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1. Expoziții la MNIT

ZEI ȘI MURITORI DIN
EGIPTUL ANTIC
din 2 septembrie 2022, sediul MNIT, et. 1

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în
cadrul Programului RO-CULTURA
 Contract nr. RO-CULTURA-A1-2/2020/31.01.2020
 Perioada de desfășurare a proiectului: februarie 2020
– septembrie 2022
 Valoarea contractului: 615.547,61 LEI (128.719,10
EURO)
 Obiectivul general: punerea în valoare a colecției
egiptene, prin realizarea unei expoziții inovative, cu
obiecte conservate și restaurate.
 Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei,
Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la
reducerea disparităților economice și sociale în
Spațiul Economic European și la consolidarea
relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul
și sudul Europei și statele baltice. În total, cele trei
state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014
și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-
2021. 
Mai multe detalii sunt disponibile pe:
www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.
 Programul RO-CULTURA este implementat de
Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a
Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea
dezvoltării economice și sociale prin cooperare
culturală, antreprenoriat cultural și managementul
patrimoniului cultural. Mai multe detalii sunt
disponibile pe: www.ro-cultura.ro

ZEI ȘI MURITORI DIN 
EGIPTUL ANTIC

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a deschis în
2 septembrie expoziția “Zei și Muritori din Egiptul
Antic”, obiectiv principal al unui amplu proiect de
cercetare și restaurare a pieselor din Colecția
Egipteană a MNIT, proiect finanțat prin Granturile
SEE 2014 – 2021, în cadrul Programului RO-
CULTURA, (cod proiect CALL01-4), apelul privind
„Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale
mobile restaurate”.
 Colecţia egiptenă, una dintre colecțiile aflate în
preferințele publicului clujean, a venit în fața
vizitatorilor într-un spațiu amenajat inovativ cu
aplicații multimedia, tehnică modernă și interactivă.
Expoziția în sine aduce în prim plan piesele din
colecția egipteană a MNIT, donate Muzeului Ardelean
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima
jumătate a secolului al XX-lea, piesa centrală
reprezentând-o o mumie umană în sarcofag de lemn
pictat, descoperită la Gamhud, în Egiptul de Mijloc.
Piesele ilustrează o istorie de peste 2.000 de ani,
interval în care egiptenii și-au îmbălsămat și
înmormântat defuncții astfel încât să-și continue
viața și în lumea „de dincolo”. Pe lângă obiectele
funerare, în expoziție sunt puse în valoare și obiecte
votive, dar și de uz cotidian.
Pentru a fi pregătite pentru expunere, cele 49 de
artefacte au fost supuse procedurilor de conservare și
restaurare, iar mumia umană, împreună cu organe
umane mumificate și animale mumificate au fost
supuse și unor investigații de imagistică medicală,
proceduri care au dus la obținerea unor rezultate
extrem de interesante, ce vor fi dezvăluite în
premieră, în cadrul expoziției. De asemenea, vor fi
prezentate detalii interesante despre tehnicile de
mumificare și despre rolul acestui ritual în credințele
egiptenilor. Tot acest demers expozițional va fi ilustrat
prin intermediul unui film documentar, ce prezintă
etapă de etapă derularea proiectului și observațiile
specialiștilor implicați în proiect.
Nu i-am uitat nici pe cei mici. Cum poveștile legate de
Egipt sunt un magnet veritabil pentru ei, le-am creat
un spațiu special dedicat activităților de pedagogie
muzeală, unde vom desfășura ateliere tematice
concepute special pe această temă.
 Expoziția se va vizita în orarul de funcționare a MNIT
și va fi deschisă publicului pentru următorii 5 ani.

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
http://www.eeagrants.org/?fbclid=IwAR1pU_56UD5sKUG_-Qz7jKq9_B3-s2dyTvORojMZeWJXZkrdXb-HM6L-KM8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eeagrants.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0QNLo5i-7ZUEc4OLWomapVE6d6oJfs4RlTMmR3lh6TEJqbVLT1FBwrN2U&h=AT2_ZEqdmD6C0FU6IaBtPr-q-RE9CwxKvoPZaE-Bk40oqUCFkuQZ9No65jY0FZx7tDmsTdWnLqodEiL9TOONhtMFYBqsRYqbeLeHz69n5pRAX9WX2n_GK8ODvklBPjpQzA&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0BabhjXimlWGkBqOVIGKzJqtj2-v3LYqSJJ5jPUE3IJO0yCjqwbvXN0n8-xgoDz18Gxgg-Otw4Njlz8VJVNF4henph5SuCL36tD_oIoZfLnUCOTZSEQQSzYFZLjgh3tG4pWKjs30iFis5zTQmROXqNORuARao3_rjpV2bX-wCX2mbCQ478mmsvy5GCuZ0jmFKG1M6fWvDPwMjiUM-LIaqSEIcoRnCBATQ
http://www.ro-cultura.ro/?fbclid=IwAR3dE2IFzXybBxR78SJls3mLe2dTwK2nYwSVTxrriP5Sc8CbUgGawAA6kTQ
https://www.mnit.ro/zei-si-muritori-in-egiptul-antic/
https://www.mnit.ro/


1. Expoziții la MNIT

DIN COLECȚIA DE COVOARE
ORIENTALE A MUZEULUI NAȚIONAL
DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
1 august- 18 septembrie 2022, sediul MNIT, et. II.

 Cu ocazia Zilei Tratatului de la Trianon (4 iunie) la
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei s-a deschis
o expoziție în care au fost expuse documente din
timpul Conferinței de pace de la Paris care au
aparținut lui Alexandru Vaida-Voevod, în calitate de
delegat plenipotențiar al României (legitimația
oficială, carnetul de membru în Loja masonică,
scrisori, cărți poștale, hărți). De asemenea, publicul a
putut să vadă și o ruletă folosită la trasarea graniței
dintre România și Ungaria care a aparținut lui
Dumitru Melinescu, unul din numeroșii experți care
au fixat pe teren acest traseu în conformitate cu
prevederile Tratatului de la Trianon. 
 Tratatul de pace de la Trianon a fost semnat între
Puterile Aliate și Asociate și Ungaria, unul din statele
succesorale ale fostei Monarhii dualiste. Completând
Tratatul de pace cu Austria din 10 septembrie 1919,
noul document a sancționat definitiv dezagregarea
Monarhiei petrecută de facto încă de la sfârșitul
Primului Război Mondial.

TRATATUL DE PACE DE LA
TRIANON (4 IUNIE 1920)

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

În luna august 2022, la sediul Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei, au fost expuse două fragmente
ale unui covor anatolian din secolul al XVII-lea, din
patrimoniul muzeului de istorie clujean, precum și o
copie întregită a acestuia. Replica a fost confecționată
recent la Sultanhanı (Republica Turcia) și a fost
primită de muzeul clujean ca donație din partea
domnului Ștefan (Stefano) Ionescu, un reputat
specialist în covoare orientale, stabilit la Roma. 
 Cele două fragmente originale constituie un covor de
rugăciune din prima jumătate a secolului al XVII-lea,
provenind din Anatolia de Vest și făcând parte din
grupa covoarelor așa-zise „de Transilvania”,
denumire convențională ce a fost adoptată la
începutul secolului al XIX-lea, tocmai datorită
prezenței masive a acestui gen de covoare în
Transilvania. Fragmentele care au fost expuse în
cadrul miniexpoziției au fost achiziționate de fostul
Muzeu Național Ardelean din Cluj la începutul
secolului al XX-lea. După toate probabilitățile acestea
au făcut parte din patrimoniul unei biserici reformate
din Transilvania.
 În realizarea replicii au fost folosite fotografii de
calitate din fototeca MNIT ce au fost întregite cu
motive preluate de la covoare similare, în urma unui
studiu aprofundat. Toate acestea au permis realizarea
unui desen nod-cu-nod efectuat de către Ana Jankar,
studentă la Facultatea de Arhitectură din Sorrento
(Italia), care a urmat cursul de design al covoarelor din
cadrul programului Building Beauty, susținut în
orașul respectiv de specialistul american Christopher
Andrews.
 

Replica propriu-zisă a covorului a fost confecționată
la Sultanhanı (o localitate între Aksaray și Konya,
Turcia), în atelierul familiei Solak. Datorită densității
nodurilor (în cazul de față cu 2500 noduri/decimetru)
țesutul propriu-zis a durat 5 luni, fiind efectuat de
către Hanife Solak. În cadrul procesului s-a folosit
lână toarsă manual de femei din satul respectiv, în
culori naturale și folosind tehnica tradițională a
covoarelor înnodate turcești. 
 Mulțumim și pe această cale domnului Șefan Ionescu
pentru donația sa generoasă și valoroasă.

Detalii. . .
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1. Expoziții la MNIT

ISTORIILE CLUJULUI 

LABIRINTURILE ROȘII, o expoziție experiment
realizată de elevii Colegiului Național „Gheorghe 
 Șincai”, din 19 octombrie 2022, sediul MNIT
În cadrul proiectului elevii au fost invitați să își
conceapă propriul eveniment, care a fost vernisat 19
octombrie cu un vernisaj (deci printr-un început) al
expoziției Labirinturile roșii și un spectacol, anul
„pilot” al proiectului de educație muzeală – ”Muzeul
nostru/Muzeul vostru” –intitulată O scurtă dramă
comunistă.

LABIRINTURILE ROȘII

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Expoziția „Istoriile Clujului”, vernisată în septembrie
2021, este încă deschisă publicului pentru vizitare.
Expoziția reprezintă o prezentare sintetică și clară, în
care să rezumăm ceea ce se știe și chiar să punctăm
ceea ce nu se știe despre Cluj. Am pregătit și câteva
noutăți, artefacte descoperite în timpul celor mai
recente cercetări arheologice din centru, sau din loturi
nepublicate până acum.
Curatori: Ana-Maria Gruia, Cristian-Aurel Roman
 

Replica propriu-zisă a covorului a fost confecționată
la Sultanhanı (o localitate între Aksaray și Konya,
Turcia), în atelierul familiei Solak. Datorită densității
nodurilor (în cazul de față cu 2500 noduri/decimetru)
țesutul propriu-zis a durat 5 luni, fiind efectuat de
către Hanife Solak. În cadrul procesului s-a folosit
lână toarsă manual de femei din satul respectiv, în
culori naturale și folosind tehnica tradițională a
covoarelor înnodate turcești. 
 Mulțumim și pe această cale domnului Șefan Ionescu
pentru donația sa generoasă și valoroasă.

INCURSIUNI DACICE ÎN 
SPAŢIUL VIRTUAL

S-a putut vizita în continuare expoziția realizată în
cadrul Proiectului SEE „Când viaţa cotidiană antică
devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea
digitală şi contextualizarea artefactelor dacice din
Munții Orăștiei” – PA16/RO12-LP10/18.02.2015 şi
reprezintă unul dintre obiectivele specifice ale
proiectului. Promotorul acestui proiect este
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, parteneri fiind
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Universitatea Babeş-Bolyai şi Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane din Deva.

Detalii. . .

Detalii. . .
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Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

2. Expoziții în spații neconvenționale
Instalația „10×10” (Blvd. Eroilor)

Implicarea MNIT în Lights On Romania s-a reflectat și
în expoziția "O istorie neobișnuită a luminii la Cluj", de
pe instalația "10x10", de pe Blvd. Eroilor.
Făcând o plimbare de seară prin centru, trecătorii au
putut admira nu doar instalațiile luminoase Lights On,
ci au putut citi și despre diverse forme de ilumiat
utilizate de om de-a lungul istoriei, dar și despre
momente importante din Cluj legate de lumină.

O ISTORIE NEOBIȘNUITĂ A 
LUMINII LA CLUJ
18-27 noiembrie 2022
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https://www.facebook.com/lightsonromania?__cft__%5b0%5d=AZW1L-iy0F5KPIWAIP_g8-K3j64GghduohPE48tRafZFVSQyq6bNNzqPWaUjkK8jEjHQwaXVHAAbtCY2xaZ5fA6gTXc314Dz54WF_WMcqDO1qr757dq5eNDE6R1oy9_IfrZwgJTZhw4aDlhajoEwgL8LQRvI4qMEx_62icNz8cRZCEnOaJLRZGET2-cL3TuQhgKo4PvYNEkf7wSWo4O_LKoK&__tn__=-%5dK-R


2. Expoziții în spații neconvenționale

Ambasada INDIEI în România, Moldova și Albania, în
colaborare cu Muzeul Național de Istorie al
Transilvaniei, Rajkumari by Ana Maria Lazăr și Iulius
Mall a prezentat expoziția -Fascinanta Indie, în cadrul
IULIUS MALL Cluj, în perioada 1-10 Iulie.
 Expoziția a prezentat locuri fascinante și exotice din
India, monumente istorice, festivaluri și tradiții din
India. De asemenea, au fost expuse textile indiene, artă
indiană, sari-uri și haine tradiționale ale femeilor
indiene din colecția de îmbrăcăminte a designerului și
colecționarului Anamaria Lazăr. Expoziția și-a propus
nu numai să ducă spectatorii într-o călătorie
imaginară în India, ci și să ofere o idee despre bogăția
culturii indiene.
Accesul a fost gratuit!

Detalii. . .Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

IULIUS MALL Cluj-Napoca

Odată cu toamna, seria de expoziții în Iulius Mall by
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a revenit
cu teme și subiecte noi! Pentru că toamna nu aduce
doar roade bogate, ci și viroze numeroase, prima
expoziție ”de sezon” este Bizare leacuri din trecut.
Medicamentele de astăzi sunt controlate, testate și
standardizate, produse și vândute în condiții de
maximă igienă, administrate după dozaje
personalizate. Dar, până nu demult, în Transilvania
până în jurul anului 1900, mulți oameni se tratau cu
leacuri băbești, iar cei care își permiteau să cumpere
de la farmacie primeau deseori preparate ciudate,
obținute nu doar din minerale și plante medicinale,
ci și din organele, fluidele sau chiar excrementele
unor animale, ori chiar din corpuri omenești. Dintre
acestea, amintim teriaca, praful de mumie, osul de
sepie, sângele de capră, mercurul, glandele anale de
castor, gândacii de frasin, ochii de rac și câte și mai
câte. Cu acest proiect am spus povestea celor mai
bizare medicamente din trecut  și prin comparație
cu zilele noastre, am marcat progresele științei.
Curator: Ana-Maria Gruia.
 Grafică: Torok Karoly. 

BIZARE LEACURI DIN
TRECUT
15 – 31 octombrie 2022

FASCINANTA INDIE
1-10 Iulie 2022
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3. Expoziții în parteneriat

Prin acest proiect impresionant MNIT cu muzeele
partenere contribuie semnificativ la promovarea
patrimoniului cultural din România pe plan
internațional.
 Expoziția „Out of Chaos” se poate vizita la sediul
Muzeului Moesgaard până la 6 august 2023.
https://www.moesgaardmuseum.dk/en/exhibitions/o
ut-of-chaos/

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Expoziții internaționale

 În data de 11 noiembrie 2022 s-a deschis o expoziție
temporară de mare anvergură la Aarhus (Danemarca),
intitulată „Out of Chaos: Europe AD 300–600”.
Expoziția a fost vernisată de însăși Majestatea Sa
Margrethe II, regina Danemarcei. Instituția
organizatoare, Moesgaard Museum se numără printre
cele mai vizitate muzee din Europa, fiind recunoscut
în primul rând pentru expozițiile moderne și
spectaculoase, atât permanente cât și temporare, pe
care le organizează. „Out of Chaos” prezintă într-un
mod cât se poate de interactiv perioada de criză a
Imperiului Roman târziu și evenimentele din afara
granițelor acestuia pe parcursul epocii migrațiilor (sec.
IV–VI p. Chr.), accentul fiind pus pe zona Dunării
Mijlocii și de Jos și relațiile acesteia cu Scandinavia.
Această perioadă plină de evenimente și confruntări
militare, caracterizată printr-o continuă competiție
pentru putere, reflectată pe plan arheologic de
cantitatea mare de piese de aur, este așezată într-un
cadru impresionant și prezentată cu ajutorul unui
număr mare de descoperiri arheologice spectaculoase
din România, Ungaria, Danemarca, Suedia și Spania.
             Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei se
numără printre principalele parteneri internaționali ai
Muzeului Moesgaard în organizarea expoziției la care
participă cu 59 de obiecte împrumutate. Acestea
provin atât din situri arheologice romane bine
cunoscute de pe teritoriul Daciei (Napoca/Cluj-
Napoca, Apulum/Alba Iulia, Gilău, Alburnus
Maior/Roșia Montană, Micăsasa etc.) cât și din
descoperiri funerare atribuite unor popoare
germanice, în primul rând goților (Sântana de Mureș)
și gepizilor (Florești-Polus Center, Sânpaul). Mai mult,
instituția noastră a coordonat împrumutul și
transportul obiectelor expuse din patrimoniul altor
nouă muzee din România care cuprind piese
valoroase legate de popoarele barbare din afara
Imperiului Roman târziu (goți, huni, gepizi). 

OUT OF CHAOS:
 EUROPE AD 300–600 
11 noiembrie 2022 – 6 august 2023, 
Moesgaard Museum, Aarhus, 
Danemarca
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3. Expoziții în parteneriat

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei participă cu
un bun cultural la expoziția internațională ”The
Mystery of Mithras. Exploring the Heart of Roman
cult” organizată la Muzeul de Arheologie din Frankfurt
în perioada 10.04.2022-30.04.2023.
Proiectul vizează realizarea unei expoziții itinerante
dedicate unuia dintre cele mai fascinante culte ale
antichității, cultul zeului Mithras. Într-o lume care
cunoștea o multitudine de zei, acest cult venit din
Orient a beneficiat de un succes fulminant care va
rezista mai mult de trei secole de la un capăt la altul al
imperiului unificat de Roma, din ținuturile înalte ale
Scoției până în deșertul Saharei, de la plajele
Atlanticului până la malurile Eufratului. Chiar dacă
cercetările arheologice nu încetează să revele an după
an mărturii ale acestui cult revoluționar, Mithras
continua să rămână o enigma care a suscitat
curiozitatea încă din timpul Renașterii. Adepții săi,
reuniți în comunități discrete, secrete, rememorau
istoria mitică a zeului îndeplinind o serie de ritualuri
rămase pentru mult timp misterioase.
Muzeul clujean întregește imaginea cultului mithraic în
provinciile Imperiului Roman, expunând o piesă
remarcabilă, un relief care reprezintă scena mitică a
uciderii taurului de către Mithras. Nu se cunoaște cu
exactitate locul de desoperire al reliefului ci doar faptul
că provine din Transilvania ceea ce îl localizează în
zona central-nordică a provinciei Dacia. Mithras
Taurochtonos ocupă centrul scenei: călare pe taur,
zeul îl înjunghie cu un pumnal. De o parte și de alta
sunt reprezentați Cautes și Cautopates iar deasupra
acestora, în bust, Luna și Sol. 

Detalii. . .
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Expoziții internaționale

 În perioada 1 octombrie 2021 – 27 februarie 2022, la
sediul Muzeului Naţional de Arheologie din Madrid
este deschisă expoziţia Tezaure arheologice româneşti
– rădăcini dacice şi romane la care Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei participă cu nu mai puţin de
54 de artefacte din patrimoniul său. 
 Vizitatorii vor putea admira piese de factură dacică,
inclusiv o sabie curbă (falx), de la Sarmizegetusa
Regia, inventarul atelierului de orfevrerie din aşezarea
dacică de la Pecica, vase romane din lut şi bronz
descoperite la Micăsasa şi Zlatna, statuete romane din
bronz şi bronz aurit ce provin din siturile arheologice
de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi Ilişua, o plachetă
votivă de bronz de la Gherla, un relief de calcar de la
Gilău şi, în sfârşit, dar nu înultimul rând piese de
argint şi argint aurit de la Valea lui Mihai, precum şi,
deja, celebrul tezaur compus din piese de aur de la
„Polus” ce se datează în perioada evului mediu
timpuriu.
 Organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României
cu ocazia aniversării a 140 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice între România şi Regatul
Spaniei, expoziţia reuneşte piese din 40 de muzee din
ţara noastră. 

TEZAURE ARHEOLOGICE
ROMÂNEŞTI – RĂDĂCINI
DACICE ŞI ROMANE   
1 octombrie 2021 – 27 februarie 2022,
Muzeului Naţional de Arheologie din
Madrid, Spania

Detalii. . .

”THE MYSTERY OF MITHRAS.
EXPLORING THE HEART OF
ROMAN CULT/MYSTERIUM
MITHRAS: ANNÄHERUNGEN
AN EINEN RÖMISCHEN KULT”
10 aprilie 2022 – 30 aprilie 2023, Muzeul
de Arheologie din Frankfurt, Germania

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://archaeologisches-museum-frankfurt.de/en/exhibitions/the-mystery-of-mithras-exploring-the-heart-of-a-roman-cult
https://www.mnit.ro/
http://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/202109-tesoros-rumania.html


3. Expoziții în parteneriat

Expoziția a fost organizată cu ocazia împlinirii a unui
secol și jumătate de la înființarea Universității de
Științe Regale Maghiare din Cluj (Magyar Királyi
Tudományegyetem), în anul 1872, care din data de 4
ianuarie 1881 va purta și numele suveranului austro-
ungar, respectiv Universitatea de Științe Regală
Maghiară Francisc Iosif (Magyar Királyi Ferenc József
Tudományegyetem).
 Organizatorii principali ai expoziției au fost
Universitatea Babeș-Bolyai, Direcția Patrimoniu
Cultural Universitar și Muzeul de Istorie a Universității
Babeș-Bolyai. Parteneri: Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian
Blaga”, Arhivele Naționale ale României – Serviciul
Județean Cluj, Muzeul Universității de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Muzeul de Artă Cluj-
Napoca, Consiliul Județean Cluj și Muzeul Național
Maghiar din Budapesta. 
 În cadrul expoziției amintite, Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei a fost prezent cu zece bunuri
culturale, respectiv sigilii și ștampile care au aparținut
Rectorului și Rectoratului Universității de
ȘtiințeRegale Maghiare din Cluj, precum și celor patru
facultăți ale Universității: Facultatea de Drept și Științe
de Stat, Facultatea de Medicină,  Facultatea de Filosofie,
Litere şi Istorie și Facultatea de Matematică şi Știinţe
Naturale. Piesele respective au fost donate de
conducerea universității clujene Colecției de
Numismatică și Antichități a Muzeului Național
Ardelean, în anul 1907.

Detalii. . .
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Expoziții naționale

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei participă cu
63 de piese din colecțiile sale la organizarea expoziției
de bază a Muzeului Militar Național Cluj-Napoca –
„Mareșal Constantin Prezan”, o filială a Muzeul Militar
Național „Regele Ferdinand I” - sediul Diviziei 4
„Gemina” din Cluj-Napoca. Artefactele Muzeului
Național de Istorie a Transilvaniei constau în arme și
alte elemente legate de viața militară a comunităților
intracarpatice din preistorie până în epoca modernă
fiind integrate în partea de istorie militară a noii
expoziții.

FILIALA MUZEULUI MILITAR 
NAȚIONAL CLUJ-NAPOCA – 
„MAREȘAL CONSTANTIN 
PREZAN” - MUZEUL MILITAR 
NAȚIONAL „REGELE 
FERDINAND I”.
2022

Detalii. . .

150 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
UNIVERSITAR ÎN LIMBA 
MAGHIARĂ LA CLUJ
Octombrie 2022

La începutul lunii octombrie a anului 2022 Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei a participat la
realizarea expoziției temporare 150 de ani de
învățământ universitar în limba maghiară la Cluj. 
  

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/cluj-napoca-expozitia-150-de-ani-de-invatamant-universitar-in-limba-maghiara-la-cluj/
https://www.mnit.ro/
https://www.muzeulmilitar.ro/expozitii-temporare/comunicat-de-presa-inaugurarea-muzeului-militar-maresal-constantin-prezan-filiala-transilvania-a-muzeului-militar-national-regele-ferdinand-i/
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Pas cu pas, muzeul la care visăm prinde formă și se
apropie de realitate. În câțiva ani, ne vom putea bucura
de el. Până atunci însă, ne bucurăm de pasul uriaș făcut,
respectiv de semnarea contractului pentru construcția
"Complexului Muzeal" din Florești.
Un spațiu ultramodern, prevazut cu laboratoare,
depozite adecvate pentru piesele de patrimoniu, săli
multimedia, săli de pedagogie muzeală, sală de
evenimente, cafenea, ludotecă, shop. Acel muzeu al
tuturor, în care se va putea petrece o zi întreagă, într-un
spațiu în care fiecare membru al unei familii poate găsi
ceva interesant de făcut. 
Le mulțumim tuturor celor care sprijină cultura, în
primul rând domnilor miniștri Marcel Boloș, Lucian
Romașcanu, doamnei secretar de stat Csilla Hegedüs și
domnului primar Bogdan Pivariu, pentru susținerea
acestui proiect.

„COMPLEXUL MUZEAL:
MUZEUL IDENTITĂȚILOR ȘI
CONFLICTELOR
TRANSILVĂNENE (MUTRA)”
 ÎN COMUNA FLOREȘTI

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.facebook.com/mnitcluj/photos/pcb.6228125173880918/6228124707214298/
https://www.mnit.ro/


4. Proiecte MNIT

Detalii. . .

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Proiectul Zei și muritori din Egiptul antic s-a finalizat
cu vernisarea expoziției având același nume. Acesta a
generat numeroase beneficii care vizează atât
instituția cât și publicul larg. Pe plan instituțional,
cinci membri ai echipei au beneficiat de specializare în
domeniile conservării și restaurării, precum și a
muzeografiei, 49 de bunuri culturale au fost supuse
intervențiilor de conservare/restaurare. A fost
realizată o expoziție modernă, interactivă, dotată cu
aparatură media performantă, dar și un catalog
științific al colecției, în limba engleză, destinat
distribuirii către specialiști și instituții de specialitate
(biblioteci, universități, institute de cercetare) din țară
și din străinătate. Un film documentar de cca. 50 de
minute informează vizitatorii cu privire la derularea
proiectului și la activitățile importante care au avut
loc în cadrul acestuia. Toate aceste livrabile constituie
un beneficiu general pentru public, dar și pentru
comunitatea științifică națională și internațională.
Segmentul de public tânăr, în general școlari, este
beneficiarul activităților de pedagogie muzeală și a
diverselor ateliere organizate ca urmare a unor
parteneriate între Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei și școlile din Cluj-Napoca, tematica fiind
inspirată din istoria și cultura egipteană. Este un
beneficiu atât pentru conservarea patrimoniului cât și
pentru cercetarea și punerea acestuia în valoare.
Fiecare obiect valorificat a fost cercetat în
amănunțime, fiind efectuate investigații de imagistică
medicală (CT, raze X) asupra mumiilor, investigații
fizico-chimice asupra pigmenților folosiți pentru
realizarea picturilor, spectrometrie XRF, dar și
investigații prin macrofotografii ale unor probe.
Colaborarea națională și internațională a condus la
crearea unor relații între specialiști și instituții de
specialitate, aceasta concretizându-se într-un
workshop internațional (Gods and Mortals of Ancient
Egypt) organizat în timpul derulării proiectului, la
Cluj-Napoca. Menționăm colaborări cu restauratori,
egiptologi, chimiști, medici veterinari, ingineri,
arhitecți, designeri, muzeografi, biolog, geolog,
antropologi, producători de film etc. Vizita în
străinătate a fost o excelentă sursă de inspirație
pentru specialiști. S-a constituit o bogată fototecă a
colecției, iar câteva obiecte au fost scanate 3D.  

ZMEA
În ceea ce privește bibliografia din domeniul culturii
egiptene accesibilă în cadrul instituției, aceasta a fost
îmbogățită substanțial cu numeroase surse din
literatura de specialitate, în format electronic.
Vernisajul expoziției a avut loc în 2 septembrie 2022.

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/zmea/
https://www.mnit.ro/
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Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei este
implicat, alături de alte muzee din țară, în proiectul E-
cultura: Biblioteca Digitală a României, care are ca
scop facilitarea accesului la obiectele de patrimoniu
regăsite în colecțiile muzeale. În cadrul proiectului,
desfășurat în perioada 2022-2023, o serie de obiecte
de patrimoniu din colecțiile MNIT vor fi transpuse în
format digital în urma scanării 3D a acestora cu
ajutorul aparaturii și personalului de specialitate. 
Scopul proiectului este de a oferi posibilitatea de a
explora obiecte din patrimoniul cultural mobil, astfel
încât interesul și curiozitatea publicului față de acesta
să crească.

E-CULTURA: BIBLIOTECA
DIGITALĂ A ROMÂNIEI
2022-2023

Muzeul nostru a fost partener, alături de Direcţia
Generală de Administrare Monumente şi Promovare
Turistică a Judeţului Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva şi Institutul Naţional al
Patrimoniului, în proiectul AFCN EXPLORING DACIA.
TRECUTUL LA TIMPUL PREZENT. În cadrul
proiectului a fost realizată o aplicaţie
(www.exploringdacia.ro) care oferă tuturor celor
interesaţi informaţii despre edificiile de cult de la
Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia, precum şi
o serie de detalii despre unele elemente arhitectonice şi
anumite artefacte descoperite în acest sit arheologic
atât în limba română, cât şi în limba engleză. În acest
sens trebuie să menţionăm că 15 bunuri culturale din
patrimoniul MNIT au fost reconstituite digital 3D. 

EXPLORING DACIA.
TRECUTUL LA TIMPUL
PREZENT 

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.exploringdacia.ro/
https://www.mnit.ro/
http://www.exploringdacia.ro/
https://www.umpcultura.ro/e-cultura_doc_1375_despre-proiect_pg_0.htm
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În ultimele 6 luni, proiectul ISTER şi-a concentrat
activitatea în jurul bornelor kilometrice ce vor marca
drumul roman de-a lungul unui traseu pornind de la
Porolissum până la Drobeta. Pentru asta, echipa MNIT
implicată în acest proiect a participat la două întâlniri
de consorţiu (3-5 iulie la Viena şi 21-23 noiembrie la
Ljubljana), unde discuţiile au gravitat în jurul ultimilor
paşi de parcurs pentru a încheia cu succes proiectul.
Astfel, muzeul nostru a încheiat acorduri de
parteneriat cu 20 de autorităţi locale, din Sălaj până în
Caraş-Severin, care vor asigura nu doar amplasarea
acestor borne, ci şi protejarea lor pe o perioadă de 5
ani de la amplasarea lor. Pentru a ne asigura că
drumurile romane vor fi accesibile şi vizitabile,
partenerii noştri din Austria (Universitatea de Resurse
Naturale și Științe Aplicate – BOKU) au lucrat intens la
crearea unei aplicaţii mobile, compatibilă cu sistemele
de operare Android si iOS, care permite scanarea
codurilor QR amplasate pe borne ce vor oferi
informaţii relevante despre situl în care ne aflăm şi
distanţa de la acest punct la Roma – pentru că, aşa
cum ştim, toate drumurile duc la Roma!
Proiectul ISTER s-a încheiat cu un eveniment online
organizat în data de 13 decembrie, unde s-a rezumat
tot ceea ce s-a realizat până acum. Programul
evenimentului şi linkul de participare: 

ISTER

Proiectul de cercetare PHARMATRANS. Farmaciile
secolelor XVI-XX din Transilvania. Colecția de Istorie a
Farmaciei din Cluj-Napoca (PN-III-P4-ID-PCE-2020-
1562), finanțat de către UEFISCDI, a ajuns la finalul
celui de al doilea an de implementare. În această
perioadă a fost definitivată varianta brută a
catalogului, în șase volume, conținând fișele tuturor
bunurilor din colecție și o serie de studii introductive
și de context. Membrii echipei și colaboratorii
proiectului au realizat o serie de investigații și
intervenții de conservare/restaurare asupra bunurilor
din colecție, au colectat probe de materia medica
trimise în străinătate pentru analize de specialitate, au
participat la conferințe și au redactat articole publicate
în reviste de prestigioase de profil. Rezultatele de până
acum sunt disponibile la 

Detalii. . .

PHARMATRANS 

https://www.befevents.org/ister-project-final-event

https://pharmatrans.mnit.ro/publicatii-si-prezentari/

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/pharmatrans/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/ister/
https://www.befevents.org/ister-project-final-event
https://pharmatrans.mnit.ro/publicatii-si-prezentari/
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Proiectul Național Limes, dedicat cercetării
frontierelor Imperiului roman din România, a început
în urmă cu șapte ani, în 2016. Unul din scopurile
principale ale proiectului este nominalizarea UNESCO
a siturilor militare de epocă romană, care alcătuiesc
sistemul defensiv și de control al limitelor imperiului,
din provinciile romane de pe teritoriul actual al
României (Dacia și Moesia Inferior), grupate în două
dosare de nominalizare separate. Anul acesta
pregătirea și documentarea pentru sectorul de limes
aparținând Daciei a ajuns în etapa finală. În urma
evaluării siturilor cunoscute, au fost selectate cele care
respectă criteriile UNESCO de nominalizare
(autenticitate, integritate, conservare și protecție,
promovare). Acestea au fost grupate în opt segmente
specifice din punct de vedere geografic și caracteristic.
Pentru fiecare sit a fost întocmită o fișă cu date
topografice, istorice și tehnice pe baza criteriilor
enumerate mai sus. În luna noiembrie dosarul a fost
înaintat pentru analiză comisiei UNESCO, urmând ca
anul viitor aceasta să efectueze evaluarea pe teren.
În cadrul proiectului, Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei a organizat o expoziție temporară cu
titlul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România
(vezi tur virtual https://www.mnit.ro/turlimes/),
urmărind popularizarea scopului în sine al acestuia,
nominalizarea UNESCO și prin aceasta protejarea și
promovarea culturală a siturilor care alcătuiesc
frontiera imperiului roman în Dacia. Expoziția a fost
deschisă publicului din septembrie 2020 până la
finalul lunii septembrie a anului în curs.

LIMES

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/turlimes/
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/turlimes/
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O experiență unică, o ”classical music summer night”
neconvențională și vizuală în același timp, în
atmosfera de ”grădină de vară” oferită de curtea
interioară a Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei.
Evenimentul a făcut parte din proiectul ZĂNATEC și a
fost, practic, o modalitate neconvențională, dedicată
spațiului urban, de abordare a clasicului.
Formula a reunit muzicieni și instrumentiști în
diverse aranjamente, arhitecturi și scopuri. De cele
mai multe ori, au fost puse în valoare spațiile noi, cât
mai diferite, deoarece și modalitatea de prezentare a
fost una mai diferită decât ceea ce presupune un
recital clasic. A fost, mai degrabă, un seminar muzical,
o experiență care a îmbinat muzica și performance-ul
vizual, oferind, în același timp explicații publicului.
Publicul a luat parte activ la eveniment, prin
incursiuni în diverse momente din istoria muzicii,
creând diverse punți între ce era ieri și ce e azi, fie din
punct de vedere al instrumentelor, fie din perspectiva
efectelor sonore.
Programul serii a conținut lucrări de Beethoven și
Shostacovich alături de proiecții și proiecții de lumini,
conceptualizate de artistul intermedia din cadrul
proiectului, Cristina Pop-Tiron.
Interpretează artiștii: Ana Teodora Buia, Sonia
Vulturar, Mihai Oșvat, Adela Hania Moldovan
În prețul biletului a fost inclusă o vizită a expozițiilor
MNIT, care s-a putut face până la finalul lunii iulie, pe
baza biletului de la concert. 

ZĂNATEC - EXPOZIȚIE
CONTEMPORANĂ DE MUZICĂ CLASICĂ
9 iulie 2022

În cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj (14-21
august 2022), la sediul MNIT s-a desfășurat cea de-a
doua ediție a proiectului HIGH CLASSIC ROOMS - 
 Saloane muzicale de muzeu.
În prima parte a acestei manifestări culturale a avut loc
un recital cameral al Cvartetului Arcadia (Ana Török,
Răsvan Dumitru, Traian Boală și Zsolt Török), având în
program următoarele piese: Joseph Haydn - Cvartetul
de coarde nr. 5, op. 76; Béla Bartók - Cvartetul de
coarde nr. 4 și Dansuri populare românești.
În cea de-a doua parte a evenimentului au fost expuse
bunuri culturale din patrimoniul Muzeului Național de
Istorie a Transilvaniei care odinioară înfrumusețau
interioarele Castelului de la Mintia, din județul
Hunedoara. Între anii 1869 și 1905, acest castel a fost
căminul îndrăgit al contelui Géza Kuun (1838-1905),
renumit filolog, lingvist, istoric și orientalist al epocii,
și, mai târziu, al soției sale, Vilma Kuun. În cadrul
miniexpoziției au fost prezentate reproduceri ale unor
fotografii care îi înfățișau pe soții Kuun, castelul din
Mintia sau frumosul lor mormânt din Cimitirul Central
(Házsongárd) din Cluj, bunuri culturale deținute astăzi
de Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale.
Mulțumim și pe această cale doamnei directoare Paula
Ivan și domnului arhivist Florin Mureșan pentru
colaborare la proiectul nostru expozițional, ca și
domnului Ferenc Lukács, pentru prețiosul ajutor
acordat în procesul de identificare și prelucrare a
imaginilor.

”HIGH CLASSIC ROOMS. SALOANE
MUZICALE DE MUZEU” 
CVARTETULUI ARCADIA
14 august 2022, ora 17.00, la sediul MNIT

Detalii. . .
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Programul a cuprins lucrări de Frédéric Chopin,
Johannes Brahms, Pablo de Sarasate, Bohuslav
Martinu, Antonín Dvořák și Alexander
Glazunov.ARTIȘTI: Erik Schumann (vioară),
Alexandra Tirsu violinist (vioară), Justus Grimm
(violoncel), Valentin Radutiu (violoncel), Diana Ketler
(pian), Herbert Schuch (pian) și Matt Hunt (clarinet). 

INVENTION OF EUROPE, 
în cadrul festivalului SoNoRo
1 octombrie 2022, sediul MNIT

A XVII-a ediție a Festivalului Internațional de muzică
de cameră SoNoRo, intitulată Orient Express, a avut
loc în perioada 16 septembrie – 2 octombrie 2022, în
București și Cluj-Napoca.
 Tema din acest an a fost inspirată din călătoriile
luxoase cu trenul celebru din perioada La Belle Époque
și a continuat tradiția edițiilor precedente, în care tonul
dictat de nume s-a imprimat în cele mai mici detalii:
repertoriul ales, spațiile neconvenționale, muzicienii
invitați și atmosfera generală. 

EDIȚIE SONORO, INTITULATĂ
ORIENT EXPRESS
16 septembrie – 2 octombrie 2022, 
în București și Cluj-Napoca

Detalii. . .
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Pentru că istoria ne include pe toți, MNIT a celebrat
diversitatea și multiculturalitatea Clujului în cadrul
Zilelor Maghiare la Cluj. Astfel în 14 august am
organizat evenimentul: High Classic Rooms: Saloanele
Muzicale de muzeu, ep. 2, în perioada 19-21 august am
oferit intrarea liberă la expozițiile temporare ale
muzeului, iar pe instalația de pe B-dul Eroilor am
expus un proiect dedicat procesului de restaurare a
Bisericii Romano Catolice Sfântul Mihail din Piața
Unirii. 

ZILELE MAGHIARE DIN CLUJ 
2022 LA MNIT
14-30 august 2022, MNIT

Asociația Operatorilor de Cinema, în parteneriat cu
Ministerul Culturii, a organizat anul acesta, în data de
10 septembrie, un eveniment în premieră absolută:
Ziua Cinematografiei. Această zi reprezintă un omagiu
adus cinematografiei și o recompensă pentru iubitorii
de film, după o perioadă în care contextul social a fost
unul mai puțin favorabil atât pentru cinematografe, cât
și pentru cinefili. Pentru a celebra Ziua
Cinematografiei, diverse instituții din subordinea
Ministerului Culturii, printre care și MNIT, a organizat
evenimente care au pus în lumină cea de-a șaptea artă.
Sâmbătă, 10 septembrie, de la ora 12.00, MNIT am
propus la sediul său un Maraton ”Moromeții”,
manifestare realizată cu sprijinul CNC și în parteneriat
cu TIFF. La 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda,
”Moromeții” demonstrează că încă poate ridica
probleme, stârni zâmbete, aduna generații diferite. Un
roman care a reușit să facă inclusiv istorie
cinematografică, primul volum transpunându-se pe
ecran în 1987, iar al doilea în 2018. Același regizor,
două epoci diferite. 
Manifestare organizată cu sprijinul CNC și în
parteneriat cu TIFF.
Intrarea a fost liberă atât pentru proiecții cât și în
expozițiile muzeului în perioada 10-11 septembrie.

MARATON
 „MOROMEȚII” LA MNIT DE
ZIUA CINEMATOGRAFELOR
10 septembrie 2022, sediul MNIT

Detalii. . .
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Pentru noaptea de Halloween în care oamenii se
maschează în scheleți, vârcolaci, vampiri, mimând
groaza, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei a
provocat vizitatorii să viziteze expoziția Zei și
Muritori din Egiptul Antic și să stea în aceeași
încăpere cu o mumie egipteană mai veche de 2000 de
ani, al cărei sarcofag este descoperit. Vizitatorii au
putut vedea picturile de pe textilele mumiei, au aflat
date despre ea și au putut petrece o parte din noapte
în aceeași încăpere cu… o mumie adevărată. Oricine
s-a costumat într-un personaj mortuar și înfricoșător
a avut intrare liberă la mumie și la restul expozițiilor. 

NOAPTEA MUMIEI LA MNIT
29 octombrie 2022, MNIT

MNIT a fost ci și partener al festivalului Lights On
Romania 2022 - Intersection Edition. , în organizarea
expoziției legate de momente ale luminii la Cluj, de pe
10x10 
În fiecare zi, până la ora 22.00, a putut fi vizitată
instalația de lumini "Omul în lume și lumea în om", în
gangul muzeului. 

LIGHTS ON
18-27 noiembrie 2022

Detalii. . .
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Cercetările arheologice de la Sarmizegetusa Regia s-
au desfăşurat în perioada iulie – octombrie. 
Demersul arheologic a vizat zona centrală a capitalei
regatului dacic, pe terasele a IX-a şi a X-a din
componenţa sanctuarului.
Între rezultatele importante ale cercetării recente se
numără descoperirea unui segment al zidului de
susţinere a terasei a IX-a, construit potrivit unei
tehnici de influenţă elenistică (două paramente din
blocuri de calcar între care se află bucăţi mari de
micaşist, aşezate cu multă atenţie, şi pământ). 
În suprafaţa deschisă în partea sudică a templului de
andezit de pe terasa a X-a au fost identificate vestigiile
unor construcţii de mari dimensiuni, atât dacice, cât şi
romane. 

GRĂDIŞTEA DE MUNTE, 
SARMIZEGETUSA REGIA
Iulie – octombrie 2022

În cetatea dacică de la Luncani – Piatra Roşie au
continuat săpăturile arheologice pe terasa I şi a fost
deschisă o suprafaţă pe platoul cetăţii.
În ambele suprafeţe cercetate au fost descoperite
vestigii care aduc informaţii cu privire la planimetria a
două dintre cele mai importante edificii dacice cu baze
de piatră: construcţia cu absidă, în perimetrul căreia
echipa condusă de Constantin Daicoviciu a aflat
primele fragmente ale discurilor din fier cu
reprezentări zoomorfe, şi „clădirea k – o” care este
compusă din nu mai puţin de cinci încăperi
patrulatere.  
Totodată, au fost obţinute noi date cu privire la
tehnicile constructive antice şi la evoluţia cronologică
a diferitelor construcţii din cetatea menţionată.

CETATEA DACICĂ DE LA 
LUNCANI - PIATRA ROŞIE

Detalii. . .
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Situl arheologic Covasna - Cetatea Zânelor este situat
la periferia oraşului Covasna, pe Dealul Cetăţii. Cele
mai numeroase descoperiri din sit aparțin epocii
Regatului dac, dar s-a descoperit și materiale datate în
epoca bronzului sau în Evul Mediu. Cercetările
arheologice s-au concentrat în ultimele campanii în
zona bastionului şi a zidului de pe Terasa a II-a. Aici s-
au descoperit două edificii (I și II) orientate
aproximativ E-V ce aveau acoperișul susținut de stâlpi
din lemn. Până în anul 2022 nici unul dintre aceste
două edificii nu a fost conturat în întregime, astfel că
funcționalitatea lor nu a putut fi stabilită cu exactitate. 
Campania din anul 2022 (august-septembrie) a
urmărit identificarea limitelor nordice și vestice ale
Edificiului II, care nu fuseseră identificate anterior.
Cercetarea nu s-a încheiat, dar din informațiile
obținute până acum Edificiul II pare să fi avut patru
rânduri de stâlpi de susținere, câte 10 pe șir, excepție
făcând un șir central, cu 11 stâlpi. S-au găsit în special
fragmente ceramice dacice dar și obiecte din argint,
bronz, fier, sticlă sau piatră. De asemenea cantitatea
de oase animale descoperite a fost una deosebită

COVASNA - CETATEA ZÂNELOR 
Iaugust - septembrie 2022

Detalii. . .

Cunoscută mediului științific intern și internațional
datorită spectaculoaselor descoperiri făcute de
speologi la începutul anilor '80 ai secolului trecut,
peștera Izbucul Topliţei de Vida a beneficiat începând
cu anul 2021 de cercetări arheologice sistematice.
Proiectul Reconstrucția paleodinamicii spațio-
temporale de la biomolecule vechi la sisteme
interconectate: o privire de ansamblu asupra
sedimentelor din peșteri (PN-III-P4-ID-PCE-2020-
0518; site: http://a-dna-history.iser.ro/index-ro.html)
a reunit specialiști din diverse domenii de cercetare
(arheologi, biologi, geologi, speologi, antropologi) de la
instituții de prestigiu din Transilvania: Universitatea
Babeș-Bolyai (colectiv coordonat de dr. Ioana Meleg),
Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj Napoca
(dr. habil. Florin Gogâltan), Muzeul Național de Istorie
a Transilvaniei (dr. Demjén Andrea) și Muzeul Țării
Crișurilor Oradea (dr. Călin Ghemiș). 
În vara anului 2022, în condiții cu totul speciale
privind accesul controlat în peșteră, echipa a cercetat
două morminte de copii care se datează la începutul
epocii bronzului (cca. 2500-2300 BC) și urme ale unui
locuiri de la sfârșitul neoliticului mijlociu (cca. 5200-
5000). 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE 
ÎN PEȘTERA IZBUCUL 
TOPLIŢEI DE VIDA
(sat. Luncasprie, com. Dobreşti, 
jud. Bihor)
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 În campania anului 2022, desfășurată în luna august,
săpăturile arheologice s-au concentrat în cele două
secțiuni aflate în curs de cercetare pe latura sudică a
complexului, SXIX/14 și SXX/16, în vederea dezvelirii
elementelor constructive ale Clădirii romane II – un
edificiu de mari dimensiuni, care aparține ultimei faze
de existență a complexului cercetat (secolul III p. Chr.)
(Fig. 1). Obiectivul principal l-a constituit continuarea
cercetării în interiorul celor două încăperi ale Clădirii
romane II – camerele W1 și W2 – pentru a ne edifica
asupra modului de organizare internă a acestora. De
asemenea, deoarece vestigiile romane au fost afectate
de intruziuni moderne (o pivniță din lemn și una din
piatră aparținând unor clădiri moderne de secol XVIII-
XX, o groapă de scoatere de materialelor de
construcție romane, practicată la sfârșitul secolului al
XIX-lea pe o parte a suprafeței cercetate), în campania
acestui an am reușit să golim total aceste complexe, în
vederea continuării dezvelirii ruinelor romane în
campaniile viitoare (Fig. 1, 3). 
             Materialele arheologice descoperite au aparținut
epocii moderne și celei romane. Pentru nivelul
corespunzător secolelor XVIII-XIX s-au descoperit
fragmente ceramice diferite (veselă, material tegular,
pipe), sticlărie, oase de animale etc. 
             Artefactele de epocă romană au fost numeroase,
dintre care amintim lămpi ceramice întregi și
fragmentare, alte categorii ceramice (ceramică fină de
masă, de bucătărie, de turnat, depozitat, de transport –
amfore de import care au adus vin și ulei de măsline
din centre vestice și orientale ale Imperiului roman
etc.) și material tegular ștampilat, cu ștampilele legiunii
XIII Gemina, simple sau însoțite de antroponime și cu
siglele gărzii guvernatorului.
             Totodată, au fost continuate cercetările
interdisciplinare pe laturile de sud şi de est ale sitului
(fotogrametrie, ERT, DEM, 3D modeling) (Fig. 2),
precum și scanarea 3D a obiectelor descoperite în
praetorium consularis, în vederea pregătirii
monografiei arheologice, a valorificării istorico-
arheologice și a popularizării sitului.

“PALATUL GUVERNATORULUI
CONSULAR AL CELOR TREI
DACII DE LA APULUM”,
CAMPANIA 2022

Lista ilustrației
Fig. 1. Ortofotoplan al secțiunilor SXIX/14 I SXX/16,
cercetate în campania 2022 (autor Călin Șuteu, SC
GgaPixel Art SRL).
Fig. 2. Documentare fotogrametrică aeriană și de
proximitate (CPR), modelul digital al elevației (DEM) al
suprafeței cercetate în Campania 2022 (autor Călin
Șuteu, SC GgaPixel Art SRL).
Fig. 3. Detalii din timpul campaniei arheologice 2022
(autor Viorica Rusu-Bolindeț).
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 Asociația Foștilor Deținuți Politici din România
împreună cu Secția Parchetelor Militare din cadrul
Parchetului General, în parteneriat cu Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei au organizat cea
de-a IX-a campanie de investigații arheologice în
Cimitirul lipovenesc din satul Periprava, com. C.A.
Rosetti, jud. Tulcea. Acțiunea s-a desfășurat în
perioada 1-11 august 2022 și a continuat căutările
pentru descoperirea și recuperarea rămășițelor
pământești ale deținuților politici decedați în fosta
colonie penitenciară. În această campanie au fost
executate trei unități de săpătură, fiind identificate
opt morminte de deținuți, care se adaugă celor 66
descoperite în campaniile anterioare. Osemintele
acestora au fost recuperate, intrând într-un circuit ce
presupune efectuarea expertizelor medico-legale și
antropologice, apoi a celor genetice de identificare.
Decesele din acest lagăr de muncă au fost cauzate de
înfometare și frig, de lipsa apei potabile și a asistenței
medicale, de accidentele intervenite pe fondul
condițiilor de muncă istovitoare și de regimul de
detenție pe care mulți l-au îndurat în locurile unde au
fost încarcerați anterior. Toate acestea au fost
potențate de condițiile de viață existente în Deltă și de
comportamentul abuziv și deseori violent al unor
angajați ai coloniei. Investigațiile arheologice s-au
desfășurat în prezența procurorului militar însărcinat
cu cercetarea judiciară a cazului, fiind coordonate de
Gheorghe Petrov.

CERCETĂRILE DE ARHEOLOGIE
JUDICIARĂ DE LA PERIPRAVA,
JUD. TULCEA (CAMPANIA IX/2022)
11 august 2022

Detalii. . .

Cercetările arheologice sistematice la Potaissa, în
castrul legiunii V Macedonica și în așezarea civilă
aferentă, se desfășoară neîntrerupt din 1971 până în
prezent. Colectivul de cercetare este fomat din
specialiști de la Universitatea Babes-Bolyai Cluj-
Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei,
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie G. E. Palade Târgu Mureș și Muzeul de
Istorie Turda. Între anii 2017-2021 a fost cercetat un
edificiu de tip domus, o casă din așezarea civilă
(canabae) apărută lângă castrul legiunii. În cursul
campaniei din anul 2022 cercetările au contribuit la
completarea planimetriei așezării civile.

ȘANTIERUL ARHEOLOGIC
POTAISSA 
(TURDA, JUD. CLUJ)
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 Asociația Foștilor Deținuți Politici din România
împreună cu Secția Parchetelor Militare din cadrul
Parchetului General, în parteneriat cu Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei au organizat cea
de-a IX-a campanie de investigații arheologice în
Cimitirul lipovenesc din satul Periprava, com. C.A.
Rosetti, jud. Tulcea. Acțiunea s-a desfășurat în
perioada 1-11 august 2022 și a continuat căutările
pentru descoperirea și recuperarea rămășițelor
pământești ale deținuților politici decedați în fosta
colonie penitenciară. În această campanie au fost
executate trei unități de săpătură, fiind identificate
opt morminte de deținuți, care se adaugă celor 66
descoperite în campaniile anterioare. Osemintele
acestora au fost recuperate, intrând într-un circuit ce
presupune efectuarea expertizelor medico-legale și
antropologice, apoi a celor genetice de identificare.
Decesele din acest lagăr de muncă au fost cauzate de
înfometare și frig, de lipsa apei potabile și a asistenței
medicale, de accidentele intervenite pe fondul
condițiilor de muncă istovitoare și de regimul de
detenție pe care mulți l-au îndurat în locurile unde au
fost încarcerați anterior. Toate acestea au fost
potențate de condițiile de viață existente în Deltă și de
comportamentul abuziv și deseori violent al unor
angajați ai coloniei. Investigațiile arheologice s-au
desfășurat în prezența procurorului militar însărcinat
cu cercetarea judiciară a cazului, fiind coordonate de
Gheorghe Petrov.

DIAGNOSTIC INTRUZIV, DEJ,
STR. DUMBRAVA ROȘIE NR. 44,
JUD. CLUJ

Detalii. . .

Documentarea patrimoniului arheologic al străzii
Mihail Kogălniceanu din Cluj-Napoca (pe numele său
istoric platea Luporum sau Farkas utca) constituie
obiectivul lucrărilor de supraveghere și cercetare
preventivă derulate de către MNIT încă din anul
2021. Proiectul de arheologie urbană reprezintă
consecința directă a reamenajărilor stradale din
zonă. În a doua jumătate a anului 2022 cercetările s-
au concentrat în capătul vestic al străzii
Kogălniceanu și la intersecția sa cu strada
Universității.
 De-a lungul fațadei sudice a sediului Universității
Babeș-Bolyai, săpăturile au vizat dezvelirea
fundațiilor corpurilor de clădire demolate la finalul
secolului al XIX-lea. Edificarea construcțiilor
cercetate în primele șase decenii ale veacului al
XVIII-lea este atribuită Ordinului Iezuit. Ansamblu
arhitectural a găzduit inițial Academia
Claudiopolitana Societatis Jesu și mai târziu
Universitats Claudiopolitana și sediu al Guberniului
Transilvaniei. Compararea planimetriilor recuperate
cu un plan de situație din 1803, ne-a permis
identificarea clădirilor excavate. În extrema de vest a
străzii a fost dezvelit un fragment al vechii aripi a
colegiului („aripa călugărilor”), construcție
funcțională în 1734. În fața intrării principale a
universității a fost dezvelit corpul numit das neue
Collegium, clădire masivă cu subsol, parter și două
etaje, ridicată aproximativ între 1752 și 1765. 

SĂPĂTURI PREVENTIVE PE
STRADA MIHAIL
KOGĂLNICEANU

Totodată, săpăturile au permis documentarea unor
clădiri-anexe ale colegiului.
 Pe strada Universității, cercetarea arheologică a
urmărit localizarea și documentarea soclului original
al primului monument public al Clujului (coloana
barocă Maria Immaculata), comandat în anul 1744 și
ridicat probabil în urma unui val epidemic de ciumă.

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
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https://www.mnit.ro/arheologia/


7. Conferințe, sesiuni 

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Keve László, Szabolcs Nagy, Árpád Age Pottery Kilns
from Luna (Cluj County)

4TH ORBIS MEDIAEVALIS
INTERNATIONAL CONFERENCE,
SZÉKESFEHÉRVÁR, UNGARIA,
 14 -16 OCTOMBRIE 2022, THE
POWER OF FIRE IN THE MIDDLE
AGES (7TH – 14TH CENTURIES)

Oana Toda, Florin Mărginean  A reassessment of the
fortification structures from Lipova during the late
medieval and Ottoman periods

INTERNATIONAL
CONFERENCE INTERETHNIC
RELATIONS IN
TRANSYLVANIA. MEDIEVAL
MILITARY PATRIMONY AND
EUROPEAN HISTORY, SIBIU, 
20-23 OCTOMBRIE 2022 Dobos Alpar, Centres on the periphery: A micro-

regional approach concerning the cemeteries in
Transylvania between the 6th and 8th century

28TH EAA ANNUAL MEETING,
BUDAPESTA, 31 AUGUST – 3
SEPTEMBRIE 2022, FROM LOCAL
TO MICROREGIONAL AND
BEYOND: SPATIAL STRUCTURES
IN AND AROUND THE EARLY
MEDIEVAL CARPATHIAN BASIN

Dobos Alpar, Think outside the row! The emergence
of row-grave cemeteries in Transylvania in the
context of post-Hunnic transitions: An archaeological
perspective

28TH EAA ANNUAL MEETING, 
BUDAPESTA, 31 AUGUST – 3 
SEPTEMBRIE 2022, WHERE’S MY 
TRIBE? DEVELOPING NEW 
APPROACHES TO 
CONNECTIVITY, MOBILITY AND 
COMMUNITY IN EARLY 
MEDIEVAL EUROPE AFTER THE 
ETHNIC PARADIGM

Dobos Alpar, Grave reopening in Transylvania in the
5th–7th centuries. An overview

6TH INTERNATIONAL 
MEETING – BARBARIAN
ARCHAEOLOGY: RAIDS AND
RITUALS? REOPENING OF EARLY
MEDIEVAL GRAVES (CONFERINȚĂ
ONLINE ORGANIZATĂ DE
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE – MILANO,
UNIVERSITÄT ROSTOCK ȘI
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE
DER WISSENSCHAFTEN – WIEN), 
9 DECEMBRIE 2022

Conferințe, sesiuni internaționale
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Mariana-Cristina Popescu, Over the mountains: Geto-
Dacians from the Carpathian basin and their relations
with Pontic apoikiai

SEVENTH INTERNATIONAL
CONGRESS ON THE BLACK SEA
ANTIQUITIES. THE BLACK SEA:
HUB OF PEOPLES AND CULTURES
(8TH C. BC -5/6TH C. AD),
TESSALONIKI - 26-30 September
2022, organizat la The
International Hellenisc University,
Tessaloniki.

Detalii. . .

Viorica Rusu-Bolindeț, The Supply of Terra Sigillata
from Western Mediterranean Markets at Dinogetia
(Moesia Inferior) in the Early Roman Times (1st-3rd
Centuries AD), co-autor alături de Alexandru Barnea
și Adriana Panaite

CONGRESUL INTERNAȚIONAL
REI CRETARIAE ROMANAE
FAUTORES, ATENA, GRECIA,
ediția 32, 25-30 septembrie
2022

Viorica Rusu-Bolindeț, Potters and Worshipers.
Religious and Mythological Representations on Terra
Sigillata Produced at Micăsasa”, în cadrul Secțiunii
Greco-Romane, subsecțiunea/panel-ul: “Arte și
meșteșuguri la Dunărea de Jos și în zona pontică în
epocile greacă, elenistică și romană. Materiale,
artefacte, artizani, iconografie și comerț / Arts and
crafts on the Lower Danube and in the Pontic area in
the Greek, Hellenistic and Roman periods.Materials,
artifacts, craftsmen, iconography and trade” 

CEA DE-A 55-A CONFERINȚĂ
INTERNAȚIONALĂ PONTICA
“ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE ÎN
SPAȚIUL VEST PONTIC / HISTORY
AND ARCHAEOLOGY IN WEST
PONTIC AREA”, ORGANIZATĂ DE
MUZEUL DE ISTORIE ȘI
ARHEOLOGIE CONSTANȚA, 
16-18 noiembrie 2022 

Gruia Ana Maria, Pharmatrans – a Transylvanian
exploratory research project

CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE
ISTORIE A FARMACIEI, MILANO,
ediția 45, 7-10 septembrie 2022

Detalii. . .

7. Conferințe, sesiuni 
Conferințe, sesiuni internaționale
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Viorica Rusu-Bolindeț, In the Governor’s Service:
Some Remarks on the Military and Constructive
Activities of the Singulares of Roman Dacia

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL
„ALFRED VON DOMASZEWSKI.
LATIN EPIGRAPHY IN THE ROMAN
EMPIRE”, ORGANIZAT LA
TIMIȘOARA DE MUZEUL
NAȚIONAL AL BANATULUI, ÎN
COLABORARE CU
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ȘI
ARHEOLOGIE AL FACULTĂȚII DE
ISTORIE ȘI FILOZOFIE A UBB,
CLUJ-NAPOCA, 14-17 decembrie
2022 

Detalii. . .

Laura Troșan, Salvarea, restaurarea științifică și
păstrarea unor valori de patrimoniu

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL,
COMPLEX MUZEAL NAȚIONAL
MOLDOVA IAȘI, 19 – 21 octombrie
2022

Malvinka Urak: Animals. Shaping Landscapes and
Modelling Human Minds. A Case Study of the Late
Iron Age Settlement from Giarmata

THE ARCHAEOLOGY OF
COMMUNITIES AND LANDSCAPES
IN THE CARPATHIAN BASIN.
INTERDISCIPLINARY
PERSPECTIVES, 
20 – 22 Octombrie 2022, Alba Iulia 

Detalii. . .

Răzvan Mateescu, The Land of the Dacian Kings.
Archaeological Expressions of the Kingship

2ND WORKSHOP NEMESIS 
CULTURAL REPRESENTATION 
AND SELF-REPRESENTATION IN 
IRON AGE EUROPE, CLUJ-NAPOCA, 
14-15 SEPTEMBRIE.

7. Conferințe, sesiuni 
Conferințe, sesiuni internaționale
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Mariana-Cristina Popescu, Vase attice cu figuri negre
în Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

A LII-A EDIȚIE A SESIUNII ANUALE
DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A
MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ,
TITLUL GENERIC ECOSINTEZE ŞI
ETNOSINTEZE CARPATINE, 13-14
OCTOMBRIE 2022. 

Detalii. . .

Paul Pupeză, Omnia ad finem. Punctul final al cetății
dacice de la Covasna

SESIUNEA NAȚIONALĂ DE
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE MILENII
TEZAURIZATE. CREAȚIE SI
SPIRITUALITATE (EDIȚIA A XX-A),
MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU ÎN
NOIEMBRIE 2022 

Bodale Horațiu, Modalităţi de admitere a alumnilor
români la cursurile universităţilor din Roma şi Torino,
în a doua jumătate a secolului XIX
Bonța Claudia, Episoade din viaţa reală. Scene de
familie în grafică de secol XVIII
Gui Monica, Identificarea și reprezentarea valorilor
universale și atributelor monumentului frontierele
Imperiului Roman – Dacia în vederea înscrierii în
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO
Marcu Felix, Evoluția Programului Național Limes
Mărginean Florin, Toda Oana De la arheologie la
cartografia istorică: organizarea spațială a Lipovei în
Evul Mediu târziu și în epoca otomană
Mehedinți Mihaela, O sută de ani mai târziu: ipostaze
ale primilor ani ai României Mari în periodicele
românești din Transilvania
Muntean Ovidiu, Primele însemne naționale
românești din Cluj în toamna anului 1918

CONGRESUL NAȚIONAL AL
ISTORICILOR ROMÂNI, 
ALBA-IULIA
8-10 septembrie 2022
 

Detalii. . .

Viorica Rusu-Bolindeț, Praetorium consularis de la
Apulum – bilanț și perspective după 30 de ani de la
debutul săpăturilor pe situl de pe str. Munteniei nr.
15-17 din Alba Iulia” (în colaborare).

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ
DEDICATĂ ZILEI NAŢIONALE A
ROMÂNIEI „UNITATE,
CONTINUITATE ŞI INDEPENDENŢĂ
ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN.
104 ANI DE LA MAREA UNIRE
 (1918-2022). 100 DE ANI DE LA
ÎNCORONAREA REGILOR
ROMÂNIEI MARI LA ALBA IULIA
(1922-2022)”, ORGANIZATĂ DE
MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII DIN
ALBA IULIA, 24-25 noiembrie 2022 

7. Conferințe, sesiuni 
Conferințe, sesiuni naționale
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Ioana Cova, Aspecte privind conservarea Colecției de
Istorie a Farmaciei din Cluj. 
Conservarea-restaurarea ca parte integrantă a unui
proiect de cercetare exhaustivă și a reorganizării unei
expoziții de bază
Laura Troșan, Restaurarea unor veșminte bisericești

SIMPOZIONUL NAŢIONAL
BUCOVINA-FILE DE ISTORIE,
EDIŢIA XXIV, SUCEAVA, MUZEUL
NAȚIONAL AL BUCOVINEI, 
23-25 noiembrie 2022 

Detalii. . .

Ioana Cova, Restaurarea unei mumii de pasăre din
Egiptul Antic
Laura Troșan, Andrea Beatrix Magó, Restaurarea și
investigarea unei perechi de pantofi din secolul al
XVIII-lea

RETROSPECTIVE EDIȚ. A XI-A,
EXPOZIȚI DE POSTERE,
ASOCIAȚIA CONSERVATORILOR
ȘI RESTAURATORILOR DIN
ROMÂNIA

Laura Troșan,  Restaurarea unei perechi de pantofi
bărbătești din mătase, datând din secolul al XVIII-lea,
(co-autor Andrea Beatrix Magó)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE
CONSERVARE-RESTAURARE
„DOINA DARVAȘ”, MUZEUL
NAȚIONAL AL SATULUI „DIMITRIE
GUSTI”, 2-3 noiembrie 2022 

7. Conferințe, sesiuni 
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De ziua copiilor am lansat un nou proiect de educație
muzeală ”7 Coline 7, Povești!”, un proiect care și-a
propus să aducă expoziția ”LIMES. Frontierele
Imperiului Roman în România” mai aproape de
înțelesul copiilor. Cum Roma este orașul celor 7
coline, iar expoziția LIMES s-a întins pe 7 săli, am
creat un proiect în jurul a 7 povești despre civilizația
romană și 7 activități: ”Întemeierea”, ”Imperiul”,
”Împăratul”, ”Echipamentul soldatului roman”,
”Jocul”, ‘‘Legiunea”, ‘‘ Zeii‘‘..
Fiecare activitate s-a desfășurat într-o sală din
expoziție (de fiecare dată alta) și a constat într-o
prezentare a expoziției adaptată categoriilor de vârstă
vizate de specialistul MNIT, Monica Bodea, însoțită de
o poveste prezentată de învățătorul sau învățătoarea
clasei participante.
La fiecare întâlnire, doua parte a activității,
participanții au avut parte de un moment surpriză
pregătit de coordonatori (muzeograful Monica Bodea
din partea MNIT și Prof. înv. primar Luminița Bratu
din partea Asociației partenere).
Ne-am bucurat de 79 de participanți dintre care 14
participanți la ”7 coline, 7 povești: Întemeierea”, 9
participanți la ”7 coline, 7 povești: Imperiul”; 16
participanți la ”7 coline, 7 povești: Impăratul”; 10
participanți (între care și un student la Facultatea de
Istorie) la ”7 coline, 7 povești: Echipamentul soldatului
roman”; 9 paticipanți la ”7 coline, 7 povești: Jocul”; 11
participanți la ”7 coline, 7 povești: Legiunea”; 10
participanți la ”7 coline, 7 povești: Zeii”
Proiectul a fost realizat de MNIT în parteneriat cu
Asociația HaiHui printre cuvinte.
Grafică proiect: Anca Balc (desenator artistic, Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei); Antonia Tecar
(Colegiul Național ”George Barițiu”)
Activitatea s-a adresat copiilor cu vârsta cuprinsă
între 5 și 12 ani
Participarea a fost gratuită și s-a făcut doar pe bază de
rezervare.

7 COLINE, 7 POVEȘTI
1 iunie – 8 septembrie 2022

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/


8. Educație muzeală

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Deschiderea unei noi expoziții la MNIT aduce, după
sine, un nou proiect de pedagogie muzeală. Și, poate,
nicio expoziție nu a fost atât de așteptată ca ”expoziția
cu mumia”, respectiv proiectul ”Zei și muritori din
Egiptul Antic”.
Au avut loc o serie de activități pentru copii, toate la
sediul MNIT, etajul II, în sala de educație muzeală.
Proiectul s-a adresat elevilor din ciclul primar.
Proiectul prevede 8 activități din care, anul acesta s-
au realizat 3: ”Misterul piramidei”, ”Podoabele
Egiptului Antic” și ”Amuletele – cult și magie”.
Coordonator proiect: Monica Bodea

ZEI ȘI MURITORI DIN
EGIPTUL ANTIC
septembrie 2022 – iunie
2023

Detalii. . .

”CU PIETRICEL NE JUCĂM ȘI PREISTORIE ÎNVĂȚĂM”
o activitate aferentă expoziției ”Istoriile Clujului”, ce
cuprinde 3 activități: ”Ocupațiile în preistorie:
olăritul”, ”Semne și simboluri preistorice”, ”Obiecte de
podoabă: decor, artă, simbol”.
Coordonator proiect: Monica Bodea

”CU PIETRICEL NE JUCĂM ȘI
PREISTORIE ÎNVĂȚĂM

La cele doua proiecte au participat:

În luna septembrie: 172 de participanți la ”Zei și
Muritori în Egiptul antic”: ”Musterul Piramidei”: 49
participanți; ”Podoabele Egiptului Antic”: 123 de
participanți. 
În luna octombrie: 93 de elevii din clasele primare și
gimnaziale au descifrat misterele Egiptului Antic
(Expoziția ”Zei și Muritori în Egiptul Antic” și au
”călătorit” prin ”Istoriile Clujului”. Impreună am
realizat 29 de tăblițe – amulete din lut - neolitice; 19
de elevi au descifrat misterul piramidelor și alți 23 pe
cel al amuletelor egiptene; 22 de elevi au ales să
confecționeze podoabe egiptene
În luna noiembrie : peste 300 de elevii din clasele
primare și gimnaziale au descifrat misterele Egiptului
Antic (Expoziția ”Zei și Muritori în Egiptul Antic” și au
”călătorit” prin ”Istoriile Clujului”. Impreună am
realizat 198 de vase ceramice și 26 de tăblițe – amulete
din lut - neolitice; 59 de elevi au descifrat misterul
piramidelor și alți 21 pe cel al amuletelor egiptene; 25
de elevi au ales să confecționeze podoabe egiptene. 
În luna decembrie: 146 de elevi. Împreună am
confecționat 64 de amulete egiptene, 40 de piramide
și 42 de vase din lut.
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Muzeul nostru a participat în cadrul proiectului
„Capitala Daciei. Muzeu viu al patrimoniului cultural
european” (LOT 3 – Organizare școală de vară, în
perioada 8 – 14 august 2022), 25 de copii din Comuna
Orăștioara de Sus au fostimplicați în 7 ateliere oferind
activități educaționale care au tratat următoarele
teme: Introducere în arheologie, Prima săpătură,
Stratigrafia şi artefactele, Documentarea arheologică a
urmelor unei construcții de piatră, Documentarea
descoperirilor, Înregistrarea artefactelor ceramice
prin desenare.
Partenerii noștri de la Fundația Mihai Eminescu Trust
sunt responsabili pentru această activitate, prin
colaborare cu Muzeul Național de Istorie a
Transilvaniei (2022-2023).
Coordonatori de proiect: Cristian Roman, 
Dana Gheorghe-Șerban

CAPITALA DACIEI. MUZEU
VIU AL PATRIMONIULUI
CULTURAL EUROPEAN
8-14 august 2022

Detalii. . .

De această data activitățile au fost dedicate liceenilor,
un proiect ambițios și, probabil, unic în țară, cu atât
mai mult cu cât am constatat că liceenii sunt grupul de
vizitatori cel mai greu de atras în muzee, locuri pe care
tinerii le pot considera spații prea conservatoare
pentru a-și petrece timpul liber. În cadrul proiectului
elevii au fost invitați să își conceapă propriul
eveniment, care a fost vernisat 19 octombrie cu un
vernisaj (deci printr-un început) al expoziției
Labirinturile roșii și un spectacol, anul „pilot” al
proiectului de educație muzeală – ”Muzeul
nostru/Muzeul vostru” –intitulată O scurtă dramă
comunistă.
În conturarea acestui proiect, am pornit de la ideea că
trebuie să-i convingem pe adolescenți că muzeele
sunt și pentru ei. În ultimii ani, s-a pus mult accent pe
asigurarea că tinerii nu sunt doar primiți, ci și
încurajați să vină înspre muzee. Aproape fiecare
instituție de cultură are acum (sau dezvoltă) o schemă
de familie cu copiii drept ținta principală. Dar ce
putem spune când e vorba despre adolescenți – un
grup care ar fi putut beneficia cel mai mult de un
spațiu cum este muzeul. În realitate, ei sunt cei care au
primit cea mai mică atenție și de aici am pornit cu
proiectul. Ne-am pus problema: Cum îi putem atrage?
Simplu, i-am implicat și i-am lăsat să se exprime. Așa
că ei au decis pe ce vor să se concentreze, proiectul în
care au dorit să se implice, pe cât de posibil fără
presiune, iar rezultatul e o expoziție având o
concepție proprie și o piesă de teatru scrisă, regizată
și jucată tot de ei. 
Coordonatori: Sanda Man, Cristian Roman

LABIRINTURILE ROȘII

Detalii. . .

Un rezultat al proiectului a fost expoziția
LABIRINTURILE ROȘII, o expoziție experiment
realizată de elevii Colegiului Național „Gheorghe
Șincai”, din 19 octombrie 2022, sediul MNIT.
Un nou proiect de educație muzeală marca MNIT a
fost realizat în colaborare cu Colegiului Național
„Gheorghe Șincai”. 

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://www.facebook.com/MihaiEminescuTrust/?__cft__[0]=AZXYwdGmpcqMRL6HIRtTvlGD1-_aaEuyybYVSgXcWkl80SMd2FgzPEINbqSfqWsOg0qURFD9YhEFzzq3Iggg2VkzKoMwO15g7Dot1K6SfVtmULsePWSBQPhBGiUT5g0EGAjdGIYANMVOso94tRDCC8KZDO1Tc9dcAFEsYwEcJSdNv1l-JJpXGYednhI80PqS10A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mnitcluj/?__cft__[0]=AZXYwdGmpcqMRL6HIRtTvlGD1-_aaEuyybYVSgXcWkl80SMd2FgzPEINbqSfqWsOg0qURFD9YhEFzzq3Iggg2VkzKoMwO15g7Dot1K6SfVtmULsePWSBQPhBGiUT5g0EGAjdGIYANMVOso94tRDCC8KZDO1Tc9dcAFEsYwEcJSdNv1l-JJpXGYednhI80PqS10A&__tn__=kK-R
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/
https://www.mnit.ro/ateliere-pentru-copii/
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/


8. Educație muzeală

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Așadar, am realizat un proiect de educație muzeală
marca MNIT, de această dată pentru liceeni – ”Muzeul
nostru, Muzeul vostru”, un proiect ambițios și,
probabil, unic în țară, cu atât mai mult cu cât am
constatat că liceenii sunt grupul de vizitatori cel mai
greu de atras în muzee, locuri pe care tinerii le pot
considera spații prea conservatoare pentru a-și
petrece timpul liber. Așa că, ne-am gândit să-i lăsăm
pe ei să-și definească și să-și construiască acest
spațiu în muzeul nostru, realizând propria lor
expoziție. Nu ne-am propus acest lucru chiar
,,dezinteresat’’. Ne dorim ca acest proiect să fie o
provocare pentru o colaborare în care să aducem
viziunea despre muzeu (al nostru, al vostru) la un
numitor comun, să înțelegem diferențele și să stabilim
punctele comune în acest de dialog. 
 Pentru a ne atinge scopul, ne-am propus ca principale
obiective în acest demers ,, pilot’’:- să vedem cum
privesc ei muzeul nostru, respectiv evaluarea vechilor
metode și definirea de noi modalități de valorificare a
patrimoniului MNIT în funcție de interesul și
mijloacele tehnice preferate de tineri / încercarea de
elaborare a unor criterii pentru expunerile viitoare
care să ia în considerare preferințele generațiilor de
tineri; să aflăm cum putem să facem muzeul nostru să
fie și muzeul vostru, deci să aflăm care este formula
potrivită pentru realizarea de programe și proiecte cu
tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani (care este
mediul de prezentare – transmitere? / care este plaja
de interese ?/ care este forma de prezentare ? care este
gradul de implicare și unde?).
 Am propus această idee elevilor și profesorilor de la
Colegiului ”Gheorghe Șincai” din Cluj.
Spre surprinderea noastră, una foarte plăcută, ne-am
trezit cu 40 de doritori din clasele 9-11 și 4 profesori
coordonatori dornici să se implice. Și-au propus să
realizeze o expoziție a cărui concept să-i definească.
Dacă la început au realizat că nu e chiar o treabă
ușoară, cu puțin ajutor din partea noastră lucrurile au
început să prindă contur și, până în octombrie, când
vom vernisa expoziția, totul va fi pus la punct. 

MUZEUL NOSTRU,
MUZEUL VOSTRU

Detalii. . .

Tinerii au prins curaj să se exprime și entuziasmul îi
motivează să lucreze de zor, chiar dacă e vacanță!! 

 Coordonatori proiect: Cristian Roman, Sanda Man

Detalii. . .

CLUJ PUZZLE ÎN 
365 DE ISTORII

Cluj Puzzle în 365 de istorii este un proiect care
prelungește expoziția „Istoriile Clujului” în spațiul
virtual. Proiectul a continuat și în a doua jumătate a
anului 2022 și a ajuns la povestea cu numărul 74. Dacă
vreți să ne urmăriți istorisirile, vă invităm pe pagina
de facebook a muzeului: 
https://www.facebook.com/hashtag/clujpuzzle%C3%
AEn365deistorii 

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://www.facebook.com/hashtag/clujpuzzle%C3%AEn365deistorii
https://www.mnit.ro/programe-de-educatie-muzeala/
https://www.facebook.com/hashtag/clujpuzzle%C3%AEn365deistorii


9. Workshop-uri

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

La finele lunii septembrie, muzeul a organizat un
workshop pentru specialiști în domeniul conservării
și restaurării, organizat de MNIT, în parteneriat cu
Muzeul de Etnografie Brașov și ACRRO (Asociația
Conservatorilor și Restauratorilor din România), la
care au participat zece instituții de profil. Tema
workshop-ului a fost ”Tratamente prin anoxie
realizate asupra bunurilor culturale mobile”.
Pentru conservarea artefactelor patrimoniului cultural
pot fi întreprinse o varietate de măsuri curative şi
preventive. Acţiunile curative includ tratamente de
dezinfecţie prin fumigaţie cu diferite substanţe.
Specialiștii s-au familiarizat cu tratamentul prin
ANOXIE și au avut ocazia de a viziona aplicaţii ale
metodei pentru toate tipurile de artefacte şi, în acelaşi
timp, cu dimensiuni diferite.

WORKSHOP ÎN DOMENIUL 
CONSERVĂRII LA MNIT
Septembrie 2022

Detalii. . .

Atelier interactiv, multi-senzorial, în care participanții
au încercat să ghicească o serie de condimente, plante
și substanțe folosite în mod traditional în vindecare.
Informațiile au fost contextualizate de către
specialistul MNIT Ana-Maria Gruia, curator al
Colecției de Istorie a Farmaciei.

WORKSHOP DESPRE LEACURI 
BIZARE CU ANA MARIA GRUIA
29 octombrie 2022, Iulius Mall

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/bizare-leacuri-din-trecut/
https://www.mnit.ro/workshop-despre-leacuri-bizare-cu-ana-maria-gruia/
https://www.mnit.ro/workshop-despre-leacuri-bizare-cu-ana-maria-gruia/
https://www.mnit.ro/workshop-in-domeniul-conservarii/


10. Restaurare

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Cu ocazia lucrărilor de restaurare a Casei Hintz au
fost descoperite două vase ceramice umplute cu
monede. Primul vas conținea 373 de monede iar cel
de-al doilea 598. Monedele din primul vas, 4 din aur
și 369 din argint, au fost emise de către suveranii
Francisc I, Ferdinand V și Franz Joseph. Al doilea vas
era umplut cu monede bătute exclusive din argint,
emise în Austria și Ungaria, majoritatea fiind datate în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

MONEDELE DESCOPERITE 
CU OCAZIA RESTAURĂRII 
CASEI HINTZ 

După descoperire, cele două recipiente de ceramică
au ajuns în cadrul Laboratorului de Restaurare a
MNIT unde au fost supuse unor intervenții de
conservare curativă și restaurare dar și unor
investigații preliminare. Monedele au fost extrase din
recipiente individual, în ordinea inversă a depunerii
în vase. Toate obiectele au fost supuse unor
tratamente de restaurare pentru îndepărtarea
depunerilor produșilor de coroziune de pe suprafață
și pentru identificarea și datarea fiecărei monede. 

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/


11. Publicații

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

În curând apare numărul 59/I al revistei ACTA
MUSEI NAPOCENSIS. Acesta cuprinde 12 studii și
articole, dar și două recenzii de carte. Studiile
acoperă domeniul istoriei vechi și al arheologiei,
epocile greacă și romană, dar și epoca migrațiilor.
Materialele și subiectele studiate aparțin teritoriului
Daciei, dar și altor provincii. Contributorii sunt
cercetători la diverse instituții din țară și din
străinătate (Spania, Germania, Ungaria). Sub tipar se
află și numărul 59/II al revistei Acta Musei
Napocensis Historica.

ACTA MUSEI NAPOCENSIS

Detalii. . .

În colecția Bibliotheca Musei Napocensis a apărut
catalogul științific al colecției egiptene a MNIT,
GODS AND MORTALS IN ANCIENT EGYPT, THE
EGYPTIAN COLLECTION (Eugenia Beu-Dachin,
Irina Nemeti, Diana Bindea, Katalin Anna Kóthay,
Melinda Mitu), în limba engleză, destinat distribuirii
către specialiști și instituții de specialitate (biblioteci,
universități, institute de cercetare) din țară și din
străinătate

GODS AND MORTALS IN ANCIENT
EGYPT, THE EGYPTIAN
COLLECTION 

Catalogul colecției de vase grecești și etrusce a MNIT,
Etruscan and Greek pottery in the collection of the
National Museum of Transylvanian History (editor
Mariana Cristina Popescu)

ETRUSCAN AND GREEK POTTERY

Detalii. . .

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://mnit/
https://muzeulbucovinei.ro/2022/11/21/simpozionul-bucovina-file-de-istorie-editia-a-xxiv-a/
https://amn-historica.mnit.ro/ro/home/


12. Mercatus

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Noutăți în magazinul muzeului!

Magazin de suveniruri, Mercatus, se transformă
mereu, în funcție de expozițiile noi care apar.
Practic, devine și el un mic muzeu al creațiilor
artiștilor/artizanilor locali, care au conceput
produse inspirate din expozițiile active ale muzeului.
De exemplu, detaliile de pe mumia și sarcofagul
acesteia, din expoziția "Zei și Muritori din Egiptul
Antic", au fost utilizate ca sursă de inspirație pentru
crearea de bijuterii sau obiecte decorative.
Blue Petal a creat minunate bijuterii și obiecte din
porțelan, pictate manual cu motive care se regăsesc
pe mumie sau pe sarcofag, în special în colierele de
pe bustul mumiei/sarcofagului și care aveau rolul de
a indica un anumit statut social al defunctului.
Acid Cat a creat o colecție specială de bijuterii, piese
unicat, inspirate din bijuteriile egiptene și conținând
pietre naturale, perle sau sticlă de Murano.
Lampadaria Design a venit cu o colecție de perne,
huse de laptop, de iPad, de cărți și de butelii de vin,
care toate reproduc detalii de pe mumie/sarcofag,
imprimate direct în textile. 
Natura Paper a creat o serie de cutii pentru ceai sau
pentru diverse obiecte, cu diferite detalii de pe
mumie. 
Toate produsele sunt de calitate superioară și pot fi
integrate cu succes fie într-o ținută cool, fie în
interioarele caselor voastre, fără a avea aspectul,
adesea cheap, al unui suvenir. Este ceea ce urmărim,
adică să vă creăm amintiri frumoase prin experiența
de vizitare și să vă oferim, ca mărturie a acestei
experiențe, obiecte pe care să le purtați sau să le
folosiți cu drag, în viața de zi cu zi, nu care să vă
împovăreze că trebuie doar să ștergeți praful de pe
ele. 
În plus, apelarea la artiști/artizani locali este încă o
garanție a unicității și calității produselor, față de
producția de serie. Iar colaborările în acest sens se
vor dezvolta prin includerea produselor unor
designeri deja consacrați, care vor crea produse
special pentru MNIT. Și suntem foarte mândri că
susținem și arta locală în acest fel. 

Detalii. . .

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/
https://www.mnit.ro/mercatus/


13. Va urma

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

La sediul central al MNIT vom deschide expoziția
temporară GRECII DE PESTE MĂRI. VASE CU
FIGURI ROȘII DIN ETRURIA ȘI MAGNA GRECIA
Expoziția se dorește a fi o călătorie în Etruria și
sudul Italiei în secolele 5-3 î. Chr., în școlile de
ceramică pictată, prin intermediul vaselor cu figuri
roșii din patrimoniul Muzelui Național de Istorie a
Transilvaniei și a altor muzee din țară, care au vase
cu figuri roșii, ajunse în patrimoniul lor din varii
colecții și donații paticulare.

EXPOZIȚIA TEMPORARĂ 
GRECII DE PESTE MĂRI.
VASE CU FIGURI ROȘII DIN
ETRURIA ȘI MAGNA GRECIA

În luna ianuarie, pe instalația 10x10 de pe Bulevardul
Eroilor vă pregătim expoziția DIN INTIMITATEA
INTERIOARELOR DE ALTĂDATĂ.

EXPOZIȚIA  
DIN INTIMITATEA
INTERIOARELOR DE
ALTĂDATĂ

HIGH CLASSIC ROOMS

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, în data de 15
ianuarie 2023, pregătim evenimentul High Classic
Rooms, episodul cu numărul 3. 

EXPOZIȚIA  
AFRODIZIACE ȘI ANTI-
AFRODIZIACE DE-A LUNGUL
TIMPULUI

 Continuând tradiția unei bune colabărări, la Iulius
Mall, în luna februarie, vă pregătim expoziția
AFRODIZIACE ȘI ANTI-AFRODIZIACE DE-A
LUNGUL TIMPULUI. 
 În trecut, controlul libidoului era o chestiune cât de
poate de serioasă, legată în primul 
rând de asigurarea urmașilor, în număr cât mai mare
datorită mortalității infantile extrem de mari.
Existența și supraviețuirea urmașilor asigura
transmiterea averilor familiale, a valorilor și 
 amintirii părinților, și chiar mântuirea acestora, prin
slujbe și servicii religioase. Înfrânarea
libidoului era și ea importantă în contextul controlului
strict al comportamentului sexual 
(cel puțin al femeilor) în societățile tradiționale.
Afrodiziace și anti-afrodiziace se găseau și la farmacii,
unele bazate pe ingrediente bizare, exotice, uneori de
origine animală. 

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/


13. Va urma

Pentru mai multe informatii: www.mnit.ro

Alături de această expoziție dorim să organizăm și
două ateliere pe aceeași temă: 
„Elixirul dragostei” – rețete de preparate afrodiziace
istorice.
 Pornind de la rețete din vechile farmacopei și
dispensatorii, participanții sunt invitați să 
experimenteze cu diferite combinații de ingrediente
pentru preparate afrodiziace, pisând și cântărind
condimente. Evenimentul include degustarea
”Elixirului Dragostei”, vândut în farmacii sub
denumirea Vinum Cinamomum Augustini, recreat în
parteneriat. 
 „Parfumul dragostei” – istoria parfumurilor. 
  Mirosul joacă un rol important în seducție, iar
farmaciștii realizau și parfumuri. În cadrul 
atelierul se va explica modalitatea de realizare a
parfumurilor (pe bază de ulei vs. alcool), iar
participanții vor experimenta propriile parfumuri cu
ajutorul uleiurilor esențiale. 

ATELIERE:

„ELIXIRUL DRAGOSTEI” –
REȚETE DE PREPARATE
AFRODIZIACE ISTORICE

„PARFUMUL DRAGOSTEI” –
ISTORIA PARFUMURILOR 

În anul 2023 ne propunem să redeschidem Colecția de
Istorie a Farmaciei. 

COLECȚIA DE ISTORIE A 
FARMACIEI

https://www.instagram.com/mnitcluj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR2d4suBwhWlSSBY30c0GlRl9ByOIo_EBo7JkK7HLCtchPIB_Y0pmbNj_s8
https://www.youtube.com/channel/UCitbYUaSPWKyQUfcQWgUtkg/featured
https://www.facebook.com/mnitcluj
https://www.mnit.ro/

