Act adiţional nr. ______
la Contractul de management nr. ____ / _______________

1. Denumirea instituţiei:
MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN
Adresa: Sos. Kiseleff nr. 3
Tel.: 021 317 96 61
Fax: 021-312 98 75
E-mail: info@muzeultaranuluiroman.ro
Web: www.muzeultaranuluiroman.ro
CUI: 14244170
Cont: RO63TREZ7015003XXX000038
2. PROGRAM MINIMAL Muzeul Naţional al Ţăranului Român 2014

Nr.
crt.

1.

1

PROGRAM

IMBOGATIRE
A
PATRIMONIU
LUI
ETNOLOGIC

Scurtă descriere
a programului
Cercetări de teren în
vederea obţinerii unor
informaţii despre
materiale, tehnici,
ornamente; elemente de
ceremonial, repertorieri de
meşteri
contemporani,cercetare
antropologie, practici
agricole, obiceiuri

Nr. proiecte
în cadrul
programului

1

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)
(mic)
5.00050.000 lei

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

Ţesături româneşti din Gorj, tradiţie şi
modernitate (materiale, tehnici,
ornamentaţie)

În programul minimal vor fi incluse numai programele şi proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenţia acordată de M.C.P.N., la titlul II „Bunuri şi servicii“.
Conform Anexei 2 din Proiectul de management aprobat.
3
Bugetul alocat pentru Programul minimal
2

3.100 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

populare. Valorificare in
cadrul Arhivei de
documente etnologice,
expozitii si publicatii.
Elemente antropomorfe repertoriate pe piesele
de costum din Oltenia. Modalităţi de valorificare
ale acestora în contemporaneitate (jud. Vâlcea)

1.550 lei

Găteala de cap în Bucovina, Cercetari de teren
in localităţile: Pojorîta, Fundul Moldovei, Paltin,
Izvoarele Sucevei, Iacobeni

1550 lei

Tehnicile constructive şi motivele decorative
de pe obiectele din lemn şi fier din
Dobrogea

1.550 lei

Utilizarea cânepii şi a inului în ţesăturile
tradiţionale din Maramureş – cercetare de
teren 14 zile Adriana Ispas şi Cristina
Popescu

3.500 lei
banii provin de la
proiectul Mythos

Utilizarea cânepii în ţesăturile tradiţionale
din judeţul Arad – cercetare de teren 14 zile

1.800 lei
Banii provin de la
proiectul Mythos

Ultimii pălărieri Cercetare privind
confecţionarea pălăriilor în Săliste Sibiu şi
Bucureşti- în vederea pregătirii expoziţiei
Găteala capului 7 zile
Iconografia populară a sfintei Parascheva:
tehnică şi reprezentare în colecţia Muzeului

2 500 lei

0 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

Naţional al Ţăranului Român

MŢR - 110 ani de muzeografie
Viaţa cotidiană în comunism - mediul urban
Colecţii săteşti din România – profesionişti
ai patrimoniului local
Muzici ţărăneşti. Ethnophonie
Arhiva de documente etnologice – catalog
arhivistic
Ultimii povestitori. Povestitori ţărani
Pachete
călătoare:
o
etnografie
a
schimbului de alimente pe rutele RomâniaItalia / Spania (tur-retur )
Inventar al resurselor etnologice ale
patrimoniului imaterial din România
Practici pastorale şi produse locale
Pe urmele armenilor
Căsătoriile timpurii la romii cortorari
Manele in România: Cultural Expression
and Social Meaning in Balkan Popular
Music
Ţărănimea şi problema agrară în Europa de
SE
Integrala Irina Nicolau (I) (aplicaţie AFCN)
Arhiva de documente etnologice – catalog
arhivistic (aplicaţie AFCN)
“Viaticum”
Cămaşa bucovineană. Colecţia etnografică
Olenici
Historical ecology. Is there a future for the
past?

127.500 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Realizarea documentării
de teren, interviuri,
fotografii, film pentru
realizarea expoziţiei
Portret /atelier: Eufrosina
Vicşoreanu
Realizarea documentării
de teren, interviuri,
fotografii, film pentru
realizarea expoziţiei
Portret /atelier: Nicolae
Purcărea

4x 5 zile

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)
Mic (5.00050.000 lei)

Expoziţie
Portret /atelier: Eufrosina Vicşoreanu

5.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

Expoziţie
Portret /atelier: Nicolae Purcărea

3.000 lei

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

Buget
total:151.050 lei
Din care:
Subvenţie:

I

145.750 lei

Alte surse
Proiectul
Mythos
2,

EVIDENŢA
ŞTIINŢIFICĂ
ŞI
PROTEJARE
A
PATRIMONIU
LU

50.000 lei

Evidenţa ştiinţifică a
patrimoniului;
întocmirea fişelor analitice de obiect şi
digitizarea patrimoniului

Refacerea acoperitorii bisericii de lemn de
la Juliţa

5 300 lei
0 lei

50.000 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

(mic) 5.000
– 50.000 lei

Dezvoltarea bazei de date
text şi imagine.

5

Mic (5.00050.000 lei)

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

Finalizare intabularea bisericilor conservate
in-situ din judeţele Arad şi Hunedoara

10 000 lei

Clasarea patrimoniului; Icoane, Mobilier,
Port popular; Ceramică

40.000 lei

Arhiva de documente etnologice. Digitizarea
documentelor
Cercetare a Jurnalului Eugeniei Ionescu.
Depunerea arhivei sonore si a documentarii
digitale a proiectului Specialiştii trecerii
Fondul Furnica. Evidenţă şi conservare
Conservare / restaurare a fondului
Bibliotecii

22.000 lei

Filmul de propaganda. Digitizare
Buget total:
122.000 lei
Din care:
Subvenţie:
122.000 lei
Alte surse -

3.

EXPOZIŢII ŞI
TÂRGURI

Organizare expoziţii care
valorifică
patrimoniul
muzeului. Organizarea de
expoziţii în parteneriat cu
alte instituţii culturale.

Medii
(50.001
200.000
lei)

–

Expoziţii la sediu:

60.000 lei

Găteala capului – sala Oaspeţi (cu prilejul
zilelor muzeului) şi catalog
Iluminatul – istorie şi tradiţie” în colaborare
cu Muzeului Etnografic al Transilvaniei iulie
2014 cu patrimoniu împrumutat de la MNTR

5.000 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)
Mic (5.000
– 50.000
lei)

Denumire
proiect
Sala Tipologii - înlocuirea actualei expuneri
„Cahle” din expoziţia permanentă cu o
expoziţie dedicată jucăriilor şi catalog
1 iunie 2014
Laolaltă Ruşii lipoveni din România
expoziţie dedicată minorităţii ruşilor lipoveni
din România 05 02 2014- 27 04 2014
Laolaltă Turcii din România
Expoziţie dedicată minorităţii turce
06 05 2014
Colecţia Sanda Golopenţia
Similitudini în diversitate /Alăturări
Odoare dintr-un sipet neştiut. Dantele si
broderii - Maria Pipaş
Odoare dintr-un sipet neştiut. Scaune
împletite - Keri Gaspar

Organizare expoziţii care
valorifică
patrimoniul
muzeului.

Mic (5.00050.000 lei)

Serie de expoziţii care
recuperează ţi valorifică
meşteşugurile şi creaţiile
artiştilor care practică
forme de artă şi cultură
ţărănească şi urbană şi
conturează portretul şi
atelierul / laborator al
meşterilor şi artiştilor
cercetaţi.
Revalorizarea grădinii
ţărăneşti şi a relaţiei între
”grădinarul - ţăran” şi
natură
Valorificarea prin text,
imagine şi obiect de
patrimoniu a materiilor
fundamentale prezente în
cultura ţărănească

Mic (5.00050.000 lei)

Portret / atelier VII Eufrosina Vicşoreanu
13.03.2014 – 08.05.2014

Mic (5.00050.000 lei)

Grădina vara.
15.06.2014 – 15.07.2014

Mic (5.00050.000 lei)

Chinul materiei – Exporiment V 14.09.2014
– 09.11.2014

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)
50 000 lei
Igienizarea
spaţiului prin
mijloace proprii şi
achiziţionare
mobilier
1.500 lei

1.500 lei

49.000 lei

10.000 lei

8.000 lei

10.000 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului
Serie de expoziţii care
recuperează şi valorifică
meşteşugurile şi creaţiile
artiştilor care practică
forme de artă şi cultură
ţărănească şi urbană şi
conturează portretul şi
atelierul / laborator al
meşterilor şi artiştilor
cercetaţi.
Interpretare artistică
contemporană a unor
meşteşuguri tradiţionale
din Maramureş (Haim
Maor, Nora Stanciu şi
Dumitru Pop)
Realizarea expoziţiei cu
lucrări ale copiilor care
frecventează Atelierul de
creativitate al MŢR
Prezentarea unui
meşteşug specific: noi
forme şi motive în
realizarea turtei dulci
Prezentarea de modele
tradiţionale şi
contemporane în
costumul din Covasna
Prezentarea unui
meşteşug specific

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)
Mic (5.000
– 50.000
lei)

Mic (5.000
– 50.000)
(Transport
artişti +
cazare)

Denumire
proiect

Portret / atelier VIII
Nicolae Purcărea
Rezervă expoziţia Piua 06.11.2014 –
04.01.2015

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

10.000 lei

Spiritul Săpânţei 12.10 – 26.10.2012

6.000 lei

Mic (5.000
– 50.000)

Expoziţie „Atelierul de creativitate”
07.12.2014 – 04.01.2015

5.000 lei

Mic (5.000
– 50.000

Regăsirea frumosului pierdut - Semne Dulci
şi Puncte Încrucişate
15 – 21.09.2014
Sala Acvariu

5.000 lei

Mic (5.000
– 50.000

(mic)

Expoziţie cu meşteri 21-26.10
2014
Sala Acvariu
Expoziţii în ţară:
Oameni şi locuri. Mexic – Târgu Jiu 12 03
2014 – 12 04 2014);

5.000 lei

2.500 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)
5.00050.000 lei

Denumire
proiect
Picu Pătruţ Ultimul mare miniaturist al
Europei itinerare la Muzeul Astra Sibiu

5.000 lei

Ada-Kaleh, insula din suflet (la Muzeul
Banatului, Timisoara).

3.500 lei

1

Expoziţii în străinătate:

1

Colaborare cu Muzeul de istorie din
Cracovia la organizarea unei expoziţii
privind obiceiul Lajkonik procesiunea
calutiilor de lemn din Cracovia desfăşurată
între 28 martie – 28 octombrie 2014. Vom
împrumuta doi căiuţi din colecţia Muzeului
Colaborare la proiectul expoziţional
MuseoEurope initiat de muzeul regional din
Maribor (18 septembrie- - 18 octombrie
vom împrumuta o roată de căruţă

1

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

0 lei

0 lei

Buget total:
237.000 lei
Din care:
Subvenţie:
237.000 lei
Alte surse -

4.

TÂRGURI

Tîrguri organizate anual
cu meşteri, artişti plastici
şi studenţi; radiografiere a
relevanţei unei sărbători
cu o dinamică proprie şi a
obiectelor accesorii pe
care le vehiculează

Mic (5.00050.000 lei)

Târgul Mărţişorului
26.02 – 02.03.2014

3.000 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului
Târguri organizate anual
cu meşteri populari din
toată ţara

Recuperarea si
valorificarea
meşteşugului icoanei şi al
cruceritului în contextul
noilor forme de cultură
rurală şi urbană.
Târguri organizate anual
cu meşteri populari din
toată ţara.

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

Târgul de Florii 11,12,13 aprilie
Sala Acvariu, curte

5.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

De ziua crucii. Întâlniri cu iconari şi meşteri
cruceri 14 -16 sept
Curte

5.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

Târgul De Sf. Nicolae 5-7.12.2014
Sala Foaier, Acvariu si curte

5.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

Buget total:
18.000 lei
Din care:
Subvenţie: 18.000
lei
Alte surse -

5.

ATELIERE

Ateliere de creativitate
pentru grupe de copii în
timpul anului şcolar.

Ateliere pentru copii,
părinţi şi bunici.

Ateliere susţinute de
artişti sau meşteri invitaţi.

Mic (5.00050.000 lei)

Atelier de pictură, lecţii de etnologie,
cusături
Atelierul „Poveşti cu urechi” Semestrul II al
anului şcolar 2013-2014 şi semestrul I al
anului şcolar 2014-2015

5.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

Atelier de pictură, lecţii de etnologie,
cusături
Atelierul „Poveşti cu urechi” Semestrul II al
anului şcolar 2013-2014 şi semestrul I al
anului şcolar 2014-2015

5.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

Atelier de pictură lecţii de etnologie, cusături
Atelier de ţesut şi cusut
Atelier de icoană pe sticlă Semestrul II al

5.000 lei

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

anului şcolar 2013-2014 şi semestrul I al
anului şcolar 2014-2015
Ateliere de vară susţinute
de echipa Atelierului de
Creativitate şi de artişti
invitati în luna iulie.

Programul Agape pentru
copii din medii sociale
defavorizate. Cursurile se
vor desfăşura în zilele de
luni în spaţiul Atelierului
de Creativitate.
Workshop cu Andreea
Botezan şi Hannes
Heyne.

6.

Mic (5.00050.000 lei)

Atelier de pictură
Atelier de ţesut şi cusut
Atelier de icoană pe sticlă
Atelier de hîrtie manuală
Atelier de sunete din satul tradiţional
Vacanţa de vară dintre anii şcolari 20132014 şi 2014-2015

4.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

Atelier de pictură
Semestrul II al anului şcolar 2013-2014 şi
semestrul I al anului şcolar 2014-2015

2.000 lei

Mic (5.00050.000 lei)

16 – 31.07.
2014

6.000 lei

PUBLICAŢII

Calendarul 2015 Podoabe de cap
Seturi Cărţi poştale –Podoabe de cap
Serie de publicaţii care
recuperează şi valorifică
meşteşugurile şi creaţiile
artiştilor care practică
forme de artă şi cultură

Buget total:
27.000 lei
Din care:
Subvenţie: 27.000
lei
Alte surse 15.000 lei

5.000 lei

10.000 lei
Mic (5.00050.000 lei)

Portret / Atelier: Eufrosina Vicşoreanu 15.02
-10.03.2014

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)

ţărănească şi urbană şi
conturează portretul şi
atelierul / laborator al
meşterilor şi artiştilor
cercetaţi.
Realizarea caietului nr.3
din seria Experimente
MTR

Mic (5.00050.000 lei)

Exporiment III – Oale şi ulcele 15.04.2014
– 15.06.2014

15.000 lei

Realizarea catalogului
expoziţiei

Mic (5.00050.000 lei)

Chinul materiei 15.07.2014 – 13.09.2014

15.000 lei

Valorificarea prin text şi
imagine a materiilor
fundamentale prezente în
cultura ţărănească
Dialog inter-cultural şi
valorificarea elementelor
de cultură tradiţională din
perspectiva artei
contemporane

Mic (5.00050.000 lei)

Chinul materiei 15.07 – 13.09.
2014

15.000 lei

Spiritul Săpînţei

5.000 lei

Grădina. Vara 15.05 – 30.06.
2014
Caiet
Portret / Atelier: Nicolae Purcărea
Rezervă – caiet Expoziţia Piua 01.10 –
05.11.2014

1.200 lei

Cărţi poştale pentru
expoziţia Grădina. Vara
Serie de publicaţii care
recuperează şi valorifică
meşteşugurile şi creaţiile
artiştilor care practică
forme de artă şi cultură
ţărănească şi urbană şi
conturează portretul şi
atelierul / laborator al
meşterilor şi artiştilor
cercetaţi.

Mic (5.00050.000 lei)

Mic (5.00050.000 lei)
Mic (5.00050.000 lei)

7.000 lei

Buget total:
88.200 lei
Din care:

Nr.
crt.

7.

8.

PROGRAM

ÎNTÂLNIRI
ŞTIINŢIFICE

Scurtă descriere
a programului

Organizare conferinţe si
dezbateri,
precum
si
participare la conferinţe
naţionale si internaţionale

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

Mic (5.00050.000 lei)

Denumire
proiect

Conferinţele de la Sosea (6 conferinţe
publice)
Clubul Filantropia (prezentări de carte)
Conferinţele Mircea Vulcănescu
Participare
la
conferinţe
ştiinţifice
internaţionale
Participare la conferinţe ştiinţifice naţionale

Cursuri pentru grupa de ghidaj două cursuri
pe lună-

ALTE
ACTIVITATI

Participare Târguri de
carte,
instruire
profesionala etc.

Mic (5.00050.000 lei)

Participare MNŢR la târguri de carte

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)
Subvenţie: 88.200
lei
Alte surse 26.000 lei

Buget total:
26.000 lei
Din care:
Subvenţie: 26.000
lei
Alte surse 0 lei

6.000 lei

Documentare bibliotecă ( Londra). Camel
Trust Small Postdoctoral Grant
Bursa postdoctorală ISPMN in cadrul
proiectului MIGROM12 – „Migraţia romilor
din România în Europa de Vest: cauze,
efecte şi strategiile de abordare pentru
viitor”
Cursuri de perfecţionare pentru angajaţi
Buget total:
6.000 lei
Din care:
Subvenţie: 6.000
lei
Alte surse -

Nr.
crt.

PROGRAM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Tip proiect
(mic /
mediu
2
/mare)

Denumire
proiect

Buget prevăzut
3
pe program
(lei)
Buget total
proiecte 2014;
669.950 lei
Alte surse
(Proiectul
Mzthos): 5.300 lei

