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Suntem încântați să anunțăm câștigarea
proiectului de cercetare exploratorie
PHARMATRANS, care se va desfășura în
perioada 2021-2023, axat pe studierea și
publicarea integrală a colecției de istorie a
farmaciei. Avem prevăzute și analize chimice
specializate pentru substanțele păstrate în
vechile recipiente, traducerea și transcrierea
manuscriselor farmaceutice din colecție,
conservarea și restaurarea a ca. 500 de piese,
publicarea colecției de carte veche. Pentru mai
multe informații despre proiectul
PHARMATRANS vă invităm pe pagina de web a
Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei:
https://www.mnit.ro/pharmatrans/. 

2021-2023
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În perioada ianuarie – martie a fost difuzat on line
programul HIGH CLASSIC TRANSYLVANIA. Vorbim
despre un proiect care a îmbinat istoria cu muzica
clasică, într-un parcurs inedit de redescoperire a
unei părți din patrimoniul cultural al Transilvaniei,
respectiv castele sau edificii religioase medievale.
Proiectul a fost realizat de Filarmonica de Stat
”Transilvania” și de Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, al
Societății Filarmonica Transilvania și al Ikon. Vestea
bună este că foarte curând cele 7 episoade vor fi
difuzate atât pe TVR cât și pe Cinetube. Pentru mai
multe informații despre proiectul HIGH CLASSIC
TRANSYLVANIA vă invităm pe pagina de web a
Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei:
https://www.mnit.ro/high-classic-transylvania/
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ZMEA
Granturile SEE 2014-2021

ISTER
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A continuat proiectul ISTER, lansat anul trecut în
noiembrie, în care MNIT este lider de proiect.
Proiectul este finanțat prin Programul
Transnațional ”Interreg Dunarea” și își propune
protejarea și valorificarea drumurilor romane de-a
lungul Dunării, ISTER fiind denumirea fluviului
Dunărea în Grecia Antică. Pentru mai multe
informații despre proiectul ISTER vă invităm pe
pagina de web a Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei: https://www.mnit.ro/ister/. 

2020
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Continuă activitățile specifice și în cadrul
proiectul Zei și muritori din Egiptul antic, pe scurt
ZMEA, finanțat din Granturile SEE 2014-2021.
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei are
șansa de a valorifica într-un mod inedit colecția
egipteană. Piesele sunt supuse proceselor de
conservare și restaurare în vederea expunerii, iar
corpul uman și animalele mumificate au
beneficiat deja de investigații speciale (computer
tomograf, radiografii). Pentru mai multe informații
despre proiectul ZMEA vă invităm pe pagina de
web a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei:
https://www.mnit.ro/zmea/
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PORTRETE FEMININE DE ODINIOARĂ. GRAFICĂ DIN
COLECȚIILE MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE 
A TRANSILVANIEI
În perioada 22 februarie – 9 martie 2021 am
organizat expoziția PORTRETE FEMININE DE
ODINIOARĂ. GRAFICĂ DIN COLECȚIILE
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A
TRANSILVANIEI, în parteneriat cu Direcția Casa
Municipală de Cultură, prin Serviciul Programe și
Strategii Culturale și pentru Tineret. Doamnele de
odinioară, surprinse în 18 reproduceri, gravuri sau
acuarele din secolul al XIX-lea, au putut fi admirate
în spațiul expozițional de la Turnul Croitorilor.
 

DETALII

PORTRETE FEMININE 
DE ODINIOARĂ
ianuarie-martie 2020

LIMES
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Expoziția LIMES, vernisată în luna septembrie
2020, este expusă în continuare la Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei, în sălile de
expoziții temporare de la etajul al II-lea. Expoziția
este una fără precedent în România și reprezintă
o inițiativă de popularizare a Programului
Național LIMES. Piesele expuse în cadrul
expoziției provin din situri care fac parte din
frontierele romane de pe teritoriul României, de
pe un areal extins, din cele mai importante situri
arheologice romane din fosta Dacie și de pe
teritoriul Dobrogei și au fost împrumutate cu
generozitate de către un număr impresionant de
13 muzee partenere.

2020-2021
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În luna februarie 2021 a fost realizată expoziția
LIMES OUTDOOR, care a fost expusă pe instalația
”10x10” de pe Bulevardul. Eroilor, ca un intro care să
familiarizeze publicul cu ceea ce reprezintă limes-
ul roman.
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LIMES OUTDOOR

februarie 2021

OMUL, TIMPUL, SPAȚIUL
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Am vernisat în data de 12 iunie 2021 expoziția de
sculptură Ion Mândrescu, OMUL, TIMPUL, SPAȚIUL,
organizată de Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei, Muzeul Național al Bucovinei, în
colaborare cu Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.
https://www.mnit.ro/omul-timpul-spatiul/

iunie 2021
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Expoziția LIMES fost transformată în turur virtual
care se poate încă vizita pe pagina de web a
muzeului: https://www.mnit.ro/tururi-virtuale/.

LIMES CLUJ 1989. 21.12 
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Expoziția CLUJ 1989. 21.12 fost transformată în
turur virtual care se poate încă vizita pe pagina
de web a muzeului: https://www.mnit.ro/tururi-
virtuale/.

https://www.mnit.ro/tururi-virtuale/
https://www.mnit.ro/tururi-virtuale/
https://www.mnit.ro/tururi-virtuale/
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În ianuarie pagina de Facebook a MNIT a difuzat
premiera unui eveniment dedicat zilei lui Mihai
Eminescu, Visul unei nopți de iarnă, o fuziune între
muzică și text, realizat de Filarmonica de Stat
”Transilvania”, în parteneriat cu MNIT. 

VISUL UNEI NOPȚI 
DE IARNĂ

ianuarie 2021
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Atelier pentru copii, de confecționat armament
roman. 
https://www.mnit.ro/noaptea-muzeelor-2021/

FII SOLDAT ROMAN
PENTRU O ZI

SĂ DECORĂM VASE
PRECUM DACII
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Atelier unde copiii au avut posibilitatea să
reconstituie grafic forme ceramice dacice
pictate.

iunie 2021/NOAPTEA MUZEELORiunie 2021/NOAPTEA MUZEELOR

ÎN CADRUL NOPȚII MUZEELOR LA MNIT
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ÎN CADRUL NOPȚII MUZEELOR LA MNIT

TOA YOUNG
ARTISTS POWERED
BY ROTARY VISIO

TOA YOUNG ARTISTS POWERED BY ROTARY
VISIO- o seară de pian și muzică clasică, un
minunat program, conținând piese celebre de
muzică clasică, din repertoriul internațional.
https://www.mnit.ro/noaptea-muzeelor-2021/

iunie 2021/NOAPTEA MUZEELOR

OMUL, TIMPUL, SPAȚIUL

Am vernisat în data de 12 iunie 2021 expoziția de
sculptură Ion Mândrescu, OMUL, TIMPUL, SPAȚIUL,
organizată de Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei, Muzeul Național al Bucovinei, în
colaborare cu Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.

iunie 2021
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Copiii au ghicit după miros o serie de ingrediente
farmaceutice și au primit informații legate de
istoria bolilor și tratării lor în Cluj.
https://www.mnit.ro/noaptea-muzeelor-2021/

BOLI ȘI LEACURI DIN
VECHIUL CLUJ
iunie 2021/NOAPTEA MUZEELOR

TEATRU PUCK
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Teatru de păpuși, care a pus în scenă două
spectacole: Călătorie în lumea poveștilor (3+)

iunie 2021/NOAPTEA MUZEELOR
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NĂDĂȘELU-TOPA MICĂ 

2017-2021 Autostrada Transilvania

CLUJ -NAPOCA,
STR. IULIU MANIU 
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PENTRU MAI  MULTE INFORMAȚ I I :     HTTPS://WWW.MNIT .RO/

Cercetarea arheologică preventivă din subsolul unei
clădiri de pe str. Iuliu Maniu, construită în 1898-
1902 în centrul orașului (aproape de Piața Unirii) a
fost finalizată. În timpul unor lucrări de amenajare a
pivniței, au apărut mai multe structuri de epocă
romană, care au excavat practic straturile
preistorice. Descoperiri preistorice s-au dovedit a
fi un mormânt care pe lângă defunct conținea
șiraguri formate din sute de mărgele de mici
dimensiuni, vase ceramice și o lamă de obsidian,
brățări, o bentiță cu „năsturei”/bumbi și un
brâu din 4-5 șiraguri de mărgele. Toate
podoabele par a fi confecționate din scoica
Spondylus, cu excepția unui inel de os găsit pe
deget. La o evaluare preliminară a materialelor
arheologice, se poate spune că mormântul
datează din perioada neolitică (circa 5000 a.
Chr.). Doar 2-3 morminte din acest interval
cronologic mai sunt cunoscute în zona centrală a
orașului, dar în general au fost distruse în momentul
descoperirii, iar inventarul funerar era mult mai
sărăcăcios. Astfel, descoperirea de față este una
de excepție. 

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ
 

 Cele mai importante șantiere sunt cele din zona
viitoarei autostrăzi. Din luna februarie 2021 se
derulează cercetarea începută în anul 2017, dar
întreruptă, la circa 15 situri arheologice necunoscute
până atunci. 
Începând cu luna februarie din acest an, un colectiv de
arheologi de la Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei desfășoară cercetări arheologice
preventive pe tronsonul 3A2 Nădășelu-Topa Mică al
Autostrăzii Transilvania. În urma săpăturilor efectuate
până în prezent, au fost identificate și parțial
cercetate 16 situri arheologice (numerotate
convențional de la 1 la 16). Descoperirile de pe acest
sector de autostradă acoperă o perioadă cronologică
largă din preistorie și până în epoca medievală
timpurie. 
Dintre acestea merită amintite descoperirea unui
drum roman din zona localității Nădășel și a unui
cimitir din epoca migrațiilor (gepidă) din
apropierea localității Șardu. Acestea se adaugă celor
din 2017, anume un sat roman la nord de satul
Sânpaul, unul medieval în apropierea Mihăieștiului și
o așezare neolitică foarte întinsă la Topa Mică.

2021
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Între aceste descoperiri se remarcă un alt sarcofag
roman, de copil, de această dată aparținând
necropolei de est a orașului roman, identificat în
timpul lucrărilor de reabilitare a B-dului 21
Decembrie, la sud de Clinica Stanca. Este
important că mormântul nu a fost jefuit, dar la
dezvelirea acestuia singurul material arheologic
descoperit, în afară de scheletul propriu-zis, a fost
o monedă. Urmează să fie determinată cronologia
și alte detalii legate de mormânt cu ajutorul
monedei, dar și al altor analize.

2021

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ
 

Pe str. Aviator Bădescu, în cursul unor lucrări de
construcții, au fost descoperite întâmplător părți
din cimitirul de sud al orașului roman Napoca.
Cele mai spectaculoase artefacte sunt un
sarcofag, din păcate jefuit, dar și două fragmente
de monumente funerare, deosebite din punct de
vedere artistic, unul având și urme de pictură.
Cercetările preventive din zonă sunt realizate și
de către alte instituții de profil, tot materialul
arheologic fiind ulterior inclus în patrimoniul
Muzeului nostru. 

CLUJ -NAPOCA,
STR. AVIATOR BĂDESCU 

CLUJ -NAPOCA, STR.
B-DULUI 21 DECEMBRIE 
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6. CONSERVARE MONUMENTE6. CONSERVARE MONUMENTE

PENTRU MAI  MULTE INFORMAȚ I I :     HTTPS://WWW.MNIT .RO/

În ceea ce privește conservarea monumentelor
am fost implicați în cercetările arheologice
preventive de la cetatea dacică de la Costești,
unde a fost înlocuită structura de protecție a unui
turn-locuință, în pericol mare de degradare.

PROTECȚIE A UNUI TURN-
LOCUINȚĂ, COSTEȘTI 
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Reprezentanții muzeului au mai participat și la
câteva conferințe naționale și internaționale. Au
fost făcute două prezentări generale ale castrului
roman de la Bologa și ale Granițelor Imperiului
Roman în cadrul primei ediții ale seriei de conferințe
dedicate patrimoniului arheologic, organizate de
Institutul Național al Patrimoniului (17.02.2021). De
asemenea, au mai fost prezentate monumente din
castrul roman de la Brusturi (jud. Sălaj) și din castrul
legionar de la Apulum (Alba Iulia) la conferința
internațională The Past Has a Future. Principia.
Roman military headquarters from archaeological
perspective. Thaddeo Sarnowski - Proffesori
praestantissimo in memoriam, organizată de
Facultatea de Arheologie a Universității din Varșovia
(22-26.03.2021). O conferință amplă privind
Granițele Imperiului Roman din România a fost
prezentată la conferința internațională organizată în
cadrul programului Interreg. Danube Transnational
Programme: Archaeodanube (11.05.2021), cu zeci de
participanți din 12 țări. 

CASTRUL AUXILIAR DE LA
BOLOGA 
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EXPOZIȚIA “ISTORII ALE
CLUJULUI” - ÎN TOAMNĂ

DESCHIDEREA
LAPIDARULUI MEDIEVAL

2021

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI
ZMEA


