaluarea produselor 

generate prin intermediul tehnologiilor satelitare, etc. 

- Subproiect 2 – Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltarea de 
materiale și tehnici pentru salvgardarea patrimoniului cultural. Fiind un proiect de 
aplicare a unor tehnologii avansate, activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane sunt de confirmare şi testare a materialelor propuse, pe artefacte simulate 

în condiţii de laborator. 
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- Subproiect 4 – „Promovarea patrimoniului cultural folosind tehnologii 
actuale de reconstrucţie digitală”. Proiectul este de promovare a patrimoniului 

cultural iar activităţile ce revin Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane sunt de 
promovare, participare la workshop-uri şi manifestaţii organizate de Consorţiu, 

eventual de găzduire şi organizare a unora dintre ele.   

        Termen: 2018 – 2021 
 

8.4.2.Proiectul E-cultura 

Obiectivul general al proiectului urmărește eficientizarea serviciilor publice 

urmărite de către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin valorificarea 
potențialului IT &C în procesul de digitizare a patrimoniul cultural mobil, în scopul 

creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg. 

Proiectul are două componente principale: 

Realizarea platformei culturalia.ro 

Digitalizarea patrimoniului mobil. 

Proiectul implică 29 de instituții din România (19 muzee, 5 biblioteci, Arhiva 

Națională de filme, Societatea Română de televiziune, Societatea Română de 

Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului și vizează următoarele rezultate: 

- 550000 resurse digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României; 

- Platformă informatică de tip bibliotecă digitală și catalog partajat 

(culturalia.ro); 

- 200000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către Europeana - 

biblioteca digitală europeană (europeana.eu). 

Participarea MCDR în cadrul acestui proiectconstăîn digitizarea de către 5 

specialiști MCDR, a 1500 obiecte de patrimoniu mobil, aflate în gestiunea Muzeului. 

        Termen: 2020 - 2021 

 
 

8.4.3.Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice”în municipiul 
Orăștie, Poarta de intrare către Cetățile Dacice, județul Hunedoara. 

Scopul realizării proiectului constă în conectarea celor două capitale dacice și 
romane prin intermediul acestui spațiu expozițional. Comasarea patrimoniului 

cultural imobil al Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie cu patrimoniul 
arheologic descoperit în ultimii 50 de ani în cadrul sitului arheologic Grădiştea de 
Munte - Sarmizegetusa Regia și punerea în valoare expozițională la nivelul 

standardelor sec. XXI. De asemenea în viitorul spațiu expozițional vor fi organizate 
depozite pentru păstrare a materialului arheologic. 

Realizarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării 
durabile a comunității locale: 
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- Dezvoltarea turismului cultural în context european, dezvoltarea durabilă în 
zona Orăștiei; 

- Realizarea unor expoziții cu artefacte aparținând civilizației dacice; 

-Creșterea interesului pentru cultura și civilizația antică; 

- Integrarea acestui muzeu în zona istorică cu vestigii de epocă medievală din 

municipiul Orăștie. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 46/2018, s-a aprobat 
preluarea imobilului „Spital Orăștie” din domeniul public al Municipiului Orăștie în 

domeniul public al județului Hunedoara, în vederea reabilitării și modernizării pentru 
a corespunde noii destinații de sediu pentru Muzeul Civilizației Dacice Orăștie – 

secție a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. 

Proiectul „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” este finanțat în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, iar implementarea 
acestuia se va realiza în parteneriat de către Consiliului Judeţean Hunedoara și 

Consiliul Local al Municipiului Orăștie. 
Termen: multianual 

 

8.5. Promovarea unor proiecte pentru următoarea perioadă de 
management 2021 – 2022 cu posibilitate de finanțare locală, 
guvernamentală şi europeană  

8.5.1. Proiectul „Centru de pregătire profesională în domeniul 

arheologic și turistic/centrul cibernetic” Muzeu vechi Constantin 
Daicoviciu. 

 Muzeul Civilizației Dacice și Romane este parte a primei rute europene din 
România, „Ruta Împăraților Romani” care poate fi considerat punctul de plecare către 

cercetarea interdisciplinară și formarea profesională îmbinată cu practica în teren. 

Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic are ca scop 
atragerea specialiștilor din mediul academic, universitar și al cercetărilor științifice din 

Europa și lume către cel mai important sit arheologic de epocă romană din România. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 202 din 28 august 2019, s-a 
aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Centru 
de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centrul cibernetic” Muzeu 

vechi Constantin Daicoviciu. 

În acest sens, pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, în urma întocmirii 
expertizei tehnice ataşate proiectului cunr. 628/2008 a rezultat faptul că cea mai 
eficientă măsură este demolarea clădirii Muzeului vechi „Constantin Daicoviciu” 

Sarmizegetusa deoarece costurile de reabilitare depăşesc cu mult construirea unei 
clădiri noi. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 232 din 30 
septembrie 2019, s-a aprobat scoaterea din funcțiune în vederea demolării a acestei 

construcții. 
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Obiectivul de investiții propus va consta în construirea unei clădiri noi pentru 
crearea de spaţii necesare cercetării arheologice, a unor spaţii de cazare pentru 

cercetători/studenţi, amenajarea unor spaţii de depozitare şi expunere artefacte, 
amenajarea unei parcări atât pentru obiectivul propus cât şi pentru vizitatorii sitului 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 

În luna noiembrie 2019 a fost realizat Studiul de fezabilitate (SF) pentru 

obiectivul de investiții „Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și 
turistic/centrul cibernetic - Muzeul vechi Constantin Daicoviciu”, iar cu adresanr. 
302/27.01.2020 această documentație a fost înaintată Consiliului Județean 

Hunedoara în vederea aprobării prin hotărâre.  

De asemenea, în vederea finanțării, obiectivul de investiții „Centru de 
pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centrul cibernetic - Muzeul 

vechi Constantin Daicoviciu” a fost cuprins în Lista de investiții din cadrul proiectului 
de buget al instituției pe anul 2021. 

        Termen: multianual 

8.5.2. Proiecte de dezvoltare durabilă Colonia Dacica Sarmizegetusa  

Sarmizegetusa, cu numele său antic complet Colonia Ulpia Traiana Augusta 

Dacica Sarmizegetusa, este considerată prin tradiţie capitala provinciei Dacia 
Romană, deşi sediul guvernatorului se afla la Apulum (Alba Iulia). Aceasta a fost 
primul oraş al provinciei Dacia din care împăratul Traian a dorit să facă un simbol al 

puterii Romei. Denumirea oraşului include titlul de colonia (statutul cel mai înalt la 
care putea aspira un oraş roman), numele împăratului fondator, precum şi numele 
capitalei regatului dac din Munţii Orăştiei, Sarmizegetusa. 

Prin tradiţia îndelungată şi anvergura cercetării arheologice, precum şi prin 

impactul rezultatelor în mediul ştiinţific naţional şi internaţional, situl s-a impus ca 
unul dintre cele mai bine cotate pe plan european. Ca o consecinţă, în urmă cu 
câţiva ani situl a primit statut de sit prioritar din perspectiva Ministerului Culturii. 

Atracţia acestui sit asupra publicului este una cu totul aparte, de vreme ce acesta 
este cel mai vizitat parc arheologic din România. Explicaţia acestui fapt rezidă atât 

în povestea oraşului antic, poziţia şi semnificaţia sa aparte, precum şi de 
mediatizarea constantă rezultatelor arheologice spectaculoase din ultimii ani. 

Pornind de la premisa unui management eficient al cercetării şi administrării 
sitului, printr-un parteneriat public-privat în cadrul unui consorţiu bine structurat 

format din diverşii deţinători de interese (autorităţi, specialişti, publicul larg etc.), 
Sarmizegetusa are un potenţial major și poate să devină un vector al dezvoltării 
durabile pentru întregul areal al Ţării Haţegului. 

Finanțările vor putea fi atrase pentru următoarele proiecte*: 

___________________ 

* Proiecte elaborate de prof. univ. dr. Ioan Piso, Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca, și dr. Ovidiu Țentea, Muzeul Național de Istorie a României 
București, în colaborare cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane. 
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1. Proiecte de restaurare ale unor monumente din forul lui Traian – 
intervenții de urgență și proiecte de restaurare 

Termen: multianual 

2.Proiect de restaurare CAPITOLIU 

Termen: multianual 

3. Proiect de amenajare peisagistică a traseului de vizitare a parcului 

arheologic 

Termen: multianual 

4. Proiectul unui nou muzeu de sit – CENTRU CIBERNETIC  

Termen: multianual 

 

1. Proiecte de restaurare ale unor monumente din forul lui Traian – 
intervenții de urgență și proiecte de restaurare 

Începând din anul 2019, Muzeul Civilizației Dacice și Romane a promovat 

proiectul privind intervenții în regim de urgență pentru punerea în siguranță a 
obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa 

Vestigiile celor două componente ale forului constau în zidurile perimetrale – 

situate sub cota de călcare a forului – și fragmente din bolți. Sunt singurele spații 
subterane boltite din Forum Vetus, importante nu doar prin funcția antică și rolul în 
compoziția generală, arhitecturală și funcțională a ansamblului, dar și prin 

consistența materială și particularitățile lor constructive. 

Expuse la intemperii, fără nici o măsură de protecție, nici directă, nici 

indirectă, ruinele arheologice nu pot fi conservate. Astfel, cele două spații suferă de 
pe urma unor procese de deteriorare accelerate, care riscă să conducă imediat la 
prăbușirea fragmentelor de boltă și să deterioreze ireversibil zidurile și detaliile 

arhitecturale – trepte, montanți – ale celor două construcții. 

 Oprirea proceselor de deteriorare se poate realiza prin intervenția de urgență 

– acoperire de protecție, temporară și reversibilă și sprijiniri locale ale structurilor de 

zidărie și fragmentelor de boltă. 

De asemenea, prin intervențiile de conservare și restaurare se va asigura un 
nivel minim necesar de conservare pentru toate vestigiile, prin adoptarea cu 

prioritate a măsurilor de consolidare structurală și conservare a materialelor și 
alcătuirilor istorice. Față de acest palier calitativ minimal, se va urmări adoptarea de 
măsuri de restaurare, protecție și interpretare prin intervenții de arhitectură și 

amenajare, astfel încât efectul final să fie cât mai bun atât în raport cu obiectivul 
conservării pentru generațiile viitoare a sitului arheologic, cât și cu obiectivul 

interpretării și creșterii accesibilității (fizice și intelectuale). 
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoaranr. 203 din 28 august 2019, s-a 
aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, 

Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. 

În acest sens, a fost întocmită de către Institutul Naţional al Patrimoniului 
documentația „Studii, Investigaţii interdisciplinare şi DALI, Intervenţii în regim de 
urgenţă privind punerea în siguranţă a obiectivelor Carcer, Aeraria, în situl arheologic 

Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și predată Muzeului Civilizației Dacice și Romane în 
data de 15.11.2019. Cu adresanr. 301/27.01.2020 această documentație a fost 

înaintată Consiliului Județean Hunedoara în vederea aprobării prin hotărâre. 

Obiectivul de investiții „Intervenții în regim de urgență privind punerea în 

siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa”, a fost cuprinsîn Lista de investiții din cadrul proiectului de buget al 

instituției pe anul 2021. 

Termen: multianual
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2. Proiect de restaurare CAPITOLIU 

 

 

 

 



122 

3. Proiect de amenajare peisagistică a traseului de vizitarea parcului 
arheologic 

Intervenţii posibile in situri arheologice – punerea in valoare a 

ruinelor în mod non-invaziv 

Principii 

Intervenții minimale, non-invazive și reversibile: 

- Sugerarea unei ambianțe, a unei structuri spațiale sau a peisajului prin 
instalații efemere sau prin utilizarea vegetației existente ca mijloc de comunicare – 
gestionare diferențiată, instalații efemere sau de land-art - Intevenții efemere care 

pot genera un spectacol diferit de la o perioadă la alta sau de la un an la altul 

- Modelarea discretă a terenului din sit pentru a sugera structuri spațiale sau 
pentru a pune în valoare/perspectivă elemente importante ale sitului 

- Utilizarea resurselor locale și a mâinii de lucru locale pentru punerea în 

valoare a sitului 

- Utilizarea unor materiale perisabile (chirpici, baloți de paie, etc. care să 
poată sugera obiecte, structuri sau elemente ale sitului 

- Punerea în valoare a peisajului înconjurător ca element esențial al sitului 
arheologic 

- Utilizarea de machete in situ în vederea explicării ansamblului arheologic și a 

ipotezelor arheologice 

- Amplasarea tuturor facilităților turistice (parcaje, centre de vizitare, cazare și 
alte servicii la o distanță respectabilă față de situl propriu-zis și crearea unor trasee 
de legătură spectaculoase dar fără a intra în concurență cu situl arheologic propriu-

zis. 

Modalitate: 

- Organizarea – în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului și cu 
Ordinul Arhitecților din România a unui concurs internațional de arhitectură și peisaj 
care să aibă ca scop punerea în valoare a sitului arheologic cu metode non-invazive 

ce respectă principiile enunțate anterior 

- Organizarea de consultări cu specialiști din domeniile arheologiei, 
arhitecturii, peisajului, construcțiilor, artei în vederea redactării temei de concurs 

împreună cu INP și OAR 

- Redactarea unei teme detaliate care să conțină clar exprimate permisivitățile 
și interdicțiile cu privire la intervențiile în situl propriu-zis și a altor zone afectate de 
posibilele amenajări ce urmăresc punerea în valoare a sitului – în acest sens ne 

referim la legăturile între diferitele părți ale sitului și între diferitele elemente ale 
așezării precum și la posibilele legături cu peisajul înconjurător sau cu rute turistice 
ce acoperă o arie mai largă 
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- Concursul trebuie să urmărească găsirea unor soluții pe termen scurt mediu 
și lung și să includă un program multianual de intervenții 

- Cooptarea în juriul concursului a unor specialiști internaționali din domeniile 

sus-menționate în vederea alegerii unui proiect de calitate 

- Implicarea comunității locale în toate etapele sus-menționate (consultări, 
comunicare, transparență) 

Beneficiile unei astfel de abordări: 

- Utilizarea unor materiale perisabile sau a unor instalații efemere pentru 
punerea în valoare a sitului arheologic prezintă o serie de avantaje, dincolo de 

evitarea unor erori ireversibile. 

- În acest sens instalațiile efemere, ce trebuie refăcute periodic, va genera un 
peisaj dinamic, variat, ce poate atrage aceeași turiști în fiecare an dată fiind 

imaginea diferită a sitului. Refacerea periodică a acestor amenajări se poate face în 
cadrul unor școli de vară, care să implice profesioniști, studenți sau amatori, fapt ce 
va duce la creșterea turismului academic în zonă. 

- Utilizarea de materiale perisabile, de producție locală poate aduce beneficii 

directe comunității locale ce poate fi implicată în producerea acestora, fapt ce duce 
la o mai bună înțelegere și la un mai mare respect al sitului de către locuitori, dincolo 
de beneficiile economice evidente. 

- Costurile presupuse de astfel de intervenţii sunt mult mai reduse deși se 

desfășoară de-a lungul mai multor ani, aceste costuri putându-se transforma în 
resurse în cazul organizării unor ateliere de lucru interdisciplinare și posibil 
internaționale periodice. 

- Caracterul experimental al unei astfel de abordări (mai ales în cazul 

României) poate genera de asemenea turism academic și dezvoltarea comunității 
științifice implicate în restaurările de situri arheologice. 
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4. Proiectul unui nou muzeu de sit – CENTRU CIBERNETIC 
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8.5.3. PROIECT PILOT DE VALORIZARE A ANSAMBLULUI 
ARHEOLOGIC DE LA MICIA - Constituirea unui pilon de dezvoltare 

durabilă* 

Premise  

Pe malul stâng al Mureşului, la marginea vestică a provinciei Dacia s-a 
dezvoltat un important centru militar şi economic, Micia. Nucleul aşezării romane l-a 
constituit castrul auxiliar, un punct strategic cheie pentru apărarea provinciei. 

Proiectul nostru are în centru ideea valorificării potenţialului multiplu al acestei 
importante resurse de patrimoniu, insuficient sau deloc promovata, în ciuda 
amplasamentului de excepţie şi a elementelor sale constitutive. Amplasat de-a lungul 

DN 7 şi a căii ferate Deva Arad, ceea ce creează o accesibilitate neîntâlnită la nici un 
sit arheologic de epocă romană, complexul arheologic de la Micia a suferit in timp o 

serie de distrugeri mai mult sau mai puţin contabilizate. Prezervarea peisajului si 
implicit a siturilor arheologice constituie unul dintre obiectivele convenţiilor 
europene. Sub acţiunea factorilor geo-climatici si antropici peisajul, aspectul geo-

morfologic al suprafeţei terestre, se modifica permanent, astfel încât este necesara o 
analiză exhaustivă a mediului actual coroborată cu identificarea şi analizarea celor 
mai vechi resurse cartografice, imagini satelitare si fotografii aeriene, pentru 

reconstituirea ariei specifice de habitat în care s-a dezvoltat comunitatea antică de la 
Micia.  

Având în vedere faptul că, în esenţă, nu se cunoaşte aproape nimic despre 
topografia complex acestui sit, fiind pierdute inclusiv localizările vechilor săpături 

arheologice, ne propunem, în colaborare cu Muzeul naţional de Istorie a României, 
ce are responsabilitatea științifică a acestei resurse, un program complex de 
redescoperire, valorificare primară și punere în valoare, ce va sta la baza dezvoltării 

unor proiecte ulterioare de tip Parc Arheologic dar şi la proiectarea unei strategii 
coerente de cercetare şi punere în valoare al acestui sit excepțional. 

___________________ 

* Proiect elaborat de dr. Mihaela Simion, responsabil științific al sitului arheologic 

Micia, în colaborare cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane. 

Datorită faptului că cea mai mare parte a sitului nu a fost suprapusă de 
amenajări complexe în epocile istorice care au urmat stăpânirii romane, Micia poate 
oferi un studiu de caz interesant în ceea ce privește viața comunităților dezvoltate în 

jurul unui castru auxiliar de frontieră de-a lungul secolelor II – III p.Chr., precum și 
informații unice cu privire la transformările suferite de acest spațiu în perioada care a 
urmat părăsirii Daciei de către imperiu. Rezultatele cercetării din ultimele două 

campanii, în cadrul sectorului Nord-Est Amfiteatru se anunță a fi deosebit de 
promițătoare pentru perioada secolelor III-V p. Chr. 

Scopul nostru final este transformarea acestuia într-un pilon de dezvoltare 
durabilă în beneficiul comunităţii locale şi nu numai. 

Scurtă prezentare a ansamblului 
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Ansamblu arheologic de la Micia este format din castru, vicus-ul militar aflat 
la sud de acesta, o posibilă zonă sacră poziţionată la sud-est de castru, canabae-le, 

probabil la sud de acesta şi cel puţin două necropole, una la vest iar alta la est de 
fortificaţie, cel puțin în stadiul actual al cercetării.  

Informaţiile despre localitatea antică sunt creionate de un material epigrafic 
abundent dar şi de cercetări arheologice cu caracter de salvare şi sistematice. Pe 

baza analizei izvoarelor epigrafice s-a presupus că din punct de vedere administrativ 
Micia aparţinea teritorium-ului Ulpiei Traiana, evoluând către statutul de pagus. 
Aşezarea era condusă de doi magistraţi cu posibilitatea să fi existat şi un questor. 

Ceea ce este cert, din perspectiva considerării prezenţei unui vicus militar este faptul 
că, pentru întreaga provincie Dacia, doar de aici provin inscripţii care atestă o 

administraţie a unei aşezări vicane. Micia apare ca o importantă staţie vamală şi un 
nod comercial legat de transportul de mărfuri pe Mureş. Cercetările arheologice au 
avut ca rezultat identificarea fazelor de funcţionare a castrului, dar mai ales, 

dezvelirea unui complex de edificii publice şi militare, concretizate într-un amfiteatru, 
două ansambluri termale, două temple, complexe de locuit şi elemente de tramă 
stradală. În ultimii ani cercetările realizate în partea de est a castrului, în vicus-ul 

militar au pus în evidenţă o parte din drumul imperial, anexe ale amfiteatrului şi 
elemente de tramă stradală faţă de care se orientează o serie de structuri de locuire 
şi ateliere de prelucrare a bronzului. 

Din păcate nu există o evaluare exactă a zonei de întindere a sitului, fiind 

pierdute chiar și informații legate de poziționarea vechilor săpături (ex. Templul 
Zeilor Mauri). De asemenea, amplasarea termocentralei și, anterior construcția celor 
două căi de comunicație (DN 7 și Calea Ferată) au desfigurat decisiv configurația 

inițială a terenului dar și o parte importantă din situl propriu zis. 

Obiectivele proiectului pilot 

Obiectiv principal 

Transformarea sitului într-un pilon de dezvoltare durabilă. 

Obiective specifice 

1. Realizarea unui model de „bună practică”de punere în valoare a sitului de la 
Micia. 

2. Evaluarea stării monumentelor deja cercetate în vederea stabilirii priorităților 

pentru conservare, restaurare și punere în valoare; Realizarea fizică a unui 
circuit de vizitare interactiv. 

3. Realizarea unui model digital al sitului de la Micia pe baza investigațiilor 
arheologice invazive și non invazive (Integrarea achiziţiei de date cu soluţii 

avansate de procesare - ortofotogrametrie, digital terrain model, randare 
imagini, panoramare, modelare 3D, calcul volumetric – pentru gestionarea şi 
interpretarea datelor, monitorizarea evoluţiei sitului, detecţia schimbării și 

gestionarea factorilor de risc. 
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4. Centralizarea, într-un sistem unitar a tuturor informațiilor despre situl 
arheologic de la Micia (GIS/WeB/Database) într-o manieră accesibilă atât 

comunității științifice cât și publicului interesat prin „amenajarea” unui Muzeu 
Virtual al Miciei accesibil din interiorul unui Web Site propriu. 

5. Reconstituirea complexă a tipului de habitat antic într-o manieră accesibilă 
publicului larg. 

6. Actualizarea Muzeului de Sit 

Activități preconizate în perioada 2018 - 2022 

Etapa 1 

1. Inventarierea tuturor surselor documentare. 

2. Identificarea locațiilor arhivelor deținătoare de informații. 

3. Inventarierea primară a patrimoniului mobil deținut de MCDR provenit din 
situl de la Micia. 

4. Definirea arhitecturii bazei de date specifice 

Etapa II 

1. Sintetizarea și integrarea informației privind patrimoniul mobil în vederea 
realizării Muzeului Virtual al Miciei și a unui set de expoziții temporare la sediul 

MCDR. 

2. Sintetizarea și integrarea informației privind patrimoniul imobil (analiza 
stării de conservare a monumentelor, reconstituirea planurilor monumentelor).  

Etapa III 

1. Centralizarea surselor documentare (studii, rapoarte ce cercetare, hărți 
istorice, fotografii aeriene ale zonei realizate anterior). 

2. Întocmirea fiselor de obiect cu completarea stărilor de conservare și 

realizarea fotografiilor. 

3. Introducerea fișelor de obiect în baza de date. 

4. Întocmirea fișelor de monument pentru Terme I, Terme II și Amfiteatru cu 
evaluarea primară a stării de conservare. 

5. Întocmirea catalogului unitar al patrimoniului mobil reprezentativ aflat în 

proprietate MCDR și a altor instituții muzeale din România, provenit din situl de la 
Micia: monumente de piatră (epigrafice și figurate), ceramică, obiecte mărunte, 
monede, geme, obiecte de podoaba, teracote și bronzuri. 

6. Proiectarea depozitului virtual ce integrează patrimoniul de la Micia ca 

parte integrantă a Muzeului Virtual al Miciei.  
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7. Proiectarea modelului funcțional GIS/Web pentru gestionarea și 
consolidarea informațiilor integrate. 

8. Realizarea Web site-ului propriu. 

Etapa IV (colaborare cu MNIR) 

1. Evaluare de teren a potențialului arheologic a zonei necercetate a sitului 

(periegheză, cartarea descoperirilor de suprafață, interpretare și analiza fotografii 
aeriene și imagini satelitare, ate investigații non invazive) – elaborarea unui model 
predictiv pentru zona necercetată. 

2. Modelarea dinamică a tipului de habitat antic și a cadrului fizico-geografic. 

3. Elaborarea și implementarea tematicii de expoziție (permanentă și 

temporare ) în cadrul Muzeului Virtual al Miciei. Proiectarea unui set de expoziții 
temporare în cadrul MCDR dedicate sitului de la Micia. 

4. Compararea limitelor sitului antic obținute cu limitele cuprinse în 

documentațiile de urbanism existente (PUG-ul și PUZ-ul com. Vețel) și comunicarea 
rezultatelor către autoritățile locale pentru operarea modificărilor necesare.  

5. Identificarea factorilor de risc (antropici și naturali) și comunicarea acestora 
autorităților locale pentru gestionarea situației (identificarea zonelor cu patrimoniu 

degradate de lucrările agricole și pregătirea documentației pentru exercitarea 
dreptului de preempțiune a statului în cazul tranzacțiilor comerciale cu acestea).  

6. Realizarea, pe baza rezultatelor studiului enviromental, a unor simulări de 
comportament alimentar al comunității antice (adaptarea rețetelor culinare antice la 

resursele locale și realizarea de demonstrații pentru comunitatea locală) în cadrul 
Arheodromului demonstrativ, cu valorificarea experimentului prin publicarea unei 
broșuri - Coquinaria Miciae, cuprinzând rețete romane realizate cu ingrediente 

specific zonei de amplasare a sitului.  

7. Publicarea în format de popularizare a unei broșuri cu reconstituirea 
ipotetică 3D a sitului de la Micia , cu integrarea rezultatelor proiectului, în 
beneficiul comunității locale. 

8. Sprijinirea autorităților locale pentru marcarea sitului arheologic prin 
generarea planului general al sitului, stabilirea și amenajarea circuitului de 
vizitare, livrarea reconstituirilor 3D pentru panotarea obiectivelor. 

Amenajarea actualizată a Muzeului de Sit (colaborare cu Primaria Vețel 

și MNIR) 

9. Implementarea unui proiect pilot, Arheodromul demonstrativ. 
(Demonstrații, pentru grupe de copii de vârste diferite, în care, copii sunt invitați să 
urmărească la scară micro întreaga activitate arheologică, inclusiv demonstratii de 

arheologie experimentala - fabricare replici.) 
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10. Crearea bazelor (în colaborare cu MNIR și primăria Vețel a unui Centru 
Regional de Arheologie Provincială); Instituirea unui simpozion bianual – 

Micia, a City on the Edge of the Empire. 

Livrabile preconizate 

1. Constituirea colecțiilor de sit în cadrul MCDR; 

2. WebSite și Muzeul Virtual al Miciei - portal de partimoniu integrat; 

3. Amenajare „Muzeu Școală Micia” în comuna Vețel, jud. Hunedoara;  

4. Arheodromul demonstrativ; 

5. Servicii în folosul comunității – constituente de piloni de dezvoltare 
durabilă:  

A) - panotarea și marcarea sitului arheologic; Realizarea circuitului 

de vizitare.  

B) - suportul topografic și baza științifică pentru reactualizarea PUZ și PUG, 
consilierea autorităților locale și  

C) - îndrumarea posibililor investitori interesați în promovarea brandului 
local și național Micia  

6. Prototipuri replici pentru Antique-Shop cu marca de proveniență. 

7. Publicarea a două broșuri (una cu reconstituirea virtuală 3D a 

întregului ansamblu și una - Coquinaria Miciae, cuprinzând rețete romane realizate 
cu ingrediente specific zonei de amplasare a sitului). 

8. Set de expoziții temporare Micia proiectate și pentru a fi itinerate. 

9. Două simpozioane internaționale - Micia, a City on the Edge of the 
Empire. 

Termen: multianual 

 

8.5.4. PROIECT PENTRU RESTAURAREA FORULUI 1 (FORUM VETUS, 

SAU FORUL LUI TRAIAN) DIN SARMIZEGETUSA* 

Consolidarea, restaurarea și parțiala reconstituire a Forului 1, cu scopul 
integrării sale plenare și eficiente în circuitul turistic, după mai bine de un secol de la 

începerea cercetărilor, este - nu numai un obiectiv de interes public - ci și o obligație 
morală. În cadrul acestei operațiuni de amploare propunem realizarea următoarelor 
proiecte punctuale. 

___________________ 

* Proiect elaborat de prof. univ. dr. Alexandru Diaconescu, Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane. 
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1. Consolidarea și refacerea parțială a zidurilor în opus incertum. 
Acestea au fost ridicate sub Traian din piatră de stâncă de formă neregulată, 
exploatată în cariera de suprafață de la Zeicani (sub 10 km de Sarmizegetusa).  

Celelalte ziduri din oraș au fost realizate cu precădere din bolovani de râu, 

aflați din abundență în apropiere, dar acesta este unul cu totul special. Mortarul, 
recent analizat la Roma de către mast. Alida Ozana Crișan, este de o excepțională 
calitate, fiind alcătuit din nisip local (cu particule de aur) special ales, var și praf de 

marmură, precum și din calcar oolitic fin pisat. Respectarea rețetei originale și a 
materialului litic autentic este o cerință a oricărei restaurări științifice. 

 

Zidul vestic al Forului 1 
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1a. La intrarea în for trebuie restaurate: 

- Cele patru fundamente ale coloanelor de la propylon. 

- Stereobatul porticului de nord-est și ale celor două propportice. 

- Aedes-ul de nord-vest. 

1b. În jumătatea sudică a forului trebuie imediat restaurate cele două 
aeraria de sub curie (sediul senatului local) și carcera de sub tribunalul estic 

(împreună cu acesta). Ele s-au deteriorat în ultima vreme și amenință cu prăbușirea 
totală, fiind un pericol public. 

- În cazul celor două camere de tezaur (aeraria) trebuie refăcute bolțile și 
planșeul localului de întrunire a consiliului Sarmizegetusei (curia). 

- Tribunalul de est și carcera sunt într-o situație disperată. C. Daicoviciu 
remarca faptul că Imediat după săparea închisorii (carcer), bolta se păstra (a și 
fotografiat-o), dar nu a putut să o păstreze, ea prăbușindu-se până la punctul de 

origine a arcului (încă detectabil). Din păcate sistemul complex de închidere a 
carcerei vizibil pe placa de prag și pe cei doi ușori, a dispărut în urmă cu câțiva ani, 
când blocurile de calcar s-au prăbușit.  

 

 

Intrarea în carceră 

înainte de prăbuşire 



136 

2. Refacerea fațadei basilicii și a fațadei curiei. Aceste subansamble au 
fost realizate în tehnica opus quadratum, din blocuri paralelipipedice de calcar oolitic, 

extras din cariera de la Sâtămăria de Piatră, lângă Călan. Marele arc central și două 
dintre arcele laterale mai mici de la fațada basilicii s-au păstrat în proporție de 25-
30%, astfel încât reconstituirea lor est perfect justificată științific. Ca și restul 

blocurilor arhitectonice cu decor, precum capitelurile de pilastru ionic, fusele 
canelate, arhitrava și cornișa, au fost deja analizate, inventariate și publicate 
(inclusiv reconstituirile propuse). Trebuie precizat că în cazul refacerii unei părți din 

fațada basilicii, procentul elementelor autentice este suficient de mare pentru a 
justifica o restaurare. Este singurul caz din țară când astfel de arce romane s-au 

păstrat. 
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Dar cel mai spectaculos rezultat poate fi obținut cu un arc de la fațada curiei, 

care este păstrat în proporție de 90%. Blocurile sunt depozitate în cele două 
criptoportice, dar pot fi lesne identificate și așezate la locul lor, ceea ce ar fi un 

succes imediat. Restaurarea acestui arc ar arăta și că piesele folosite sunt autentice 
(nu ca la poarta castrului din Alba Iulia, de exemplu, unde nu s-a păstrat nici un bloc 
original). 
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3. Cel de al treilea tip de proiect vizează restaurarea elementelor 
arhitectonice de marmură, coloanele și cele două fântâni (nymphaea). Aici 

procentul de conservare a elementelor originale variază între 25 și 60%. În plus, 
standardizarea producției romane de coloane era atât de mare încât completarea 
elementelor lipsă este practic sigură. 

3a. Coloanele de marmură aparțin toate ordinului corintic șise împart în 

patru grupe. 

- Coloanele de la propylon măsurau 8, 40 m înălțime, iar capitelurile lor au 
fost cioplite la mijlocul sec. II de către doi meșteri greci din Asia Mică. Ca valoare 
estetică ele depășesc toate produsele similare din provinciile dunărene și din cele 

vestice. Pentru restaurarea completă a celor patru coloane au fost obținute toate 
avizele și nu mai lipsește decât punerea în operă. 

 

- Coloanele de la porticul interior al forului erau în număr de 24 și au 
fost realizate de către meșterii atelierului local de marmorarii de la Bucova, pe la 
sfârșitul sec. II. Ele măsurau 5, 60 m înălțime și capitelurile lor, deși sunt mai 
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stilizate decât precedentele, sunt foarte elegante. Decorația lor este de foarte bună 
calitate. Și restaurarea lor a fost avizată cu mai bine de un deceniu în urmă, cu 

precizarea că nu toate trebuie restaurate în întregime. Cel puțin pentru jumătate din 
ele există însă suficiente elemente autentice și originale, care pot fi integrate în 
restaurare. 

 

- Coloanele de la cele două proportice, câte patru de fiecare, au fost 

realizate tot la sfârșitul sec. II, p.Chr., pe vremea lui Commodus, după cum ne 
informează o inscripție. Ele au fost cioplite de un meșter venit din Moesia inferior. În 



141 

partea de est două din cele patru capiteluri sunt bine păstrate.De asemenea fusele și 
plintele coloanelor conțin peste 50% elemente originale. 

 

 

 

- Coloanele de la cele două portice de nord-est, respectiv de nord-vest, 

au fost realizate sub Severus Alexander, pe la 222-235 p.Chr.. Decorația lor este mai 
rudimentară, mai greoaie, dar respectă toate standardele ordinului corintic. În cazul 
celor din partea de est starea de conservare este foarte bună, cele de vest urmează 

să fie realizate după modelul celor din porticul răsăritean. 
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3b. Cele două fântâni arteziene de marmură (nymphaea) din fața 
forului, reprezintă de asemenea un proiect aparte. Din punct de vedere tehnologic 

este vorba tot despre restaurarea unor elemente de marmură, dar sub aspect artistic 
lucrarea este mult mai complexă pentru că incubă pe lângă restaurarea de coloane și 
refacerea altor elemente arhitectonice complexe, cum ar fi nișe, arhitrave și cornișe, 

sau pereți de bazin. În plus apare și problema restaurării statuilor care funcționau ca 
figuri de fântână. Proiectul a fost avizat. 
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4. Pavajul de pe decumaus maximus, care trece prin fața forului și 
canalele de drenaj, foarte spectaculoase de altfel, trebuie și ele restaurate. O parte 

din lespezile gigantice folosite la pavaj se mai păstrează la fața locului, restul au 
dispărut în ultimii ani, dar pot fi recuperate. 

5. Bazele de statui din curtea forului cu inscripțiile aferente, aveau un 
caracter monumental, fiind destinate unor statui imperiale. Ca și celelalte elemente 

ale Forului lui Traian ele se degradează pe an ce trece. Fundațiile din piatră de râu și 
mortar sunt lesne de restaurat, dar bazele cu inscripție, fiind făcute din marmură, 
necesită o tehnologie specială. Evident, nu se pune problema restaurării statuilor de 

bronz (majoritatea aurite) și care nu s-au păstrat decât în mică măsură. În cazul 
bazei din centru, care purta un monument în formă de trofeu, există toate avizele 

pentru restaurare. 
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CONCLUZII 

Restaurarea forului lui Traian din Sarmizegetusa este o datorie morală față de 
strămoșii noștri, mai îndepărtați sau mai apropiați. Ea va aduce beneficii importante 

pentru cultura națională și avantaje certe pentru comunitatea locală. 

La intrarea în for se găsește „altarul gromei”, dedicat fondării singurei colonii 
a lui Traian de la nord de Dunăre, și care totodată comemorează întemeierea 
provinciei Dacia. Aici s-a desfășurat la 18 septembrie anul 110 ceremonia solemnă 

care marca nașterea unui nou popor, cel român. Prin urmare aici se găsește 
„kilometrul 0” al etnogenezei noastre. 

Săparea forului a fost primul obiectiv arheologic abordat în Transilvania de 

statul român după Marea Unire din 1918. La un secol distanță ar trebui cel puțin să 
începem restaurarea acestui monument. Între 1924 și 1938, iar mai apoi între 1989 
și 1995, Constantin Daicoviciu, urmat de Robert Etienne, Ioan Piso și Alexandru 

Diaconescu, au dezvelit cea mai mare parte a edificiului. Acesta este cel mai bine 
păstrat monument și cea mai bogată clădire sub aspect arhitectonic din Dacia 
romană. Numeroasele elemente autentice permit o restaurarea sa riguros științifică.  

În decursul timpului (din 1927 și până în prezent) au fost făcute numeroase 

proiecte de restaurare, dar cu excepția unor consolidări, nimic nu a fost pus în 
operă. De la București au fost date avize peste avize, au fost făcute studii de 
fezabilitate și studii de oportunitate, iar acum alte echipe de „specialiști” speră să 

mai câștige un ban făcând noi proiecte și propuneri. În realitate studiul arhitectonic 
exhaustiv al monumentului a fost executat de adevărați specialiști în arhitectura 
romană și publicat în limba franceză. Firme redutabile de arhitectură din Alba Iulia și 

Deva au conceput proiecte avizate de forurile naționale, dar fondurile europene nu 
au pututfi accesate.  

Trebuie să efectuăm pas cu pas proiecte mai mici, realizabile pe termen scurt 
și mediu, pentru ca astfel ca să poată fi pornit angrenajul complex al marilor 

restaurări. Pentru comunitatea locală ar fi o oportunitate deosebită. Nici o altă 
localitate din România nu are monumente de o importanță națională și internațională 

comparabilă cu forul lui Traian din Sarmizegetusa. 

    Termen: multianual 
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8.5.5. Proiectul „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul situlului 

arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, comuna Sarmizegetusa, judeţul 
Hunedoara. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii a proiectului „Conservare, 
restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” a 

fost achiziţionată de către Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane în baza Hotărârii 
Consiliului Judeţean Hunedoaranr. 156/2013. 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a obținut avizarea documentației la faza 

D.A.L.I. de către Ministerul Culturii prin Avizulnr. 203 din 20.10.2014. În anul 2016, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane a predat Consiliului Judeţean Hunedoara, 
această documentaţie prin Contractul de cesiune drepturi de autornr. 

106/13838/2016 şi care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoaranr. 114/2016.  

Proiectul „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul situlului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, este finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, conform Contractului de finanțare 
nr.4426/16.07.2019, iar implementarea acestuia se va realiza de către Consiliul 
Județean Hunedoara. 
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8.5.6.Proiectul„Construire clădire Poartă și amenajare acces la situl 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, comuna Sarmizegetusa, 

județul Hunedoara. 

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva a fost notificat în data de 
28.05.2015 de către reprezentanții Autorității Naționale pentru Turism cu privire la 

certificarea europeană a „Rutei Împăraților Romani” din care face parte situl Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa.  

Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană al cărui lider de proiect este 

Centrul Dunărean de Competențe Belgrad și a cuprins 20 de situri din  
4 țări: Serbia, România, Croația și Bulgaria. 

Pentru dezvoltarea Rutei Împăraților Romani în Bulgaria, Croația, România și 
Serbia a fost semnat în anul 2012 de către ministerele de resort din țările anterior 
menționate Momorandumul de înțelegere cu privire la cooperarea în cadrul 
proiectului Ruta culturală turistică a împăraților romani, aprobat prin HG 388/2012. 

Obiectivele turistice din România care fac parte din Ruta Împăraților Romani 
sunt următoarele: 

- Sarmizegetusa Ulpia Traiana 

- Adamclisi 

- Histria 

- Apulum 

- Roșia Montană 

Includerea sitului Ulpia Traiana Sarmizegetusa într-o rută cultural europeană 

certificată de Consiliul Europei ne obligă să promovăm proiecte de conservare – 
restaurare a monumentelor arheologice dar și de realizare a unor spații de primire, 
informare și expunere adresate vizitatorilor, de nivelEuropean. 

Muzeul Civilizației Dacice și Romane cu sprijinul Consiliului Județean 
Hunedoara în baza Hotărârii 129/2015, a realizat achiziționarea documentației 
tehnico-economice pentru acest obiectiv de investiții, iar prin Hotărârea Consiliului 

Județean Hunedoaranr. 11/2016 s-a aprobat documentației tehnico-economică la 
faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire clădire Poartă și 

amenajare acces la situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, comuna 
Sarmizegetusa, județul Hunedoara.  

De asemenea, Muzeul Civilizației Dacice și Romane a obținut Avizul 

nr. 04/S/2016 prin care Ministerul Culturii avizează favorabil proiectul „Construire 
clădire Poartă și amenajare acces la situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, la 
faza SF. 

Obiectivul principal pe care îl propun Consiliului Județean Hunedoara este 
continuarea finanţării multianuale a proiectului „Construire Poartă și amenajare acces 
la situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. 

       Termen: multianual 
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției,  
cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate  

de către autoritate, precum și a veniturilor instituției  
ce pot fi atrase din alte surse: 

 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă  

de raportare: 

 

BUGET DE VENITURI: 

         -lei- 

TOTAL VENITURI 10.900.000 

 Venituri proprii 690.000 

 Subvenţii 10.210.000 

 

BUGET DE CHELTUIELI: 

-lei- 

TOTAL CHELTUIELI 10.900.000 

 Cheltuieli de personal 5.890.600 

 Cheltuieli bunuri si servicii, din care: cercetari 

arheologice sistematice 205.000 lei 

2.845.700 

 Alte cheltuieli, din care: Ag.cult 972.000 lei 1.061.000 

 Cheltuieli de capital 1.071.700 

Proiect RO-CHER 31.000 

 

- Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea 
perioadă de management, privind activitățile culturale și științifice: 

 Pentru următoarea perioadă de management, respectiv anul 2021, în vederea 

eficientizării activităţii, modernizării serviciilor oferite către comunitate şi consolidării 
rolului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane ca centru de coordonare a vieţii 
culturale şi ştiinţifice locale, ne propunem următoarele obiective:  
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Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv 2019 2020 
Buget 

solicitat 

1. Program manifestări ştiinţifice X X 145.000 

2. Program expoziţii X X 234.270 

3. Program de evenimente cultural-educaţionale, 
alte evenimente 

X X 191.354 

4. Program editorial X X 307.200 

5. Congresul Internațional de Tracologie X X 94.000 

6. Cercetări de teren X X 205.000 

  

 

 

 

2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de 

management: 

 

Beneficiarii instituţiei muzeale: 
vizitatori şi participanţi la 

manifestări științifice, proiecte şi 
activităţi culturale şi educative 

Numărul de beneficiari 

ANUL 2021 ANUL 2022 

155.000 200.000 
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3. Analiza programului minimal realizat: 

 

Analiza programului minimal realizat în 2020 în conformitate cu anexanr. 2 la 

Contractul de management încheiat cu Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
și înregistrat la Consiliul Judeţean Hunedoara subnr. 17.883/18.12.2017, modificat 
prin Actul adițional nr.5 din 29.05.2020: 

PROGRAMMINIMALANUAL 

ANUL 2020 

Nr. 
crt. 

Program 

Scurtă 

descriere 
a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 
programului 

Denumirea 
proiectului 

Observații 

1. 

Program manifestări 
ştiinţifice de tipul 

sesiunilor,simpozioanelor 
și conferințelor naționale 
și internaționale 

Valorificarea şi 

popularizarea 
rezultatelor 
cercetării 

ştiinţifice 
desfăşurate de 
către 

specialiştii 
MCDR, precum 
şi a celor din 

ţară şi 
străinătate. 
Conferinţa 

internaţională, 
aflată la cea 
de-a IV-a 

ediţie, în acest 
an va fi 
organizată fără 

prezență la 
dezbateri. 
Specialişti din 

ţară şi 
străinătate vor 
comunica 

organizatorilor 
materialele 
științifice care 
cuprind 

rezultatele 
cercetării 
efectuate în 

diverse 
domenii 
(istorie, 

antropologie, 

1 

„Istorie, Cultură şi 

Cercetare”, 
ediţia a IV-a 

Realizat 
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etnologie, 
filosofie, artă 

etc.). Toate 
aceste 
materiale vor fi 

publicate în 
volumul IV al 
conferinței, 

fapt care va 
permite 
promovarea 

informaţiilor 
ştiinţifice şi în 
rândurile 

publicului larg 
prin prezenţa 
acestui volum 

în diverse 
biblioteci din 
ţară şi 

străinătate, 
multe articole 
fiind scrise în 
limba engleză.. 

2. 
Program expoziţii 

temporare 

Programul îşi 
propune 

realizarea 
evenimentelor 
expoziţionale 

care oferă 
publicului 
vizitator 

posibilitatea de 
a cunoaşte în 
principal 

valoarea 
patrimonială a 
colecţiilor de 

specialitate din 
cadrul MCDR  

9 

- Exponatul lunii 

- Expoziție de ceramică 

a artistei Geanina 

Luminița Vataman. 

- „Neutral” - Expoziţie 

aniversară de pictură. 

- „Magna …Caricaturia” 

-„140 de ani de la 

înființarea Societății de 

Istorie și Arheologie a 

Comitatului Hunedoara” 

- „Poezia frunzei” - 

Expoziția de fotografie. 

-„Restituiri istorice” 

Obiecte restaurate în 

Laboratorul de 

restaurare al MCDR  în 

anul 2020 

- „Producția ceramică în 

Munții Orăștiei”  

-Salonul de iarnă – 

Ediția a IV-a 

Realizat 
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3. 
Program evenimente 
cultural educaţionale 

Programul 
constă în 

organizarea 
unor 
evenimente 

care să ofere 
publicului pe 
diferite 

categorii de 
vârstă, 
posibilitatea 

îmbogățirii 
cunoștințelor 
din domeniul 

istoriei, naturii 
și a culturii 
generale, 

precum și a 
respectului față 
de patrimoniul 

cultural  

2 

-  „Spurius, ghidul tău 

virtual” 

-„Noaptea Muzeelor” – 

Deva, Brad și Orăștie 

 

 

Realizat 

4. Program editorial 

Valorificarea 
patrimoniului 

muzeal 
deținut cât și 
cel rezultat 

din cercetarea 
științifică, în 
special a 

cercetării 
arheologice, 
prin 
intermediul 

unor publicații 
științifice de 
specialitate  

3 

- Publicarea revistei 

Sargetia, anuarul 

MCDR 

- „Din activitatea 

Societății de Istorie și 

Arheologie a 

comitatului 

Hunedoara” – volum. 

-„Istorie, Cultură şi 

Cercetare” - volumul 

IV 

Realizat 

5. 

Program de restaurare 
a obiectelor de 

patrimoniu din 
colecţiile MCDR 

Restaurarea 
unor bunuri 
de patrimoniu 

aflate într-un 
stadiu 
avansat de 

degradare şi 
care vor 
constitui piese 

de referinţă în 
cadrul 
evenimentelor 

expoziţionale 
organizate de 
MCDR 

10 
Restaurare obiecte de 
metal, ceramică şi 
carte veche 

Realizat 
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