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ROMÂNIA

AGENDĂ CULTURALĂ PENTRU ANUL 2018

ANEXĂ la Hotărârea nr. 37/2018 a Consiliului de Administraţie al MCDR

I. PROGRAM MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE (SESIUNI, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE)
Nr.
crt.

Proiectul

1.

Representations, Signs and Symbols
(ediția a IV-a)

2.

Simpozionul In Memoriam Ioan Andrițoiu. Stratigrafie
și cronologie în spațiul transilvănean

3.

„Muzeologie și patrimoniu național. Direcții și
perspective”

Organizator/Colectiv
Comitetul de organizare:
N. C. Rişcuţa, O. C. Tutilă,
C. Cristescu, A. Marc
Comitetul de organizare:
N. C. Rișcuța, I. V. Ferencz,
A. Marc, I. A. Bărbat,
I. Codrea

D.C. Rogojanu,
G. Boda

Data
19-21 aprilie

Scurtă descriere a proiectului
Simpozion internațional

10-11 mai

Mai

Simpozion științific național care reunește
specialiști din domeniul muzeologiei și al
patrimoniului, tema discuțiilor constând în
identificarea și găsirea unor rezolvări
metodologice și practice ale problemelor
actuale din domeniului muzeologiei și
patrimoniului. Lansarea volumului Muzeologia
contemporană și patrimoniul național. Direcţii
şi perspective

Alte detalii
internațional

4.

Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Muzeului
Civilizației Dacice și Romane.

Comitetul de organizare:
C. Cristescu – responsabil,
N. C. Rişcuţa, G. Deju,
I. Popițiu, A. Ardeu,
M. D. Ștefan

6.

„Întâlnirea şoimarilor”, ediţia a X-a

MCDR: M.G. Barbu
în colaborare cu MNIR
București, Primăria Comunei
Vețel, Asociația Culturală Terra
Dacica Aeterna Filiala Deva.
D. Cărăbeţ

7.

„Imaginea muzeului în perioada comunistă”

D. C. Rogojanu

5.

„Micia Rediviva”

14 – 15 Iunie

Simpozion național. Manifestarea științifică
organizată în fiecare an de către muzeul
devean reunește specialiști în arheologie,
istorie, conservare, restaurare, etnografie,
istorie orală, biblioteconomie, științele naturii,
fiind una dintre puținele conferințe de tradiție și
de asemenea anvergură la nivelul întregii țări.

Octombrie

Simpozion

Octombrie

Simpozion științific
Conferință științifică internațională și publicarea
volumului colectiv al conferinței, coordonat de
Dumitru-Cătălin Rogojanu (eveniment
desfășurat pe 2 zile)

Noiembrie

național

Internațional

II. PROGRAM EXPOZIŢII (TEMPORARE ŞI PERMANENTE)
Nr.
crt.

Proiectul

1.

Exponatul lunii

2.

„Comorile României”

3.

„Ștergarul zărăndean”

4.

„Muzele”

5.

„Judeţul Hunedoara ipostaze etnografice”

6.

„Anima”

Organizator/Colectiv
Secţia de Arheologie, Secţia
de Istorie şi Artă, Secţia de
Etnografie şi Artă Populară
Orăştie, Secţia de Restaurare,
Investigaţii, Conservare
MCDR – D. Pantea în
colaborare cu Ilie Tudorel –
Dănuț
M. Dușan
MCDR: D. Pantea,
în colab. Maria Modi Streza
Secţia de Etnografie şi Artă
Populară Orăştie în colaborare
cu fotograful Nicu Jianu
MCDR: D. Pantea, organizator
și artist

Data

Scurtă descriere a proiectului

Lunar

Continuarea proiectului „Exponatul Lunii ” Amenajarea unei zone bine delimitată pentru
și expunerea, într-o manieră modernă, a unor
piese din colecţiile muzeului, reprezentative
din punct de vedere istoric sau artistic.

1-26 martie

Expoziție de artă cu lucrări ale artistului Ilie
Tudorel – Dănuț

Martie
Martie

Expoziție de ștergare și alte cusături specifice
zonei Brad
Expoziția cuprinde lucrări de artă din Colecţia
personală a artistei Maria Modi Streza

Aprilie

Expoziţie foto-documentară

Aprilie

Expoziție care cuprinde picturi din Colecţia
personală a Dianei Pantea

Alte detalii

7.

Amenajarea unei săli - expoziție personalizate pentru
inscripția bilingvă de la Germisara

C. Mitar

8.

„Expoziţie de textile – Florica Zaharia”

M. G. Rus

9.

Amenajare expoziție:
Metode moderne, neintruzive, de cercetare, aplicate
în situri arheologice la câmpie și la deal și munte,

în colaborare cu Universitatea
de Vest din Timișoara,
responsabil științific:
I. V. Ferencz,
colectiv: Dorel Micle

Secţia de Etnografie şi Artă
Populară Orăştie
MCDR: D. Pantea
în colab. Dorina Maria Pantea

Aprilie-mai
2018
Aprilie - iunie

Aprilie –
decembrie
2018

10.

„Civilizaţia lemnului – Codrul frate cu românul”

Mai

11.

„The final act”

12.

Amenajarea și expunerea corespunzătoare a
blocurilor de calcar dacice aflate în prezent în fața
MCDR Deva

C. Mitar

13.

„Viața cotidiană în comunism: Colecții și colecționari
hunedoreni. Tineretul comunist”

Șt. V. Papp

Iunie

14.

Amenajarea spațiului expozițional din cadrul casei
memoriale ”Drăgan Muntean” de la Poienița Voinii

MCDR
Secția de Istorie şi Artă și
Secția de Marketing și Relații
cu Publicul

Iulie

Mai
Mai-iunie

Amenajarea unei săli - expoziție personalizate
pentru inscripția bilingvă de la Germisara
Expoziţie de textile cu lucrări ale artistei
Florica Zaharia
Descrierea proiectului: Colaborarea cu
Universitatea de Vest din Timișoara, pe
parcursul ultimilor ani s-a dovedit a fi una de
succes. Evenimentele organizate de către
muzeul din Deva împreună cu prestigioasa
instituție bănățeană au stârnit interesul
publicului.
Pentru anul 2018, cei doi parteneri își propun
să prezinte publicului timișorean și celui
devean rezultatele unor cercetări moderne,
care le completează pe cele ale arheologiei
clasice. Pentru o mai bună înțelegere a
aplicațiilor utilizate pe o scară tot mai mare,
organizatorii își propun să exemplifice cu
situații particulare din situri din zone de
câmpie, de deal și munte.
Expoziţie temporară
Expoziția cuprinde picturi din Colecţia
personală a artistelor Diana și Dorina Pantea
Amenajarea și expunerea corespunzătoare a
blocurilor de calcar dacice aflate în prezent în
fața MCDR Deva
Expoziție temporară realizată în colaborare cu
colecționari hunedoreni, care va conține
insigne ale organizațiilor tineretului comunist.
Amenajarea spațiului expozițional din cadrul
casei memoriale ”Drăgan Muntean” de la
Poienița Voinii, comuna Bunila, în vederea
expunerii corespunzătoare a bunurilor aflate în
acest imobil. MCDR a preluat în administrare
casa memorială ”Drăgan Muntean” conform
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.53/2018

15.

„In memoria – Mircea Sasu”

MCDR,
Palatul Copiilor

Iulie decembrie

16.

„Comorile lumii”

MCDR,
Palatul Copiilor

Iulie decembrie

17.

„Ipostaze ale sculpturii hunedorene” - sculpturi din
Colecţia de Artă M.C.D.R.

D. Pantea

18.

„Varieté”

19.

„Corpul uman-jurnal de evoluție umană. Istoria
tatuajului european și în spațiul românesc” O altă artă/Another art „Tatuajul ca formă de
manifestare artistică. Expoziţie – Art performance

20.

Obiecte restaurate în anul 2018 în laborator ul de
restaurare al MCDR

21.

„Zbor”

22.

„Orăștia și Marea Unire”

23.

Expoziție Când viața cotidiană antică devine
patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și
contextualizarea artefactelor dacice din Munții
Orăștiei. Tradiție și influență

MCDR: D. Pantea, organizator
Armando Salas Fernandez,
artist
MCDR: R. Stăncescu,
I. A. Bărbat, M. G. Barbu,
D. Pantea; Colab. externi:
Mugurel Manea (artist plastic),
Piotr Szot (Polonia), Grisha
Maslov (Rusia), Svetlana
Pantova (Sankt Pettersburg Muzeul Hermitage, Muzeul din
Sebeş (jud. Alba)
Secția de restaurare
(coord. I. Popițiu)
MCDR – D. Pantea
colab. cu Silvia Duşan
Secţia de Etnografie şi Artă
Populară Orăştie
Responsabil științific:
C. Cristescu
Colectiv: Cristina Bodó,
Marius Barbu, Ioana Barbu

August

August

Septembrie

Septembrie

Octombrie

Expoziţie de fotografie în cadrul Concursului
interjudeţean „In memoria – Mircea Sasu”
Expoziţie de pictură, desen, fotografie în
cadrul Concursului interdisciplinar „Comorile
lumii”
Expoziție temporară prin care se urmărește
valorificarea patrimoniului colecției de artă.
Vor fi expuse sculpturi și va fi elaborat și tipărit
un pliant.
Expoziție de fotografii din Colecţia personală a
artistului spaniol Armando Salas Fernandez
Expunerea pe panouri a imaginilor cu lucrările
artiştilor invitaţi; pictare a 4 manechine;
proiectare filme ale celor doi artişti străini pe 2
ecrane; expunerea de imagini ale tatuajelor
culturii Pazyryk şi de arta tatuării; vitrină cu
statuete neolitice; vitrină cu unelte arhaice de
tatuat; realizarea unor materiale publicitare
(flyere, afişe, bannere şi cataloage de
expoziţie)
Expoziţie se încadrează în activitățile prin care
se sărbătorește „Anul European al
Patrimoniului Cultural 2018: o celebrare a
diversităţii şi a bogăţiei patrimoniului
european”
Expoziția cuprinde lucrări de grafică din
Colecţia personală a artistei Silvia Duşan

Octombrienoiembrie

Expoziție temporară la Sinagoga din Orăştie

Noiembrie

Descrierea proiectului: Expoziția se înscrie în
activitățile din perioada de sustenabilitate de 5
ani a proiectului finanțat în perioada 20152016 prin fonduri EEA Grants (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia). Scopul acesteia este
prezentarea modului în care civilizația dacică
din Munții Orăștiei a perpetuat tradițiile locale
și a receptat diversele influențe venite din
mediile elenistic, celtic sau roman

Internaţional

24.

25.

26.

27.

„Prin Cenușa Imperiului”

„Ipostaze medievale pe domeniul Cetății Regale
Deva”

Amenajarea unei săli multimedia permanente,
realizarea și proiecția de filmulețe cu reconstituiri ale
principalelor situri arheologice din Hunedoara
(Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Micia, Germisara)
Modernizarea sistemului de expunere al expoziției
Lapidariu – schimbare panouri explicative,
îmbunătățirea lor, amenajare sistem audio, internet
wireless

28.

„Măgura Uroiului – arheologie şi… mistere”

29.

„Villa romană de la Rapoltu Mare – La vie”

30.

Organizarea spațiului din jurul menhirului din curtea
MCDR Deva

MCDR: A. Ardeu, A. Stroia,
I. D. Iancu în colaborare cu
Muzeul Național al Banatului și
Asociația Gruppo Speologico
Corsico din San Marino de
Corso, Italia.

2018

Colectiv:
G. Deju
I. V. Ferencz
C. Bodó
R. Stăncescu
I. Codrea
D. I. Iancu
D. Pantea

2018

C. Mitar

2018

C. Mitar

2018

I. L. Barbu, M. G. Barbu,
M. M. Barbu, I. A. Bărbat,
A. Marc, D. C. Ţuţuianu
M. G. Barbu, I. A. Bărbat,
I. L. Barbu, D. C. Țuțuianu

N. C. Rișcuța

Expoziția cuprinde obiecte recuperate din
vechile tranșee, ilustrând o față mai puțin
cunoscută a primului război mondial.
Proiectul are ca Obiectiv general punerea în
valoarea a subsolului Magna Curia.
Obiectivele particulare sunt: 1. Lapidarium
medieval și premodern; 2. Amenajarea unei
vinoteci; 3. Lansarea produsului muzeal „Vinul
Magna Curia”.
Cheltuieli necesare pentru proiect:
I an: Activități de pregătire și documentare; II
an: Activități de proiectare;III an: Activități de
amenajare.
Amenajarea unei săli multimedia permanente,
realizarea și proiecția de filmulețe cu
reconstituiri ale principalelor situri arheologice
din Hunedoara (Sarmizegetusa Regia, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Micia, Germisara)
Modernizarea sistemului de expunere al
expoziției Lapidariu – schimbare panouri
explicative, îmbunătățirea lor, amenajare
sistem audio, internet wireless

2018

Expoziție care va include şi un catalog tipărit
al pieselor

2018

Expoziție

2018

Descriere: Amenajarea unei alei de acces
spre această piesă, rearanjarea blocurilor de
piatră din jur, realizarea unui panou explicativ.
Amenajarea este necesară pentru a permite
vizitatorilor accesul la această piesă
deosebită.

III. PROGRAM CENTENAR
NR.
CRT.

UAT/INSTITUȚIE

1.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

„Apel către românii care deţin
documente legate de evenimentul de la
1 Decembrie 1918”

Ianuarie

Promovarea prin intermediul mass-media locale şi
naţionale a unui “Apel către românii care deţin
documente legate de evenimentul de la 1 Decembrie
1918”, care pot fi prezentate instituţiei noastre pentru
a fi digitizate şi a face parte din broşurile şi
cataloagele care vor fi realizate cu această ocazie

2.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Realizarea paginii web „Marea Unire
1918-2018”

Februarie - mai

Fotografii, mărturii inedite, informaţii despre
evenimentele premergătoare Marii Uniri de la 1918 în
judeţul Hunedoara

DENUMIRE PROIECT

PERIOADA DE
DESFĂȘURARE

3.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Amenajarea spațiului expozițional

Martie - mai

4.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Realizarea unor flyere privind
promovarea actului istoric de la 1
Decembrie 1918 și achiziționare
steaguri tricolore și steaguri UE

Aprilie - mai

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva
Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva
Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Realizare mash-uri și bannere cu logoul județului Hunedoara, creat pentru
Mai - iunie
sărbătorirea Centenarului Marii Uniri,
1918-2018

5.

6.

7.

„La școală înainte de Marea Unire:
cărți didactice din patrimoniul muzeului
din Deva”

Mai

„Ia românească-simbol al identității
naționale”

Iunie

DESCRIEREA PE SCURT A PROIECTULUI

Achiziționarea materialelor necesare realizării
vitrinelor pentru expozițiile temporare care vor avea
loc în acest an în cadrul programului Centenar,
precum și a altor materiale care se impun în vederea
amenajării spațiului expozițional. Achiziționare
videoproiector, ecran pentru videoproiector, televizor
LG, display cu touschscreen și pupitru pentru display
Flyere-le vor cuprinde informații despre evenimentele
principale și personalitățile care au contribuit la
înfăptuirea Marii Uniri.
Achiziționare a 50 de bucăți de steaguri tricolor și 50
de bucăți steaguri UE .
Realizarea şi montarea cu avizul istoricilor din cadrul
instituţiei noastre a unor mash-uri și bannere, care să
amintească că ne aflăm în anul 100 al existenţei
Statului Român, unitar şi suveran
Expoziție temporară care cuprinde manuale tipărite
în perioada 1800-1918 din colecția bibliotecii
documentare a MCDR. Va fi elaborat și tipărit un
catalog.
Expoziție temporară organizată la MCDR Deva, cu
ocazia Zilei Naționale (100 de ani de la Marea Unire),
cu ii din colecția Expoziției de Etnografie și Artă
Populară Brad

INSTITUȚII
PARTENERE

8.

9.

10.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva
Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva
Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Realizarea de cocarde tricolore
„1 Decembrie 1918-2018
Realizarea de mape personalizate

„Ziarul Libertatea si Marea Unire”

Turul Centenarului

11.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

”Încoronarea suveranilor României
Mari .Alba Iulia, 15 octombrie 1922”

12.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

„100 de cruci de eroi din judeţul
Hunedoara”

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Expoziții de fotografie, documente,
medalii, armament; proiecție de film
istoric; sesiune științifică pe tema:
Misiunea militară în Primul Război
Mondial și înfăptuirea Marii Uniri. Rolul
major al Misiunii Militare Franceze
condusă de generalul Henri-Mathias
Berthelot în dotarea și instruirea
armatei române

13.

14.

15.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva
Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Aprilie-noiembrie
NoiembrieDecembrie 2018

Iunie

Realizarea de cocarde tricolore „1 Decembrie 19182018, 5000 buc.
Realizarea a 500 buc, mape personalizate

Publicarea volumului „Ziarul Libertatea si Marea
Unire”.Noiembrie – Decembrie 2018, responsabil
Daniel I. Iancu.
Participarea unui reprezentant al MCDR la
evenimentul Turul Centenarului – expediție de
ciclism de șosea pe trei trasee distincte, cu
sosire în Alba Iulia.

Iulie

Expoziție temporară de fotografii

Noiembrie

Realizarea Volumului „100 de cruci de eroi din

Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia și
Colegiul Horia,
Cloșca și Crișan
Alba Iulia

judeţul Hunedoara”, responsabil Daniel I. Iancu

August

Expoziții de fotografie, documente, medalii,
armament; proiecție de film istoric; sesiune științifică
pe tema: Misiunea militară în Primul Război Mondial
și înfăptuirea Marii Uniri. Rolul major al Misiunii
Militare Franceze condusă de generalul HenriMathias Berthelot în dotarea și instruirea armatei
române

„De la Marele Război la Marea Unire”

Noiembrie

Expoziție temporară de valorificare a patrimoniului
MCDR referitor la Primul Război Mondial: (fotografii,
decorații, arme etc.), precum si referitor la Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918.

„Monumentele eroilor din județul
Hunedoara”

Noiembrie

Expoziție de fotografie documentară

Academia Română

16.

Consiliul Judeţean
Hunedoara / Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi
Romane Deva

Activităţi dedicate Centenarului Marii
Uniri

Decembrie

Spectacole interactive pentru promovarea
Centenarului Marii Uniri susţinute de trupa de teatru
Hocus-Pocus din Sibiu, constând în spectacole de
teatru pe înţelesul tuturor şi cu implicarea copiilor.

IV. PROGRAM EVENIMENTE CULTURAL - EDUCAŢIONALE
Nr.
crt.

Proiectul

Organizator/Colectiv

1.

Participarea MCDR la Târgul de Turism al
României

MCDR și ADEH

2.

„Zestrea românească”, ediția a II-a

Muzeul din Brad,
Şc. Gimn. „Horea, Cloșca și
Crișan” Brad

3.

„Stagiunea Citadele muzicale - ediţia I”

Asociaţia Pro Valores

4.

„Oul împistrit”

Muzeul din Brad

„Lecție de istorie vie” (proiecte educațional)

MCDR,
Colegiul Naţional „I.C.
Brătianu” Haţeg, Asociaţia
Terra Dacica Aeterna,
Asociaţia de Turism Retezat

„Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun”

MCDR, Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului
Hunedoara

5.

6.

Data

Scurtă descriere a proiectului

Târgul de Turism al României, organizat
bianual, în lunile februarie, respectiv
noiembrie, la Bucureşti reprezintă una dintre
cele mai importante manifestări de profil din
România, cu puternică rezonanţă şi pentru
Februarie și Noiembrie operatori străini. Participarea MCDR este
foarte importantă pentru includerea în circuitul
turistic şi promovarea patrimoniului judeţului.
Prezenţa trebuie susţinută de materiale de
promovare de înaltă calitate şi adaptate
conceptelor moderne.
Proiect educațional - Tradiții și obiceiuri
zărăndene (Concursuri pe diverse teme:
Martie-iunie
interpretare cântece populare, pictură, desene,
obiceiuri, etc. )
Martie – Iunie
Proiect educaţional al Asociaţiei Pro Valores
şi Septembrie –
care constă în 8 concerte eveniment, 8
Decembrie
spectacole cultural educative
Săptămânal, atelier de
„împistrire”
Atelier de „împistrire” (încondeiere) a ouălor de
(încondeiere) a ouălor Paște
de Paște
Aprilie - Mai

Proiecte educaționale constând în mai multe
activităţi cu scopul cunoaşterii istoriei naţionale

Aprilie-iunie

Realizarea activităţilor educativ-preventive
pentru încurajarea populaţiei şi instituţiilor
publice şi private să raporteze cazurile de
trafic de bunuri culturale mobile

Alte detalii

7.

„Târgul European al Castelelor”

8.

„Noaptea Muzeelor” (Deva)

9.

„Noaptea Muzeelor” (Orăştie)

10.

„Noaptea Muzeelor” (Brad)

11.

„Născut în România”

12.
13.
14.

Participare la ceremonialul public dedicat „Zilei
Eroilor” ce se va desfășura în Deva la Cimitirul
Eroilor, str. Călugăreni
„Călători în timp: personalităţi, evenimente şi
monumente pe harta Orăştiei”
„Școala altfel”

Primăria Municipiului
Hunedoara
MCDR,
Secţia de Marketing şi
Relaţii cu Publicul,
în colaborare cu: Asociaţia
Culturală MUSICA DIVINA
Secţia de Etnografie şi Artă
Populară Orăştie
Muzeul din Brad,
Meșteri populari din zonă
Secția de Marketing și
Relații cu Publicul
Secția de Marketing și
Relații cu Publicul
Secţia de Etnografie şi Artă
Populară Orăştie
Muzeul din Brad,
Șc. Gimn. „Horea, Cloşca şi
Crişan” Brad

15.

„Scoală de vară a meșterilor populari”

MCDR - Secţia de Istorie şi
Artă în colaborare cu Muzeul
Astra Sibiu

16.

„Scoală de vară” – Amenajare peisagistică a
traseului de vizitare în Parcul Arheologic de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa

Director A. Ardeu

17.

„Ziua Internaţională a copilului”

MCDR

18.

„Şcoala de vară de restaurare ceramică”

Secţia de Restaurare,
Investigaţii, Conservare
Responsabil: I. Popiţiu

Mai

Târg internațional de turism

Mai

Eveniment organizat cu ocazia Zilei
Internaţionale a Muzeelor.

Mai
Mai
Mai
17 Mai

Organizarea unui spectacol folcloric cu
interpreţi populari reprezentativi, organizarea
unei expoziţii tematice şi asigurarea vizitării
muzeului pe parcursul nopţii
Vor fi prezenți meșteri populari pentru
demonstrații și șezătoare
Concert Mike Godoroja
Depunere coroană de flori la Monumentul
Eroilor Români

Mai - Iunie

Proiect de educaţie muzeală

Mai-iunie
Octombrie

Ateliere meșteșugărești pe diverse teme,
întâlniri cu poeți și meșteri populari din zonă

Noiembrie

organizarea„Scolii de vară a meșterilor
populari” la Secția de Etnografie și Istorie
Locală Brad. Proiectul are ca scop
promovarea meșteșugurilor tradiționale din
Țara Zarandului prin amenajarea interiorului
Casei țărănești situată în incinta muzeului din
Brad.

2018
(Iunie – septembrie)
1 iunie
5-11 Iunie

Proiect cultural
Eveniment dedicat copiilor în cadrul căruia vor
fi organizate diverse concursuri şi acţiuni
educative.
Acţiunea se desfăşoară pe o perioadă de o
săptămână, în spaţiul destinat restaurării
ceramicii. Programul se desfăşoară pe trei

etape:
Etapa 1 - prezentarea teoretică a procesului
de restaurare ceramică;
Etapa 2 - demonstraţie practică de restaurare;
Etapa 3 - expoziţie cu obiectele restaurate în
cadrul şcolii
19.

„Atelier de pictură – icoane”

20.

„Manifestări dedicate omagierii personalităţii lui
Aurel Vlaicu”

21.

„Sânzienele-Sărbătoarea iei”

22.

„Ateliere de vacanță”

23.

„Târgul Meșterilor Populari Zărăndeni”

D. Pantea
G. Deju
Secţia de Istorie şi Artă
Secţia de Marketing şi
Relaţii cu Publicul
M. Dușan
M. Dușan,și colaboratori
externi: Ana Maria Matei,
Silvia Dușan
Muzeul din Brad,
Primăria Municipiului Brad,
Casa de Cultură Brad

24.

„Festival Dac Fest” - Uroi

Secţia de Marketing şi
Relaţii cu Publicul

25.

„Serbările Naţionale de la Ţebea”

MCDR

26.

„Școala altfel”

27.

„Praznic luminos”

28.

„Atelier de decoraţiuni şi felicitări pentru sărbătorile
de iarnă” copiilor

Muzeul din Brad,
Colegiul Național „Avram
Iancu” Brad
Inspectoratul Școlar HD,
CJCPCT-HD,Episcopia
Devei și Hunedoarei,
Mănăstirea Ortodoxă Crișan,
Șc. Gimn. „Iosif Comșa”
Ribița, Primăria Comunei
Ribița, MCDR - Muzeul Brad
D. Pantea
G. Deju

12-13 iunie 2018
Iunie
Iunie
Iulie-august
August

27 – 29 iulie
Septembrie

Atelier destinat copiilor – clasele I-VIII.
Eveniment dedicat omagierii personalităţii lui
Aurel Vlaicu
Reconstituirea ritualului de Sânziene; recital
de poezie susținut de poeții populari din zona
Brad.
Ateliere de vacanță pe diverse teme: conf.
hârtiei, cusături tradiționale, pictură pe sticlă,
colaje, desene, grafică
A II-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, cu
ocazia „Zilelor Bradului”
Festivalul „Dac Fest – istorie, natura, cultura”
doreşte o readucere în atenţia publică a
civilizaţiei dacice de pe aceste meleaguri prin
organizarea unei suite de activităţi specifice.
Serbări naţionale comemorative care aduc în
prim plan figura lui Avram Iancu

Octombrie

Ateliere de meșteșuguri; demonstrații practice.

Decembrie

Festival-Concurs de Colinde și Pictură pe
Sticlă, ed. a XI-a, festival care se adresează
elevilor din clasele V-VIII din jud. HD și Arad

11-12 Decembrie
2018

Atelier destinat copiilor – clasele V-VIII.

29.

Zilele porţilor deschise la toate siturile unde MCDR
desfăşoară cercetări arheologice sistematice

MCDR

2018

V. PROGRAM EDITORIAL
Nr.
crt.
1.

2.

Proiectul
Broșură - Catalogul expoziției Lapidariu
Autor: Cristina Mitar

Volumul Începutul epocii bronzului în spațiul dintre
valea Mureșului și bazinul superior al Crișului Alb
Autor: N. C. Rișcuța

Cristina Mitar

N. C. Rișcuța

Data

Scurtă descriere a proiectului

Martie

Broșură - Catalogul expoziției Lapidariu,
Editura Mega

Perioadă de
predare a
manuscrisului:
Mai 2018

Secţia de Etnografie şi Artă
Populară Orăştie

Mai

G. Deju

Mai

5.

Volum:
„Representations Signs and Symbols”

I. V. Ferencz,
N. C. Rişcuţa
O. C. Tutilă

Iulie

6.

Catalog „Centenarul Marelui Război”

G. Deju, D. I. Iancu,
D. Țuțuianu, A. Stroia

Septembrie

7.

Volum: „Simpozion pe teme de istorie medie, modernă
și contemporană” (denumire in lucru + FOSTA
denumire „Istorie și cultură”)

G. Deju, D. I. Iancu

Octombrie

3.
4.

Catalog expoziţie: „Civilizaţia lemnului – Codrul frate
cu românul”
Catalog: „La școală înainte de Marea Unire: cărți
didactice din patrimoniul muzeului din Deva”

Organizator/Colectiv

Alte detalii

Scurtă descriere: Volumul reprezintă rezultatul
cercetărilor arheologice de peste două decenii
efectuate în zona nordică a județului
Hunedoara, în situri care ilustrează evoluția
comunităților umane în acest spațiu la
începutul epocii bronzului.
Caracteristici: Volum cu ilustrații alb-negru și
color, editură acreditată științific CNCS,
domeniu Istorie, minim categoria B.
Catalog expoziţie
Catalog de prezentare a patrimoniului MCDR,
pentru expoziția cu același nume.
Scurtă descriere: Volumul va cuprinde lucrările
prezentate în cadrul simpozionului desfășurat
în anul 2016
Buget: - Editare și tipărire, la editură acreditată
CNCSIS, categoria B
- volum cu imagini alb/negru și color, pe hârtie
100g/mp, cu copertă policromie, cartonată,
laminată, în tiraj de 200 exemplare
Catalog de prezentare a patrimoniului MCDR,
pentru expoziția cu același nume.
Volumul va conține lucrările simpozionului, iar
domeniile materialelor prezentate vor fi de
istorie medie, modernă și contemporană,
istoria artei și culturii, istoria tiparului și a cărții,
etnografie și alte domenii conexe.

Program
centenar

Program
centenar

8.

Materiale și tehnici de construcție utilizate la realizarea
clădirilor din fazele de piatră ale Coloniei Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Editura
Mega,

M. G. Barbu

Octombriedecembrie

9.

Catalog „Monumentele eroilor din județul Hunedoara”

D. I. Iancu

Noiembrie

Catalogul expoziției

Catalog „Marea Unire în județul Hunedoara”

Noiembrie

Catalogul expoziției

11.

„La vânătoare cu stăpânii văzduhului”

G. Deju,
D. I. Iancu
D. Cărăbeţ

12.

Volum: Imaginea muzeului în perioada comunistă

D. C. Rogojanu

13.

Volum: „Muzeul din Deva – Arc peste timp”

I. V. Ferencz

Revista Sargetia
Publicarea revistei Sargetia. Acta Musei Devensis,
numărul IX, serie nouă, 2018

Colegiul de redacţie
(Editor: I. A. Bărbat);

10.

14.

15.

Volumul Sfârșitul primei epoci a fierului pe teritoriul
județului Hunedoara
Autori: C. Cristescu, I. A. Bărbat

C. Cristescu, I. A. Bărbat

Noiembrie

Perioada de
depunere a
manuscrisului:
decembrie 2018

Perioadă de
predare a
manuscrisului:
decembrie 2018

Publicarea lucrării
Volum colectiv al conferinței Imaginea
muzeului în perioada comunistă, coordonat de
Dumitru-Cătălin Rogojanu
Traducere în limba engleză volum „Muzeul din
Deva – Arc peste timp”.
Lucrarea prezintă în mod atractiv istoria
Muzeului din Deva de la începuturi şi până în
zilele noastre
Scurtă descriere: În anul 1937, prin grija dr.
doc. Octavian Floca, sub egida muzeului, a
apărut revista Acta Musei Regionalis Devensis
– Sargetia, care s-a impus repede în rândul
specialiştilor, devenind un punct de referinţă în
domeniul cercetării ştiinţifice (Editura Mega)
Scurtă descriere: În paginile cărții vor fi
prezentate și discutate vestigiile din perioada
Hallstatt-ului târziu aflate în județul nostru,
întâmplător sau în urma cercetărilor
arheologice. Principalele descoperiri sunt
mormintele de inhumație și de incinerație,
dintre care le amintim pe cele de la Deva,
Șoimuș, Orăștie, Bacea sau Hărău. Demersul
implică atât redocumentarea inventarelor
funerare în depozitele muzeelor din Deva și
Cluj, cât și efectuarea de analize
antropologice, analize 14C, reinterpretarea
cronologiei și semnificației culturale a
respectivelor complexe arheologice.
Caracteristici: Volum bilingv română-engleză,
ilustrații alb-negru și color, editură acreditată

Program
centenar
Program
centenar

16.

Pagina web a revistei Sargetia

Redactor responsabil:
I. A. Bărbat

17.

Volum monografic: Ardeu – Cetăţuie. Descoperirile din
a doua epocă a fierului. Cercetările până în anul 2000
Autor: Iosif-Vasile Ferencz

Autor: Iosif-Vasile Ferencz

Volum de prezentare a patrimoniului muzeului din
Deva: Valori din colecţiile MCDR Deva. Tezaurul de la
Sărăcsău
Autor: Iosif-Vasile Ferencz

Autor: Iosif-Vasile Ferencz

18.

2018

științific CNCS, domeniu Istorie, minim
categoria B.
Scurtă descriere: Modificarea paginii web a
revistei Sargetia. Acta Musei Devensis în
funcţie de evaluarea revistei în bazele de date
internaţionale;
Scurtă descriere: Cercetările mai vechi și mai
noi întreprinse la Ardeu au scos la lumină
structuri construite și o mare bogăție de
materiale arheologice specifice mai multor
civilizații. Pe parcursul timpului, multe dintre
ele au fost prezentate publicului interesat în
cadrul unor conferințe, simpozioane, sesiuni
de comunicări etc și prin intermediul tiparului,
sub formă de rapoarte de cercetare, note
arheologice sau studii. Multe dintre ele au fost
popularizate online, prin intermediul
internetului. Cele mai numeroase artefacte
descoperite până în prezent sunt cele
aparținând civilizației dacice, dar nu au fost
omise nici cele medievale, romane, sau
preistorice. Volumul mare de informații adunat
pe o perioadă de mai mult de un secol face să
se impună publicarea lor sub formă
monografică. Volumul este așteptat deopotrivă
de comunitatea științifică, dar și de publicul
larg, hunedorean, care a dovedit interes față
de acest monument în ultimii ani. Interesul s-a
datorat publicității tot mai intense în media și
online, dar și evenimentelor organizate de
Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.
Scurtă descriere: Obiectele vechi au atras
interesul oamenilor din vechime și au darul să
atragă și astăzi. Poveștile cu și despre comori
au fascinat întotdeauna și au stimulat
imaginația tinerilor precum și pe a celor mai în
vârstă. Obiectele realizate din metale
prețioase, din aur și argint sunt cele care
polarizează în cea mai mare măsură atenția
publicului. Prin volumul pe care îl propunem

19.

Volumul: Small Finds and their Significance
Editori: N. C. Rișcuța, O. C. Tutilă, C. Cristescu,
Antoniu Marc

N. C. Rișcuța, O. C. Tutilă,
C. Cristescu, Antoniu Marc

20.

Volum: „Arheologia peşterilor din Munţii Metaliferi”

M.C. Căstăian
I. L. Barbu, M. G. Barbu,
M. M. Barbu, I. A. Bărbat, A. T.
Marc, D. C. Ţuţuianu
I. C. Codrea
Secţia de Etnografie şi Artă
Populară Orăştie

21.

„Măgura Uroiului – arheologie şi… mistere”

22.

Istorie,societate și viață culturală în Țara Zarandului

23.

Broşură: „Orăștia și Marea Unire”

24.

Volum : Fragmente dintr-o istorie uitată – Ileana
Paulina Geller (G. Boda, Dumitru-Cătălin Rogojanu)

G. Boda, D. C. Rogojanu

25.

Volum: Psihoistoria Gulagului Românesc. Studii şi
articole

D. C. Rogojanu

26.

Volum: Rețele, state și cetățeni. Aspecte instituționale
în secolele XIX-XX

D. C. Rogojanu

dorim să deschidem o serie de publicații prin
care să fie prezentate obiectele reprezentative
din colecțiile instituției noastre. Acest prim
volum își propune să prezinte artefactele din
metale prețioase care compun inventarul
Tezaurului de la Sărăcsău, laolaltă cu
povestea lor. Totul va fi prezentat într-o
manieră modernă, atractivă și în condiții de
maximă calitate grafică.
Scurtă descriere: Volumul va cuprinde lucrările
prezentate în cadrul simpozionului
internațional desfășurat în anul 2017. Buget: Editare și tipărire, la editură acreditată
CNCSIS, categoria B - volum cu imagini
alb/negru și color, pe hârtie 100g/mp, cu
copertă policromie, cartonată, laminată, în tiraj
de 200 exemplare
Expoziția va include şi un catalog al pieselor
tipărit
volum
Broşura expoziţiei temporare „Orăștia și Marea
Unire”
Publicarea volumului Fragmente dintr-o istorie
uitată – Ileana Paulina Geller (G. Boda,
Dumitru-Cătălin Rogojanu
Publicare la o editură din România clasificată
CNCS în categoria B a volumului Psihoistoria
Gulagului Românesc. Studii şi articole
Publicare volum colectiv, coordonat în colaborare
cu asist. univ. dr. Cosmin-Ștefan Dogaru de la
Universitate din București, intitulat Rețele, state și
cetățeni. Aspecte instituționale în secolele XIXXX. Demersul nostru științific dorește să scoată
în evidență rolul sistemului politic din diferite țări
europene în cristalizarea unor rețele de putere,
care au putut influența dezvoltarea instituțională a
statelor și au determinat stabilirea un raport de

27.

Carte: „Imaginea torţionarului comunist reflectată în
memorialistica universului concentraţionar românesc
(1947-1989)

D. C. Rogojanu

28.

Volum „Sate la marginea lumii.Arhitectură
tradiționalădin județul Hunedoara”

Daniel Iancu

29.

Tipărire volum: Cercetări arheologice în spațiul
transilvănean. Stratigrafie și cronologie. In memoriam
Ioan Andrițoiu

Cătălin Rișcuța, Iosif Vasile
Ferencz, Marc Antoniu, Ioan
Alexandru Bărbat, Ionuț
Codrea

30.

Volum „Perspective şi interpretări ale muzeologiei şi
patrimoniului în secolele XX-XXI”

Gherghina Boda

Întocmit:
Secţia de Marketing şi Relaţii cu Publicul
ŞEF SECŢIE,

Stăncescu Roxana-Elena

10 nov.
2018

conlucrare cu cetățenii. Lucrarea are în vedere
tratarea unor subiecte care ating aspectele
politice, sociale, economice, culturale, sau de altă
natură în relația rețele – state - cetățeni, urmărind
o perspectivă de cercetare interdisciplinară.
Publicarea la o editură din România clasificată
CNCS în categoria B sau la o editură cu prestigiu
internațional din străinătate
Traducere în limba engleză și publicare la o
editură cu prestigiu internaţional din străinătate
a cărţii: Dumitru-Cătălin Rogojanu, Imaginea
torţionarului comunist reflectată în
memorialistica universului concentraţionar
românesc (1947-1989), Târgovişte, Cetatea de
Scaun, 2014 - traducerea în limba engleză
Tipărire în limbile română și engleză – 350
exemplare
Volumul va cuprinde lucrările susținute cu
prilejul simpozionului organizat de Muzeul
Civilizației Dacice și Romane din Deva. În
același timp, prin publicarea sa este omagiată
personalitatea uneia dintre cele mai importante
personalități care a activat la Muzeul din Deva.
Publicarea volumului „Perspective şi
interpretări ale muzeologiei şi patrimoniului în
secolele XX-XXI” are ca obiectiv încurajarea a
cât mai multor persoane să descopere și să
aprecieze patrimoniul cultural al Europei,
precum și consolidarea sentimentului de
apartenenţă la un spaţiu european comun.

MANAGER,
ŢOLAŞ LILIANA

