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Introducere
Irina Oberländer-Târnoveanu

Vă oferim un nou ghid al muzeelor şi colecţiilor publice din România. Ultima
ediţie, din 2006, este pe cale de epuizare, iar o parte din informaţii nu mai corespund
cu realitatea. Baza naţională de date a muzeelor şi colecţiilor, pe care am început-o
la CIMEC acum vreo 30 de ani, este în continuă împrospătare: apar muzee şi colecţii
noi (peste 70 în ultimii trei ani!) se închid muzee, se schimbă adrese şi date de
contact, astfel încât este nevoie, din când în când, să punem la dispoziţia
dumneavoastră o nouă ediţie.
Am inclus muzee și secții muzeale – dacă acestea au un sediu sau o
expoziție permanentă distinctă – colecții sătești, colecții ecleziale și colecții
particulare deschise vizitatorilor, vivarii, grădini botanice și zoologice, peșteri
amenajate pentru vizitare, muzee și secții muzeale în aer liber, expoziții permanente
și spații destinate expozițiilor temporare, observatoare astronomice, planetarii,
acvarii. Toate acestea răspund definiției moderne a muzeului și colecției formulată de
Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM)1 și preluată în Legea muzeelor și
colecțiilor 311/2003: ”muzeu - instituția de cultură, de drept public sau de drept privat,
fără scop lucrativ, aflată în serviciul societății, care colecționează, conservă,
cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și
recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților
umane, precum și ale mediului înconjurător; colecție - ansamblul de bunuri culturale
și naturale, constituit în mod sistematic si coerent de către persoane fizice sau
persoane juridice de drept public ori de drept privat.”
De data aceasta, ne-am gândit să vă oferim un ghid ordonat pe localităţile
în care există muzee şi colecţii. Am înregistrat nu mai puţin de 81 instituții muzeale
în 4 de localităţi. Veţi găsi cu uşurinţă, alfabetic, localitatea care vă interesează şi
veţi afla ce se poate vizita acolo. Doar zece oraşe au peste zece muzee fiecare şi
însumează 162 de muzee, adică o cincime din total: Bucureşti, Iaşi, Constanţa,
Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara, Bacău, Târgovişte, Braşov. Pe de altă parte, doar în o
sută de localităţi se află mai mult de un muzeu.
Veţi găsi muzee foarte cunoscute şi multe muzee mici, unele recent
deschise sau renovate, care pot oferi surprize plăcute vizitatorilor. O treime din
muzee (272) sunt în clădiri monumente istorice. 368 au o prezentare pe Internet. Şi
pentru că o imagine face cât o sută de cuvinte, am redus textul la esenţial, în
1

Evoluția definiției muzeului în statutul ICOM, la http://icom.museum/hist_def_eng.html
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favoarea imaginilor (peste 1.530!). O parte dintre acestea sunt realizate de Irina
Oberländer-Târnoveanu și Aurelia Duțu, altele ne-au fost puse la dispoziţie de
muzee şi direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional sau de
colegi şi prieteni. Le mulţumim tuturor pentru acest efort conjugat de a da un chip
muzeelor şi colecţiilor noastre, atât în acest volum, cât şi pe web, în ghidul on-line pe
care îl actualizăm permanent (ghidulmuzeelor.cimec.ro).
Mulțumiri speciale se cuvin directoarei Direcției Muzee, Colecții şi Arte
Vizuale din Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Monica Dumitru,
pentru sprijinul acordat în colectarea informaţiilor despre muzeele sătești și direcțiilor
județene (DJCCPCN) Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Caraş-Severin,
Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Suceava,
Timiş, Vâlcea; directorilor Gheorghe Dumitroaia (Complexul Muzeal Județean
Neamț), Aurel Chiriac (Muzeul Țării Crișurilor, Oradea), Horia Dumitrescu (Muzeul
Vrancei), Silvia Iacobescu (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău), colegilor
Cristian Butuc, Rodica Bocoi, Katia Moldoveanu, Dorina Dan, Andreea Tacu,
Coralia-Alexandra Costaş şi altora, care ne-au pus la dispoziţie imagini. Dacă am
omis unele nume, ne cerem scuze şi le exprimăm tuturor gratitudinea noastră.
Ne adresăm în primul rând publicului românesc, deşi denumirile muzeelor şi
o scurtă descriere tradusă în limba engleză asigură accesibilitatea ghidului pentru
nevorbitori de română. Dar câţi veţi intra într-un muzeu? Dacă e să ne luăm după
statistici, românii merg rar sau deloc la muzee. Muzeele se află pe ultimele locuri în
ierarhia preferinţelor de petrecere a timpului liber, iar ţara noastră stă rău şi la acest
capitol în statisticile europene. În cel mai fericit caz, se zice ca vizităm muzee de trei
ori în viaţă: ca elevi, cu şcoala; ca părinţi, cu copiii; şi ca bunici, cu nepoţii. Pentru
unii, nici atât.
În orice ţară, există un număr mic de muzee faimoase şi foarte vizitate, care
ocupă locurile fruntaşe în statistici. Şi la noi sunt câteva muzee foarte populare,
puternic mediatizate, situate în Capitală, în zone turistice sau în aer liber, într-un
ambient natural deosebit (Castelul Peleş, Castelul Bran, Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Muzeul Brukenthal, Complexul Muzeal ASTRA Sibiu,
ca să numim doar câteva). Muzeele nu se pot măsura în numărul celor care le trec
pragul, ci în rolul pe care îl joacă în comunitate: de memorie culturală, de învățare,
de delectare.
Ce ne poate oferi muzeul ?
 un spaţiu sigur pentru vizitatorii de orice vârstă, un loc potrivit pentru familie
şi prieteni;
 o evadare din cotidian: în altă dimensiune temporală, în contact cu obiecte
neobişnuite, rare, frumoase, ciudate, pe care cu greu le mai poţi întâlni în
viaţa de toate zilele;
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reconfortare psihică și un loc potrivit pentru orice anotimp: vara oferă
umbră, iarna adăpost de intemperii şi, probabil, căldură.

Lucrurile s-au mai schimbat, şi încă în bine, în ultimii câţiva ani, cel puţin în
oraşele mari şi în locurile atractive turistic: au reînceput să vină frecvent grupuri de
şcolari în vizită la muzeu. Noaptea Muzeelor, care se organizează în fiecare an în
luna mai, a atras cifre record de vizitatori, ca şi unele expoziţii intens mediatizate,
târguri de meşteri populari sau festivaluri muzicale. Am văzut şi în România cozi la
intrarea în muzee. Şi totuşi, majoritatea muzeelor şi colecţiilor noastre sunt prea
puţin vizitate. Nu sunt destul de atractive? Nu sunt destul de mediatizate? Să fie de
vină nivelul scăzut de educaţie al publicului potenţial? Sau oamenii de muzeu nu știu
și nu se străduiesc îndeajuns să atragă public?
Pentru mulţi dintre concetăţenii noştri, muzeul este o clădire, uneori
frumoasă, uneori impozantă - un fost palat sau conac cu valoare de monument
istoric - dar prea adesea intimidantă. Ştii că este acolo, dar eziţi să-i treci pragul,
amâni, aştepţi un moment mai potrivit. Pentru mulţi, muzeul este mai apropiat de
şcoală, adică are imaginea de instituţie sobră, uşor plicticoasă, în care nu poţi intra
îmbrăcat oricum şi pentru care trebuie să fii odihnit şi resemnat, în perspectiva unei
cazne intelectuale. Muzeul este prea rar perceput ca un loc plăcut, relaxant, de
recreere şi de delectare. Şi de aceea este şi rar ales ca loc de petrecere a timpului
liber. Chiar şi persoanele cu carte şi pretenţii culturale ajung la muzeu mai adesea
din diverse obligaţii, şi nu pentru propria plăcere. O analiză a situației muzeelor,
realizată de Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii în 2007,2 pe un
eşantion de populaţie urbană din localităţi cu peste 100.000 de locuitori, confirmă
faptul că suntem pe antepenultimul loc între statele europene în cea ce privește
numărul de vizitatori la muzee (485 la 100.000 de locuitori) și pentru cei mai mulţi
muzeul implică o experienţă ascetică, nu una de relaxare şi plăcere.
Viitorul este însă al muzeelor care vor şti să ofere servicii de calitate și o
experienţă plăcută pentru vizitator. Prea multe din muzeele și colecțiile noastre sunt
încă departe de standardele secolului XXI, atât în modul de expunere și
interrelaționare cu vizitatorii cât și în documentare, conservare și comunicare. Să ne
bucurăm de muzeele și colecțiile noastre și să facem din tot mai multe dintre ele
centre vii de cultură și civilizație.

2

http://culturadata.ro/PDF-uri/19%20Studiu%20muzee.pdf
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Scurt istoric al muzeelor şi colecţiilor muzeale din România
Aurelia Duţu
Începuturile activităţilor muzeale au ca precursor formarea în Evul Mediu a
colecţiilor particulare de obiecte de artă, aşa cum se poate constata în Italia, zonă
deosebit de bogată în privinţa antichităţilor. De altfel, conceptul modern de muzeu se
concretizează în Italia prin înfiinţarea în 1471 a Muzeului Capitolin, în contextul
prielnic al Renaşterii. Primele muzee au apărut sub forma de galerii care expuneau
opere de artă (picturi, sculpturi) alese pentru ilustrarea unor canoane estetice. În
secolele XVI - XVII apar cabinetele de curiozităţi, care adăpostesc obiecte diferite,
celebru fiind cel înfiinţat de împăratul Rudolf II (1576 - 1612)3. Din secolul al XVII-lea
universităţile adăpostesc laboratoare de studiu şi muzee, aşa cum este cazul celor
de la Bologna, Pavia, Utrecht, Berlin, Oxford. Primul muzeu public european,
Ashmolean Museum, este înfiinţat în 1683, adresându-se însă oamenilor de ştiinţă4.
Secolul al XVIII-lea marchează răspândirea conceptului de muzeu în mai multe state
europene care deschid o serie de galerii de artă accesibile publicului. În Saxonia sub
domnia lui August II (1660 - 1733) apare ideea constituirii unui muzeu universal
plasat sub conducerea unui ministru de stat, contele Manteuffel. Tot în Saxonia
anilor 1742 - 1746 apare ideea construirii la Dresda a unei clădiri special amenajată
pentru a adăposti un muzeu5. În Rusia, eforturile reformatoare ale ţarului Petru cel
Mare sunt vizibile şi în acest domeniu, la St. Petersburg fiind înfiinţat un cabinet de
curiozităţi instalat în clădirea Academiei de Ştiinţe şi care, din 1734 este deschis
publicului. Colecţiile adunate în această perioadă vor pune bazele Muzeului Ermitaj.
La mijlocul secolului al XVIII-lea ideea muzeului de stat este pusă în practică pentru
prima dată, în Anglia, prin apariţia British Museum al cărui patrimoniu are drept bază
colecţiile de istorie naturală ale lui H. Sloane cumpărate de Parlamentul englez în
1753 şi instalate în casa Montagu în 17596. În Franţa, muzeul ideal proiectat de La
Font în 1754 se dorea a fi un loc de veneraţie publică a personalităţilor7. Revoluţia
franceză din 1789 a introdus trei tipuri de muzeu: cel de arte frumoase, muzeul
naţional şi cel local8. Ca urmare a activităţii timp de un an a comisiei „muzeului” în 10
august 1793, în palatul Louvre se deschide primul muzeu de stat al Franţei sub
numele de Musée de la République9. Napoleon îmbogăţeşte galeria de pictură cu
diverse obiecte aduse din ţările cucerite muzeul fiind numit Musée Napoleon între
Dominique Poulot, Patrimoine et musées: l’institution de la culture, Paris, 2001, p. 11.
Ibidem, p. 14.
5 Ibidem, p. 21-22.
6 Ibidem, p. 24.
7 Dominique Poulot, Une histoire des musees de France. XVIIIe-XXe siecle, Paris, 2008, p. 31-32.
8 Dominique Poulot, Patrimoine et musées…, p. 50.
9 Ibidem, p. 52.
3
4
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anii 1803 - 1814. Muzeul Louvre nu este primul deschis în Franţa dar crearea sa este
importantă ţinând cont de condiţiile înfiinţării: motivaţia politică exemplificată prin
etatizarea bunurilor aparţinând regelui, clerului şi aristocraţiei, prin amploarea
colecţiilor sale, ridicarea problematicii patrimoniale, caracterul universalist şi
simbolistica palatului care adăposteşte colecţiile10.
De la cabinetele de curiozităţi constituite în secolele care au precedat revoluţia
franceză la realizarea muzeelor publice chiar în timpul acestei revoluţii, istoria
muzeelor a urmat de aproape evoluţiile economice, politice şi sociale ale societăţii.
Iniţiativele au fost susţinute puternic la începutul secolului al XIX-lea de societatea
cultivată formată din elitele economice şi politice regionale. Între 1800 - 1850 un
mare număr de societăţi ştiinţifice, cum ar fi societăţile de istorie naturală, de artă, de
arheologie, de literatură, de agricultură, de industrie creau centre de resurse, de
constituire, de colectare a operelor de artă, documentelor sau obiectelor arheologice
şi de depozitare a acestora. În timp, colecţiile deveneau mai numeroase şi mai
valoaroase, stând la baza proiectelor de organizare a unui muzeu. În Franţa, între
1830-1850 muzeele sunt create în oraşe şi regiuni unde dezvoltarea industrială lua
amploare. Apar pe întregul teritoriu francez muzee de artă şi industrie, de artă
decorativă, de istorie naturală, orăşeneşti, de istorie locală sau dedicate coloniilor11.
În Europa de Est, în secolul al XVIII-lea, sunt răspândite îndeosebi galeriile de
artă şi cabinetele de rarităţi aflate pe lângă mănăstiri şi biblioteci. În Ţările Române
activitatea de colecţionare a fost o premisă a activităţii muzeale. Documentele vremii
menţionează colecţiile lui Constantin Brâncoveanu şi ale boierilor Cantacuzini,
colecţia lui Constantin Mavrocordat de manuscrise, medalii şi cărţi rare fiind preţuită
în 1758 la 100.000 taleri. În Transilvania, curentul de muzeu mănăstiresc este
reprezentat de Institutul Batthyaneum, întemeiat pe lângă Episcopia romano-catolică
din Alba Iulia, la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Colecţia cuprindea mineralogie,
numismatică, arheologie, artă, manuscrise, incunabule şi cărţi valoroase.
Întemeietorul, episcopul Batthyani, a îmbogăţit permanent biblioteca prin achiziţii de
cărţi din Ungaria de Nord, Italia şi de pe teritoriul diocezei sale. Mişcarea muzeală
europeană, în plin avânt în secolul al XVIII-lea, a cuprins şi Transilvania aflată în
Imperiul Habsburgic. În anul 1790 era accesibilă publicului colecţia de artă a
baronului Samuel von Brukenthal12, cu trei ani înaintea deschiderii muzeului Louvre.
Din 1817 este deschis Muzeul Brukenthal fondat de baronul Samuel von Brukenthal
(1721 - 1803), guvernator al Transilvaniei în perioada 1777 - 178713. Muzeul era
constituit în jurul valoroaselor colecţii ale baronului14: pinacoteca, colecţia de gravuri,
de minerale, numismatică şi biblioteca.

André Gob, Noémie Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, 2006, p. 28.
Émilia Vaillant, Collections publiques et musées en France aujourd’hui în Manuel de Muséographie. Petit guide à
l’usage des responsables de musée, Biarritz,1998, p. 18.
12 Gudrun-Liane Ittu, Scurtă istorie a Muzeului Brukenthal, Sibiu, 2008, p. 10-13.
13 Gherghina Boda, Muzeele din Transilvania între 1817-1905, Mediaş, 2008, p. 177-178.
14 Gudrun-Liane Ittu, op.cit., p. 14-27.
10
11
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Situaţia s-a schimbat în secolul al XIX-lea, sub presiunea lumii industriale,
informaţia devenind un rezultat al observaţiei, iar muzeul receptorul obiectelor
naturale ori ştiinţifice. În această perioadă, datorită societăţii în schimbare, apar
muzeele istorice şi arheologice, care au ca scop descoperirea trecutului, obiectele,
documentele şi lucrările de artă păstrate devenind dovezi care asigură dezvăluirea
acestuia15. În aceste condiţii, patrimoniul muzeal începe să fie privit prin prisma
metodei care susţine că obiectul e purtător de informaţie, iar omul de ştiinţă o poate
descifra16.
În contextul apariţiei unor noi state, în Europa s-au dezvoltat ideile muzeului
public, naţional sau regional. Sensul şi înţelegerea muzeului s-au diversificat, statele
nou apărute constituindu-şi asemenea instituţii de reprezentare, care insistau pe
individualizarea istorică, artistică sau etnografică17.
În Principatele extracarpatice activitatea muzeală a luat avânt după anul 1834,
când este fondat Muzeul de Istorie Naturală şi Antichităţi de către domnitorul
Alexandru Ghica. Colecţiile sporesc prin donaţiile banului Mihalache Ghica şi cele ale
generalului Nicolae Mavros incluzând curiozităţi naturale, piese arheologice,
sculpturi, numismatică. Instituţia a intrat într-o nouă etapă de activitate în urma
Decretului lui Alexandru Ioan Cuza din 25 noiembrie 1864 privind aprobarea
”Regulamentului pentru administrarea şi organizarea Muzeului de Antichităţi din
Bucureşti”, tutelat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, patrimoniul fiind
îmbogăţit în permanenţă prin achiziţii, donaţii şi descoperiri arheologice.
În Moldova, în anul 1834, este inaugurat Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi,
care cuprindea colecţii donate în secolul al XIX-lea de mitropolitul Veniamin
Costachi, domnitorul Mihail Sturdza, Iacob Cihac, aga Alecu Balş, Gheorghe Asachi
etc18. Tot din domeniul ştiinţelor naturii remarcăm apariţia Muzeului de Istorie
Naturală din Sibiu, înfiinţat de Societatea ardeleană de ştiinţele naturii, în anul 1848.
Problema accesului publicului larg a fost rezolvată abia în anul 1895, când este
construit un spaţiu adecvat expunerii exemplarelor strânse de membrii Societăţii19.
Tot la Sibiu, după model german, se înfiinţează în anul 1872 o cameră de arme şi
armuri care va fi accesibilă publicului din 187820.
La Cluj ideea înfiinţării unui muzeu este legată de apariţia în anul 1814 a ziarului
Muzeul Ardelean. Demersurile de înfiinţare a unui muzeu întreprinse pe lângă
autorităţile austriece au fost încununate de succes abia în anul 1859, când apare
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, fondat pe cale particulară de către
Asociaţia Muzeului Ardelean21.

Paul Trépanier, Luc Noppen, Obiectul de muzeu de la mărturie la dialog, Forces, Quebec, nr. 98/1992.
Ibidem.
17 Ioan Opriş, Provocarea noilor muzeografii, Brăila, 2008, p. 27-28.
18 Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duţu, Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România, Bucureşti, 2006, p. 154.
19 Gherghina Boda, op.cit., p. 183-188.
20 Ibidem, p. 193.
21 Ibidem, p. 189-190.
15
16
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La Iaşi, după Unirea Principatelor, a fost înfiinţat în anul 1860 Muzeul de Artă
devenit din 1865 Pinacoteca Naţională22. Ideea unui “muzeu de tablouri” apăruse
încă din 1845, când protosinghelul Scarlat Vârnav cumpăra de la Paris şi dona
statului 15 tablouri23.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor
activitatea muzeală a sporit considerabil în Transilvania şi Banat. La Timişoara, în
anul 1872, a luat fiinţă Societatea de Istorie şi Arheologie, care a început să strângă
materiale istorice punând bazele colecţiilor Muzeului Banatului24. În 1875 a fost
fondat pe cale particulară Muzeul Cserey, devenit din 1879 Muzeul Naţional
Secuiesc din Sfântul Gheorghe, ale cărui colecţii au fost constituite la început prin
donaţii. Muzeul este amenajat într-o clădire special construită în anul 1913, după
planurile arhitectului Kos Karoly25. Adăpostit de castelul Bethlen, muzeul din Deva a
fost înfiinţat în anul 1882 la iniţiativa Societăţii de istorie şi arheologie a comitatului
Hunedoara, activă din 188026, expunând bogate colecţii de arheologie preistorică,
dacică, romană, numismatică, istorie, artă plastică, artă decorativă, carte veche
românească şi străină, etnografie şi de ştiinţele naturii27. La Târgu Mureş este
înfiinţat în 1886 Muzeul de Artă Industrială a Secuimii, fondat de către Societatea
Economică şi Culturală a Secuilor care, încă din anul 1883, a luat măsuri pentru
înfiinţarea unei instituţii muzeale28. În 1934 se înfiinţează Muzeul de Arheologie şi
Etnografie, iar după 1945 s-a creat Muzeul de Istoriel, reorganizat în 1968. Muzeul
din Alba Iulia a fost inaugurat în 1888 din iniţiativa Societăţii de istorie, arheologie şi
ştiinţele naturii din Comitatul Alba Inferioară29. În 1929, sub egida Asociaţiei ASTRA,
a fost organizat ca Muzeu al Unirii30. Bogatelor colecţii arheologice li s-au adăugat
piese valoroase referitoare la istoria modernă a românilor. În 1939 a fost reorganizat
sub numele de Muzeul Regional Alba Iulia intrând în administraţia statului român iar
din 1968 revine la numele de Muzeul Unirii. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului următor sunt înfiinţate noi muzee sau se pun bazele unor colecţii
muzeale precum cele din Arad (1892), Oradea (1896), Braşov (1908), Baia Mare
(1904), Satu Mare (1905)31. După câteva experienţe expoziţionale din 1862, 1881 şi
1902 este înfiinţat Muzeul Asociaţiunii (ASTRA) în anul 1905, ca prim muzeu naţional
al românilor din Transilvania32.

Ioan Opriş, Muzee şi colecţii din România, Bucureşti, 2002, p. 175.
Idem, Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1994, p. 103.
24 Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duţu, op.cit., p. 64.
25 Gherghina Boda, op.cit., p. 198-199.
26 Ibidem, p. 201-202.
27 Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duţu, op.cit., p. 327.
28 Gherghina Boda, op.cit., p. 195-196.
29 Ibidem, p. 204-206.
30 Ioan Opriş, Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1994, p. 71-74.
31 Ibidem, 1994, p. 70-80.
32 Ana Grama, Începuturile etnomuzeografiei româneşti transilvane. Muzeul “Asociaţiunii” până în anul 1913, în
volumul Muzeul ASTRA. Istorie şi destin 1905-2005, Sibiu, 2002, p. 205-244.
22
23
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După Războiul de Independenţă (1877 - 1878) şi intrarea Dobrogei în
componenţa statului român, vestigiile antice intră în atenţia Academiei Române,
edililor locali şi cercetătorilor (Gr. Tocilescu, Vasile Pârvan). În 1879 este înfiinţat un
muzeu adăpostit în clădirea Prefecturii din Constanţa. Micul muzeu s-a dezorganizat
în 1882, din cauza unui incendiu. În 1906 muzeul este reorganizat ca Muzeu
Regional al Dobrogei. Din anii ‘50 şi-a sporit considerabil colecţiile, expunând piese
de arheologie preistorică, greacă, romană, bizantină şi medievală, numismatică,
istorie33.
După constituirea Regatului în 1881, activitatea muzeală se intensifică
apărând noi instituţii specializate. În anul 1881, prin decretul regelui Carol I este
înfiinţat Muzeul Brăilei34. Muzeul şi biblioteca "V.A. Urechia" din Galaţi înfiinţate în
1890, adăposteau colecţii de paleontologie, numismatică, arheologie şi etnografie. În
1939 este fondat Muzeul Cuza Vodă, precursor al muzeului actual35. În 1912
profesorul Al. Bărcăcilă înfiinţează "Muzeul Istoric al Liceului Traian”, care se va
muta în 1926 în clădirea nou construită de lângă castrul roman. După 1945, muzeul
creşte în importanţă fiind numit Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Muzeul Gorjului,
înfiinţat la 16 iulie 1894, a fost devastat în 1917, colecţiile fiind pierdute în mare
parte. Muzeul a fost refăcut în 1925/26, la iniţiativa Ligii femeilor gorjene36. În primele
decenii ale secolului al XX-lea, până la începutul primului război mondial sunt
înfiinţate mai multe muzee dintre care amintim: Muzeul Orăşenesc Suceava (1901),
Muzeul Olteniei apărut sub denumirea de Muzeul de Antichităţi şi Etnografie (1914)
şi Muzeul local din Bârlad (1914). În condiţiile nefaste ale războiului din anii 1916 –
1918, numeroase obiecte aflate în colecţiile muzeale au fost furate, recuperarea lor
fiind deosebit de dificilă şi niciodată în întregime. Deosebit de activ în activitatea
muzeistică românească, Alexandru Saint-Georges, care a renunţat la cariera de
militar pentru a se dedica activităţii muzeale, a înfiinţat în 1908, la Bârlad, un muzeu
privat bazat pe propriile colecţii. În 1915, muzeul a fost mutat la Târgovişte, dar în
contextul războiului colecţiile au fost distruse37. În 1921, primeşte o răscumpărare a
pagubelor de la stat în valoare de 1.350.000 lei, muzeul fiind reînfiinţat şi mutat întrun aşezământ regal38. În 1932, Al. Saint-Georges a donat muzeul Fundaţiilor
Culturale Regale, colecţiile crescând semnificativ în special datorită numeroaselor
donaţii39. În contextul tulbure al anului 1948, Al. Saint-Georges, fost coleg de şcoală
cu regele Carol II, a fost pensionat, iar muzeul a fost desfiinţat, în 14 decembrie
1948, Ministerul Artelor şi Informaţiilor luând decizia dispersării colecţiilor, care vor fi
preluate de către alte instituţii40.
Ioan Opriş, Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1994, p. 90-95.
Irina Oberländer-Târnoveanu, Aurelia Duţu, op.cit., p. 205.
35 Ibidem, p. 136.
36 Ioan Opriş, Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1994, p. 100.
37 Ana-Felicia Diaconu, Muzeul Alexandru-Saint George. Repere istorice, Hrisovul, 4-5, 1999, p. 241-242.
38 Virgiliu Teodorescu, Contribuţiile la un portret de muzeograf: Alexandru Saint-Georges, Muzeul Naţional, 9, 1997,
p. 129.
39 Ibidem, p. 130; Ştefan Păun, Ioana Blănaru, Muzeul Al. Saint Georges, Bucureşti, 2008, p. 40-42.
40 Ibidem, p. 100.
33
34
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În perioada interbelică este consemnată înfiinţarea unor noi muzee precum:
Muzeul Istorico-Etnografic din Focşani (1928), devenit Muzeul Putnean (1931),
Muzeul Municipal Bucureşti (1929), Muzeul Satului (1930), Muzeul de Istorie din
Giurgiu (1934) devenit din 1950 muzeu raional cu profil istorie-ştiinţele naturii şi
reorganizat în 1977, Muzeul din Piatra-Neamţ (1935), Pinacoteca din Ploieşti (1931)
precursor al Muzeului de Arte Frumoase (1936) la care se adaugă Muzeul de Istorie
din Târgovişte, apărut în timpul războiului (1943). În această perioadă principalele
probleme ivite în calea activităţii muzeale sunt legate de fondurile insuficiente pentru
întreţinerea şi sporirea colecţiilor, dar şi găsirea sau construirea unor spaţii adecvate
expunerii şi conservării artefactelor. A fost o perioadă de acumulare a patrimoniului
cultural, dar fără să se facă şi documentarea necesară41.
În anii 50, sub influenţa modelului sovietic, numărul muzeelor judeţene,
săteşti şi şcolare a sporit considerabil. Au fost înfiinţate mai multe muzee locale
precum: Muzeul Deltei Dunării (1949), Muzeul de Istorie din Piteşti (1956), Muzeul
Judeţean de Istorie Bacău (1957), Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani (1955),
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi (1951), Muzeul Judeţean Olt (1953), Muzeul
Judeţean Vâlcea (1955) etc42. În timpul regimului comunist s-au înregistrat o serie de
aspecte pozitive în privinţa activităţii muzeale, dar şi negative, în condiţiile imixtiunii
tot mai agresive a factorului politic. Are loc o creştere fără precedent a patrimoniului
păstrat în colecţiile muzeale, atât prin achiziţii şi cercetări de teren, cât şi prin
confiscări. Muzeele nu sunt limitate doar la rolul de păstrătoare de bunuri culturale
fiind adăugată totodată activitatea de documentare în spiritul metodelor ştiinţifice.
Creşterea patrimoniului a condus la perfecţionarea activităţii de evidenţă a bunurilor
culturale conservate în instituţiile muzeale, mai întâi pe suport clasic, de hârtie, şi mai
apoi în condiţiile avansului tehnologic general, pe suport electronic. Deşi afectată de
constrângerile regimului comunist legislaţia privind protejarea patrimoniului muzeal
cunoaşte progrese semnificative. Colecţiile de bunuri culturale sunt valorificate atât
din punct de vedere ştiinţific cât şi prin numeroase expoziţii permanente sau
temporare accesibile marelui public, relevând rolul educaţional pe care îl au
instituţiile muzeale.
În privinţa evoluţiei muzeelor după 1990, eliberarea de constrângerile
sistemului ultracentralizat a avut pe de o parte consecinţe benefice dar, din păcate, şi
negative. Dintre punctele negative acumulate în ultimele două decenii de evoluţie a
muzeelor în România semnalăm finanţarea necorespunzătoare şi pierderea prin furt
şi trafic ilegal a numeroase obiecte de patrimoniu în contextul haosului legislativ şi
social de la începutul anilor 90.
Din punct de vedere cantitativ a sporit numărul muzeelor locale apărând în această
direcţie şi iniţiative din segmentul privat. Totodată se constată că apariţia unor noi
muzee a fost determinată şi de transformarea unor secţii din cadrul unor complexe
muzeale în muzee de sine stătătoare. S-au deschis numeroase case memoriale sau
41
42

Opriş, Ioan, Transmuseographia, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000, p. 410.
Mai multe detalii la Ioan Opriş, Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1994.
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colecţii muzeale religioase. În ultimii ani a crescut semnificativ numărul colecţiilor
săteşti. De pildă, în perioada 1 ianuarie 2007 – 1 august 2009 din cele 29 de
aprobări acordate de Ministerul Culturii Cultelor şi Patrimoniului Naţional privind
înfiinţarea de noi muzee sau colecţii muzeale, 16 reprezintă colecţii săteşti.
Au apărut şi o serie de muzee şi colecţii muzeale ce prezintă cultura minorităţilor,
cum ar fi: Casa Memorială "Ellie Wiesel" - Muzeul Culturii Evreiești din Maramureș
Sighetu Marmaţiei, Muzeul Etnografic Ceangăiesc Zăbala, Muzeul Evreiesc "Dr.
Alexandru Șafran" Bacău, Muzeul Etnografic Maghiar "Sipos Laszlo" Bogdand,
Colecţia de etnografie săsească din Cetatea Viscri, Colecția publică a armenilor din
orașul Dumbrăveni (în curs de amenajare) etc.
Un loc aparte îl constituie colecţiile alcătuite din obiecte de cult. Din
numeroase documente43 aflăm că încă din secolul al XVIII-lea în marile centre
mănăstireşti existau obiecte de preţ realizate în atelierele proprii sau primite ca
donaţii. Vechile mănăstiri precum Tismana, Curtea de Argeş, Dealu, Căldăruşani,
Putna, Neamţ, Secu, Sâmbăta de Sus, cele din judeţul Vâlcea etc. ţineau broderii,
manuscrise, obiecte de cult din argint, primite ca donaţii de la enoriaşii înstăriţi44.
După secularizarea averilor mănăstireşti în 1863, pentru a nu fi risipite, colecţiile de
artă religioasă (mai ales din mănăstirile din Tara Românească) au fost transferate la
Muzeul Naţional de Antichităţi. Acest fond a fost mutat la înfiinţarea secţiei de Artă
veche românească din cadrul Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti45. Primul
muzeu care cuprindea obiecte de cult a apărut la Mănăstirea Putna în anul 190446. În
prezent, numeroase obiecte de patrimoniu sunt păstrate în cele peste 90 de colecţii
muzeale, care fiinţează în cadrul mitropoliilor, arhiepiscopiilor, episcopiilor,
mănăstirilor sau chiar în cadrul unor biserici parohiale.
O caracteristică majoră a activităţii muzeologice actuale o constituie
îmbunătăţirea calităţii expoziţiilor locale, constituirea unor colaborări transfrontaliere,
atât din punct de vedere al cercetării patrimoniului, cât şi al participării la realizarea
unor expoziţii tematice internaţionale. În prezent, clarificarea locului pe care îl ocupă
muzeul în societatea contemporană ultratehnologizată nu poate fi decât un imbold în
privinţa dezvoltării şi amplificării activităţii muzeistice în România. Pe plan
internaţional, dar şi în România, expoziţiile virtuale, reţelele şi bazele de date on-line
au devenit un fapt obişnuit, o parte a vieţii cotidiene dezvăluind un crâmpei din
viitorul care aparţine muzeului virtual proiectat atât pentru publicul larg cât şi pentru
specialişti.

Ioan Opriş, Istoria muzeelor . . ., p. 16.
Ministerul Culturii si Cultelor. Secretariatul de Stat pentru Culte, Bazele muzeologiei si conservarii preventive a
patrimoniului national cultural religios, Iaşi, 2005, p. 20-23.
45 Ibidem, p. 23
46 Ioan Opriş, The Romanian museums at the beginning of a New Millenium, Revista muzeelor, 1, 2007, p. 15.
43
44
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ADAMCLISI

A

Muzeul Arheologic Adamclisi - ADAMCLISI [Adamclisi Archaeological
Museum]

Subordonare: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Adresa: 907010, ADAMCLISI, com. ADAMCLISI, jud. Constanța
Tel: 0241/614.562; 0241/614.563
Program: 8:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
Complexul muzeal Tropaeum Traiani este format din trei
obiective: Monumentul triumfal Tropaeum Traiani (care a fost
cercetat de Grigore Tocilescu, O. Benford și G. Niemann, în
anii 1882 - 1895), cetatea omonimă (care datează din sec. II
p. Ch.) și muzeul. Concepută ca un lapidarium, clădirea
modernă a muzeului (inaugurată în 1977), cuprinde și
numeroase vestigii arheologice descoperite în cetate și
împrejurimi. Pe o parte a muzeului sunt expuse metopele,
friza inferioară și cea superioară, pilaștrii, crenelurile și
blocurile de parapet ale atticului festonat. În centrul sălii este
expusă statuia colosală a trofeului, inscripția și friza cu arme.
Celelalte exponate sunt constituite de colecțiile ceramice
(vase aparținând culturii Hamangia, ceramică getică, amfore
grecești, romane și bizantine), opaițe, unelte, podoabe,
fragmente de apeducte, sculptură, documente epigrafice.

The Tropaeum Traiani museum complex is made up of three units: the triumphant monument of
Tropaeum Trajani (studied by Grigore Tocilescu, O. Benford and G. Niemann between 1882 and 1895),
the homonymous settlement (dating from the 2nd century AD) and the site museum. Designed like a
lapidarium, the modern museum building (inaugurated in 1977) comprises numerous archaeological
vestiges discovered on the premises. Along one side of the museum are on display the metopes, the
lower and upper friezes, the pillars, battlements and parapet blocks of the festooned attic style. In the
hall centre there is the huge statue of the trophy, the inscription and weapon frieze. The other exhibits
include the ceramics collections (Hamangia culture pottery, Gaetic ceramics, Greek, Roman and
Byzantine amphorae), lamps, tools, ornaments, aqueducts, sculpture, epigraphic documents.
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ADJUD

Muzeul Orășenesc - ADJUD [Town Museum]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: Str. 1 Mai, 625100, ADJUD, jud. Vrancea
Program: 9:00 - 17:00
Istorie locală; științele naturii: floră și
faună de la confluența Trotușului cu
Siretul, istoria Adjudului din preistorie urme materiale din epoca neolitică, din
epoca bronzului și geto-dacică - și până
în zilele noastre; participarea locuitorilor
săi și din împrejurimi la toate
evenimentele majore ale istoriei:
Războiul de Independență, Primul
Război Mondial.
The local history; flora and fauna from
the surroundings of Adjud, the history of
Adjud from prehistory - material traces
from the Neolithic, Bronze and Geto-Dacian Ages to the present. History: the War of Independence,
World War I.

ADJUDENI
Muzeul etnografic - ADJUDENI [Ethnographic Museum]
Adresa: 617466, ADJUDENI, com. ADJUDENI, jud. Neamț
Web: www.neamt.ro
Muzeul este adăpostit în şcoala din Adjudeni, colecţia etnografică fiind formată din peste 250 de
exponate: piese de port popular, obiecte ceramice şi de uz gospodăresc, ţesături.
The museum is opened in the former school building of Adjudeni. The collection is made up of 250
exhibits: folk costumes, pottery, textiles, and houseware.
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ADY ENDRE

Muzeul Memorial "Ady Endre" - ADY ENDRE ["Ady Endre" Memorial Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: nr. 21, 447086, ADY ENDRE, com. CĂUAȘ, jud. Satu Mare

Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00
- 14:00 (iarna); luni: închis
Muzeul a fost înființat în casa care a
aparținut familiei poetului Ady Endre (1877
- 1919). Așezământul cultural este format
dintr-o clădire mai mare, construită în anul
1908 și o căsuță acoperită cu stuf (în care
s-a născut poetul), într-o curte plină cu
verdeață. Interiorul este format din mobilier
simplu, țărănesc, împodobit cu scoarțe
țărănești. În camera ce a aparținut lui Ady
Endre se află un vas de sticlă cu pământ
adus de pe mormântul său, din
Budapesta. Muzeul expune documente de
istorie literară, fotografii, corespondență, diferite ediții de versuri, portrete, obiecte care au aparținut
membrilor familiei poetului Ady Endre.
The museum opened in the family house of the poet Ady Endre (1877 - 1919) presents documents,
photographs, letters, books, portraits, and other personal belongings of the poet Ady Endre and his
family. The cultural establishment consists of a larger building, built in 1908, and a small house covered
with reeds (where he was born), in a courtyard full of plants. The interior is made up of simple rustic
furniture, decorated with rustic rugs. In the room that belonged to Ady Endre there is a glass vessel with
earth brought from his grave in Budapest.

AGAPIA
Casa Memorială "Alexandru Vlahuță" - AGAPIA ["Alexandru Vlahuță" Memorial
House]
Adresa: 617010, AGAPIA, com. AGAPIA, jud. Neamț
Tel: 0233/244.736; Fax: 0233/244.736
Program: 9:00 - 17:00
Sunt expuse obiecte personale, cărți și manuscrise aparținând
familiei scriitorului Alexandru Vlahuță (1858 - 1919).
It presents a collection of personal belongings, books and
manuscripts of the writer Alexandru Vlahuță (1858 - 1919).
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Colecția muzeală a Mănăstirii Agapia - AGAPIA [Agapia Monastery Museum
Collection]
Adresa: 617010, AGAPIA, com. AGAPIA, jud. Neamț
Tel: 0233/244.736
Program: 9:00 - 17:00
Expoziția, organizată în câteva încăperi
ale
mănăstirii,
prezintă
icoane
moldovenești și străine din sec. XVII XVIII; icoane realizate de Nicolae
Grigorescu; cărți bisericești; covoare;
obiecte de cult.
The exhibition spanning several rooms of
the monastery, presents Moldavian and
foreign icons from the 17th - 18th
centuries; icons painted by Nicolae
Grigorescu; religious books, carpets,
religious items.

AGNITA
Colecția de obiecte bisericești de pe lângă Biserica "Sf. Nicolae" - AGNITA
[Church Objects Collections of St. Nicholas' Church]
Adresa: Str. Plevna nr. 14, 555100, AGNITA, jud. Sibiu
Program: 10:00 - 18:00
Casa parohială adăpostește o bogată colecție cuprinzând un total de 432 obiecte religioase.
The rich collection includes 432 religious objects.

Muzeul "Valea Hârtibaciului" - AGNITA ["Hârtibaciu Valley" Museum]
Adresa: Str. 1 Decembrie nr. 29, 555100, AGNITA, jud. Sibiu
Tel: 0269/512.759
Program: 8:00 - 16:00; luni: închis
Colecții de etnografie, istorie,
arheologie, știință și tehnică, precum
și carte rară.
The
museum
holds
history,
archaeology, science, technology and
rare book collections.
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AIUD
Muzeul de Istorie - AIUD [History Museum]
Adresa: Piața Consiliul Europei nr. 24, 515200, AIUD, jud. Alba
Tel: 0258/865.459; Email:

stefanescuiulia@yahoo.com
Web: www.aiudonline.ro

Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă, duminică:
8:00 - 12:00; luni: închis
Istorie veche și arheologie datând din
neolitic până în Evul Mediu timpuriu:
depozite de bronzuri hallstattiene
(Cetatea, Crizbav, Zagon, Șpălnaca I și II),
piese scitice și celtice, coiful militar roman
de bronz de la Lunca Mureșului,
monumente romane epigrafice și
sculpturale, obiecte din villa rustica de la
Aiudul de Sus.
The ancient history and archaeology finds from the Neolithic to the Early Middle Ages: Hallstatt bronze
deposits (Cetatea, Crizbav, Zagon, Șpălnaca I and II), Scythian and Celtic artefacts, Roman bronze
helmet discovered at Lunca Mureșului, Roman epigraphic and sculptural monuments, artefacts from the
rustic villa of Aiudul de Sus.
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Muzeul de Științele Naturii - AIUD [Natural Sciences Museum]
Adresa: Str. Gabor Bethlen nr. 1, et. 1, 515200, AIUD, jud. Alba
Tel: 0258/886.569; Fax: 0258/861.280
Web: www.aiudonline.ro
Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă, duminică:
9:00 - 13:00; luni: închis
Prezintă plante, colecţii de mineralogie,
petrografie, paleontologie, entomologie,
nevertebrate, păsări, reptile și mamifere.
The collections include plants, mineralogy,
petrography,
palaeontology,
and
entomology pieces, nonvertebrates, birds,
reptiles and mammals.

ALBA IULIA

Colecția muzeală a Bibliotecii Batthyaneum - ALBA IULIA [Batthyaneum
Library Museum Collection]
Adresa: Str. Gabriel Bethlen nr. 1, 510009, ALBA IULIA, jud. Alba
Tel: 0258/ 811.939; Fax: 0258/ 811.939
Program: la cerere
Biblioteca a luat ființă în 31 iulie 1798 din inițiativa episcopului romanocatolic al Transilvaniei, Batthyani Ignac (1741 - 1798). Tezaurul
cultural este constituit din manuscrise și rarități tipografice de o
incontestabilă valoare documentar-științifică și bibliofilă. Biblioteca
grupează opere medievale tradiționale, alături de ediții complete ale
operelor autorilor greci și latini sau ale umaniștilor italieni, germani și
francezi (în original sau în traduceri).
The library was established on the 31st of July 1798, upon the initiative
of the Roman-Catholic Bishop of Transylvania Batthyani Ignac (1741 1798). The cultural heritage includes manuscripts and rare prints of
high documentary, scientific and bibliophile worth. The library holds
traditional mediaeval works, as well as complete editions of the works
of Greek and Latin authors or of Italian, German and French humanists, in original or translations.
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Colecția muzeală a Episcopiei Ortodoxe - ALBA IULIA [Alba Iulia Orthodox
Bishopric Museum Collection]
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr. 16, 510010, ALBA IULIA, jud. Alba
Tel: 0258/811.690; 0258/ 812.797; Fax: 0258/ 812.797; Email:
arhiepiscopia@reintregirea.ro
Web: www.reintregirea.ro

Program: la cerere
Colecția muzeală conservă piese de artă religioasă și carte veche.
Piese cu valoare de cult (icoane, carte veche, veșminte preoțești)
reprezintă istoria bisericii ortodoxe în Transilvania.
The exhibits include religious items, rare books, priestly garbs,
representing the history of the Orthodox Church in Transylvania.

Muzeul Național al Unirii - ALBA IULIA [National Museum of the Union]
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr. 12 - 14, 510010, ALBA IULIA, jud. Alba
Tel: 0258/813.300; 0258/811.853; Fax:
0258/811.853; Email: mnuab@yahoo.com
Web: /www.muzeuluniriialba.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Clădirea Babilon, care adăpostește
muzeul, a fost construită între 1851 - 1853,
în spiritul arhitecturii romantice. Între 1967
- 1968 a fost reamenajată ca spațiu
muzeal. Celebra Sală a Unirii - monument
istoric - a fost construită între 1898 - 1900,
fiind ulterior restaurată în 1922 și între
1967 - 1968. Este clădirea unde s-a votat
unirea Transilvaniei cu România. Muzeul
prezintă publicului colecții de arheologie
preistorică, dacică - provenind de la
cetățile dacice Craiva, Cugir și Căpâlna și piesele din inventarul mormântului princiar de la Cugir -,
romană - provenind din marele centru urban Apulum - și medievală. Interesante sunt și colecțiile de
istorie modernă (documente, fotografii și obiecte memoriale legate de Revoluția de la 1848, Mișcarea
memorandistă, Unirea de la 1 Decembrie 1918), ziare și reviste, cărți, colecțiile de etnografie și artă
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populară și de numismatică (antică, medievală și modernă).
The "Babylon" building is a historic monument built between 1851 and 1853, bearing influences of
Romantic architecture. It was used as a residence pavilion for officers, and between 1967 and 1968, it
was refurbished to become a museum. The Union Hall (Sala Unirii) was built between 1898 and 1900. It
is the building where The Great National Assembly voted the union of Transylvania with Romania. The
museum exhibits prehistoric, Dacian, Roman and Mediaeval archaeology. The modern history collection
is also interesting (documents, photographs, memorial objects from the Revolution of 1848 and the
Union of the 1st of December 1918), also periodicals and books, collections of ethnography, folk art and
numismatics (Ancient, Roman and Mediaeval).

ALBEȘTI

Casa Memorială "Petõfi Sándor" - ALBEȘTI ["Petõfi Sándor" Memorial House]
Adresa: Str. Muzeului nr. 97, 547025, ALBEȘTI, com. ALBEȘTI, jud. Mureș
Email: juliannaalbert@yahoo.com
Program: 9:00 - 15:00:30; luni: închis
Casa memorială cuprinde o expoziție în amintirea
marelui poet Petöfi Sándor: prima cameră expune
documente care evocă epoca poetului, a doua cameră
cuprinde documente despre viața poetului (participant
la revoluţia de la 1848 - 1849), iar în ultima cameră
sunt expuse macheta bătăliei din Albești din 31 iulie
1849, documente, poze, manuscrise.
The Memorial House contains an exhibition in the
memory of the great poet Pefõfi Sándor: the first room
contains documents about the period, the second room
contains documents about Petöfi Sándor's life (fighter
from the Revolution of 1848 - 1849) and the third room
contains a model of the fight from Albești on the 31st of July 1849, documents, pictures, manuscripts.
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ALEXANDRIA

Muzeul Județean Teleorman - ALEXANDRIA [Teleorman County Museum]
Adresa: Str. 1848 nr. 1, 140033, ALEXANDRIA, jud. Teleorman
Tel: 0247/314.761; Fax: 0247/314.761; Email:
muzjudteleorman@yahoo.com
Web: www.muzeulteleorman.ro
Program: 9:00 - 17:00; sâmbătă, duminică:
închis
Muzeul oferă expoziții permanente de
arheologie, artă și etnografie specifice zonei.
The museum shows permanent exhibitions of
archaeology, art and ethnography specific to
the area.

ANINOASA
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Dealu - ANINOASA [Dealu Orthodox
Monastery Museum Collection]

Subordonare: Complexul Mitropoliei
Adresa: 137005, ANINOASA, com. ANINOASA, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/211.880; Fax: 0245/211.880; Email: manastireadealu@yahoo.com
Web: www.manastireadealu.ro
Program: 8:00 - 14:00
Expoziție de artă medievală: obiecte de cult, icoane, carte veche. Biserica veche (monument istoric),
ctitoria lui Radu cel Mare (1495 - 1508), este una dintre cele mai frumoase biserici din zona
subcarpatică muntenească.
The exhibits include mediaeval art items: religious objects, icons, and rare books. The old church (a
historic monument), built by Prince Radu the Great (1495 - 1508), is one of the most beautiful churches
in the Wallachian Sub-Carpathian area.
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APA

Casa Memorială "Dr. Vasile Lucaciu" - APA ["Dr. Vasile Lucaciu" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: nr. 246, 447015, APA, com. APA, jud. Satu Mare
Tel: 0261/737.526; Fax: 0261/737.526
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă:
10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00;
sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
Documente și obiecte evocând
viața și activitatea memorandistului
transilvănean Vasile Lucaciu (1852
- 1922).
Documents and objects illustrating
the life and work of the
Transylvanian politician Vasile
Lucaciu (1852 - 1922).

ARACI
Casa Memorială "Romulus Cioflec" - ARACI ["Romulus Cioflec" Memorial
House]

Subordonare: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
Adresa: Str. Principala nr. 301; adresa de corespondență: Str. Gabor Aron nr. 16, Sfântu Gheorghe, jud
Covasna, 527176, ARACI, com. VÂLCELE, jud. Covasna
Tel: 0267/33.00.49; Fax: 0267/314.139;
Email: muzeu_cavruc@planet.ro
Web: www.mncr.ro
Program: marți - sâmbătă: 9:00 17:00; duminică: 10:00 - 15:00; luni:
închis
Din inițiativa și cu sprijinul societății
civile românești s-a achiziționat casa
memorială a celui care a fost
profesorul, scriitorul și publicistul
Romulus Cioflec (1882 - 1955). Casa
reușește să refacă atmosfera de
epocă din acea perioadă, în care a
trăit și a activat Romulus Cioflec.
Initiated with the help of the Romanian civil society, in 1998 the Museum of Eastern Carpathians has
bought and arranged the native house of the man who was to become the teacher, writer and journalist
Romulus Cioflec (1882 - 1955). The memorial house manage to re-build the atmosphere from the time
Romulus Cioflec activated.
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ARAD
Colecția muzeală a Mănăstirii "Sf. Simion-Stâlpnicul" - ARAD ["St. Simon"
Monastery Museum Collection]
Adresa: Str. Dunării nr. 170, 310486, ARAD, jud. Arad
Tel: 0257/244.343; 0257/271.722

0257/271.722; 0257/281.858
0257/281.904; 0257/281.856; 0257/281.904

Program: la cerere
Deţine valoroase icoane pe sticlă provenind din Făgăraș (pictate de Savu Moga), Bihor; icoane pe lemn
din secolul XVIII; iconostas din Densuș (1789); piese de mobilier bisericesc; obiecte de cult; cărți
bisericești.
Valuable icons on glass from Făgăraș (painted by Savu Moga) and Bihor; 18th century icons on wood,
iconostasis from Densuș (1789); church furniture; religious items and books.

Colecția de Istorie a Teatrului, Muzicii și Cinematografului "Iosif Sârbuț" ARAD ["Iosif Sârbuț" History of Theatre, Music and Cinema History Collection]
Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: Str. Horia nr. 10, 310131, ARAD, jud. Arad
Tel: 0257/210.015; Fax: 0257/280.114; Email:
arta@museumarad.ro, office@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro

Program: la cerere, doar pentru studiu
Colecția cuprinde peste 25.000 piese
datând din sec. XIX – XX: afișe originale în
diverse
formate,
plachete-invitații,
cataloage, cărți de teatru, reviste teatrale,
muzicale și cinematografice din Arad,
fotografii cu artiști ai teatrului și din
spectacole, partituri muzicale manuscrise
sau tipărite, diverse obiecte de recuzită
teatrală, instrumente muzicale, tablouriportrete ale unor personalități culturale
arădene, costume din spectacole, aparate
pre-cinematografice și cinematografice etc. piese adunate de colecționarul Iosif Sârbuț și donate de
către acesta muzeului în 1976.
The collection contains over 25.000 pieces, dating back to the 19th and 20th centuries: theatre posters,
invitations, catalogues, books and reviews regarding theatre, music and film, artist and stage

24

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

photographs, stage props, musical instruments, painted portraits of local artists and cultural
personalities, costumes, cinematographic devices etc. gathered by the collector Iosif Sârbuț and
donated to the museum in 1976.

Complexul Muzeal Arad - ARAD [Arad Museum Complex]
Adresa: Piața George Enescu nr. 1, 310131, ARAD, jud. Arad
Tel: 0257/281.847; Fax:
0257/280.114; Email:

office@museumarad.ro,
pr@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro

Program: 9.00 - 17.00,
luni: închis
Colecții de arheologie,
istorie, etnografie, științele
naturii,
exponate
referitoare la zona Arad:
mineralogie, floră și faună;
artă românească clasică
și contemporană; pictură
europeană din sec. XVII XX; artă decorativă; istoria teatrului: programe, afișe, fotografii, partituri (colecția Iosif Sârbuț).
The museum presents archaeological items, history items, ethnographical items; natural science
exhibits relating to the Arad area, minerals, flora and fauna specimens; classical and contemporary
Romanian art; European paintings from the 17th - 20th century; decorative art items; exhibits relating to
the history of theatre: programmes, posters, photographs, scores (the Iosif Sârbuț collection).

Muzeul de Artă - ARAD [Art Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: Str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 2 - 4, etaj II, 310022, ARAD, jud. Arad
Tel: 0257/256.503; 035-401.781; Fax: 035401.781; Email: arta@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Artă românească (lucrări de plastică
românească din sec. XIX - XX, picturi de
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu,
Corneliu Baba, Nicolae Tonitza, sculpturi de
Dimitrie Paciurea, Romulus Ladea), artă
universală din școlile italiană, franceză,
flamando-olandeză, maghiară (pictură,
tapiserie, porțelan, mobilier). A luat naștere
pe baza primei expoziții arădene de pictură,
organizată în 1913, nucleul actualei colecții
de pictură europeană.
Works of Romanian art from the 19th - 20th centuries (paintings by Theodor Aman, Nicolae Grigorescu,
Corneliu Baba, Nicolae Tonitza, sculptures by Dimitrie Paciurea, Romulus Ladea), works of European
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art belonging to the Italian, French, Flemish-Dutch and Hungarian Schools (paintings, tapestry,
porcelain, furniture). It was established on the occasion of the first painting exhibition of 1913 in Arad,
the works making up the core of the present-day European painting collection.

ARCANI
Muzeul Sătesc - ARCANI [Village Museum]

Adresa: 217025, ARCANI, com. ARCANI, jud. Gorj
Program: 9:00 - 17:00
Colecție de obiecte de uz casnic, fotografii, documente, icoane, port popular și artă medievală.
Collection of household artefacts, photographs, documents, icons, costumes, and mediaeval art items.

AREFU
Cetatea Poenari - CĂPĂȚÂNENII PĂMÂNTENI [Poenari Fortress]

Subordonare: Muzeul Municipal Curtea de Argeș
Adresa: 117042, AREFU, com. AREFU, jud. Argeș

Tel: 0248/721.446; Fax: 0248/721.446
Program: luni - vineri: 9:00 - 19:00
Cetate medievală, construită în sec. XIV și amplificată în sec. XV,
dominând Cheile Argeșului. Monument istoric.
Mediaeval fortress built in the 14th century and enlarged in the 15th
century, dominating the Argeș Pass. It is listed as a historic
monument.

ATID
Colecția muzeală sătească- ATID [Village Museum Collection]
Adresa: 537005, ATID, com. ATID, jud. Harghita

Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

AUREL VLAICU

Muzeul Memorial "Aurel Vlaicu" - AUREL VLAICU ["Aurel Vlaicu" Memorial
Museum]

Subordonare: Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Adresa: nr. 177, 335401, AUREL VLAICU, com. GEOAGIU, jud. Hunedoara
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Tel: 0254/245.413
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
(vara); 10:00 - 18:00 (iarna); luni: închis
Colecție de obiecte legate de activitatea
de aviator și inventator a lui Aurel Vlaicu
(1882 - 1913).
Collection of objects and materials
regarding the activity of the pilot and
inventor Aurel Vlaicu (1882 - 1913).

AVRAM IANCU
Muzeul Memorial "Avram Iancu" - AVRAM IANCU ["Avram Iancu" Memorial
Museum]
Adresa: Str. Incești, 517065, AVRAM IANCU, com. AVRAM IANCU, jud. Alba
Tel: 0258/786.065
Program: 9:00 - 13:00; 14:00 - 19:00
(iarna); 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 (vara);
luni: închis
Casa memorială evocă personalitatea
legendară a lui Avram Iancu (1824 - 1872),
avocat român, unul dintre conducătorii
Revoluției de la 1848 - 1849 din
Transilvania, născut la Vidra, vechiul nume
al acestei localități.
The memorial house evokes the legendary
figure of Avram Iancu (1824 - 1872),
Romanian lawyer and revolutionary, one of
the leaders of the Revolution from 1848 1849 in Transylvania, born at Vidra, the former name of the locality.
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AVRIG
Muzeul Avrig - AVRIG [Museum of Avrig]

Adresa: Str. Gh. Lazăr nr. 3, 555200, AVRIG, jud. Sibiu
Fax: 0269/524.401; Email:
muzeulavrig@yahoo.com
Web: http://www.avrig.info

Program: marți - joi: 15.00 - 17:00;
sâmbătă: 9.00 - 15:00 (și la cerere)
Clădirea muzeului are trei camere și o sală
de expoziții, construită ulterior deschiderii
muzeului. În prima încăpere este organizată
o expoziție dedicată iluministului român
Gheorghe Lazăr (1779 - 1823),
întemeietorul școlii în limba română, a doua
cameră prezintă exponate de artă populară
avrigenească, port și obiecte de industrie
casnică, iar a treia încăpere prezintă un
interior specific Avrigului. Sala de expoziții
adăpostește obiecte de sticlărie realizate la Avrig de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în zilele
noastre, iar periodic expoziția Taberei de pictură, care se organizează la Avrig la interval de doi ani,
precum și alte expoziții ocazionale (meșteșuguri tradiționale, artă populară, pictură, sticlărie artizanală).
The museum building has three rooms and an exhibition hall built after the museum had opened. The
first room presents an exhibition dedicated to the Romanian Enlightenment representative Gheorghe
Lazăr (1779 - 1823), the founder of the Romanian language school, the second room comprises Avrig
folk art exhibits, costumes and domestic industry items, and the third room shelters a typical Avrig
interior. The exhibition hall displays glassware manufactured at Avrig from the end of the 19th century to
the present day, and periodically the Painting Camp exhibition organized at Avrig every two years, as
well as other occasional exhibitions (traditional crafts, folk art, paintings, and folk glassware).
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BABADAG

B

Muzeul de Artă Orientală - BABADAG [Oriental Art Museum]

Subordonare: Muzeul de Etnografie și Artă Populară
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr. 1, 825100, BABADAG, jud. Tulcea

Tel: 0240/516.204; Email: etno@icemtl.ro
Program: marţi - duminică: 10:00 - 18:00 (mai
- noiembrie)
Geamia lui Ali-Gazi-Pașa (sfârșitul secolului al
XVIII-lea) face parte dintr-un ansamblu istoric
medieval, restaurat recent, ce găzduiește
colecții de artă orientală: obiecte de aramă,
piese vestimentare, țesături decorative.
Lăcașul atrage atenția prin minaretul său înalt
de 21 m și pridvorul monumental cu arcade.
Situată în imediata vecinatate a Geamiei AliGazi-Pașa, Casa Panaghia este construită în
stilul arhitectonic al Babadagului de altădată.
Expoziția de Artă Orientală, organizată în
Casa Panaghia, prezintă piese ce aparțin artei
populare tradiționale a turcilor și tătarilor din Dobrogea, dar și piese ce aparțin artei orientale realizată în
manufacturi și, ulterior, industrial.
Ali-Gazi-Pasha’s mosque (late 18th century) belongs to a recently restored mediaeval historical
assembly hosting Oriental art collections: copper artefacts, clothes, and decorative fabrics. Panaghia
House stands in the close vicinity of Ali-Gazi-Pasha’s mosque and is built in the architectural style of the
Babadag of yore. The Oriental art exhibition organised in Panaghia House presents pieces belonging to
the traditional folk art of the Turks and Tartars in Dobrudja, and pieces belonging to the Oriental art
made in manufactures, and later, industrially.

BACĂU

Casa Memorială "George Bacovia" - BACĂU ["George Bacovia" Memorial
House]
Subordonare: Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Adresa: Str. George Bacovia nr. 13, 600237, BACĂU, jud. Bacău
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Tel: 0234/514.324
Web:

www.muzeuldeartabacau.webgarden.ro;
www.bjbc.ro

Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă,
duminică: închis
Casa părintească în care a locuit
poetul George Bacovia (1881 - 1957)
Colecția cuprinde obiecte provenite
din donații și achiziții de la membrii
familiei poetului, printre acestea
numărându-se manuscrise și ediții ale
operei sale, documente și fotografii,
cărți, mobilier, expuse într-o ambianță
de epocă.
The native home where the poet George Bacovia lived (1881 - 1957).

Casa Memorială "Nicu Enea" - BACĂU ["Nicu Enea" Memorial House]
Subordonare: Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Adresa: Str. Nicu Enea nr. 31, 600191, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/510.470; Fax: 0234/510.470; Email:
muzeudeartabacau@yahoo.com
Web: www.muzeuldeartabacau.webgarden.ro

Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă, duminică:
închis
Colecția conține obiecte personale,
fotografii, corespondență, 60 de lucrări de
pictură și grafică ale pictorului Nicu Enea
(1897 - 1960).
The
collection
includes
personal
belongings, photographs, letters, and 60
works of painting and graphics signed by
painter Nicu Enea (1897 - 1960).
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Complexul Muzeal "Iulian Antonescu". Muzeul de Artă - BACĂU ["Iulian
Antonescu" Museum Complex. Art Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Adresa: Str. Nicolae Titulescu nr. 23, 600049, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/510.470; Fax: 0234/510.470; Email:

muzeudeartabacau@yahoo.com
Web: www.muzeuldeartabacau.wordpress.com

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul de artă deține o valoroasă colecție
de pictură și sculptură. Alături de icoanele
din sec. XVIII - XIX sunt capodopere ale
picturii de șevalet din România și peste
200 de lucrări de sculptură.
The Art Department of the museum holds a
valuable collection of paintings and
sculptures. Besides icons from the 18th 19th centuries, there are on display
masterpieces of Romanian painting and
over 200 sculptures.
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Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - BACĂU ["Iulian Antonescu" Museum
Complex]
Adresa: Str. 9 Mai nr. 7, 600037, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/512.444, 0334-101.210; Fax:
0234/512.444; Email:

muzeuistorie_bacau@yahoo.com
Web: www.muzeu-iulian-antonescu-bacau.ro

Program: marți - duminică: 09:00 - 17:00;
luni: închis
Este expusă o bogată colecție de
arheologie preistorică, material arheologic
de la Curtea Domnească din Bacău;
numismatică: tezaure monetare dacice,
romane, bizantine; istorie: documente,
bijuterii (sec. XVII - XVIII), istorie locală.
Secția de etnografie cuprinde textile de
interior (scoarțe, covoare, lăicere, cergi,
ștergare), port popular, ceramică, piese din
lemn și metal (pentru uz gospodăresc și practicarea unor meșteșuguri), precum și recuzită pentru datini
și obiceiuri specifice pentru Moldova Centrală.
There are on display archaeological artefacts from prehistory, Mediaeval finds from the Princely Court in
Bacău; numismatics: Dacian, Roman, and Byzantine coin hoards; local history: documents, jewels
(dating from the 17th - 18th centuries) and others.
The Ethnography Department presents collections representative for the ethnographic areas of the
Central Moldavian Plateau, Trotuș and Bacău: fabrics, rugs, folk costumes, and domestic artifacts.
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Galeriile ALFA - BACĂU [ALFA Galleries]
Subordonare: Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Adresa: Str. Mărășești nr. 12, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/ 510.470; Email:
muzeudeartabacau@yahoo.com

Web:

www.muzeuldeartabacau.wordpress
.com

Program: marți - duminică: 9:0017:00; luni: închis
În acest sediu Muzeul de artă
organizează expoziții temporare
cu lucrări din patrimoniul
muzeului său.
Temporary exhibitions hall.

Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" - BACĂU ["Ion Borcea"
Natural Sciences Museum Complex]
Adresa: str. Aleea Parcului 9, 600402, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/512.006; 0234/514.224; Fax:
0234/512.006; Email: muzstnatbc@yahoo.com
Web: www.adslexpress.ro
Program: 8:00 - 16:00; luni: închis
Cuprinde circa 131.000 piese din
domeniile:
ornitologie,
geobotanică,
paleontologie, geologie, herpetologie,
entomologie, acvariu.
The collection includes about 131,000
items
of
ornithology,
geobotany,
palaeontology, herpetology, entomology,
and aquarium.
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Observatorul Astronomic "V. Anestin" - BACĂU ["V. Anestin" Astronomical
Observatory]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea"
Adresa: Str. Trotuș nr. 8, 600266, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/ 513.724; Fax: 0234/ 512.006; Email:
planetariubacau@yahoo.com
Web: www.adslexpress.ro

Program: 8:00 - 16:00; luni: închis
Tema expoziției este "Universul - de la Pământ la stele". Fiecare
sală este consacrată unei subteme, după cum urmează: "Structura
materiei"; "Categorii de aștrii"; "Stelele - de la Soare la sisteme
astrale"; "Distanțe astrale. Unitatea materiei"; "Fenomene cosmice.
Astronautica"; "Astronomia în patria noastră". La ultimul etaj se află
un Planetarium.
The theme of the permanent exhibition is "The Universe - from the
Earth to the Stars". Each hall is dedicated to a special topic: "The
Universe"; "Astral Families"; "The Sun and the Moon"; "The Stars";
"Astral Evolution"; "Astronomy in Our Country". At the top floor there
is a Planetarium.

Vivariul - BACĂU [Vivarium]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea"
Adresa: Str. Popa Șapcă nr. 3, 600026, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/535.564; Fax:
023/ 535.564; Email:
muzstnabc@yahoo.com
Web: www.adslexpress.ro

Program: 8:00 - 16:00;
luni: închis
Expoziții
permanente:
păsări exotice cântătoare
și de ornament, pești
exotici și indigeni, reptile
autohtone, porumbei de
rasă, animale arboricole.
The
museum
has
permanent exhibitions of
exotic birds, exotic and
indigene fish, reptiles, pigeons, and small animals.
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Galeriile de Artă Ceramică „Anton Ciobanu” - BACĂU [“Anton Ciobanu”
Ceramic Art Galleries]
Adresa: Str. Decebal nr.1, parter, 600283, BACĂU, jud. Bacău
Program: miercuri - sâmbătă: 13:00-17:00
Colecția intitulată “Pământ, Formă,
Culoare” a ceramistului amator Anton
Ciobanu cuprinde piese din ceramică viu
colorate, create în țară și SUA.
The collection entitled “Earth, Form, Colour”
of the amateur ceramist Anton Ciobanu
comprises pottery in vivid colours, made in
this country and in the USA.
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Muzeul de Artă Contemporană "George Apostu" - BACĂU ["George Apostu"
Contemporary Art Museum]
Adresa: str. Crângului nr. 18, 600063, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/545.515; Email:

cc.apostu@gmail.com
Web: www.centrul-george-apostu.ro

Muzeul se află în cadrul Centrului de
Cultură George Apostu și deține o colecție
de picturi și sculpturi, o bibliotecă de artă
și sculpturi expuse în parc. Organizează
expoziții temporare de artă plastică,
grafică, fotografie, arte decorative și
evenimente culturale.
The museum is inside the "George
Apostu" Cultural Centre, and holds a
collection of paintings and sculptures, arts
library and open air sculptures. It organizes temporary exhibitions of paintings, sculptures, photographs
and decorative arts.

Muzeul Evreiesc "Dr. Alexandru Șafran" - BACĂU ["Dr. Alexandru Șafran"
Jewish Museum]
Adresa: Erou Gh. Rusu 2, 600037, BACĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/534.714; Fax: 0234/534.714
Program: luni-vineri: 9:00 - 14:00 (sau la
cerere)
Clădirea, datată din 1893, a fost inițial
fabrică de azimă. În timpul războiului a
funcționat aici Liceul evreiesc. Colecția
cuprinde documente, obiecte de cult, cărți
de rugăciuni și fotografii privind istoria
evreilor din Bacău.
The building, dated 1893, was an azimuth
factory. During the war here was the
Hebrew School. The collection includes
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documents, objects of worship, prayer books and photos on the history of Jews in Bacău.

BAIA DE CRIȘ

Casa-muzeu "Avram Iancu" - BAIA DE CRIȘ ["Avram Iancu" House-Museum]
Adresa: 337005, BAIA DE CRIȘ, jud. Hunedoara

Colecția cuprinde obiecte de uz gospodăresc, piese de mobilier casnic, învelitori de pat, mașină de tors,
fotografii, documente etc.
Local history collection: furniture, houseware, photos, and documents.

BAIA DE FIER

Peștera Muierii - BAIA DE FIER [Woman's Cave]

Adresa: 217030, BAIA DE FIER, com. BAIA DE FIER, jud. Gorj
Program: 9:00 - 17:00
Monument al naturii. Urmele arheologice descoperite aparțin epocilor: paleolitic, neolitic, perioada de
tranziție de la neolitic la epoca bronzului, epoca bronzului, Hallstatt, La Tène dacic, epoca medievală.
It is a natural cave inhabited by humans. The archaeological traces uncovered belong to the following
historical periods: the Palaeolithic, Neolithic, the Transition Period from the Neolithic to the Bronze Age,
the Bronze Age, Hallstatt, Dacian La Tène, the Middle Ages.

BAIA MARE
Grădina Zoologică - BAIA MARE [Zoological Garden]

Adresa: Str. Petöfi Sandor nr. 18, 430165, BAIA MARE, jud. Maramureș
Prezintă animale din fauna autohtonă și străină.
Animals from local and foreign fauna.

Muzeul de Artă "Centrul Artistic Baia Mare" - BAIA MARE ["Baia Mare Art
Centre" Fine Art Museum]
Adresa: Str. 1 Mai nr. 8, 430331, BAIA MARE, jud. Maramureș
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Tel: 0262/213.964; Email:

office@maramuresmuzeu.ro,
muzeumm@yahoo.com
Web: www.maramuresmuzeu.ro;
www.maramuresmuzeu.com

Program: 9:00 - 17:00
Muzeul funcționează în actuala clădire din
1954 și valorifică expozițional colecții de
pictură, grafică, sculptură și artă
decorativă (peste 3.300 piese), cu opere
reprezentative pentru Centrul artistic Baia
Mare, întemeiat în 1896. Expoziția
permanentă găzduiește peste 270 de
lucrări realizate în perioada 1896 - 2003.
The museum has functioned in the present location since 1954. The exhibits include old Romanian art
and fine arts collections with representative works for the Baia Mare Artistic Centre, established in 1896.
The permanent exhibition hosts over 270 works made between 1896 and 2003.

Muzeul de Etnografie și Artă Populară - BAIA MARE [Ethnographic and Folk
Art Museum]
Adresa: Str. Dealul Florilor nr. 1, 430165, BAIA MARE, jud. Maramureș
Tel: 0262/276.895; 0262/211.927; Fax: 0262/211.927; Email: office@maramuresmuzeu.ro,
muzeumm@yahoo.com

Web:

www.maramuresmuzeu.ro;
www.maramuresmuzeu.com

Program: 9:00 - 17:00
În secția pavilionară: unelte,
podoabe,
ceramică,
scoarțe, covoare, cergi,
piese de port, icoane.
Secția în aer liber, înființată
în 1975, are o suprafață de
12 ha și prezintă 50 de
monumente de arhitectură
populară: case, anexe
gospodărești,
instalații,
biserică.
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The exhibition illustrates the main and secondary traditional trades, crafts and technical installations,
folk art items: pottery, furniture, domestic utensils, folk architecture elements, costumes and interior
textiles from the four ethnographic areas of the county (Chioar, Codru, Lăpuș, Maramureș). The open
air department, established in 1984 on the Florilor Hill, stretching on six hectares, presents 50
monuments of folk architecture from Maramureş: houses, annexes, installations, and a wooden church
from Cherciş.

Muzeul de Mineralogie - BAIA MARE [Museum of Mineralogy]

Adresa: B-dul Traian nr. 8, 430211, BAIA MARE, jud. Maramureș
Tel: 0262/227.517; 0362.804.124; Fax: 0262/227.517; Email: muz.min@sintec.ro
Web: www.muzeuminbm.ro
Program: 10:00 - 17:00
Colecție de minerale (circa 16.000 eșantioane, din care sunt expuse 980) din zăcămintele de metale
neferoase din zona Munților Oaș-Gutâi-Țibleș, inclusiv flori de mină rare.
The museum holds about 16,000 samples of non-ferrous metals ores in the Oaș-Gutâi-Țibleș Mountains
area (about 980 pieces are on display), including rare mine flowers.

Muzeul Florean - BAIA MARE [Florean Museum]

Adresa: str. Victoriei, nr.146, bl.2, sc.B, Parter; CP1 1, Of. Poștal 9
430510 Baia Mare, 430061, BAIA MARE, jud. Maramureș
Email: muzeulflorean@cmc.ro, cmc@cmc.ro
Web: www.cmc.ro
Program: 10 - 18; luni: închis
Vizitatorii vor găsi picturi fascinante,
fotografii
nonconformiste,
gravuri,
sculpturi, dar și lucrări grafittii. Muzeul
Florean îmbină toate tipurile de creații
culturale, inclusiv, muzica. O activitate
foarte importanta a acestui muzeu se
axează pe promovarea tinerelor talente,
lucrările acestora fiind promovate atât în
spațiile expoziționale ale instituţiei, cât și
pe paginile web de profil.
Parcul de sculptură al muzeului este situat
în pădurea dintre Cernești și Târgu-Lăpuș.
Visitors will find fascinating paintings, unorthodox photos, engravings, sculptures, but also grafitti works.
Florean Museum combines all cultural creations, including music. An important activity of this museum
focuses on promoting young talents, as their works are promoted both in the institution's exhibition
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spaces and in the relevant web pages. The sculpture park of the museum is located in the forest
between Cerneşti and Târgu Lăpuş.

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș - BAIA MARE [Maramureș
County Museum of History and Archaeology]
Adresa: Str. Monetăriei nr. 1 - 3, 430406, BAIA MARE, jud. Maramureș
Tel: 0262/211.927; Email:

office@maramuresmuzeu.ro,
muzeumm@yahoo.com
Web: www.maramuresmuzeu.ro;
www.maramuresmuzeu.com

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
În expoziția permanentă "Comori ale
epocii bronzului din Nordul-Vestul
Transilvaniei" sunt expuse piese de
ceramică, metal, os, corn, piatră și lut ars
ce provin din săpăturile arheologice de
la: Lăpuș, Oarța de Sus, Oarța de Jos,
Suciu de Sus, și altele, precum și
depozitele de bronzuri de la Bicaz,
Bogdan Vodă, Rozavlea, Șieu etc. Alte
obiecte de patrimoniu sunt grupate în cadrul expozițiilor "Valori patrimoniale", "Istoria mineritului
maramureșean", "Ceasul și timpul", "Maramureșul sportiv-Succese și performanțe" și "Evoluția
calculatorului românesc".
The permanent exhibition "Bronze Age Treasures from North-West Transylvania" includes pottery,
metal, bone, horn, stone and clay finds from the archaeological excavations at Lăpuș, Oarța de Sus,
Oarța de Jos, Suciu de Sus, and others, as well as bronze deposits from Bicaz, Bogdan Vodă,
Rozavlea, Șieu etc. Other heritage items are presented in the exhibitions "Heritage Values",
"Maramureş Mining History", "Clock and Time", "Maramureş Sports" and "Evolution of Romanian
Computers".
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Planetariul - BAIA MARE [Planetarium]

Adresa: Str. George Coșbuc nr. 16, 430245, BAIA MARE, jud. Maramureș
Tel: 0262/275.206
Web: www.maramuresmuzeu.ro;
www.maramuresmuzeu.com

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
În cadrul Planetariului există un observator
astronomonic ce dispune de lunete și
telescoape cu ajutorul cărora se explorează
spațiul cosmic, un aparat complex de poiecție
prin care se realizează o imagine reală a
cerului, precum și un proiector pentru
explicarea fenomenelor cosmice. Dispune de
expoziția permanentă “Universul în mileniul
III“ și de colecții de timbre filatelice, circa 650
piese.
The planetarium includes an astronomical observatory with field glasses and telescopes for exploring
the cosmos, a complex projection device rendering an accurate image of the sky, as well as a projector
for explaining cosmic phenomena. It has a permanent exhibition (“Third Millenium Universe”) and about
650 stamps.
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BALDOVINEȘTI

Casa Memorială "Moș Dumitru" - BALDOVINEȘTI ["Moș Dumitru" Memorial
House]
Adresa: Calea Moș Anghel, 817201, BALDOVINEȘTI, com. VĂDENI, jud. Brăila
Tel: 0239/697.664
Reconstituirea unui interior țărănesc de
epocă de la începutul sec. XX, mobilier,
scoarțe, fotografii, cărți. În această casă
obișnuia să vină în copilărie scriitorul Panait
Istrati.
The house reconstructs the peasant interior
from the beginning of the 20th century, with
furniture, rugs, photographs, books. The
writer Panait Istrati used to come to this
house in his childhood.

BALȘ
Muzeul Județean Olt. Secția de Ceramică Populară - BALȘ [Olt County
Museum. Folk Pottery Department in Balş]
Adresa: Str. Popa Șapcă nr. 10, 235100, BALȘ, jud. Olt
Web: www.mjolt.ro
În patru săli de expunere sunt prezentate, în diversitatea tipologică și ornamentală, ceramica tradițională
din centrele de olari de pe valea Oltețului (Oboga, Româna, Corbeni).
The four exhibition halls present a wide variety of types and patterns of traditional pottery made in the
workshops on Olteț Valley (Oboga, Româna, Corbeni).

BALTA
Peștera Topolnița - BALTA [Topolnița Cave]
Adresa: 227030, BALTA, com. BALTA, jud. Mehedinți

Reprezintă o peșteră naturală, locuită parțial de om, cu altitudinea absolută de 434 m; relativă de 84 m.
Prezintă cinci deschideri și are o lungime totală de 20.500 m. Peștera este gigantică, cu o rețea de
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galerii dispusă pe patru etaje. Peștera este protejată și închisă circuitului turistic. Vizitarea se face
controlat.
It represents a natural cave, partially inhabited by humans, with the absolute altitude of 434 m; the
relative altitude of 84 m. It has five openings and has a total length of 20,500 m. The cave is huge, with
a four-storied gallery network. The cave is protected and closed for tourists. Visitation is regulated.

BARAOLT
Muzeul Depresiunii Baraolt - BARAOLT [Baraolt Area Museum]

Subordonare: Muzeul Național Secuiesc
Adresa: Str. Kossuth Lajos nr. 158, 525100, BARAOLT, jud. Covasna
Tel: 0267/377.078
Program: marți - vineri: 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00 - 16:00; luni: închis
Expoziţia prezintă evoluția breslelor, îndeletnicirile locuitorilor din Baraolt; etnografie: port popular
diferențiat în funcție de grupările etnice din zonă.
The exhibits include history items illustrating the evolution of the guilds, the trades of the Baraolt
inhabitants, as well as ethnography items: costumes illustrating the ethnic groups in the area.

BĂILE GOVORA

Muzeul de Arheologie și Artă Religioasă "Gheorghe Petre" - BĂILE GOVORA
["Gheorghe Petre" Archaeology and Religious Art Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Vâlcea
Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 102, 245200, BĂILE GOVORA, jud. Vâlcea

Tel: 0250/738.121; Fax: 0250/738.121
Web: www.muzee-valcea.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni, marți: închis
Fondul muzeistic îl constituie colecția de
arheologie, carte și artă veche
românească a preotului Gheorghe PetreGovora, care timp de peste trei decenii a
cercetat plaiurile vâlcene și a adunat un
bogat și interesant material arheologic,
numismatic, obiecte de artă și carte veche
românească. În sprijinul acestei acțiuni,
autoritățile județene și locale au pus la
dispoziția noului locaș de cultură, o casă în
centrul stațiunii. Parterul clădirii, compus
din patru camere, este rezervat arheologiei, iar etajul conține expoziția de carte veche românească,
icoane pictate pe lemn și sticlă din sec. XVII - XIX și obiecte de artă creștină. Colecția de arheologie
conține peste 4.000 de piese, începând cu perioada preglaciară reprezentată prin exponate fosile de
mamut, Ursus arctes și Ursus spaeleus din paleoliticul superior, epoca neolitică, perioada de tranziție
spre bronz, începutul și epoca bronzului clasic (exemplare de excepție ale unor vase din cultura
Verbicioara), prima și a doua epocă a fierului.
The museum heritage is represented by the Romanian Archeaology, Rare Books and Art Collection of
Priest Gheorghe Petre-Govora, who for three decades researched Vâlcea Land and gathered a rich
interesting archaeological finds, coins, art items and Romanian rare books. The local authorities made
available for the new museum a house in the centre of Govora Spa. The ground floor of the building,
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comprising four rooms, is dedicated to archaeology, and the upper floor is dedicated to the Romanian
rare book exhibition, wooden and glass icons from the 17th - 19th centuries and Christian art items. The
archaeology collection comprises over 4,000 pieces, from the pre-ice period represented by mammoth
fossils, Ursus arctes and Ursus spaeleos exhibits from the Upper Palaeolithic, the Neolithic Age, the
transition period towards the Bronze Age, the early and classic Bronze Age (exceptional samples of
Verbicioara culture vessels), the first and the second Iron Age.

BĂILE HERCULANE
Muzeul Stațiunii Băile Herculane - BĂILE HERCULANE [Herculane Spa
Museum]
Adresa: Str. Cernei nr. 6, 325200, BĂILE HERCULANE, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/560.321
Program: 10:00 - 20:00; duminică: 10:00 13:00
Aflat într-o clădire monument istoric
(Cazinoul cu Coloane, 1862, arh.
Daderer), muzeul prezintă publicului
descoperiri arheologice din zonă: piese de
ceramică romană, monede, podoabe,
altare votive, inscripții, basoreliefuri din
castrul Ad Mediam, arme și piese de
harnașament.
The historic monument building (the
Casino with Columns, 1862, by architect
Daderer) exhibits pieces of Roman pottery,
coins, ornaments, votive altars, inscriptions, bas-reliefs from the Ad Mediam camp, weapons, and
pieces of harness.
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BĂILEȘTI

Muzeul Câmpiei Băileștilor - BĂILEȘTI [Băilești Plain Museum]
Adresa: Str. Carpați nr. 64, 205100, BĂILEȘTI, jud. Dolj
Tel: 0251/312.152
Program: 10:00 - 17:00
Colecție de arheologie și
etnografie: obiecte de port
popular din Câmpia Băileștilor,
covoare, scoarțe, ceramică,
obiecte casnice.
Archaeological collection and folk
costumes from the Băilești Plain,
carpets, rugs, pottery, and
household artefacts.

BĂIȚA

Casa Memorială a poetului Ion Șiugariu - BĂIȚA [Memorial House of the Poet
Ion Șiugariu]

Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
Adresa: 437346, BĂIȚA, com. TĂUȚII - MĂGHERĂUȘ, jud. Maramureș
Tel: 0262/294.083
Web: www.maramuresmuzeu.ro; www.maramuresmuzeu.com
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Piese originale din casa părintească, fotografii, documente, manuscrise, cărți aparținând poetului - erou
Ion Șiugariu (1916 - 1945), reprezentantul de frunte al generației de intelectuali din preajma războiului,
poet și gazetar de mare talent.
The exhibits include original items from the native home, photographs, documents, manuscripts, books
belonging to the hero poet Ion Șiugariu (1916 - 1945), the outstanding representative of the wartime
generation of intellectuals, a poet and journalist of great talent.

BĂNIA

Muzeul Sătesc - BĂNIA [Village Museum]

Adresa: Casa de Cultură, 327010, BĂNIA, com. BĂNIA, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/ 24.36.11
Pot fi admirate piese de port popular cu o vechime de circa 100 ani, unelte și ustensile pentru activitățile
casnice.
The exhibits include costumes about 100 hundred years old, tools and household utensils.
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BĂRBĂTEȘTI

Muzeul Satului - BĂRBĂTEȘTI [Village Museum]
Adresa: 217055, BĂRBĂTEȘTI, jud. Gorj

Tel: 0253/270.503
Program: luni - joi: 10:00-14:00
Prezintă o bogată colecție de etnografie și
de istorie locală.
It presents a rich collection of ethnography
and local history.

BĂSEȘTI
Casa Memorială "Gheorghe Pop de Băsești" - BĂSEȘTI ["Gheorghe Pop de
Băsești" Memorial House]

Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
Adresa: nr. 124, 437030, BĂSEȘTI, com. BĂSEȘTI, jud. Maramureș
Tel: 0262/204.958 (int.20)
Web: www.maramuresmuzeu.ro;
www.maramuresmuzeu.com

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Sunt prezentate publicului piese originale
cu caracter istoric și memorial aparținând
lui Gheorghe Pop de Băsești (1835 1919), fruntaș al luptei pentru unirea
Transilvaniei cu România, președintele
Partidului Național Român și al Marii
Adunări Naționale de la Alba Iulia - 1
Decembrie 1918.
The exhibits include original historical and
memorial pieces belonging to Gheorghe
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Pop de Băsești (1835 - 1919), a well known fighter for the unification of the Transylvania with Romania,
the President of the Romanian National Party of Transylvania, and of the Great National Assembly of
Alba Iulia from the 1st of December 1918.

BÂRLAD
Grădina Zoologică - BÂRLAD [Zoological Garden]

Adresa: Parcul orășenesc, BÂRLAD, jud. Vaslui
Tel: 0235/412.952
Program: 10:00 - 19:00
Animale, păsări exotice, pești exotici, rozătoare.

The visitors can see animals, exotic birds, and fish.

Muzeul "Vasile Pârvan" - BÂRLAD ["Vasile Pârvan" Museum]
Adresa: Str. Vasile Pârvan nr. 1, 731050, BÂRLAD, jud. Vaslui
Tel: 0235/421.691; 0235/421.699; Fax:
0235/422.211; Email: muzeuvp@muzeuparvan.ro
Web: www.muzeuparvan.ro
Program: 8:00 - 16:00 (iarna), 9:00 - 17:00
(iarna)
În muzeu sunt conservate și expuse piese de
arheologie (depozit de bronzuri, artă statuară
neolitică, bijuterii din secolele III - IV),
numismatică (tezaure romane și medievale),
istorie (documente, carte, arme și accesorii din
secolele VII - VIII, piese privind personalități
bârlădene), artă (pictură, sculptură, mobilier și
tapiserii, ceramică, porțelan, sticlă, bijuterii din
secolele XVII - XVIII).
The museum has collections of archaeology: bronze finds storeroom, Neolithic statuary art items, jewels
from the 3rd - 4th centuries; Roman coins; history: weapons and accessories from the 7th - 8th
centuries, items regarding some Bârlad personalities; art items: paintings, sculptures, pieces of furniture
and tapestry from the 17th - 18th centuries.
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BÂRSANA

Muzeul de icoane și carte veche "Episcopul Gavril de Bârsana" - BÂRSANA
["Bishop Gavril de Bârsana" Museum of Icons and Rare Books]

Adresa: 437035, BÂRSANA, com. BÂRSANA, jud. Maramureș
Tel: 026/331.101; Email: paisie@manastireabarsana.ro; paisie_cinar@yahoo.com
Web: www.manastireabarsana.ro
Program: la cerere
Muzeul este amplasat în partea de sud-est a incintei mănăstirii, în imediata vecinătate a turnuluiclopotniță. Spațiile de expunere pentru icoane și vitrine cu cărți vechi se află la parter, iar la etaj sunt
găzduite exponate cu caracter etnografic.
The museum is located in the south-east precinct of the monastery, near the bell tower. Display rooms
for icons and display windows for old books are on the ground floor, and upstairs there are the
ethnographic exhibits.

BECHET

Muzeul Sătesc - BECHET [Village Museum]

Adresa: 207060, BECHET, com. BECHET, jud. Dolj
Program: la cerere
Expune obiecte etnografice, de istorie și artă plastică. Cuprinde șapte săli expoziție, având ca tematică
istorie, țesături, fierărie, păstorit.
The exhibits illustrate the local history and ethnography, as well as fine arts.

BEIUȘ

Muzeul Municipal Beiuș - BEIUȘ [Beiuș City Museum]
Adresa: Piața Samuil Vulcan nr. 1, 415200, BEIUȘ, jud. Bihor
Tel: 0259/322.247; Fax: 0259/322.247; Email:
muzeu.beius@yahoo.com

Program: temporar închis
Muzeul este reprezentativ pentru zona Beiuș - Vașcău.
În prezent are o secție de etnografie cu tematică de
bază meșteșugurile populare, o secție de istorie, și
două săli de expoziții temporare. Dominanta colecției
este etnografia și arta populară (aproximativ 3.000 de
piese).
History and ethnography museum representative for
the Beiuș - Vașcău area. At present it has an
ethnography department displaying "folk crafts" items,
a history department, and two temporary exhibitions
halls. Most of the collection is made up of ethnography
and folk art exhibits (about 3,000 items).

BELIU

Colecția muzeală Beliu - BELIU [Museum Collection]

Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 317040, BELIU, com. BELIU, jud. Arad
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Tel: 0257/322.239
Program: la cerere
Colecția expune piese de etnografie (ceramică, textile, costume, obiecte din lemn, vase din semicristal
ale glăjăriei din Beliu, documentată din 1611), descoperiri arheologice, istorie locală (obiecte aparținând
manufacturii de sticlă din Beliu, din sec. XVIII - XIX, documente etc.), o colecție de științele naturii
(scoici, păsări, minerale și roci, părți dintr-un schelet de urs al peșterilor).
The collection presents items of ethnography (pottery, textiles, costumes, woodwork, semi-crystal pots
from the Beliu glasswork-shop, established in 1611); archaeological finds; historical items pertaining to
the Beliu glassworks; documents; natural sciences collection (shells, birds, minerals and rocks, parts of
a skeleton of a cave bear, Ursus speleus).

BEREȘTI
Colecția muzeală a Bisericii Ortodoxe "Sf. Nicolae" - BEREȘTI ["St. Nicholas"
Orthodox Church Museum Collection]

Adresa: 807035, BEREȘTI, jud. Galați
Program: deschis permanent
Clădirea este de mici dimensiuni, fiind prima biserică a satului Meria. Este construită din bârne împletite
și lut, pe o bază de piatră. Până în anul 1956 s-a slujit neîntrerupt în această biserică. Biserica veche a
parohiei adăpostește o colecție de icoane pe lemn, cărţi, obiecte de cult și litografii din sec. XVII - XIX.
The building is small, as it is the first church of the Meria village. It is built of beams and clay, on a stone
foundation. Until 1956 mass was held regularly in this church. The old parish church shelters a
collection of wooden icons, books, cult objects and lithographs from the 17th - 19th centuries.

BEREVOEȘTI
Colecția de Artă Plastică "Mihai Tican-Rumano" - BEREVOEȘTI ["Mihai TicanRumano" Fine Art Collection]
Adresa: 14414, BEREVOEȘTI, com. BEREVOEȘTI, jud. Argeș

Web: http://mtr.ong.ro
Program: luni, marți, joi: 8:00 - 16:00: miercuri, vineri: 12:00 - 18:00
Colecția prezintă obiecte de artă (pictură de ulei, gravuri, acuarelă, cărbune, tuș etc.) donate de către
scriitorul şi călătorul Mihai Tican-Rumano (1895 - 1967).
The collection presents works of art (oil paintings, etchings, watercolor, charcoal, ink, etc.) donated by
the writer and traveller Michael Tican-Rumano (1895 - 1967).

BEZDEAD
Punct Muzeal - BEZDEAD [Village Museum]

Adresa: în cadrul Căminului cultural, 137035, BEZDEAD, com. BEZDEAD, jud. Dâmbovița
Expune obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.
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BICAZ

Muzeul de Istorie și Etnografie - BICAZ [History and Ethnography Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Barajului nr. 3, 615100, BICAZ, jud. Neamț
Tel: 0233/671.201; Email:

muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Program: 9:00 - 17:00
Colecția ilustrează locuirea Văii Bistriței,
din paleolitic până în prezent, și, din 1992,
s-a îmbogățit cu o expoziție etnografică
(unelte pentru pădurărit și plutărit, costume
naționale).
The collection illustrates the history of the
Bistrița Valley, from the Palaeolithic to the
present day, and, in 1992 it was enriched
with an ethnographic exhibition (foresting
and rafting, national costumes).

BICAZU ARDELEAN
Colecția de Etnografie și Artă Populară - BICAZU ARDELEAN [Ethnographic
and Folk Art Museum]
Adresa: 617065, BICAZU ARDELEAN, com. BICAZU ARDELEAN, jud. Neamț
Web: www.neamt.ro
Colecţia a fost adunată prin grija regretatului profesor Barna şi oferă o imagine vie a tradiţiilor şi
obiceiurilor din Valea Bicazului.
The collection was gathered by the former teacher Barna and gives a vivid image of the traditions and
customs of the Bicaz Valley.
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BIERTAN

Colecția Bisericii Evanghelice Biertan - BIERTAN [Collection of the Evangelical
Church of Biertan]
Adresa: 557045, BIERTAN, com. BIERTAN, jud. Sibiu
Program: 2 aprilie - 31 octombrie, zilnic
intre orele 10:00 - 19:00
Colecția cuprinde un altar poliptic, strane,
amvon, covoare orientale și lapidariu cu
pietre funerare ale episcopilor luterani,
precum și documente, carte veche,
obiecte de artă decorativă din sec. XVI XVII.
The collection includes poliptycal altar,
church furniture, Oriental carpets, funerary
tombs of the Lutheran bishops as well as
documents, rare books, decorative objects
from the 16th - 17th centuries.

BILCA
Casa-muzeu "George Muntean" - BILCA ["George Muntean" House Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Nr. 1128, 727030, BILCA, com. BILCA, jud. Suceava
Tel: 021-2521545, 0721429249 şi 0742549732
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Casa-muzeu din Bilca este reprezentativă pentru zona etnografică Rădăuți. Interiorul cu două camere
este tradiţional: mobilier din lemn, scoarțe, lăicere, grindărașe, obiecte din lemn și ceramică, de uz
casnic etc. Gospodăria Bilca este completată cu șura și grajdul amenajate cu piese din inventarul
gospodăresc.
Casa a fost donată de către scriitorii Adela Popescu şi George Muntean Complexului Muzeal Bucovina,
întemeind totodată prima secţiune masonică muzeală rurală din România contemporană. Probabil că
este şi prima în lume cu un asemenea profil. George Muntean (decedat în 2004) a fost membru al lojei
masonice Bucovina. Iniţiatorii au gândit punctul muzeistic din Bucovina şi ca un elogiu adus masonilor
ţărani români, în frunte cu Horea.
Tot in Bilca se află Casa Memorială Traian Brăileanu (sociolog, profesor universitar, ministru în guvernul
Averescu).
Bilca Museum House, in the ethnographic zone of Rădăuți, is representative for the settlements in the
area. The interiors are furnished with traditional furniture, rugs, woollen-cloth, woollen, hemp and cotton
cloth decorating the hanging round beam), wooden and pottery household items. The Bilca homestead
also includes the shed and stables which are fitted with household artefacts. The house was donated by
wirters Adela Popescu and George Muntean, being also the first museum dedicated to rural masonic
movement. In Bilca there is also the Memorial House of Traian Brăileanu (sociologist, university
professor and politician).
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BIRCHIȘ

Colecția muzeală Birchiș - BIRCHIȘ [Birchiș Museum Collection]
Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 317050, BIRCHIȘ, com. BIRCHIȘ, jud. Arad
Tel: 0257/557.202
Program: la cerere
Colecție de etnografie și de artă populară: costume, țesături, icoane, ceramică.

Local ethnographic and folk art collection of folk costumes, fabrics, icons, and pottery.

BISERICANI

Colecția muzeală sătească - BISERICANI [Village Museum Collection]
Adresa: 537166, BISERICANI, com. LUPENI, jud. Harghita
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

BISTRIȚA, jud. BISTRIŢA NĂSĂUD
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - BISTRIȚA [Bistrița-Năsăud Museum
Complex]
Adresa: Str. General Grigore Bălan nr. 19, 420016, BISTRIȚA, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0263/211.063; Fax: 0263/230.046;
Email:
muzeuljudetean@adslexpress.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00
- 17:00(iarna); luni: închis
Muzeul va fi redeschis în fosta
cazarmă a Regimentului 63
Infanterie. Muzeul deţine colecții:
etnografie - artă populară, științele
naturii, artă plastică, colecția de
gravură, istorie, arheologie.
Currently the museum is housed in
the building of the former barracks
of the 63rd Infantry Regiment,
dating from 1898. The museum owns collections of ethnography and folk art, natural sciences, fine arts,
etchings collection, history, and archaeology.
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BISTRIȚA, jud. NEAMŢ

Colecția muzeală a Mănăstirii Bistrița (județ Neamț) - BISTRIȚA [Bistriţa
Monastery Museum Collection]

Adresa: 617508, BISTRIȚA, com. VIIȘOARA, jud. Neamț
Tel: 0233/241.091; Fax: 0233/241.790
Program: 9:00 - 18:00
Se poate vizita o expoziție de artă religioasă, tipărituri, manuscrise, obiecte arheologice.
It presents religious art exhibition, prints, manuscripts, and archaeological finds.

BISTRIȚA, jud. VÂLCEA
Colecția muzeală a Mănăstirii
Arnota - BISTRIȚA [Arnota
Monastery Museum Collection]

Adresa: 247116, BISTRIȚA, com.
COSTEȘTI, jud. Vâlcea

Program: la cerere
Ctitorie din anii 1633 - 1636 a domnitorului
Matei Basarab. Colecția muzeală cuprinde
icoane de lemn (sec. XVII - XIX), veșminte
monahale, argintărie și mobilier de cult,
documente, carte veche. Reprezentative
sunt “Pravila de la Govora“ și “Îndreptarea
legii“, tipărite în vremea domniei ctitorului.
It dates to 1633 - 1636 and was raised by
Prince Matei Basarab. The museum
collection includes wooden icons (17th 19th centuries), monk's garbs, silverware
and religious furniture, documents, and
rare books. It is worth mentioning the
“Code of Laws of Govora“ and
“Straightening the Law“, printed during the
builder's reign.

Colecția muzeală a Mănăstirii Bistrița (județ Vâlcea) - BISTRIȚA [Bistriţa
Monastery Museum Collection]

Adresa: 247116, BISTRIȚA, com. COSTEȘTI, jud. Vâlcea
Tel: 0250/863.327
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Program: 9:00 - 18:00
Colecția muzeală a mănăstirii Bistrița, construită între anii 1491 - 1494, include obiecte de artă
religioasă.
The Bistrița monastery museum exhibits include religious objects. The monstery was built in the years
1491 - 1494.

BLAJ
Muzeul de Istorie "Augustin Bunea" - BLAJ ["Augustin Bunea" History
Museum]
Adresa: 515400, BLAJ, jud. Alba
Tel: 0258/711.111; Fax: 0258/710.014
Program: închis pentru reamenajarea unui spațiu nou
Deține colecții de istorie, carte veche și arheologie.

The exhibits include history items, rare books and archaeological finds.

BODROGU NOU
Colecția muzeală a Mănăstirii "Adormirea Maicii Domnului" Hodoș - BODROGU
NOU ["Dormition of the Mother of God" Hodoș Monastery Museum Collection]

Adresa: 317126, BODROGU NOU, com. PECICA, jud. Arad
Tel: 0257/281.858
Program: la cerere
Complex monastic din secolele XIV - XV, cu modificări în secolul al XVIII-lea. Deţine obiecte de cult
(sec. XVI - XIX), icoane pe lemn (sec. XVIII - XIX), carte veche, manuscrise, material arheologic.
It is a monastic complex dating from the 14th - 15th centuries, modified in the 18th century. The exhibits
include 16th - 19th centuries religious artefacts, wooden icons from the 18th - 19th centuries, rare
books, manuscripts, archaeological material.

BOGDANA
Muzeul Memorial "Liviu Rebreanu" - BOGDANA ["Liviu Rebreanu" Memorial
Museum]
Adresa: 147020, BOGDANA, com. BOGDANA, jud. Teleorman
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Expune obiecte, documente și fotografii
privind viața și activitatea scriitorului Liviu
Rebreanu și a celorlalți scriitori din familia
sa.
Collection of objects, documents and
photographs regarding the life and activity
of the writer Liviu Rebreanu and of other
writers from his family.

Muzeul Memorial "Mihai Rădoi" - BOGDANA ["Mihai Rădoi" Memorial Museum]
Adresa: 147020, BOGDANA, com. BOGDANA, jud. Teleorman
Program: la cerere
Expune obiecte, documente și
fotografii privind viața și activitatea
scriitorului-erou Mihail Rădoi, căzut
în Primul Război Mondial, dar și
obiecte privind istoria și etnografia
locală.
Collection of objects, documents
and photographs regarding the life
and activity of the writer and war
hero Mihail Rădoi, who died in the
World War I, as well as objects
regarding local history and folk
culture.
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BOGDAND
Muzeul Etnografic Maghiar "Sipos Lászlo"- BOGDAND ["Sipos Lászlo" Magyar
Ethnographic Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: nr. 85, 447060, BOGDAND, com. BOGDAND, jud. Satu Mare
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00
- 14:00 (iarna); luni: închis
Casa care adăpostește muzeul a fost
construită în jurul anilor 1880 - 1885 de
meșteri populari din Cristur, județul Sălaj,
și este compusă din două camere dispuse
de o parte și de alta a tindei. Pot fi
admirate piese de mobilier, ceramică
utilitară și decorativă, textile, costume
populare, obiecte de uz casnic și unelte
utilizate în industria casnică textilă.
The museum house was built by 1880 1885 by folk craftsmen from Cristur, Sălaj
county, and is made up of two rooms set on both sides of the entry hall. The visitors can admire pieces
of furniture, utilitarian and decorative pottery, textiles, costumes, household artefacts and tools used in
the textile domestic industry.

BOIAN
Muzeu Sătesc - BOIAN [Village Museum]

Adresa: 557031, BOIAN, com. BAZNA, jud. Sibiu
Tel: 0269/850.102; Fax: 0269/850.050; Email: baznaprimaria@yahoo.com
Web: www.comunabazna.ro
Program: marți, joi, sâmbătă: 15:00 - 17:00
Colecția de etnografie și meșteșuguri locale include obiecte vechi din gospodăria localnicilor: jug pentru
căruț cu boi, botnițe, chicioroange, curcubetă pentru tras vinul, credent, unelte de prelucrat cânepă,
costume populare, perne și covoare cusute, oale, căni și farfurii din lut, obiecte gospodărești.
The collection comprises old objects pertaining to the homesteads of the locals: yoke for oxen driven
cart, muzzles, "chicioroange", gourd for pulling wine, "credent", hemp processing tools, costumes,
embroidered pillows and rugs, pottery, clay cups and plates, household objects.
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BORZEȘTI

Muzeul de Cultură și Artă Religioasă - BORZEȘTI [Religious Art and Culture
Museum]
Adresa: Calea Mărășești, 601001, BORZEȘTI, com. ONEȘTI, jud. Bacău
Tel: 0234/321.112
Program: 8:00 - 18:00 (iarna); 8:00 - 16:00
(iarna)
Expune circa 220 obiecte de patrimoniu
din sec. XVII - XX.
Exhibition of the about 220 heritage items
from the 17th - 20th centuries.

BOTOȘANA
Muzeul Sătesc - BOTOȘANA [Village Museum]

Adresa: 727050, BOTOȘANA, com. BOTOȘANA, jud. Suceava
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
Artă populară din zonă, țesături de port, ceramică.
The exhibits illustrate the local folk art, costumes, pottery.
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BOTOȘANI

Casa Memorială "Nicolae Iorga" - BOTOȘANI ["Nicolae Iorga" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 14, 710212, BOTOȘANI, jud. Botoșani
Tel: 0231/586.400
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Casa memorială dedicată familiei istoricului Nicolae Iorga (1871 1940). În această casă - din mahalaua supranumită bariera Curtești
și renumită pentru bogăția vegetală - a locuit Nicolae Iorga cu
mama sa, văduva Zulnia Iorga și fratele mai mic, George, în
perioada 1876 - 1880. Prin reconstituirea de epocă - realizată în
1990 - s-a imaginat interiorul locuinței unei familii cu un venit
modest, dar cu un trecut prosper, când s-au acumulat bunuri de
valoare, provenite din agoniseală proprie sau moștenite.
The memorial house is dedicated to the Romanian historian Nicolae
Iorga (1871 - 1940). In this house (reconstructed in 1990) Nicolae
Iorga lived with his widow mother Zulnia and his younger brother
George during 1876 - 1880. We can see the interior of a typical low
revenue family having a prosperous past, when valuable properties were gathered.

Galeriile de Artă Plastică "Ștefan Luchian" - BOTOȘANI ["Ștefan Luchian" Fine
Arts Gallery]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: Piața Revoluției nr. 3, 710236, BOTOȘANI, jud. Botoșani
Tel: 0231/514.197
Program: 9:00 - 17:00; sâmbătă: închis
Expoziții temporale, muzeale sau personale de artă plastică și decorativă.

The Gallery houses thematic exhibitions of museum or personal fine arts and decorative arts, on a
temporary basis.

Muzeul de Etnografie - BOTOȘANI [Ethnography Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: 710221, BOTOȘANI, jud. Botoșani
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Email: muzeubt@botosani.rdsnet.ro
Program: temporar închis
Colecțiile cuprind obiecte din
zona etnografică Botoșani privind
ocupațiile (agricultură, creșterea
animalelor, vânătoare, pescuit,
albinărit)
și
meșteșugurile
tradiționale (olărit), port popular
de pe teritoriul județului și
obiceiuri, expuse în nouă săli.
Muzeul mai deține și o colecție
donată de Maria și Nicolae
Zahacinschi, care cuprinde piese
de port popular, ștergare,
ceramică, ouă încondeiate din
alte zone etnografice ale României.
The collections include artefacts from the Botoșani ethnographic area, relating to trades (agriculture,
animal breeding, hunting, fishing, bee keeping) and traditional crafts (pottery), folk costumes from the
territory of the county and folk customs. The museum also owns a collection donated by Maria and
Nicolae Zahacinschi comprising folk costumes, towels, pottery, dyed eggs from other ethnographic
areas of Romania.

Muzeul Județean Botoșani - BOTOȘANI [Botoșani County Museum]
Adresa: Str. Unirii nr. 15, 710221, BOTOȘANI, jud. Botoșani
Tel: 0231/513.446; Fax:
0231/536.989; Email:

istorie@muzeubt.ro
Web: www.muzeubt.hhe.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Colecție de istorie și arheologie,
etnografie și artă plastică. Se
remarcă piese din paleolitic, vase
pictate cucuteniene, podoabe
dacice și din perioada migrațiilor,
tezaure monetare.
Collections of history and
archaeology, ethnography and fine
arts. We mention Palaeolithic
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pieces, Cucuteni painted pottery, Dacian and Migrations Period jewelry, and coin hoards.

BRAD, jud. BACĂU

Expoziția Foto-documentară "Ion Ionescu de la Brad" - BRAD ["Ion Ionescu de
la Brad" Documentary Exhibition]

Adresa: 607346, BRAD, com. NEGRI, jud. Bacău
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Fotografii și copii după documente privind viața și activitatea marelui savant Ion Ionescu de la Brad
(1818 - 1891).
The collection contains photographs, copies of documents concerning the life and activity of the great
scientist Ion Ionescu de la Brad (1818 - 1891).

BRAD, jud. HUNEDOARA
Muzeul Aurului - BRAD [Museum of Gold]

Adresa: Str. Independenței nr. 2, 335200, BRAD, jud. Hunedoara
Tel: 0254/711.982
Program: închis, sediul muzeului în litigiu
Colecția - formată din obiecte din aur nativ,
lămpi, opaițe, flori de mină, unelte - are
peste 2000 de piese, din care 20 au o
valoare excepțională.
The exhibits include documents illustrating
the history of mining in the area: native
gold exhibits (over 2000 gold samples, 20
of exceptional value), lamps, mine flowers,
and tools.
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Muzeul de Etnografie și Artă Populară Zărăndeană - BRAD [Zarand
Ethnographic and Folk Art Museum]

Subordonare: Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Adresa: Str. Cloșca nr. 2, 335200, BRAD, jud. Hunedoara
Tel: 0254/616.750
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 - 18:00 (iarna); luni: închis
Colecție de obiecte etnografice din zona Zarandului și o casă tradițională amplasată în curtea muzeului.
Collection of ethnographic objects from Zarand area and a traditional house in the courtyard of the
museum.

BRAN
Castelul Bran - BRAN [Bran Castle]
Adresa: Str. Traian Moșoiu nr. 495 - 498, 507025, BRAN, com. BRAN, jud. Brașov
Tel: 0268/238.333; 0268/283.332; Fax:
0268/475.607; Email: office@bran-castle.com
contact@muzeul-bran.ro

Web: www.brancastlemuseum.ro
Program: luni: 12:00 - 18:00; marți - duminică:
9:00 - 18:00 (vara), 9:00 - 16:00 (iarna)
Castelul Bran (datat 1377) a fost retrocedat lui
Dominic de Habsburg, care l-a moștenit de la
bunica lui, Principesa Ileana a României.
Domeniul Bran cuprinde Castelul Bran, Casa
de Ceai Regina Maria, Casa Administratorului
și Casa Principesa Ileana. Muzeul privat a fost
reamenajat cu piese de mobilier și obiecte
aduse din anticariate europene și din colecțiile
personale ale familiei de Habsburg.
Bran Castle (dated 1377) was returned to Dominic of Habsburg, who inherited from his grandmother,
Princess Ileana of Romania. Bran estate includes Bran Castle, Queen Mary Tea House, Administrator’s
House and Princess Ileana House. The private museum was refurbished with furniture and objects
brought from European antique shops and personal collections of the Habsburg family.
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Muzeul Satului Brănean - BRAN [Village Museum of the Bran Area]

Subordonare: Muzeul Vămii Medievale
Adresa: 507025, BRAN, com. BRAN, jud. Brașov
Program: luni - duminică: 09:00 – 18:00 (16
aprilie – 14 octombrie)
Muzeul Satului Brănean, organizat în anul
1962, în parcul din vecinătatea castelului,
reliefează evoluția arhitecturii populare
tradiționale din satele zonei Bran, în raport cu
ocupațiile de bază, creșterea vitelor și lucrul la
pădure, împletite cu agricultura, industria
casnică de prelucrare a lânii și meșteșugurile
legate de prelucrarea lemnului. Ansamblul
cuprinde 18 monumente de arhitectură
populară.
The open air museum near the Castle of Bran
presents 18 typical traditional buildings from
the Bran area.

Muzeul Vămii Medievale - BRAN [Mediaeval Customs Museum]
Adresa: 507025, BRAN, com. BRAN, jud. Brașov
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Program: luni - duminică: 09:00 – 18:00
(16 aprilie – 14 octombrie)
Casa Vămii, monument istoric și de artă
situat la poalele castelului Bran, este un
complex arhitectural compus din mai multe
clădiri. Muzeul expune - în nouă încăperi obiectele de patrimoniu deținute de
Castelul Bran, înainte de retrocedarea din
primăvara anului 2009. Colecția Castelului
Bran deținea peste 6.000 de piese din
perioada 1290 - 1930, iar în noua locație
sunt prezentate doar câteva sute de
obiecte de artă decorativă (mobilier,
ceramică, argintărie, covoare) și artă
plastică (sculptură și pictură pe lemn).
The Custom House, historic monument near the Bran Castle, displays part of the collections of the Bran
castle decorative art (furniture, pottery, silverware, carpets), fine arts (sculpture and wooden painting).

BRAȘOV

Casa Parohială Evanghelică. Colecția muzeală de argintărie - BRAȘOV
[Evangelical Parish House. Silverware Museum Collection]
Adresa: Curtea Honterus nr. 2, 500025, BRAȘOV, jud. Brașov
Email: schwarze.kirche@brasovia.ro
Web: www.honterusgemeinde.ro
Program: 10:00 - 17:00 (vara); 10:00 15:30 (iarna)
Argintărie de cult care a aparţinut
comunităţii Bisericii Negre din Braşov.
Clădirea reprezintă un edificiu gotic târziu,
reconstruit și modificat în secolul al XVIIIlea.
Church silverware which belonged to the
community of the Black Church of Braşov.
The building is in late Gothic style, rebuilt
and modified in the 18th century.
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Grădina Zoologică - BRAȘOV [Zoological Garden]
Adresa: Str. Brazilor nr. 1, 500313, BRAȘOV, jud. Brașov
Tel: 0268/337.787; Fax: 0268/337.787; Email:
gradinazoobv@yahoo.com,
contact@zoobrasov.ro

Program: 8:00 - 17:00 (vara), 8:00 - 20:00
(iarna)
Prezintă animale din fauna autohtonă și
străină.
Animals from local and foreign fauna.

Casa Memorială "Ștefan Baciu" - BRAȘOV ["Ștefan Baciu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul "Casa Mureșenilor"
Adresa: str. Dr. Gheorghe Baiulescu nr. 9, 500107, BRAȘOV, jud. Brașov
Tel: 0268/511.493; Fax: 0368/477.864; Email:
casa_stefanbaciu@yahoo.com
Web: www.muzeulmuresenilor.ro/baciu.htm

Program: marți - vineri: 09:00 - 17:00;
sâmbată - duminică: 10:00 - 17:00
Casa "Ștefan Baciu" este primul muzeu
dedicat unui român din diaspora, Ștefan
Baciu (n. Brașov, 1918 – d. 1993,
Honolulu), poet, eseist, memorialist,
ziarist, critic de artă, traducător, diplomat,
profesor universitar.
"Ștefan Baciu" Memorial House is the first
museum dedicated to a Romanian exile
personality: Ștefan Baciu (b. Brașov, 1918
– d. 1993, Honolulu - Hawaii) - poet, essayist and memoirs writer, journalist, art critic, translator,
diplomat, and university professor.
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Muzeul "Casa Mureșenilor" - BRAȘOV ["Mureșianu's House" Museum]
Adresa: Piața Sfatului nr. 25, 500025, BRAȘOV, jud. Brașov
Tel: 0268/477.864; Fax: 0268/477.864; Email: casa_muresenilor@yahoo.com
Web: www.muzeulmuresenilor.ro; Blog: http://muzeulmuresenilor.ro/blog/
Program: marți - vineri: 09:00 - 17:00; sâmbată - duminică: 10 - 17
Casa Mureșenilor, o clădire construită în secolul al XV-lea în stil
neoclasic, declarată monument istoric, s-a înființat în anul 1968, ca
urmare a donației făcute de urmașii familiei Mureșianu și conține o
foarte valoroasă colecție de mobilier, pictură, sculptură și o arhivă
numărând peste 25.000 de documente.
"Mureșianu's House" was set up in 1968 as a result of the donation
from the Mureșianu family descendants. In this way they filled out Iacob
Mureşianu`s cultural will, giving the Romanian state the necessary
space, a very valuable collection of furniture, paintings, sculptures and
especially an inestimable cultural archive, counting over 25,000
documents. The museum is dedicated to the memory of several
members of this family with great cultural and political merits in their time.

Muzeul "Prima Școală Românească" - BRAȘOV ["The First Romanian School"
Museum]
Adresa: Piața Unirii nr. 2 - 3, 500123, BRAȘOV, jud. Brașov
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Tel: 0269/511.411; Fax: 0269/511.411
Program: 9:00 - 17:00
Carte veche: tipărituri coresiene, manuscrise (românești, grecești și
slavone); istorie: cataloage din sec. XVIII ale bisericii "Sf. Nicolae",
documente originale ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, artă
medievală și bisericească, hrisoave domnești (80 documente),
tipăriturile veacului XVIII (“Biblia de la București“, “Îndreptarea Legii“
- Târgoviște, “Cazania lui Varlaam“, “Evanghelia de la Govora“,
“Mineiele de la Râmnic“ etc.).
The exhibits include collections of rare books: Coresi prints,
manuscripts (Romanian, Slavonic and Greek); history items:
catalogues from the 18th century of St. Nicholas’ Church, original
documents of the Wallachian Prince Constantine Brancovan,
mediaeval and ecclesiastical art, princely documents (80
documents), 18th century prints (the “Bible of Bucharest“,“Straightening the Law“ - Târgoviște, “The
Homiliary of Varlaam“, the “Gospel of Govora“, the ‘Mineie’ of Râmnic, etc.).

Muzeul de Artă - BRAȘOV [Art Museum]

Adresa: B-dul Eroilor nr. 21, 500030, BRAȘOV, jud. Brașov
Tel: 0268/477.286; 0268/409.049; Fax:
0268/475.172; Email:
contact@muzeulartabv.ro
Web: www.muzeulartabv.ro

Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Muzeul deține colecții de artă
românească: pictură pe lemn și sticlă,
portrete de epocă, opere din secolul al
XIX-lea (Gheorghe Tattarescu, Theodor
Aman, Sava Henția, Constantin Lecca,
Nicolae Grigorescu), lucrări de Ioan
Andreescu, sculpturi de Cornel Medrea,
Ion Jalea, Ion Irimescu, Dimitrie
Paciurea; artă decorativă.
There are on display Romanian fine arts: paintings on wood and glass, period portraits, works from the
19th century (Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Sava Henția, Constantin Lecca, Nicolae
Grigorescu), works by Ioan Andreescu, sculptures by Cornel Medrea, Ion Jalea, Ion Irimescu, Dimitrie
Paciurea; decorative art.
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Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului - BRAȘOV [Museum of Braşov Urban
Civilisation]
Subordonare: Muzeul de Etnografie
Adresa: Piața Sfatului nr. 15, 500031, BRAȘOV, jud. Brașov
Fax: 0268/475.562; Email:
muzeu@etnobrasov.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00
- 17:00 (iarna); luni: închis
Clădirea, monument istoric, este
reprezentativă pentru tipologia
spațiilor comerciale, publice și
private din orașele transilvane între
sec. XVI - XIX. Muzeul ilustrează
următoarele teme: lapidariu, pivniță
cu mărfuri (sec. XVII - XVIII), han
brașovean (sec. XVIII), cameră
copil (secolul al XIX-lea), cameră
de patrician, atelier de modistă,
atelier de broderie (secolul al XIXlea), atelier de fotograf (secolul al XIX-lea).
The building, a historic monument, is representative for the typology of the public and private
commercial spaces, in Transylvanian towns between the 16th and 19th centuries. It will illustrate the
following themes: lapidarium, cellar with merchandise (the 17th – 18th centuries), Braşov inn (the 18th
century), child's room (the 19th century), Patrician room, milliner’s shop, embroidery shop (the 19th
century), photographer workshop (the 19th century).

Muzeul de Etnografie - BRAȘOV [Ethnographic Museum]
Adresa: B-dul Eroilor nr. 21A, 500030, BRAȘOV, jud. Brașov
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Tel: 0268/476.243; 0268/475.562; Fax:
0268/475.562; Email: muzeu@etnobrasov.ro
Web: www.etnobrasov.ro;
www.cimec.ro/a_muzee.htm

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni: închis
Etnografie și artă populară: ceramică,
sticlărie de sec. XVIII - XIX, port popular și
textile, ouă încondeiate, icoane pe sticlă,
metal, piele, os; fond documentar.
Patrimoniul cuprinde un număr de circa
13.600 obiecte datate între sec. XVII - XX
reprezentând
următoarele
zone
etnografice: Țara Bârsei, Bran, Rupea,
Țara Făgărașului, Valea Hârtibaciului.
Exhibiting pieces of ethnography and folk art, pottery, glassware from the 18th - 19th centuries, folk
costumes and textiles, painted eggs, glass, metal, leather, bone icons. The collection comprises 13,600
items dating from the 17th - 20th centuries representing the following ethnographic areas: Bârsa
Country, Bran, Rupea, Făgăraș Country, the Hârtibaciu Valley.

Bastionul Țesătorilor - BRAȘOV [Weavers' Bastion]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie
Adresa: Str. George Coșbuc nr. 9, 500015, BRAȘOV, jud. Brașov
Tel: 0268/472.368
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Bastionul Țesătorilor este cel mai bine
păstrat și cel mai spectaculos din
ansamblul de fortificații ale Brașovului
medieval. Sunt expuse piese de
arheologie și istorie: arme, unelte și
obiecte ce au aparținut diferitelor bresle,
ilustrând evoluția Brașovului și a
fortificațiilor din Țara Bârsei.
It was established in one of the bastions of
the Brașov Fortress - the Weavers' Bastion
- built in the 16th century, a historic
monument. There are on display
archaeology and history artefacts (weapons, tools and artefacts from various guilds), illustrating the
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evolution of the city of Brașov and of the Bârsa Country fortifications.

Muzeul Județean de Istorie - BRAȘOV [County History Museum]

Adresa: Piața Sfatului nr. 30; adresa de corespondență: Str. N. Bălcescu nr. 67, 500019, BRAȘOV, jud.
Brașov
Tel: 0268/472.363; 0268/472.357; 0268/472.350;
Fax: 0268/472.350; Email: mjistoriebv@rdslink.ro
Web: www.istoriebv.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Înființat în clădirea vechiului Sfat al orașului,
datând din secolul al XV-lea, monument
istoric, pe baza colecțiilor Muzeului Săsesc al
Țării Bârsei și a colecțiilor Muzeului
Asociațiunii ASTRA, muzeul conservă și
valorifică bogate colecții de arheologie și
istorie: piese din paleoliticul mijlociu, ceramică
și unelte din epoca fierului, descoperiri din
castrele romane de la Râșnov și de pe valea
Oltului, unelte, arme, mobilier, produse ale
breslelor meșteșugărești, privind istoria farmaciei, documente, monede, artă decorativă și multe altele.
The museum was established in the building of the former Town Hall, dating from the 15th century,
historic monument, on the basis of the collections of the Saxon Museum of Bârsa Country and those of
the ASTRA Association Museum. It conserves and presents rich archaeology collections from the
Middle Palaeolithic, pottery and tools from the Iron Age, Roman finds from the Roman camps of Râșnov
and those on the Olt Valley, tools, furniture, weapons, craftsmen’s products, items regarding history of
pharmacy, documents, coins, decorative art, and others.
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BRĂILA

Casa Memorială "D. P. Perpessicius" - BRĂILA ["D. P. Perpessicius" Memorial
House]
Adresa: Str. Cetății nr. 70 (CP 0339-401262), 810133, BRĂILA, jud. Brăila
Tel: 0239/613.030; Email: zamfir_balan@operamail.com
Web: www.muzeulbrailei.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Fondul memorial cuprinde obiecte achiziționate de la familia poetului,
criticului și istoricului literar Dimitrie Panaitescu Perpessicius (1891 1971).
The memorial found includes items acquired from the family of the
poet, literary critic and historian Dimitrie Panaitescu Perpessicius (1891
- 1971).

Casa Memorială "Panait Istrati" - BRĂILA ["Panait Istrati" Memorial House]
Adresa: Grădina Publică, 810022, BRĂILA, jud. Brăila
Tel: 0339-401.006; Email:

zamfir_balan@operamail.com
Web: www.muzeulbrailei.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția prezintă publicului manuscrise,
obiecte personale, piese de mobilier, cărți
cu autograf, ediții rare, ediții princeps,
fotografii-document care au aparținut,
scriitorului Panait Istrati (1884 - 1935). În
podul clădirii s-a organizat Fondul de
documentare cu privire la studiul vieții și
operei lui Panait Istrati.
Manuscripts, personal belongings, pieces
of furniture, autographed books, rare
editions, first editions, document photographs belonging to the writer Panait Istrati (1884 - 1935). In the
attic of the house a documentary fund regarding the life and works of Panait Istrati is available.
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Muzeul Brăilei. Centrul de Cultură "Nicăpetre" - BRĂILA [Museum of Brăila.
Nicăpetre Cultural Centre]

Subordonare: Muzeul Brăilei
Adresa: Str. Belvedere nr. 1, 810022, BRĂILA, jud. Brăila
Tel: 0339-401.002, 0339-401.003; Email:

sediu@MuzeulBrailei.ro; amira@operamail.com
Web: www.muzeulbrailei.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Colecție de sculptură și grafică donată de
artistul Nicăpetre.
The works of the artist Nicăpetre
(sculpture and graphic art donated by the
author).

Muzeul Brăilei. Galeriile de Artă "Emilia Dumitrescu" - BRĂILA [Museum of
Brăila. "Emilia Dumitrescu" Art Gallery]

Subordonare: Muzeul Brăilei
Adresa: Str. I. L. Caragiale nr. 3, 810025, BRĂILA, jud. Brăila
Email: sediu@MuzeulBrailei.ro
Web: www.muzeulbrailei.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Lucrări de pictură, grafică, gravură și piese de artă decorativă universală colecționate de artistă.
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Paintings, graphics, engravings and pieces of world decorative art collected by the artist.

Muzeul Brăilei. Secția de Etnografie și Artă Populară - BRĂILA [Museum of
Brăila. Ethnography and Folk Art Department]

Subordonare: Muzeul Brăilei
Adresa: Grădina Publică, 810022, BRĂILA, jud. Brăila
Tel: 0339-401002, 0339-401003, 0339401004; Fax: 0339-401.003; Email:
sediu@MuzeulBrailei.ro
Web: www.muzeulbrailei.ro

Program: 9:00 - 16:00; luni: închis
Colecțiile sunt structurate pe
următoarele domenii: ocupații
tradiționale - agricultură (viticultură,
pomicultură,
legumicultură),
pescuit, păstorit și creșterea
animalelor, vânătoare, piscicultură;
obiecte de uz casnic și
gospodăresc;
meșteșuguri
prelucrarea lemnului, prelucrarea
fierului,
prelucrarea
pietrei,
meșteșuguri casnice; industrii - prelucrarea cânepii; arhitectură rurală (fragmente decorative, stâlpi etc.);
artă populară - textile de interior (țesături de lână și bumbac), port popular; viață spirituală - obiecte de
rit, icoane pe lemn și sticlă; obiceiuri de peste an.
The collections illustrate traditional trades - agriculture (vine, fruit and vegetables growing), fishing,
shepherding, animal breeding, hunting, household utensils, crafts - in wood, iron, stone-domestic trades,
industries - hemp processing, rural architecture (decorative fragments, pillars etc.); folk art - interior
textiles (wool and cotton fabrics), costumes, spiritual life - ritual artefacts, wood and glass icons,
traditional customs.

Muzeul Brăilei. Secția de Științele Naturii - BRĂILA [Museum of Brăila.
Department of Natural Sciences]

Subordonare: Muzeul Brăilei
Adresa: Șoseaua Parcului nr. 15, 810296, BRĂILA, jud. Brăila
Tel: 0339-401.006; Email: sediu@MuzeulBrailei.ro, mzbr_stn@yahoo.com
Web: www.muzeulbrailei.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul deține colecții de botanică (plante inferioare și superioare indigene), malacologie (moluște
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exotice din Oceanul Atlantic și Pacific, Marea Mediterană și indigene), insecte (exotice din Africa,
America, Indonezia și indigene), vertebrate (păsări și mamifere indigene) şi acvariu.
The museum holds botanical collections (local inferior and superior plants), malacology (exotic from
Oceanul Atlantic și Pacific, Marea Mediterană, and local mollusks), insects (exotic from Africa, America,
Indonezia, and local), vertebrates (local birds and mammals).

Muzeul Brăilei - BRĂILA [Museum of Brăila]
Adresa: Piața Traian nr. 3, 810153, BRĂILA, jud. Brăila
Tel: 0339-401.002; 0339-401.003; Fax:
0339/401.003; Email: sediu@MuzeulBrailei.ro
Web: www.muzeulbrailei.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 19:00 (iarna); luni, marți: închis
Secția de arheologie expune colecțiile sale
pe situri. Se remarcă siturile de la Brăilița,
Lișcoteanca, Grădiștea, Însurăței, Siliștea,
unde evoluția istorică poate fi urmărită pe
parcursul mai multor milenii. Pot fi
admirate vase și reprezentări figurative din
neolitic, piese de podoabă și prestigiu din
epoca bronzului, inventarul mormântului
de la Găvani, atelierul unui bijutier de la
Grădiștea, vase de sticlă romane.
Structura colecțiilor din Secția de istorie se prezintă astfel: carte veche și rară, românească și străină;
manuscrise și documente, românești și străine; numismatică românească și străină (inele sigilare,
matrici sigilare, monede și bancnote, medalii și plachete); decorații românești și străine (ordine și
medalii); istorie militară (uniforme, arme albe și de foc): metrologie; orologerie; aparate de înregistrare și
redare a sunetului; fotografii de epocă și clișee pe sticlă. Pe lângă secții de arheologie și istorie, muzeul
mai are secții de artă (Casa Colecțiilor), etnografie și artă populară, științele naturii, memoriale. Muzeul
Brăilei a fost înființat în 1881, prin decretul regelui Carol I.
The archaeology department presents its collections by sites. One can remark the sites of Brǎilița,
Lișcoteanca, Grǎdiștea, Însurǎței, Siliștea, where the multi-millenary historical evolution can be looked
into. One can admire the vessels and figure depictions from the Neolithic, adornment and rank pieces
from the Bronze Age, the inventory of the grave from Gǎvani, the workshop of a jeweller from
Grǎdiștea, Roman glass vessels.
The structure of the history department collections runs as follows: Romanian and foreign rare books;
Romanian and foreign manuscripts and documents; Romanian and foreign numismatic items (seal
rings, seal matrices, coins and banknotes, medals and booklets); Romanian and foreign decorations
(orders and medals); military history items (uniforms, side and fire weapons); metrology items; clocks;
sound recording and rendering devices; period photographs and glass negatives. Besides the
archaeology and history departments, the museum has art departments (House of Collections),
ethnography folk art, natural sciences and memorials departments. The museum of Brǎila was
established in 1881 by a decree of King Charles I.
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BRĂNEȘTI
Punct muzeal - BRĂNEȘTI [Brănești Museum]

Adresa: 137055, BRĂNEȘTI, com. BRĂNEȘTI, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/231.275
Program: la cerere
În cadrul Căminului cultural "Stan Rizescu" sunt alocate 3 încăperi pentru acest punct muzeal. Colecția
este formată din obiecte de utilizate casnică, unelte, piese de port, țesături, ștergare etc.
The "Stan Rizescu" Cultural House has three rooms allocated for this museum. The collection consists
of household artifacts, tools, costumes, fabrics, towels, etc.

BRÂNCOVENI

Muzeul Mănăstirii Brâncoveni - BRÂNCOVENI [Brâncoveni Monastery Museum]
Adresa: 237050, BRÂNCOVENI, com. BRÂNCOVENI, jud. Olt

Tel: 0249/413.243
Program: la cerere
Amplu ansamblu monastic fortificat
sub Matei Basarab (1634 - 1640),
refăcut și înfrumusețat de Constantin
Brâncoveanu în anii 1699 - 1702. În
pivnițele casei egumenești și a
încăperilor acestui edificiu sunt
expuse piese litice de o deosebită
valoare provenind din arhitectura și
decorația unor celebre monumente
medievale din București, demolate
înainte de anul 1990 (Mănăstirea
Văcărești, bisericile Sfântu SpiridonVechi și Sfânta Vineri etc.) și
recuperate sub îndrumarea P.S. Calinic. În muzeu se află expuse piese valoroase ce au aparținut
Mănăstirii Brâncoveni și unor parohii din zonă. Expoziția de bază a muzeului organizată în 10 încăperi
ale casei egumenești, special amenajate, este formată din piese liturgice din metal prețios, icoane și
carte veche. Reprezentativ este un tezaur brâncovenesc format din opt piese lucrate de meșteri
argintari brașoveni.
It is a vast monastic complex fortified under Matei Basarab (1634-1640), restored and embellished by
Constantine Brancovan between 1699 and 1702. In the cellars of the Father Superior's house and the
rooms of this edifice are presented lithic artefacts of a great worth originating in the architecture and
decoration of some famous mediaeval monuments in Bucharest, pulled down before the year 1990
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(Văcărești Monastery, the Saint Spiridon-Vechi and Saint Parascheva Churches, and others) and
recovered under the guidance of bishop Calinic. The museum presents valuable items belonging to
Brâncoveni Monastery and to some parishes in the area.
The basic museum exhibition organized in ten rooms of the Father Superior's house, adequately set,
includes liturgy precious metal pieces, icons and rare books. The Brancovan treasure comprising eight
pieces worked by Brașov silver craftsmen is remarkable.

BREAZA
Punct muzeistic etnografic - BREAZA [Village Museum Collection]

Adresa: nr. 131, 507116, BREAZA, com. LISA, jud. Brașov
Tel: 0268/544.002, 0268/246.95; Fax: 0268/246.795; Email: secretariat@primariabreaza.ro

Arheologie; istorie: documente; etnografie: port, ceramică, piese de cult, interioare de locuințe
reconstituite.
The exhibits include archaeological pieces, history and ethnography items: documents, costumes,
pottery, religious objects, reconstructed homestead interiors.

BREBU
Muzeul "Casa Domnească" - BREBU ["Princely House" Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: 107100, BREBU, com. BREBU, jud. Prahova
Tel: 0244/357.731; Email:

histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Complexul arhitectural medieval
Brebu compus din zidul de incintă,
Turnul Clopotniță, Biserica și Casa
Domnească, reprezintă unul dintre
cele mai importante monumente
istorice din secolul XVII-lea din
județul Prahova. Sunt expuse: arta
medievală (icoane, obiecte de artă
decorativă: veșminte, costume
boierești din catifea cu fir de aur și
argint, podoabe și bijuterii de
epocă); vechi tipărituri românești din sec. XVII - XVIII, îndeosebi din vremea lui Matei Basarab și
Constantin Brâncoveanu ("Pravila de la Govora" din anul 1640, "Îndreptarea Legii", tipărită la Târgoviște
în 1652, "Biblia de la București" din 1688, cărți realizate de mitropolitul Dosoftei și Antim Ivireanul la
Snagov); documente, unelte, vase din ceramică și metal, arme, monede, inele.
Brebu mediaeval architectural complex comprising the precinct wall, the Bell Tower, Church and
Princely House, represents one of the most important historic monuments from the 17th century in the
Prahova county. The exhibits include a few rare Romanian books: “Book of Laws from Govora” from
1640 and “Straightening the Law”, printed at Târgoviște in 1652, considered to be outstanding books for
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the achievement of a local legal system; the "Bible of Bucharest” from 1688 - a monument of Romanian
literary language or books achieved by Metropolitan Dosoftei and Antim Ivireanul at Snagov. The
collection also includes exquisite pieces of fine and decorative arts: old icons, clothing, boyar’s
costumes made of velvet with golden and silver threads, ornaments and period jewelry.

BROȘTENI
Muzeul Sătesc - BROȘTENI [Village Museum]

Adresa: 727075, BROȘTENI, com. BROȘTENI, jud. Suceava
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
Colecțiile sunt expuse în biserica monument (1576) și conțin obiecte de cult, cărți, icoane, obiecte de
artă populară.
The collections are presented in a listed church - monument of art (1576) and contain religious items,
books, icons, folk art items.

BUCIUMENI
Colecția muzeală a Mănăstirii Buciumeni - BUCIUMENI [Buciumeni Monastery
Museum Collection]
Adresa: O.P. Nicorești, 807060, BUCIUMENI, com. BUCIUMENI, jud. Galați
Tel: 0236/822.706; Fax: 0236/822.706
Program: deschis permanent
Colecția muzeului conține 280 de
piese: icoane pe lemn, cărți de cult,
cărți de rugăciuni, obiecte și vase
de ceramică, veșminte, documente
de atestare, două uși împărătești,
două epitafe etc..
The museum collection includes
280 items: wooden icons, religious
books, prayer books, pottery,
clothes, documents, two emperor's
doors, two epitaphs etc.

BUCOV
Grădina Zoologică - BUCOV [Zoological Garden]
Adresa: 107110, BUCOV, com. BUCOV, jud. Prahova
Tel: 0244/525.947; Fax: 0244/575.441
Program: în curs de amenajare
Animale din fauna autohtonă și străină.
Animals from local and foreign fauna.

Casa Memorială "Constantin Stere" - BUCOV ["Constantin Stere" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Parcul "Constantin Stere", 107110, BUCOV, com. BUCOV, jud. Prahova
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Tel: 0244/275.060; Email: histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro
Muzeul este dedicat lui Constantin Stere (1865 - 1936), om politic român controversat, profesor
universitar, luptător pentru cauza românilor din Basarabia înainte de primul război mondial.
The museum is dedicated to Constantin Stere (1865 - 1936), controversial Romanian political leader,
university professor, militant for the rights of Romanians in Bessarabia until the World War I.

BUCUREȘTI

Grădina Zoologică - BUCUREȘTI [Zoological Garden]
Adresa: Pădurea Băneasa, sector 1, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/230.45.10
Program: 10:00 - 17:00
Peste 100 de forme specii
subspecii, cu un număr total
peste 800 de exemplare
vertebrate: reptile, păsări
mamifere.

și
de
de
și

Over 800 specimens belonging to
three classes of vertebrate animals:
reptiles, birds and mammals.

Casa Memorială "Constantin Joja" - BUCUREȘTI ["Constantin Joja" Memorial
House]
Adresa: Str. Ion Slătineanu nr. 4, sector 1, 010602, mun. BUCUREȘTI
Tel: 0216/593.210
Program: 10:00 - 16:00
Arhitectul Constantin Joja (1908 - 1991) a
avut contribuții esențiale atât în creația de
arhitectură, cât și în protejarea, restaurarea și
valorificarea monumentelor istorice.
Architect Constantin Joja (1908 - 1991)
essentially contributed both to architectural
development and to the protection, restoration
and valorization of historic monuments.
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Colecția de Antichități a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" BUCUREȘTI [Antiquities Collection of "Vasile Pârvan" Institute of
Archaeology]
Adresa: Str. Henry Coandă nr. 11, sector 1, 010667, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/212.88.62; Email:
iab_vparvan@yahoo.com
Web: www.instarhparvan.ro
Program: la cerere
Nucleul colecțiilor este reprezentat de
fondul moștenit de la Muzeul Național de
Antichități, constituit în secolul al XIX-lea și
în prima jumătate a secolului al XX-lea.
Acestuia i s-au adăugat achiziții și donații
și mai ales piese recoltate prin săpături
arheologice, printre eșantioanele mai
importante numărându-se cele de la
Histria, Dinogetia, Noviodunum, Tropaeum
Traiani, Sucidava și Suceava. Sunt bine
reprezentate monedele antice grecești,
geto-dacice, romane republicane și imperiale, bizantine, otomane și medievale central-europene. Există
și o colecție semnificativă de medalii europene și nord-americane, ponduri și piese asociate monedelor
din tezaure (recipiente și podoabe).
The core of the collection is represented by the stock inherited from the National Antiquities Museum,
built during the 19th century and the first half of the 20th century. It has been completed by acquisitions
and donations, and especially pieces picked up during archaeological excavations. The most important
samples include those from Histria, Dinogetia, Noviodunum, Tropaeum Trajani, Sucidava and Suceava.
One can remark the ancient Greek, Geto-Dacian, Republican and imperial Roman, Byzantine, Ottoman
and Central European Mediaeval coins. There is also a considerable collection of European and NorthAmerican medals, ponds and pieces associated to the hoard coins (recipients and ornaments).
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Colecția Memorială "Maria Filotti" - BUCUREȘTI ["Maria Filotti" Memorial
Collection]
Adresa: Str. Vasile Pârvan nr. 12, sector 1, 010216, mun. BUCUREȘTI
Tel: 0216/137/272
Program: la cerere
Locuința actriței Maria Filotti (1883 - 1956):
valoroase sunt colecția de obiecte personale,
tablorile și fotografiile documentare.
The lodgings of actress Maria Filotti (1883 1956): collection of personal belongings, the
pictures and documentary photographs.

Colecția muzeală a Episcopiei Armeano-Gregoriene - BUCUREȘTI [ArmenianGregorian Bishopric Museum Collection]
Adresa: Str. Armenească nr. 9, sector 2, 021042, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/313.90.70; Email:
arshaluis@yahoo.com

Program: la cerere
Muzeul armean ocupă etajul Casei
culturale armene H. V. Dudian, clădire
nouă, în incinta Episcopiei armene.
Colecția muzeală cuprinde artă medievală
religioasă și carte rară.
The Armenian museum is located on the
upper floor of a new building, the
Armenian "H.V. Dudian" House of Culture ,
in the courtyard of the Armenian Bishopric.
The
museum
collection
includes
mediaeval religious art items, rare books.

79

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Grădina Botanică "Dimitrie Brandza" - BUCUREȘTI [Botanic Garden]
Adresa: Șos. Cotroceni nr. 32, sector 6, 060114, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/41.09.139
Program: 8:00 - 19:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Grădina cuprinde un muzeu, sector
ornamental (plante din Extremul Orient,
America de Nord), sector dendrologic (plante
cu vârste între 100 - 150 ani), floră
mediteraneană, plante medicinale și tehnice,
plante de munte, plante tropicale. Complexul
de sere cuprinde floră tropicală și subtropicală
din Africa, India, Indonezia, America de Sud.
O construcție în stil românesc adăpostește
muzeul botanic, cu un impresionant ierbar.
The garden comprises a museum, an
ornamental sector (plants from the Far East, North America), a dendrological sector (100 - 150 year old
plants), Mediterranean flora, medicinal and technical plants, tropical plants, and mountain plants. The
greenhouse complex comprises tropical and subtropical flora from Africa, India, Indonesia, and South
America. The museum is in a Romanian style building and owns an impressive herbarium.

Muzeul "Mitropolit Antim Ivireanul" - BUCUREȘTI ["Metropolitan Bishop Antim
Ivireanu" Museum]
Adresa: Str. Antim nr. 29, sector 5, 040111, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/614.10.60
Muzeul este organizat în incinta Mănăstirii
Antim.
Colecția
cuprinde
artă
brâncovenească, istoria tiparului și carte
veche. Ierarhul și ctitorul mănăstirii Antim a
întocmit cu mâna lui planurile de execuție ale
mănăstirii, două dintre ele rămânând până în
zilele noastre, și anume: planul original al
bisericii, pe hârtie, atașat în testamentul său
relativ la mănăstire și un alt plan, realizat pe
pergament (în 1715) în cuprinsul
așezământului mănăstirii.
The museum is located in the precinct of
Antim Monastery. The collections include Brancovan art items, historical prints, and rare books. The
hierarch and builder of Antim Monastery designed it himself. Two of his designs have been preserved to
this day, namely the original plan of the church, on paper, attached to his will regarding the monastery,
and another plan carried aut on papyrus (in 1715) inside the the monastery.
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Muzeul Aviației - BUCUREȘTI [Aviation Museum]

Adresa: str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sector 2, 013695, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/232.04.04; Fax: 021/232.04.04;
Email: sandachipaul@yahoo.com
Web: www.airforce.go.ro ; www.roaf.ro/ro
Program: marți - vineri: 8:00 - 16:00;
sâmbătă - duminică: 9:00 - 17:00
Muzeul a fost înfiinţat în 1990 şi a fost
inaugurat în actualul spațiu pe 18 martie
2006, pe locul primului aerodrom din
București, Pipera. Muzeul prezintă istoria
aviaţiei din România: aparate de zbor şi
echipamente, expuse în aer liber şi în
spaţiul generos al unui fost hangar,
documente și obiecte ce au aparținut
primei școli de pilotaj din România,
înființată de Mihail Cerchez în 1910;
obiecte legate de Aurel Vlaicu; obiecte care au aparținut Smarandei Brăescu, campioană mondială la
parașutism; arhiva personală a lui Henri Coandă, conținând planurile originale ale aerodinei lenticulare
construite în America. În muzeu este reconstituită o veche stradă din Bucureşti, cu prăvălii şi cafenele.
The museum was established in 1990 and presents the history of Romanian aviation: original aircrafts
and equipment, in the open air and inside the generous space of a former aircrafts repairing building,
documents and artefacts that belonged to the first piloting school in Romania, established by Mihail
Cerchez in 1910, artefacts relating to Aurel Vlaicu, personal belongings of Smaranda Brăescu, world
champion at parachutism, the personal archive of Henri Coandă, containing original plans of the
lenticular aerodyne built in America. There is also a reconstruction of an old street of Bucharest with
shops and cafeteria.

Muzeul Băncii Naționale a României - BUCUREȘTI [Museum of the National
Bank of Romania]
Adresa: Str. Lipscani nr. 25, sector 3, 030031, mun. BUCUREȘTI
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Tel: 021/313.04.10 (int:. 4342, 4949);
021/314.23.70; Fax: 021/312.07.87
Web: www.bnro.ro
Program: 10:00 - 16:00
Sunt expuse seriile numismatice emise de
Banca Națională a României, alte piese de
importanță majoră, însemne bancare, precum
și o galerie de portrete ale guvernatorilor
băncii.
It contains the numismatic collection of the
National Bank of Romania; other pieces of
great importance; the collection "Portraits of
Governors".

Muzeul Căilor Ferate Române - BUCUREȘTI [Romanian Railway Museum]
Adresa: Calea Griviței nr. 193 A, sector 1, 010711, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/222 75 20; 0723.430.508; Fax: 021/222.75.20;
Email: muzeulcfr@yahoo.com
Web: www.cenafer.ro
Program: 10:00 - 16:00; luni , marţi inchis
Materialele și piesele documentare din colecția
muzeului ilustrează evoluția mijloacelor de
transport feroviare, în general, o atenție aparte fiind
acordată dezvoltării căilor ferate române.
The museum collection illustrates the evolution of
rail transport means in general, with an emphasis
on the development of Romanian railways.

Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor și colecționar" - BUCUREȘTI ["Vasile
Grigore - Painter and Collector" Art Museum]
Adresa: Str. Maria Rosetti nr. 29, sector 2, 020482, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/211.54.09; Fax: 021/211.54.09; Email:
muzeul_v_grigore@yahoo.com
Web: www.muzeul-vasile-grigore.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Colecția Vasile Grigore, declarată începând cu data de 25 mai 2004
de utilitate publică, însumează numai în spațiile de expunere peste
500 de piese și ni se înfățișează ca un ansamblu, care vizează
treptat aproape toate domeniile artelor frumoase: pictură, sculptură
și grafică românească interbelică și contemporană, artă populară,
stampe japoneze, porțelanuri, covoare orientale și altele.
The "Vasile Grigore" collection, listed as public property, on the 25th
of May 2004, comprises only in the exhibition room 500 pieces
displaying an ensemble gradually illustrating almost all the fields of
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the fine arts: works of Romanian interwar painting, sculpture and graphics, folk art, Chinese and
Japanese prints, china, oriental carpets and others.

Muzeul de Artă Veche Apuseană "ing. Dumitru Minovici" - BUCUREȘTI ["Eng.
Dumitru Minovici" Old Western Art Museum]
Adresa: Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 3, sector 1, 013712, mun. BUCUREȘTI
Tel: 0216/657.334
Web: www.explora.home.ro
Program: joi - duminică: 9:00 - 17:00
Piese de mobilier italian, francez, austriac,
tapiserii flamande, covoare și goblenuri (sec.
XV - XVII), picturi din școlile flamandă și
italiană, porțelanuri, vitralii, sculpturi gotice în
lemn, ceramică de Meissen și Delft (sec. XVII
- XVIII), gravuri (sec. XVI), ediții rare ale
autorilor din sec. XVIII - XX.
The museum presents Italian, French,
Austrian furniture, Flemish tapestry, carpets
and Gobelin tapestry (15th - 17th centuries),
Flemish and Italian paintings, porcelain,
stained-glass windows, Gothic wood sculptures, pottery of Meissen and Delft (17th - 18th centuries),
etchings (the 16th century), rare editions of authors from the 18th - 20th centuries.
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Muzeul de Istorie a Evreilor din România "Șef rabin Dr. Moses Rosen" BUCUREȘTI ["Chief-Rabbi Dr. Moses Rosen" History Museum of the Jews in
Romania]
Adresa: Str. Mămulari nr. 3, sector 3, 030771, mun. BUCUREȘTI

Tel: 021/311.08.70; Fax: 021/315.10.45
Web: www.romanianjewish.org
Program: luni, miercuri: 9:00 - 13:00; joi: 9:00 - 12:30, 15:00 - 18:00
Istoria comunității evreiești din România (începând cu anul 100 p.Ch.),
într-o fostă sinagogă, construită în 1910, sinagoga "Unirea Sfântă",
fostă "Sinagoga Croitorilor", care a funcționat ca lăcaș de cult până în
1968.
The history of the Jews on Romanian territory, from the 2nd century
until today, housed in a former synagogue, built in 1910. The
synagogue of the "Holy Union", the former "Taylors’ Synagogue",
functioned as a place of worship until 1968.

Muzeul Memorial "George Călinescu" - BUCUREȘTI ["George Călinescu"
Memorial Museum]
Adresa: Str. George Călinescu nr. 53, sector 1, 011692, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/231.31.63
Program: marți, vineri: 10:00 - 14:00; luni:
închis
Muzeul se află într-o casă modestă, care se
remarcă prin grădina în care sunt presărate
sculpturi. În interior sunt conservate obiectele
personale, mobilier, manuscrise, fotografii,
documente privitoare la viața și activitatea
marelui literat George Călinescu. Sunt expuse
biblioteca cu cărțile lui Călinescu, mobilă stil:
Aubusson, Empire; covoare orientale; obiecte
de artă din China; icoane pe sticlă de Nicula și
Făgăraș; tablouri de: Ioan Andreescu, Ștefan
Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe
Petrașcu, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu.
The museum is sheltered in a modest house, with a garden displaying sculptures. The interior presents
pieces of furniture, personal belongings, manuscripts, photographs and documents on the great man of
letters George Călinescu. The exhibits include Călinescu's books, "Aubusson", "Empire" style furniture,
Oriental carpets, art items from China, glass icons of Nicula and Făgăraș, paintings by Ioan Andreescu,
Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Iosif Iser, Alexandru Ciucurencu.
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Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I" - BUCUREȘTI ["King Ferdinand I"
National Military Museum]
Adresa: Str. Mircea Vulcănescu nr. 125 - 127, sector 1, 010819, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/319.59.04); 021/319.60.15;
021/319.59.07; Fax: 021/319.59.03; Email:
v.popa@muzeulmilitar.ro
Web: www.muzeulmilitar.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul prezintă în expoziția permanentă
evoluția armatei române în contextul
istoriei naționale. Pe lângă aceasta,
vizitatorilor le sunt prezentate exponate
valoroase, reunite în colecții tematice,
precum: uniforme românești, armament
alb și de foc, aviație și cosmologie, trăsuri
și harnașamente. Printre cele mai
valoroase exponate sunt cele mai vechi
arme de foc și artilerie, medalii și ordine
militare rare, avioane, elicoptere și tancuri românești și străine, modulul spațial Soiuz 40, dar şi
documente medievale.
The museum presents the evolution of the Romanian army as part of the national history. Besides all
this, it presents valuable exhibits illustrating: aviation and cosmology, weapons and armours; carriages
and horse riding accessories, etc. Most valuable exhibits include: samples of the oldest fire arms and of
artillery; rare military and civil orders and medals; airplanes, Romanian and foreign helicopters and
tanks, the module of the spaceship "Soiuz 40"; works and historical documents from the 15th and 16th
centuries.

"Curtea Veche" - Palatul Voievodal - BUCUREȘTI ["The Old Court" - Princely
Palace]
Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. Franceză nr. 25 - 31, sector 2, 030103, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/614.03.75; Email:

muzeucurteaveche@yahoo.com

Program: 9:00 - 17:00
Prima Curte Domnească din București s-a
construit din porunca lui Vlad Țepeș. La
mijlocul secolului al XVI-lea, Mircea
Ciobanul angajează meșteri pentru
refacerea curții domnești pe vechile
temelii. Arsă de turci în cursul luptelor din
1595, reședința domnească va fi complet
rezidită de Matei Basarab la mijlocul
secolului al XV-lea, din porunca
domnitorului Vlad Țepeș. Venit la scaunul
Țării Românești, Constantin Brâncoveanu
construiește casa domnească, numită cea
mare, odăi de zid pentru garda domnească, precum și baia domnească. Poarta principală de intrare era
prevăzută cu turn de pază.
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Prince Vlad Țepeș ordered the construction of the first Princely Court in Bucharest at the middle of the
15th century. By the middle of the 16th century, Prince Mircea Ciobanul employed craftsmen to rebuild
the princely court on its old foundations. Burned by the Turks during the battles of 1595, the princely
residence was entirely rebuilt by Matei Basarab. Upon his accession to the throne of Wallachia, Prince
Constantine Brâncovan built the princely mansion, named "the large one", masonry rooms for the
princely guards, as well as the princely bath. The main entrance gate was fitted with a watch tower. The
elegant "largest" house impressed many foreigners arrived at the court.

Colecția "Maria și Dr. George Severeanu" - BUCUREȘTI ["Maria and Dr. George
Severeanu" Collection]
Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. Henry Coandă nr. 26, sector 1, 010668, mun. BUCUREȘTI

Tel: 0216/503.420
Program: închis pentru restaurare
Colecția are peste 11.000 de piese:
arheologie preistorică (tezaurul de la
Ostrovul Mare, din epoca bronzului,
depozitul de seceri de bronz de la
Gușterița, piese de harnașament din
epoca fierului) și greco-romană (ceramică
grecească pictată, amfore ștampilate,
statuete tip Tanagra, sticlărie romană);
numismatică antică, medievală, modernă
și contemporană, medalii, din care se
remarcă o bogată colecție de monede
medievale românești; artă (gravuri vechi,
picturi de Anton Chladek, Theodor Aman,
Arthur Verona) etc.
It is one of the most precious collection of antiquities (11,000 pieces) including archaeological items:
Archaeology (prehistoric, Greek, Roman); ancient, mediaeval, modern and contemporary numismatics,
medals, coins; art; history and paintings by Anton Chladek, Theodor Aman, and Arthur Verona.

Colecția de Artă "Ligia și Pompiliu Macovei" - BUCUREȘTI ["Ligia and Pompiliu
Macovei" Fine Art Collection]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. 11 Iunie nr. 36 - 38, sector 5, 040172, mun. BUCUREȘTI
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Tel: 021/336.06.60; Email: mmmb@b.astra.ro
Program: 10 - 16:00, luni: închis
Colecția cuprinde în special lucrări de
pictură și grafică românească, dar și
lucrări de artă decorativă europeană, sudamericană și asiatică. Biblioteca cuprinde
numeroase cărți de istoria arhitecturii și
artei. Colecția este donația (din 1992)
pictoriței Ligia Macovei și arhitectului
Pompiliu Macovei.
The collection of the painter Ligia Macovei
and the architect Pompiliu Macovei was
donated in 1992. It includes mainly
Romanian painting and graphics but also
European, South American and Asian decorative art. The library holds many books for the history of
architecture and arts.

Colecția de Artă Plastică "Fr. și Cecilia Cuțescu Storck" - BUCUREȘTI ["Fr.
Storck and Cecilia Cuțescu Storck" Fine Art Collection]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 16, sector 1, 010639, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/317.38.89
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Desene, pasteluri, lucrări de sculptură
semnate de Karl, Carol și Frederic Storck.
Drawings, pastels, sculptures signed by Karl,
Charles and Frederic Storck.
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Muzeul "Cornel Medrea" - BUCUREȘTI ["Cornel Medrea" Museum]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: 010775, mun. BUCUREȘTI

Clădirea care adăpostea muzeul, de pe str. General Budișteanu nr. 16, a fost retrocedată, iar cea mai
mare parte din colecție se află expusă la etajul I al Palatului Parlamentului. Colecția cuprinde lucrări din
toate etapele creației sculptorului Cornel Medrea (1889 - 1964), figură proeminentă a artei românești,
membru corespondent al Academiei Române, profesor emerit, artist al poporului.
Cornel Medrea (1889 - 1964), an outstanding representative of Romanian art, was a correspondent
member of the Romanian Academy, awarded the titles of "professor emeritus", and "artist of the
people". The collection is exhibited at the first floor of the Parliament Building.

Muzeul "Theodor Aman" - BUCUREȘTI ["Theodor Aman" Museum]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. C.A. Rosetti nr. 8, sector 1, 010283, mun. BUCUREȘTI

Tel: 021/314.58.12; 021/313.85.15
Web: http://museum.ici.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Colecția cuprinde numeroase uleiuri,
desene, acuarele, gravuri, sculptură ale
pictorului Theodor Aman (1831 - 1891),
aparținând fondului original donat de Ana
Aman (în 1904), la care s-au adăugat
lucrări provenite din achiziții ulterioare,
precum și documente, scrisori, cataloage
de expoziții, albume de fotografii, cărți,
arme vechi, măști, costume, uneltele și
violoncelul pictorului. Alături de pânze
reprezentative (mari compoziții istorice,
autoportrete, imagini de atelier, scene de
gen, peisaje), muzeul posedă o amplă colecție de gravuri în acvaforte, tehnică pe care Theodor Aman a
experimentat-o către sfârșitul vieții, plăci originale, precum și presa de imprimare.
The collection comprises many oil paintings, drawings, watercolours, engravings, sculptures of artist
Theodor Aman (1831 - 1891) from the original items donated by Ana Aman (in 1904), as well as prints,
etchings, documents, letters, exhibition catalogues, old weapons, masks, costumes, the painter's tools
and violoncello. Next to representative canvases (great historical compositions, self-portraits, workshop
images, landscapes), the museum has a large collection of aqua forte etchings.
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Muzeul de Artă Populară "Prof. Dr. Nicolae Minovici" - BUCUREȘTI ["Prof. Dr.
Nicolae Minovici" Folk Art Museum]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. Dr. Nicolae Minovici nr. 1. sector 1, 013712, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/222.48.66
Web: www.onlinegallery.ro
Program: închis pentru restaurare
Colecția conține interioare țărănești (mobilier comandat la
meșterii bucureșteni, după model popular), ceramică, icoane
populare și culte, interior de capelă.
The collection comprises Romanian folk art artefacts from all the
ethnographic areas of the country: textiles, wooden artefacts, folk
furniture, pottery, icons, painted eggs, traditional musical
instruments, ustensils, recreating the interior of peasant houses,
documents.

Muzeul Memorial "C.I. și C.C. Nottara" - BUCUREȘTI ["C.I. and C.C. Nottara"
Memorial Museum]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: B-dul Dacia nr. 105, sector 2, 010406, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/210.38.23; 021/613.85.15
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul este organizat în clădirea în care
au trăit marele actor C.I. Nottara și fiul
său, compozitorul C.C. Nottara.
The museum can be found in the building
where the great actor C.I. Nottara and his
son C.C. Nottara lived.

89

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul Memorial "Dr. Victor Babeș" - BUCUREȘTI ["Dr. Victor Babeș"
Memorial Museum]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. Andrei Mureșanu nr. 14 A, sector 1, 011843, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/230.23.02
Web: http://museum.ici.ro
Program: 10:00 - 16:00; luni, marți: închis
Muzeul evocă personalitatea marelui savant
Victor Babeș (1854 - 1926), ale cărui realizări
l-au înscris în istoria universală a medicinii, în
special cu realizările în domeniile
bacteriologiei și seroterapiei. Muzeul cuprinde:
manuscrise științifice, fotografii, cărți scrise de
Babeș, obiecte personale, biblioteca
savantului, piese de mobilier, colecția de
pictură (Octav Băncilă, Corneliu Baba),
statuete, colecția de lucrări muzicale.

The collection evokes the personality of the
great scholar Victor Babeș (1854 - 1926), who had great achievements in the fields of bacteriology and
serotherapy. The museum displays: scientific manuscripts, photographs, books written by Babeș,
personal belongings, the scholar's library, pieces of furniture, the painting collection (Octav Băncilă,
Corneliu Baba), statuettes, the collection of musical works.

Muzeul Memorial "Gheorghe M. Tattarescu" - BUCUREȘTI ["Gheorghe. M.
Tattarescu" Memorial Museum]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: Str. Domnița Anastasia nr. 17, sector 5, 050034, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/314.10.06; Fax:
021/310.25.62; Email:
mmb@b.astral.ro
Program: închis pentru restaurare
Muzeul este organizat în vechea
casă bucureșteană în care a locuit
artistul vreme de aproape 40 de
ani, între 1855 - 1894. Colecția
cuprinde un bogat patrimoniu de
pictură, grafică (compoziții, portrete,
desene), pictură murală în stil neopompeian, mobilier de epocă,
obiecte personale, precum și un
bogat fond documentar.

The museum was organized in the house, considered to be a historic monument, where the painter
lived between 1855 and 1894. The collection comprises a rich heritage of paintings, graphics
(compositions, portraits, drawings), mural paintings in a neo-Pompeian style, period furniture, personal
belongings, and documents.
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Muzeul Municipiului București - BUCUREȘTI [Bucharest Municipality Museum]
Adresa: B-dul I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, 030174, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/310.25.62; 021/315.68.58; Fax:
021/310.25.62; Email:
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro;
secretariat@muzeulbucurestiului.ro
Web: www.muzeulbucurestiului.ro

Program: 9:00 - 18:00; luni: închis; marți:
intrare liberă
Expoziția permanentă din Palatul Suțu
prezintă secvențe din istoria orașului, de la
descoperiri arheologice și până la reconstituiri
din perioada modernă.
The permanent exhibition in the Suțu Palace
presents glimpses in the long history of
Bucharest, from archaeological finds to
modern period displays.

Observatorul Astronomic Municipal "Amiral Vasile Urseanu" București BUCUREȘTI ["Admiral Vasile Urseanu" Bucharest City Observatory]

Subordonare: Muzeul Municipiului București
Adresa: B-dul Lascăr Catargiu nr. 21, sector 1, 010662, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/212.96.44; Email: dialog@astrourseanu.ro
Web: www.astro-urseanu.ro

Program: 10:00 - 18:00; luni, marți: închis
Muzeul adăpostește o expoziție privitoare la
istoria astronomiei românești; colecția
cuprinde documente, cărți și manuscrise,
obiecte de epocă, telescopul originar, cadrane
solare antice, instrumente astronomice vechi,
panouri cu fenomene astronomice rare
observate la noi în țară, alături de aparatura
Observatorului propriu-zis, printre care se află
și o lunetă ecuatorială cu diametrul
obiectivului de 150 mm.
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The museum shelters an exhibition on the history of Romanian astronomy; the collection includes
documents, books and manuscripts, period items, original telescope, ancient sun disks, old
astronomical tools, panels with rare astronomical phenomena noticed in our country, next to the
equipment of the observatory itself, including an equatorial telescope with an objective 150 mm in
diameter.

Muzeul Național "George Enescu" - BUCUREȘTI ["George Enescu" National
Museum]
Adresa: Calea Victoriei nr. 141, sector 1, 010071, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/318.14.50; 021/318.14.49; Fax:
021/312.91.82; Email: office@georgeenescu.ro,
muzeu.enescu@rdsmail.ro
Web: www.muzeul-enescu.ro; Blog:
http://enescumuseum.blogspot.com/

Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Manuscrisele compozițiilor lui Enescu,
viorile și pianele sale, mobilierul original,
bibliotecă muzicală, tablourile, gravuri,
obiecte de artă decorativă, scrisori,
programe, cronici, fotografii, documente
legate de activitatea muzicianului.
The exhibits include the manuscripts of
Enescu's compositions, his violins and
pianos, his original furniture, his musical library, paintings, decorative objects, letters, photographs and
other documents regarding the musician's activity.

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi - BUCUREȘTI [National Museum of
Maps and Rare Books]
Adresa: Str. Londra nr. 39, sector 1, 011762, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/230.44.68; Fax: 021/230.52.84; Email:
muzeulhartilor@yahoo.com;
muzeulhartilor@artelecom.net, contact@cartivechi.ro
Web: www.muzeulnationalalhartilor.com

Program: 10:00 - 18:00; luni, marți: închis
Sunt expuse 667 hărți, gravuri, desene,
litografii, precum și o serie de obiecte
specifice tematicii muzeului. Exponatele sunt
dispuse în cele 16 săli într-o suită ce respectă
latura științifică îmbinată în mod armonios cu
cea artistică, căutând să pună în valoare
evoluția istorică a realizărilor cartografice pe
întregul mapamond și, mai ales, a celor care
se referă la spațiul geografic al țării noastre.
The exhibits include 667 maps, engravings, drawings, lithographs, as well as a series of artefacts
specific of the museum themes. The exhibits are presented in the 16 halls in a sequence that observes
the scientific aspect that merges harmoniously with the artistic one, while seeking to reveal the historical
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evolution of mapping all over the world, and, above all, those referring to the geographical space of this
country.

Casa Memorială "George și Agatha Bacovia" - BUCUREȘTI ["George and
Agatha Bacovia" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Național al Literaturii Române
Adresa: Str. George Bacovia nr. 63, sector 4, 040691, mun. BUCUREȘTI

Tel: 021/332.45.47
Web: www.mlr.ro
Program: miercuri - duminică: 10:00 17:00; luni, marți: închis
Sunt expuse manuscrise literare, obiecte și
documente ce au aparținut poetului George
Bacovia (1881 - 1957) și soției sale,
Agatha. Se mai pot vizita camera de lucru
a poetului și grădina din jurul casei.
The exhibits include literary manuscripts,
objects and documents relating to the poet
George Bacovia (1881 - 1957) and his wife
Agatha. The poet's study and the garden
around the house can also be visited.
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Casa Memorială "Ion Minulescu" - BUCUREȘTI ["Ion Minulescu" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Național al Literaturii Române
Adresa: B-dul Dr. Gheorghe Marinescu nr. 19, et. 2, ap. 12, sector 6, 050482, mun. BUCUREȘTI

Tel: 021/317.90.41
Web: www.mlr.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Deschisă într-un apartament de
cinci camere și dependințe, este
dedicată poetului Ion Minulescu şi
expune valoroase lucrări de artă
românească, o colecţie de icoane şi
o bibliotecă.
The memorial house, comprising a
five room flat and annexes, is
dedicated to the poet Ion Minulescu
and exhibits remarkable art objects,
an icon collections and library.

Casa Memorială "Liviu Rebreanu - Fanny Rebreanu" - BUCUREȘTI ["Liviu
Rebreanu and Fanny Rebreanu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Național al Literaturii Române
Adresa: B-dul Dr. Gheorghe Marinescu nr. 19, ap.11, sector 6, 050482, mun. BUCUREȘTI

Tel: 021/317.90.42
Web: www.mlr.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Casa memorială este găzduită într-un apartament cumpărat de
romancierul Liviu Rebreanu în anul 1934 pentru fiica sa, Puia-Florica
Rebreanu. Spațiul și patrimoniul au fost donate de aceasta cu dorința
de a o reprezenta și pe mama sa, Fanny, care, pe lângă faptul că a fost
actriță, a abordat și literatura memorialistică, fapt ce i-a adus calitatea
de membru al Uniunii Scriitorilor.
The memorial house is located in a flat bought by the novelist Liviu
Rebreanu in the year 1934 for his daughter, Puia-Florica Rebreanu.
She donated the space and the heritage in her desire that they should
represent also her mother who, besides being an actress, approached
memorial literature, which conferred her the status of member of the
Writers' Union.

Casa Memorială "Tudor Arghezi" - BUCUREȘTI ["Tudor Arghezi" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Național al Literaturii Române
Adresa: Str. Mărțișor nr. 26, sector 5, 041242, mun. BUCUREȘTI
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Tel: 021/332.59.00
Web: www.mlr.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Casa în care a locuit poetul Tudor Arghezi, începând cu 1930,
este cunoscută sub numele de Mărțișor.
The house where the poet Tudor Arghezi lived from 1930 is
known under the name of "Mărțișor".

Muzeul Național al Literaturii Române - BUCUREȘTI [National Museum of the
Romanian Literature]
Adresa: B-dul Dacia nr. 12, sector 2, 010402, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/212.58.45(centrala); 021/212.58.46(relații
publice); 021/212.96.52; Fax: 021/212.58.46;
021/212.96.52
Web: www.mlr.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Muzeul deține un număr de 300.000 de piese,
organizate în 250 de colecții (manuscrise,
acte, corespondență, fotografii originale, artă
plastică, obiecte memoriale), 200 titluri de
carte veche românească, 20.000 volume de
carte rară, 8.000 titluri de publicații periodice.
Colecții principale: Carte rară - biblioteci de
scriitori; Colecții de carte veche românească;
Colecția de manuscrise: Mihail Sadoveanu,
Lucian Blaga, Tudor Vianu, Alfred Margul Sperbel, Al. Macedonski, Paul Zarifopol, Ion Vinea, G.Dem.
Teodorescu, Ion Pillat, Adrian Maniu etc. Piese excepționale: Lucian Blaga - manuscrisele volumelor de
versuri "Poemele luminii", "La curțile dorului", "Lauda somnului", "Pașii profetului", manuscrisele pieselor
de teatru și ale lucrărilor filozofice; Mihail Sadoveanu - manuscrisele romanelor istorice "Frații Jderi",
"Zodia cancerului", "Nunta Domniței Ruxandra", "Neamul Șoimăreștilor" și piesele de mobilier care au
aparținut scriitorului; scrisoare Sully Proud'homme către Vasile Alecsandri; scrisoare Marcel Proust
către Anton Bibescu; manuscrisele operei poetice a lui Al. Macedonski și mobilierul salonului
"Literatorul"; Dosoftei - "Psaltirea pre versuri tocmită", 1673; Varlaam - "Cazania" ("Carte românească
de învățătură"), 1643; Simion Ștefan - "Noul testament de la Bălgrad", 1648; "Biblia de la București",
1688; Antioh Cantemir - "Satyres", Londra, 1755.
The museum has 300,000 items, organized in 250 collections (manuscripts, documents, letters, original
photographs, fine arts, memorials), 200 titles of old Romanian books, 20,000 rare books, 8,000
periodicals. Main collections: Rare books - writer libraries; Rare Romanian books collection; Collections
of manuscript of: Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Alfred Margul Sperber, Alexandru
Macedonski, Paul Zarifopol, Ion Vinea, G. Dem. Teodorescu, Ion Pillat, Adrian Maniu, etc. Exceptional
items: Lucian Blaga - the manuscripts of the verse volumes, and those of the plays and philosophical
works; Mihail Sadoveanu - the manuscripts of the history novels and pieces of furniture belonging to the
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writer; Sully Proudhomme's letter to Vasile Alecsandri; Marcel Proust's letter to Anton Bibescu; the
manuscripts of Alexandru Macedonski's verse and the furniture of the "Literatorul" Literary Group Salon;
Dosoftei's main work - 1673; Varlaam - "Cazania" - 1643; Simion Ștefan - a work from 1648; "The Bible
of Bucharest" - 1688; Antioh Cantemir - "Satyres", London, 1755.

Muzeul Național al Pompierilor - BUCUREȘTI [National Museum of Firemen]
Adresa: B-dul Ferdinand I nr. 33, sector 2, 021381, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/252.28.84; 021/208.61.50 (int. 27155); Email: muzeul.pompierilor@igsu.ro
Web: www.igsu.ro
Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă, duminică: închis
Foișorul de foc este monument istoric și de arhitectură, construit în 1892. A funcționat ca foișor de foc și
rezervor de apă. Muzeul expune cronologic, pe şase etaje, începând cu cel mai de sus, la care se
ajunge cu liftul, exponate privind evoluția mijloacelor de stingere a incendiilor: uniforme militare și civile
românești și străine, documente, manuscrise, hărți, fotografii de la marile incendii din București, arme
albe și de foc, machete de utilaje ale unităților de pompieri, utilaje românești pentru stingerea
incendiilor, folosite încă din 1774, drapele, medalii.
The Fire Tower is a historic and architectonic monument, built in 1892. It functioned as Fire Tower and
water reservoir. It offers an overview of Bucharest from 50 meter high circular balcony. The exhibits
arranged in chronological order on six floors, starting from the top one, illustrate the history of fire
extinguishing: Romanian and foreign military and civil uniforms, documents, manuscripts, maps,
photographs of the great fires in Bucharest.

Muzeul Costumelor Populare din România - BUCUREȘTI [Museum of Folk
Costumes in Romania]

Subordonare: Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti"
Adresa: Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2 - 4, corpurile A3 - F, sector 5, 050563, mun. BUCUREȘTI
Tel: 0215/894.479; 0215/894/480; Fax:
021/5894.479; Email:
costumesmuseum@yahoo.com
Web: www.panoramax.ro

Program: 10:00 - 17:00
Muzeul Costumelor Populare din
România, este întins pe o suprafață de
2.200 mp şi adăpostește una dintre cele
mai mari expoziții de costume tradiționale
din Europa. Sunt costume populare din
câteva zone ale țării: Muscel - Argeș (cele
mai
multe),
Vâlcea,
Dâmbovița,
Teleorman. Toate costumele din muzeu
(235 piese) au fost donate de o
colecționară din zona Muscelului,
profesoara Marghiolița Rogojan.
The Museum of Folk Costumes in Romania stretches over 2,200 sq.m. and shelters one of the largest
traditional costumes exhibition in Europe. There are folk costumes from a few areas of the country:
Muscel - Argeș (most of them), Vâlcea, Dâmbovița, and Teleorman. All the costumes in the museum
(235 pieces) were donated by a collector, a teacher in the area of Muscel, Marghiolița Rogojan.
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Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" - BUCUREȘTI ["Dimitrie Gusti"
National Village Museum]
Adresa: Șos. Kiseleff nr. 28 - 30, sector 1, 011347, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/317.90.68; 021/317.91.06;
021/317.91.10; Fax: 021/317.90.68
Web: www.muzeul-satului.ro ;
www.muzeulsatului.ro
Program: 9:00 - 20:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni: închis
Muzeul Satului este un muzeu
etnografic în aer liber, care
adăpostește
monumente
de
arhitectură tradițională: gospodării,
biserici, instalații țărănești, ateliere
meșteșugărești (290 de construcții).
De asemenea, muzeul deține piese
etnografice și de artă populară
reunite în colecții pe genuri de
creație: port, ceramică, scoarțe, lemn, icoane pe lemn și sticlă, obiceiuri (52.000 piese); arhiva
muzeologică cuprinde documente, fotografii negative pe sticlă și celuloid, diapozitive, filme, înregistrări
audio și video (circa 200.000 piese). Printre cele mai valoroase gospodării amintim: Gospodăria
"Moișeni" datată 1780 (adusă în muzeu de prof. dr. Gheorghe Focșa), Gospodăria "Berbești" (1775),
Gospodăria "Ieud" (1890) și Biserica "Dragomirești" (1722), toate din Maramureș; Gospodăria "Sălciua
de Jos" din Alba (1815); Biserica "Răpciuni" (1773), Casa monocelulară "Zăpodeni"; Presă de ulei de la
Gura Râului din județul Sibiu.
The Village Museum is an ethnographic open air museum sheltering monuments of traditional
architecture: homesteads, churches, rural installations, rural workshops (290 constructions). At the
same time the museum holds ethnographic and folk art items, belonging to collections specific of
various kinds of crafts - costumes, pottery, carpets, rugs, wood, wooden and glass icons, items
illustrating various customs (52,000 items); museum archive including documents, photographs,
negatives glass and celluloid, slides, films, audio and video recordings (about 200,000 items). Some of
the most precious exhibits include: the "Moișeni" homestead dating from 1780 (brought to the museum
by Professor Gheorghe Focșa), the "Berbești" homestead from 1775, the "Ieud" homestead from 1890,
and "Dragomirești" Church from 1722, all from Maramureș; the "Sălciua de Jos" homestead from Alba,
dating from 1815; the "Răpciuni" Church from 1773; the "Zăpodeni" one-cell House; the oil press from
Gura Râului, Sibiu county etc.
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Muzeul Național al Țăranului Român - BUCUREȘTI [National Museum of the
Romanian Peasant]
Adresa: Șos. Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/317.96.61; 021/317.96.64; 021/317.96.65;
Fax: 021/312.98.75; Email: mtr@digicom.ro,
muztar@rnc

Web: www.muzeultaranuluiroman.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Muzeul Țăranului Român este continuatorul
unor îndelungate tradiții muzeale datând încă
din 1875. Colecții de valoare istorică-artistică
deosebită privind etnografia țărănească
românească: documente de arhivă, obiecte de
patrimoniu cuprinzând clișee pe sticlă,
stampe, țesături de interior, costume țărănești,
mobilier și feronerie tradițională, pictură pe
lemn și sticlă, ceramică. Din 90.000 de
obiecte, 70.000 sunt din vechea colecție și
20.000 au fost achiziționate începând din 1990. După 1990 au fost achiziționate șase biserici de lemn
din județele Arad și Hunedoara, patru conservate in situ, iar două în curtea muzeului. Muzeul a fost
desemnat drept câștigător al Premiului "Muzeul European al Anului" în 1996. Clădirea, declarată
monument de arhitectură, a fost construită de arhitectul Nicolae Ghika-Budești, strălucit reprezentant al
școlii românești de arhitectură.
The museum owns outstanding collections of Romanian folk art: costumes, pottery, furniture, wooden
and glass icons, xylographs, religious items, fabrics, carpets, and tools. All the collections include about
90,000 items, 70,000 artefacts from the old collection and 20,000 acquired after 1990. After 1990 six
wooden churches in danger from the Arad and Hunedoara counties were acquired, four of them
conserved "in situ", and two, in the museum courtyard. Winer of the European Museum of the Year
Award in 1996. The building, listed as a monument of architecture, sheltering the Romanian Peasant
Museum, was built by the architect Nicolae Ghika-Budești, a brilliant representative of the Romanian
architecture school.

Muzeul Național Cotroceni - BUCUREȘTI [Cotroceni National Museum]
Adresa: B-dul Geniului nr. 1, sector 6, 060116, mun. BUCUREȘTI
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Tel: 021/317.31.06 (relații publice);
021/317.31.07 (programări vizite);
021/317.31.00; Fax: 021/312.16.18;
Email: muzeulcotroceni@netscape.net ;
vizitare@aim.com (programări vizite)
Web: www.muzeulcotroceni.ro

Program: 9:30 - 17:30; luni: închis
Muzeul Național Cotroceni este o
instituție cu caracter memorialistic,
axată pe reflectarea istoricului
ansamblului Cotroceni, pe evoluția și
transformările sale survenite de-a
lungul timpului. Exponatele includ
artă brâncovenească și postbrancovenească, încăperi ale fostei
mănăstiri, datând din sec. al XVII-lea, mobilier și artă decorativă ale familiei regale.
The museum reflects the Mediaeval and modern history of the former monastery and Royal residence.
The exhibits include Brancovan and post-Brancovan decorative art items in a mediaeval environment:
the kitchen, the refectory, cells, the princely cellars (the 17th century), the church door frame. One can
see the princely residence of Cotroceni comprising original items: furniture belonging to the royal family,
interior textiles, paintings.

Muzeul "Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu" - BUCUREȘTI ["Dr. Ioan and Nicolae
Kalinderu" Museum]

Subordonare: Muzeul Național de Artă al României
Adresa: Str. Sion nr. 2, sector 2, 010159, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/313.30.30; 021/314.81.19; Fax:
021/312.43.27; Email:
national.art@art.museum.ro

Program: închis pentru restaurare
Expoziția este temporar inchisă, până la
finalizarea lucrărilor de restaurare a
sediului muzeului.
The museum is temporarily closed until the
complete restoration of the museum
building.
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Muzeul "K. H. Zambaccian" - BUCUREȘTI [The “K.H. Zambaccian” Museum]

Subordonare: Muzeul Național de Artă al României
Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 21, sector 1, 011871, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/230.19. 20; Fax: 021/312.43.27; Email:
national.art@art.museum.ro
Web: www.mnar.arts.ro

Program: sâmbătă - miercuri - 11:00 - 19:00
(vara); 10:00 - 18:00 (iarna)
Colecția conține 165 de picturi, 71 desene, 40
de sculpturi din colecția particulară de artă
românească aparținând cunoscutului om de
afaceri și colecționar Krikor H. Zambaccian
(1889 - 1962), oferind o imagine cuprinzătoare
a dezvoltării artistice începând de la mijlocul
sec. al XIX-lea. Pot fi văzute picturi de Nicolae
Grigorescu (peisaje: "Pe malurile Siretului",
"Peisaj la Posada"), Ioan Andreescu ("Băiat
cu costum", "Pădure desfrunzită", "Iarna la
Barbizon"), Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Iosif Iser, Nicolae
Dărăscu, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, Horia Damian; sculpturi de Frederic Storck, Dimitrie
Paciurea, Constantin Brâncuși, Cornel Medrea, Milița Pătrașcu, Mac Constantinescu. Colecția a fost
adunată pe parcursul a peste patru decenii. Între cele 310 piese ale colecției mai pot fi admirate picturi
de școală franceză din sec. al XIX-lea: Delacroix, Corot, Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne, Picasso,
Matisse, Bonnard, Marquet. Colecția mai cuprinde piese de mobilier.
The collection can be remarked due to its exquisite quality of the works of Romanian art. They illustrate
the evolution of Romanian art from the second half of the 19th century to the middle of the following
one. The museum heritage includes paintings by Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian,
Jean Al. Steriadi, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza, Nicolae Dărăscu, Theodor Pallady, Iosif Iser,
Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Horia Damian, Alexandru Padina, Ion Țuculescu, as well as
sculptures by great masters: Dimitrie Paciurea, Oscar Han, Corneliu Medrea, Ion Jalea, Constantin
Brâncuși.

Muzeul "Theodor Pallady" - BUCUREȘTI ["Theodor Pallady" Museum]

Subordonare: Muzeul Național de Artă al României
Adresa: Str. Spătarului nr. 22, sector 2, 020775, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/211.49.79; Email:

national.art@art.museum.ro
Web: www.mnar.arts.ro

Program: 11:00 - 19:00 (vara); 10:00 18:00 (iarna); luni, marți: închis
Muzeul deține câteva remarcabile pânze
ale marelui pictor român Theodor Pallady,
precum și un lot de peste 800 de desene
(peisaje, nuduri, portrete, interioare),
reprezentative pentru perioada pariziană a
lui Pallady. Acestea sunt expuse periodic,
în serii tematice. Printre cele 1.270 de
piese ale colecției soților Serafina și
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Gheorghe Răuț se află lucrări de pictori francezi precum Lubin Baujin, Edmond Aman Jean, Carolus
Duran, Camille Corot, sau olandezi, precum Jan van de Capelle, două pânze de școala engleză, dar și
pictura românească de Paul Verona și Jean Al. Steriadi; de asemenea, piese de artă decorativă,
sculptură antică greco-romană, egipteană, indiană khmeră, dar și sculptură renascentistă italiană și
franceză.
The museum holds a few remarkable canvases by the great Romanian painter Theodor Pallady, as well
as a lot of over 800 drawings (landscapes, nudes, portraits, interiors), representative for Pallady's
Parisian period. These are displayed periodically by theme series. The 1,270 pieces of the Serafina and
Gheorghe Răuț collection include works by French painters, such as Lubin Baujin, Edmond Aman Jean,
Carolus Duran, Camille Corot, or Dutch ones, such as Jan van de Capelle, two canvases pertaining to
the English school, as well as Romanian paintings by Paul Verona and Jean Al. Steriadi, works of
decorative art, Graeco-Roman ancient sculptures, Egyptian and Indian Khmer sculptures, and Italian
and French Renaissance sculptures.

Muzeul Colecțiilor de Artă - BUCUREȘTI [Art Collections Museum]

Subordonare: Muzeul Național de Artă al României
Adresa: Calea Victoriei nr. 111, sector 1, 010071, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/211.17.49; 021/212.96.41; Fax:
021/312.43.27; Email:
national.art@art.museum.ro
Web: www.mnar.arts.ro

Program: 11:00 - 19:00 (vara); 10:00 18:00 (iarna); joi, vineri: închis
Muzeul Colecțiilor de Artă se află într-o
clădire istorică a Bucureștiului, Palatul
Romanit, construit în jurul anului 1812.
În prezent sunt expuse următoarele
colecții: Garabet Avachian, frații
Beatrice si Hrandt Avakian, Clara și
Anatol E. Baconsky, Marcu Beza Hortensia și Vasile G. Beza, Céline
Emilian, dr. Sandu Lieblich, dr. Mircea
Petrescu și prof. Artemiza Petrescu, dr. Sorin Schächter, Sică Alexandrescu, colecția de artă comparată
Alexandra și Barbu Slătineanu, colecția familiilor Dumitru și Maria Ștefănescu - colonel Gheorghe
Preda, colecția Josefina și Eugen Țâru, colecția avocatului Hurmuz Aznavorian (donația Rodica
Aznavorian Sfințescu și Claudiu Sfințescu), colecția Elena, Maria si dr. Iosif N. Dona. Ele cuprind mai
ales pictură, grafică și sculptură românească și europeană, artă orientală (turcă, persană, japoneză,
chineză), la care se adaugă icoane pe sticlă, artă populară românească, covoare românești, turcești și
armenești (sec. XVI - XIX), argintărie, porțelan și sticlă, mobilier, miniaturi etc.
The Museum of Art Collections is housed in a historic building of Bucharest, Romanit Palace, built
around 1812. Currently, the following art collections are on display: Garabet Avakian, the brothers
Beatrice and Hrandt Avakian, Clara and Anatol E. Baconsky, Marcu Beza - Hortensia and Vasile G.
Beza, Céline Emilian, Dr. Sandu Lieblich, Dr. Mircea Petrescu and Professor Artemiza Petrescu, Dr.
Sorin Schächter, Sică Alexandrescu, Alexandra and Barbu Slătineanu collection of comparative art, the
Dumitru and Maria Ștefănescu - colonel Gheorghe Preda families collection, the Josefina and Eugen
Țâru collection, Hurmuz Aznavorian collection (donation from Rodica Aznavorian Sfințescu and Claudiu
Sfințescu), Elena, Maria and Dr. Iosif N. Dona collection. They include Romanian and European
paintings, prints and sculpture, Oriental art (Turkish, Persan, Japanese and Chinese), glass icons,
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Romanian folk art, carpets (Romanian, Turkish and Armenian, !6th - 19th c.), silverware, glass and
porcelain, furniture etc.

Muzeul Memorial "Dimitrie și Aurelia Ghiață" - BUCUREȘTI ["Dimitrie and
Aurelia Ghiață" Memorial Museum]

Subordonare: Muzeul Național de Artă al României
Adresa: Str. Dr. Clunet nr. 14, sector 5, 050527, mun. BUCUREȘTI

Email: national.art@art.museum.ro
Program: temporar închis
Colecție memorială de pictură și desene, precum și documente
aparținând pictorului Dimitrie Ghiață (1888 - 1972), alături de o amplă
suită de lucrări de artă decorativă, textile și cartoane de tapiserie
realizate de soția artistului. Remarcabile sunt lucrările sale, peisaje,
naturi moarte cu flori și compoziții, caracterizate prin coloritul sobru,
armonios amintind de tradițiile artei populare.
Memorial collection comprising paintings and drawings, as well as
documents pertaining to the painter Dimitrie Ghiață (1888 - 1972), next
to many works of decorative art, fabrics, and tapestry card boxes made
by the artist's wife.

Muzeul Național de Artă al României - BUCUREȘTI [National Museum of Art of
Romania]
Adresa: Calea Victoriei nr. 49 - 53, sector 1, 010063, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/313.30.30; 021/314.81.19; Fax:
021/312.43.27; Email: national.art@art.museum.ro
Web: www.mnar.arts.ro
Program: 11:00 - 19:00 (vara); 10:00 - 18:00
(iarna); luni, marți: închis
Muzeul Național de Artă al României deține o
valoroasă colecție, are trei galerii de artă în
fostul Palat Regal. Artă medievală
românească (până în secolul al XVIII-lea),
galeria națională de artă românească
modernă și contemporană, galeria de artă
vest-europeană (pictură și sculptură), artă
decorativă orientală, grafică și tipărituri;
bibliotecă (40.000 vol.).
Galeria de Artă Europeană reflectă, prin cele
300 de opere, principalele școli artistice ale Europei între sec. XIV - XIX.
Galeria de Artă Veche Românească oferă, prin cele 900 de piese expuse, o imagine unitară asupra
vieții culturale din provinciile istorice: Țara Românească, Moldova și Transilvania din sec. XIV - XVIII.
Galeria de Artă Românească Modernă reconstituie prin cele 700 de picturi și sculpturi traseul artei
românești de la începutul secolului al XIX-lea la epoca marilor clasici ai artei românești. Una dintre sălile
galeriei este dedicată în exclusivitate sculptorului Constantin Brâncuși.
The National Museum of Art of Romania has three art galleries housed in the former Royal Palace: The
European Art Gallery, Romanian Old Art Gallery, Romanian Modern Art Gallery. The European Art
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Gallery, reflects, due of the 300 works, the main art schools of Europe between the 14th and 19th
centuries. The Romanian Old Art Gallery includes 900 pieces offering a unitary image upon the cultural
life in the historical provinces: Wallachia, Moldavia and Transylvania from the 14th - 18th centuries. The
Romanian Modern Art Gallery reconstructs due to the 700 paintings and sculptures the path of
Romanian art from early 19th century to the age of the great classics of Romanian art. One of the halls
of the gallery is dedicated exclusively to the sculptor Constantine Brâncuși.

Muzeul Național de Artă Contemporană - BUCUREȘTI [National Museum of
Contemporary Art]
Adresa: Str. Izvor nr. 2 - 4, Palatul Parlamentului, aripa E4, sector 5, 050563, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/318.91.37; Fax: 021/318.91.38; Email:
info@mnac.ro
Web: www.mnac.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Muzeul optează pentru o formulă de expunere
novatoare, o instituție care să nu se
mărginească să arhiveze și să gestioneze
pasiv și complezent o colecție, care să
propună proiecte stimulative, să imagineze noi
juxtapuneri, noi corespondențe, să participe la
o acțiune de sinteză a artelor contemporane,
din care să nu lipsească filmul, muzica,
literatura, dansul.
The museum chose "a new display formula,
that is a museum in progress, an institution that does not confine itself to achieving and managing
collections passively and self indulgingly. It is an institution that puts forward challenging projects,
figures out new ways of intermingling, and harmonizing, while taking part in an action encompassing the
contemporary arts, that should involve film, music, literature and dancing".
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Muzeul Național de Istorie a României - BUCUREȘTI [National History Museum
of Romania]
Adresa: Calea Victoriei nr. 12, sector 3, 030026, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/315.82.07; 021/315.70.56; Fax:
021/311.33.56; Email: direct@mnir.ro
Web: www.mnir.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni, marți: închis
Muzeul Național de Istorie a României, ca
instituție reprezentativă pentru cultura
românească, depozitar al celor mai
valoroase obiecte ale patrimoniului istoric,
a fost inaugurat în anul 1972. Pentru
sediul muzeului a fost ales Palatul
Poștelor, unul dintre cele mai remarcabile
monumente arhitecturale ale capitalei,
realizat la sfârșitul secolului trecut, în stil
neoclasic, de către arhitectul Alexandru
Săvulescu. Muzeul este în curs de restaurare. Pot fi vizitate Tezaurul istoric, Sala Columnei lui Traian și
expoziții temporare. Colecțiile principale ale muzeului sunt cele de arheologie, istorie (documente și
tipărituri, arme, bijuterii și alte obiecte ale Casei Regale), carte veche, numismatică, filatelie. Tezaurul
național prezintă obiecte din aur, argint și pietre prețioase (peste 2.000 de piese), printre care: idoli de
aur din neolitic, coifuri și harnașamente din epoca fierului, brăţările dacice din aur recuperate, faimosul
tezaur vizigot descoperit la Pietroasele - "Cloșca cu puii de aur", crucea episcopală bizantină de la
Dinogetia (sec. XI), coroane și bijuterii ale familiei regale. Lapidarium-ul expune replicile metopelor
Columnei lui Traian de la Roma, la scara 1:1, monumente greceşti, romane şi bizantine.
The National History Museum of Romania, a representative Romanian cultural institution, a repository of
the most valuable historical heritage artefacts, opened in 1972. The museum was established in the
Post Palace, one of the most remarkable monuments of architecture in the capital, built in the
neoclassical style by the architect Alexandru Săvulescu during the 19th century. It is refurbished at
present. The visitors can see the National Treasure, the Lapidarium with the cast copies of the Trajan's
Column and temporary exhibitions. The main collections include: archaeology, history (documents and
prints, weapons, jewelry, artefacts belonging to the Royal House), rare books, numismatics, and
stamps. The National Treasure shows golden and silver objects (over 2000 items), among which:
Neolithic golden idols, helmets and horse items, the recently recovered golden Dacian bracelets, the
Bishop's cross from Dinogetia (11th century), crowns and jewels of the Royal family. The lapidarium
shows the cast copy of Trajan’s Column, achieved at the scale 1:1 after the original Column in Rome,
Greek, Roman and mediaeval monuments.
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Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - BUCUREȘTI ["Grigore
Antipa" Natural History National Museum]
Adresa: Șos. General Kiseleff Pavel nr. 1, sector 1, 011341, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/312.88.63; 021/312.88.26; Fax:
021/312.88.63; 021/312.88.86; Email:

dmurariu@antipa.ro, auroras@antipa.ro (Secția de
marketing cultural și pedagogie muzeală)
Web: www.antipa.ro; www.muzeul-antipa.ro

Program: închis pentru restaurare
Colecțiile zoologice ale muzeului - cele mai
numeroase și mai diverse din România permit în bună măsură documentarea
biodiversității pe teritoriul țării noastre și chiar
în afara granițelor ei, colecțiile geologice și
paleontologice
surprind
particularitățile
evoluției scoarței terestre și a faunei pe
actualul teritoriu al României, iar colecțiile
etnografice surprind unul dintre cele mai
subtile aspecte ale biodiversității: diversitatea socio-culturală.
The zoological collections of the museum - the most numerous and diverse in Romania - make possible
a thorough documentation of biodiversity on the territory of this country and even beyond its borders;
the geological and paleontological collections reveal the peculiarities of the evolution of the earth and of
the fauna on the present Romanian territory; and the ethnographic collections emphasize one of the
subtlest aspects of biodiversity: socio-cultural diversity.
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Muzeul Național Filatelic - BUCUREȘTI [National Philatelic Museum]
Adresa: Calea Victoriei nr. 12, sector 3, 030026, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/312.74.99; 021/312.74.87; Fax:
021/312.55.85; Email:
muzeul.filatelic@posta-romana.ro
Web: www.muzeulfilatelic.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni, marți: închis
Muzeul expune în cele trei săli: filatelie
și obiecte poștale din tezaurul Poștei
Române, cu o istorie de peste 100 de
ani.
National Philately Museum exhibits
genuine items, copies and dummies all
illustrating aspects of the Post evolution
of more than 100 years. Clothes of the
ancient carters, bugles and postal clothes, a postal desk, postal carriages, trunks for values, different
printings etc.

Muzeul Național Geologic - BUCUREȘTI [National Geological Museum]
Adresa: Șos. Kiseleff nr. 2, sector 1, 011345, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/212.89.52
Web: www.geology.ro
Program: 9:00 - 16:00
Muzeul este organizat ca un adevărat manual
de geologie deschis atât specialiștilor, dar și
pentru cei mai puțin cunoscători în domeniu.
El se adresează celor care, printr-o scurtă
incursiune în lumea interesantă a cristalelor, a
mineralelor colorate sau fluorescente, a rocilor
sau fosilelor, doresc să înțeleagă, printr-un
adevărat dialog cu Pământul, compoziția,
originea și istoria acestuia.
The museum is organized as a true geology
manual open both to specialists and for those
who know less about geology. It is destined to those who take a look into the interesting world of
crystals, coloured or fluorescent minerals, rocks and fossils, wishing they could have a real
understanding of the Earth, its composition, origin and history.

Muzeul Național Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" - BUCUREȘTI ["Prof. Eng.
Dimitrie Leonida" National Technological Museum]
Adresa: Str. Candiano Popescu nr. 2, sector 5, 040583, mun. BUCUREȘTI
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Tel: 021/336.77.77; 021/336.93.90; Fax:
021/336.77.77; Email:
mirela.pestritu@electricaserv.ro,
muzel_tehnic_leonida@yahoo.com
Web: www.cimec.ro/a_muzee.htm

Program: închis temporar pentru renovare
Muzeul înființat de prof. ing. Dimitrie
Leonida în anul 1909 dispune de peste
6.500 de piese din domeniile: mecanică;
electricitate; chimie; energie nucleară;
magnetism; minerit; industria petrolului;
energetică;
electro-tehnică;
căldură;
iluminat; cinema; telecomunicații; mașini
de calculat; hidraulică; aerospațiale;
tipografie și mașini de scris; motoare și
mașini industriale; trasporturi terestre.
The museum was established by Professor engineer Dimitrie Leonida in 1909. It holds over 6,500 items
from the fields: mechanics; electricity; chemistry; nuclear energy; mining; oil industry; the energy field;
electrotechnics; heating; lighting; cinematography; telecommunications; calculating machines;
hydraulics; air and spacecraft; print and typewriters; power engines, and cars.

Muzeul Operei Naționale din București - BUCUREȘTI [National Opera House
Museum]
Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 70 - 72, sector 2, 050108, mun. BUCUREȘTI

Tel: 021/314.69.80; Fax: 021/315.78.49
Program: deschis în timpul spectacolelor
Colecția cuprinde fotografii, programe, afișe,
costume, scrisori, busturi ale marilor
muzicieni.
The collection includes photographs,
programs, posters, stage costumes, letters,
other documents related to the history of
Romanian opera, busts of great musicians
and performers.
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Muzeul Sportului din România - BUCUREȘTI [Museum of Sports in Romania]
Adresa: Calea Victoriei nr. 12, sector 3, 022103, mun. BUCUREȘTI
Web: www.gov-sport.ro ;
www.muzeulsportului.ro

Program: închis
Sunt expuse diplome, medalii, fanioane,
cupe, fotografii, materiale sportive care au
aparținut unor fruntași ai sportului
românesc, extrase de presă.
The exhibits consists of diplomas, medals,
cups, photographs, sport materials
belonging to front runners of Romanian
sports.

Muzeul Teatrului Național "I.L. Caragiale" - BUCUREȘTI ["I.L. Caragiale"
National Theatre Museum]
Adresa: B-dul Nicolae Bălcescu nr. 2 - 4, sector 2, 010051, mun. BUCUREȘTI
Tel: 0216/139.175; Email: contact@tncaragiale.ro
Web: www.tnb.ro
Program: 10:00 - 13:00; luni și în timpul
spectacolelor: închis
Redeschis în 2001, Muzeul Teatrului Național
"I.L. Caragiale" este amplasat la subsol, între
Sala Mare și Sala Amfiteatru. Colecția
ilustrează evoluția teatrului românesc: măști,
statuete, tipărituri vechi, picturi, fotografii,
afișe, programe, schițe, machete de decor,
corespondență.
Reopened in 2001, "I. L. Caragiale" National
Theatre Museum is located in the basement,
between the Great Hall and the Amphitheatre
Hall. The museum heritage dates from 1942, brought to light a true theatrical treasure: pictures,
sculptures, original photographs, personal belongings and costumes that had belonged to the great
actors of yore, pieces of furniture, rare documents (letters, manuscripts, publications of the actors or of
the managers of the national theatre, most of them great writers).
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Muzeul Universității București - BUCUREȘTI [Museum of the University of
Bucharest]
Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 64, sector 1, 050108, mun. BUCUREȘTI
Muzeul prezintă istoricul Universității din
București. Colecția cuprinde exponate
originale și facsimile: cursuri, manuscrise
vechi, fonduri arhivistice ale unor foști
profesori, brevete, diplome, fotografii, timbre,
medalii; piatra fundamentală a clădirii
Universității (pusă la 10 octombrie 1857).
The museum illustrates the history of the
University of Bucharest. The collection
comprises original exhibits and facsimiles:
courses, old manuscripts, archives funds of
former university professors, diplomas,
photographs,
stamps,
medals;
the
fundamental stone of the university building
(laid on the 10th of October 1857).

Muzeul Universității Politehnice - BUCUREȘTI [Museum of Polytechnical
University]
Adresa: Calea Griviței nr. 132, Polizu - Corp M, sector 1, 010707, mun. BUCUREȘTI
Tel: 021/402.39.55; Fax: 021/402.39.55;
Email: museum@utis.cpru.pub.ro
Web: www.pub.ro
Patrimoniul Muzeului s-a constituit din
donații și prin transferuri din gestiunile
catedrelor. Expoziția actuală, prezentată
cu ocazia deschiderii Muzeului, este
alcătuită din aproximativ 5.000 de
exponate, cu valoare istorică și memorială
foarte valoroase.
The Museum heritage grew from
donations or by transfers from the stocks
of the departments. The current exhibition,
presented on the occasion of the museum opening, includes about 5,000 very valuable memorial and
cultural exhibits.
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BUHUȘI

Muzeul de Istorie - BUHUȘI [History Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Adresa: Str. Bradului nr. 16, 605100, BUHUȘI, jud. Bacău
Email: muzeuistorie_bacau@yahoo.com
Web: www.cmiabc.ro
Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă, duminică:
închis
Muzeul este adăpostit în fostul conac al
boierului Toader Buhuș, datând din sec. al
XVIII-lea. Expune utilaje tehnice care
ilustrează istoria industriei textile din
Buhuși.
The museum is housed in the mansion of
boyar Toader Buhuș, dating from the 18th
century. It exhibits technological outfits
illustrating the history of textile industry in
Buhuși.

BUJORENI
Muzeul Satului Vâlcean - BUJORENI [Village Museum of the Vâlcea Area]
Subordonare: Muzeul Județean Vâlcea
Adresa: 247065, BUJORENI, com. BUJORENI, jud. Vâlcea
Tel: 0250/746.869
Web: www.muzee-valcea.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara);
10:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Sunt expuse, în aer liber, 80 de
unități muzeale compuse din
case
țărănești,
anexe
gospodărești, porți, clădiri de
instituții sociale, cruci, troițe,
fântâni.
It was designed to reconstruct
the functional image of a
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traditional rural settlement, with all its social and cultural institutions on an eight hectare area. Last but
not least, the valuable Vâlcea folk art is displayed in the museum by the interior decoration of the
dwellings, inside the workshops, as fabrics or pottery, wooden and metal artefacts, icons and pieces of
furniture.

BUMBEȘTI - JIU
Colecția muzeală a Mănăstirii Lainici - BUMBEȘTI-JIU [Lainici Monastery
Museum Collection]
Adresa: 215100, BUMBEȘTI - JIU, jud. Gorj

Tel: 0253/463.333
Program: 9:00 - 17:00
Mănăstirea a fost construită în 1817 de mai
mulți boieri gorjeni pe locul unei biserici din
lemn. A fost pictată în frescă de zugravi din
Școala de pictură de la Târgu-Jiu. Colecția
muzeală conține icoane pe lemn (tempera),
carte veche, artă religioasă și pictură în
frescă.
The monastery was built in 1817 by several
Gorj boyars on the place of a wooden church.
Its frescos were painted by craftsmen of the
Painting School of Târgu-Jiu. The collection
includes wooden icons, rare books, religious
art items, and fresco painting.

BUNEȘTI
Muzeu Sătesc Etnografic - BUNEȘTI [Village Museum]

Adresa: 507035, BUNEȘTI, com. BUNEȘTI, jud. Brașov
Program: la cerere
Arheologie; istorie: documente; etnografie: port, țesături, ceramică, piese de cult, interioare de locuințe
reconstituite.
The exhibits include archaeological pieces, history and ethnography items: documents, costumes,
pottery, religious objects, reconstructed homestead interiors.
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BUȘTENI

Casa Memorială "Cezar Petrescu" - BUȘTENI ["Cezar Petrescu" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 2, 105500, BUȘTENI, jud. Prahova
Tel: 0244/321.080; Fax: 0244/321.080; Email:
histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul memorial s-a deschis la 17
decembrie 1967, în casa în care scriitorul
s-a statornicit în anul 1937. Prezintă
mobilier (biroul de lucru), biblioteca,
obiecte personale, scoarțe românești,
ceramică; sculpturi semnate Oscar Hann,
artă plastică (Iosif Iser, Nicolae Tonitza);
biblioteca scriitorului cu peste 10.000 de
volume (peste jumătate în limba franceză),
din care 627 volume cu dedicații de la alți
scriitori.
The memorial house was opened officially on the 17th of December 1967. The exhibits include pieces of
furniture (the study desk), personal belongings, Romanian rugs, pottery; sculptures signed by Oscar
Han, paintings (Iosif Iser, Nicolae Tonitza); the writer's library of over 10,000 volumes (half of them in
French), of which 627 volumes with dedications from other writers.

BUTENI
Muzeul Comunei Buteni - BUTENI [Village Museum]

Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 317065, BUTENI, com. BUTENI, jud. Arad
Tel: 0257/320.129
Program: la cerere
Etnografie de pe valea Crișului Alb, picturi ale unor artiști din zonă.
The collection presents ethnographical items from the Valley of Crișul Alb River, and paintings by local
artists.

BUTOIEȘTI
Casa Memorială "Constantin Rădulescu-Motru" - BUTOIEȘTI ["Constantin
Rădulescu-Motru" Memorial House]
Adresa: 227090, BUTOIEȘTI, com. BUTOIEȘTI, jud. Mehedinți
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Este amenajată în casa natală (cu aspect de culă) a familiei
Constantin Rădulescu-Motru (1868 - 1957), filosof, psiholog,
pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru român,
academician și președinte al Academiei Române între 1938 - 1941.
The house in traditional fortified style (cula) belonged to the family of
Constantin Rădulescu-Motru (1868 - 1957), philosopher, psychologist,
political figure, play writer and theatre director, member of the
Romanian Academy and its president between 1938 and 1941.

BUZĂU
Colecția muzeală a Episcopiei Ortodoxe Buzău - BUZĂU [Buzău Orthodox
Bishopric Museum Collection]

Adresa: Aleea Episcopiei nr. 3, 120024, BUZĂU, jud. Buzău
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Artă religioasă medievală: icoane ortodoxe (colecție reprezentativă pentru "Școala de zugravi de subțire
de la Buzău", înființată de Nicolae Teodorescu Pitarul, unchiul lui Gheorghe Tattarescu, pe la 1852;
carte rară, uși de biserică, sfetnice, cârje, mitre, veșminte, cruci, mătănii, pictură alegorică.
The exhibits include mediaeval religious art items: Orthodox icons (a collection representative for the
"Buzău House Painters School", established by Nicolae Teodorescu Pitarul, Gheorghe Tattarescu’s
uncle, by 1852), rare books, church doors, candlesticks, crutches, mitres, garments, crosses, beads,
allegorical paintings.

Colecția de Etnografie și Artă Populară "Casa Vergu - Mănăilă" - BUZĂU
["Vergu - Mănăilă House" Ethnografic and Folk Art Collection]
Subordonare: Muzeul Județean Buzău
Adresa: Str. Războieni nr. 8, 120195, BUZĂU, jud. Buzău

Program: 9:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 16:00
(iarna); luni: închis
Structura tematică a expoziției permanente
prezintă
ocupațiile
fundamentale
(agricultura și creșterea animalelor),
ocupații
secundare
(viticultură,
sericicultură, pescuit, vânătoare) și
ocupațiile casnice (alimentație, prelucrarea
fibrelor
textile,
confecționarea
îmbrăcămintei), precum și meșteșugurile
populare tradiționale (finisarea țesăturilor,
olărit, prelucrarea lemnului, pietrărit).
Spațiul expozițional mai cuprinde o
încăpere în care se reconstituie interiorul
unei "case mari" ("casa curată"), din zona
Bisoca și două săli în care se prezintă portul popular, atât structural (croi, ornamentică, cromatică, pe
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tipuri categoriale), cât și costumul bărbătesc și femeiesc specific subzonelor etnografice ale Buzăului.
The themes of the permanent exhibition illustrate the fundamental trades (agriculture and animal
breeding), the secondary ones (viticulture, sericulture, fishing, hunting) and the domestic occupations
(food preparing, textiles processing, and clothing manufacturing), as well as the traditional folk
craftsmanship (pottery art, wood processing, stone cutting). The exhibition includes a room where the
interior of a "big house" ("the clean house") is reconstructed (from the Bisoca area) and two halls
displaying folk costumes, both structurally (cuts, ornaments, according to categories) and the male and
female costumes specific of the Buzău ethnographic area.

Muzeul Județean Buzău - BUZĂU [Buzău County Museum]
Adresa: B-dul Nicolae Bălcescu nr. 50, 120360, BUZĂU, jud. Buzău
Tel: 0238/710.561; Fax: 0238/710.638; Email:
muzeubz@net4u.ro
Web: www.muzee.org

Program: 9:00 - 17:00; sâmbata: 9:00 - 14:00;
luni: închis
Secțiile de arheologie și istorie dețin valoroase
piese aparținând aspectului cultural StoicaniAldeni, culturii Monteoru, plastică geto-dacică
de tip Cârlomănești, replica tezaurului de la
Pietroasele - "Cloșca cu puii de aur" - piese
aparținând epocii romano-bizantine, culturilor
Sântana de Mureș, Ipotești-Cândești, Dridu.
Sunt reprezentate vestigiile rupestre din Munții
Buzăului, inventare arheologice din săpăturile
efectuate la cetăți feudale (Vintilă Vodă,
Berca, Bradu), elemente arhitectonice medievale. Momentele mari ale istoriei moderne și contemporane
în care a fost implicată zona Buzăului sunt înfățișate cu piese reprezentative. Mobilier, documente și
obiecte personale aparținând lui Nicolae Leonard, Vladimir Maximilian, Alexandru Marghiloman
alcătuiesc sectorul memorial.
Collection of archaeological and historical pieces. The archaeology and history departments hold
valuable pieces belonging to the Stoicani-Aldeni culture, the Monteoru culture, the Cârlomănești GetoDacian fine arts, the cast of the treasure of Pietroasele - "Hen with Golden Chicken" - pieces from the
Roman-Byzantine Age, the Sântana de Mureș, Ipotești-Cândești and Dridu cultures. There are cave
vestiges from the Buzău Mountains, archaeological inventories from the excavations carried out at the
mediaeval fortresses (Vintilă Vodă, Berca, Bradu), and mediaeval architectonic elements. The
numismatic collection comprises over ten gold, silver and common metal hoards. The great moments of
modern and contemporary history when the Buzău area was involved are illustrated by representative
pieces (furniture, documents and personal belongings of Nicolae Leonard, Vladimir Maximilian, and
Alexandru Marghiloman).

BUZIAȘ
Expoziția de Artă Populară "Iulia Folea Troceanu" - BUZIAȘ ["Iulia Folea
Troceanu" Folk Art Exhibition]

Adresa: Str. Andrei Șaguna nr. 16, 305100, BUZIAȘ, jud. Timiș
Tel: 0256/321.130
Program: 9:00 - 12:30, 16 - 18:00
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Sunt expuse obiecte colecționate de Iulia Folea Troceanu: costume din zonă (cepse, spăcele, brâuri,
brăciri, catrințe, cojoace, șube), țesături din bumbac și lână (cilimuri, căpătâie de perne, ștergare),
obiecte din lemn (lăzi de zestre, linguri) și ceramică.
The exhibits include items collected by Iulia Folea Troceanu: local costumes (belts, peasant skirts,
sheepskin coats, fur coats), cotton and woollen fabrics (pillows, towels), woodwork (bottom chests,
spoons) and pottery.

Muzeul Stațiunii Buziaș - BUZIAȘ [Buziaș Spa Museum]

Adresa: Str. Andrei Șaguna nr. 14, 305100, BUZIAȘ, jud. Timiș
Tel: 0256/321.130
Web: www.muzeulbanatului.ro
Program: 9:00 - 16:00
Colecții ce prezintă arheologic și istoric stațiunea Buziaș.

The exhibition presents finds illustrating the history and archaeology of the area of Buziaș Spa.

C
CALAFAT

Muzeul de Artă și Etnografie - CALAFAT [Art and Ethnography Museum]

Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 6, 205200, CALAFAT, jud. Dolj
Tel: 0251/232.521; 0251/232.884; Email: muzartcalafat@yahoo.com
Program: luni - vineri: 9:00 - 15:00; sâmbătă, duminică: 9:00 - 13:00
Artă românească contemporană: pictură, grafică ale artiștilor din județul Dolj, pânze de N. Grigorescu,
H. Catargi, T. Pallady, sculpturi de Irimescu, N. Enea, G. Mirea. Obiecte de port, chilimuri, împletituri,
unelte, obiecte de uz casnic.
The museum contains works of contemporary Romanian art paintings and graphics made by artists
from Dolj county, paintings by Nicolae Grigorescu, Henri Catargi, T. Pallady, sculptures by Ion Irimescu,
Nicu Enea, George Demetrescu, G. Mirea. The folk art collection includes costumes, knitted work, tools,
and household items.

CARACAL
Casa Memorială "Iancu Jianu" - CARACAL ["Iancu Jianu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Romanațiului
Adresa: Str. Iancu Jianu nr. 15, 235200, CARACAL, jud. Olt
Tel: 0249/511.344

Iancu Jianu a haiducit șapte ani în Oltenia și este eroul mai multor cântece populare. A participat la
Revoluția din 1821.
Iancu Jianu was an outlaw for seven years in Little Wallachia and is the hero of many folk songs. He
joined the Revolution from 1821.
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Muzeul Romanațiului. Secția de Artă Plastică - CARACAL [Museum of
Romanați. Fine Arts Department]

Subordonare: Muzeul Romanațiului
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 8, în cadrul Casei de Cultură, 235200, CARACAL, jud. Olt
Tel: 0249/512.067

Sunt expuse lucrări de pictură românească (Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Dărăscu);
sculptură românească și pictură universală.
The exhibits include Romanian paintings (Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Dărăscu);
Romanian sculptures and world paintings.

Muzeul Romanațiului - CARACAL [Museum of Romanaţi]
Adresa: Str. Iancu Jianu nr. 26, 235200, CARACAL, jud. Olt
Tel: 0249/511.344; Email:

muzeulromanatiuluicaracal@yahoo.com

Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă, duminică:
9:00 - 13:00; vineri: închis
Colecțiile arheologice de preistorie și
epocă romană - geme, fibule, statuete,
monede, opaițe, arme - arată o veche
locuire a zonei, mai ales la Dobrosloveni
(Romula). Cărți, documente și diverse
obiecte ilustrează ocupațiile agricole,
meșteșugărești, de comerț și vechimea
localității, atestată de la 1538. Figura
haiducului Iancu Jianu și evenimentele din
sec. al XIX-lea ne conduc prin epoca
modernă.
The archaeological collections include items from prehistory and the Roman period - gems, fibulas,
statuettes, coins, lamps, tools, weapons, which indicates an ancient dwelling of the area, especially in
the settlements of Dobrosloveni (Romula). Rare documents and books, testimonies of the trades
relating to agriculture and crafts, as well as the trade links, attest the settlement, mentioned as early as
1538. Iancu Jianu's figure and the social unrest during the 19th century are illustrated by an exhibition
dedicated to history.
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CARANSEBEȘ

Colecția Episcopiei Ortodoxe a Caransebeșului - CARANSEBEȘ [Caransebeș
Orthodox Bishopic Collection]
Adresa: Str. Mihai Viteazul nr. 9, 325400, CARANSEBEȘ, jud. Caraș Severin

Tel: 025/51.64.12; Fax: 025/ 516.492
Program: la cerere
Carte româneasca și bibliofilă,
periodice bănățene și cărți cu
valoare
deosebită:
Ambrosii
Calepini, Dictionarium (1634),
Flavii Josephi, De Bello Judaico
(1701), La Henryade by Voltaire
(1728). Clădirea este monument
de arhitectură, fostă Casă a
Grănicerilor de la jumătatea
secolului al XVIII-lea.
Romanian and bibliophile books,
Banat periodicals, and books of
great worth: Ambrosii Calepini, Dictionarium (1634), Flavii Josephi, De Bello Judaico (1701), La
Henryade by Voltaire (1728). The building is a monument of architecture, the former House of Custom
Officers from the middle of the 18th century.

Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță - CARANSEBEȘ
[County Museum of Ethnography and Border Regiment]
Adresa: Piața Gen. Ioan Dragalina nr. 2, 325400, CARANSEBEȘ, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/512.193; Fax: 0255/514.173; Email:
muzeu_caransebes@yahoo.com
Web: www.muzee.org

Program: luni - vineri: 8:00 - 16:00; sâmbătă,
duminică: închis
Clădirea impozantă este monument istoric și
de arhitectură în stil baroc provincial austriac,
construită în 1753, în timpul împărătesei
Mariei Tereza, cu destinația de cazarmă
pentru grăniceri. Muzeul are două secții:
etnografia județului Caraș-Severin și istoria
Regimentului de graniță, cu următoarele
subsecții: arheologie (inclusiv muzeul din
incinta Rezervației naționale Tibiscum), artă și
rezervația etnografică Valea Bistrei.
The building is a provincial Austrian Baroque historic and architectonic monument, built in 1753 under
the reign of Mary Therese to function as barracks for frontier guards. The museum has two
departments: the Caraș-Severin county Ethnography and the History of the Border Regiment, having
the following sub-departments: archaeology (including the museum on the premises of the Tibiscum
National Park), art, and the Bistra Valley ethnographic reservation.
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CAREI
Muzeul Municipiului - CAREI [City Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: Piața 25 Octombrie nr. 1, 445100, CAREI, jud. Satu Mare
Tel: 0261/864.981
Program: 10:00 - 18:00;
sâmbătă: 10:00 - 14:00 (vara);
9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00 14:00 (iarna); luni: închis
Sunt expuse unelte, arme,
ceramică pictată, un mormânt
dublu de înhumație din cultura
Otomani; piese de paleontologie,
malacologie și ornitologie din
zona Careiului.
The exhibits include tools,
weapons, painted pottery, a
double inhumation tomb of the
Otomani, pieces of palaeontology, malacology and ornithology from the Carei area.

CARTIU
Casa Cartianu - CARTIU [Cartianu House]

Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: 217530, CARTIU, com. TURCINEȘTI, jud. Gorj
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Web: www.muzeulgorjului.ro
Culă de la sfârşitul sec. al XVIII-lea,
restaurată, cu o excepţională colecţie de
etnografie.
Fortified manor from the end of the 18th
century, restored. It houses an exceptional
ethnographic collection.

CAȘINU MIC

Colecția de Artă Plastică - CAȘINU MIC [Fine Art Collection]

Adresa: 527151, CAȘINU MIC, com. SÂNZIENI, jud. Covasna
Program: la cerere
Colecția prezintă mărturii despre locul de pelerinaj, pentru cultul catolic, de pe dealul Perkő.
The collection includes testimonies about the Catholic pilgrimage, on Perkő Hill site.

CĂCIULATA
Colecția muzeală a Mănăstirii Cozia - CĂCIULATA [Cozia Monastery Museum
Collection]
Adresa: 245601, CĂCIULATA, com. CĂLIMĂNEȘTI, jud. Vâlcea
Tel: 0250/750.230
Mănăstirea, ctitorită de Mircea cel Bătrân,
a fost ridicată între 1386 - 1390. Cele două
biserici, biserica mare și biserica cu bolniță
au fost restaurate în 1985, respectiv 1986.
Colecția muzeală cuprinde icoane de lemn
(secolele XVI - XIX), texte liturgice,
argintărie de cult, mobilier bisericesc, cărți
vechi românești etc.
Prince Mircea the Old built the monastery
between 1386 and 1390. The two
churches, the large one and the church
with a hospital, were restored in 1985 and
1986. The museum collection comprises wooden icons (the 16th - 19th centuries), religious texts,
religious silverware, church furniture, and Romanian rare books.
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CĂLĂRAȘI
Grădina Zoologică - CĂLĂRAȘI [Zoological Garden]
Adresa: Parc Dumbrava, CĂLĂRAȘI, jud. Călărași
Tel: 0242/314.152
Program: zilnic 08.00 - 19.00
Diverse specii de păsări, peşti,
animale, reptile exotice.
Birds, fish, animals, and exotic
reptiles.

Muzeul Dunării de Jos. Secția de etnografie și artă populară - CĂLĂRAȘI
[Lower Danube Museum. Ethnography and Folk Art Department]

Subordonare: Muzeul Dunării de Jos
Adresa: str. 1 Decembrie, bl. A17, parter (Arcadia), 910019, CĂLĂRAȘI, jud. Călărași
Tel: 0242/313.161; 0242/311.974; Fax:
0242/311.974; Email:
coslogeni@yahoo.com
Web: www.mdjcalarasi.ro

Program: luni, joi, vineri: 08:00 18:00; marți, miercuri: 08:00 16:00; sâmbătă, duminică: 10:00 18:00
Colecția cuprinde obiecte de port
popular, unelte organizate pe
domenii de activitate, textile
(scoarțe, textile de interior,
ștergare), ustensile casnice, utilaje
de prelucrare a lânii, icoane,
obiecte folosite în industria casnică
textilă.
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The collection includes items of folk costumes, tools industries, the textiles (rugs, indoor textilde,
towels), household utensils, equipment for processing wool, icons, household objects used in the textile
industry.

Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAȘI [Lower Danube Museum]
Adresa: Str. Progresului nr. 4, 910079, CĂLĂRAȘI, jud. Călărași
Tel: 0242/313.161; 0242/311.974; Fax:
0242/311.974; Email:
coslogeni@yahoo.com
Web: www.mdjcalarasi.ro

Program: 10:00 - 18:00
Expoziția permanentă a muzeului
prezintă
publicului
expoziții
tematice de arheologie și istorie
locală, dintre care se remarcă
descoperirile eneolitice de la
Sultana-Malu Roșu și cele din
cetatea bizantină din insula Păcuiu
lui Soare. Muzeul mai deține
colecții de etnografie și de artă
românească
modernă
și
contemporană.
The permanent exhibition of hte museum offers to the public thematic exhibitions of local history and
archaeology, among which we notice the finds from the Eneolithic archaeological site of Sultana-Malu
Roșu and the Byzantine city from the island of Păcuiu lui Soare. The museum also has collections of
ethnography, modern Romanian art and goods illustrating local history.
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CĂLINEȘTI-OAȘ

Casa Țărănească "Iacob Măcuț" - CĂLINEȘTI-OaȘ ["Jacob Măcuț" Homestead]
Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: 447070, CĂLINEȘTI-OAȘ, com. CĂLINEȘTI OAȘ, jud. Satu Mare
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00
- 14:00 (iarna); luni: închis
Casa a fost construită în anul 1727,
respectând caracteristicile arhitecturii
tradiționale zonale. Cuprinde casa
(camera de locuit), tinda cămara și
târnațul.
The house was built in 1727, respecting
the traditional architectural characteristics.
It comprises the living room, entrance hall,
pantry and porch.

CÂMPENI

Muzeul "Avram Iancu" - CÂMPENI ["Avram Iancu" Museum]
Adresa: str. Revoluției 1848, 515500, CÂMPENI, jud. Alba
Tel: 0258/771.215
Program: luni - vineri: 8:00 - 16:00
În clădirea muzeului, în perioada Revoluției de la
1848 a avut cartierul general prefectul Legiunii
"Auraria-Gemina", Avram Iancu. În expoziție
există documente, texte referitoare la
evenimentele revoluționare din Munții Apuseni
din 1848 - 1489 și personalitatea cea mai
pregnantă a acestor evenimente.
The museum building, during the Revolution of
1848, housed the headquarters of the prefect of
the "Auraria-Gemina” Legion, Avram Iancu. In
the exhibition there are documents, text on
revolutionary in the Apuseni Mountains in 1848 1489 and on the most prominent personality of these events.
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CÂMPINA

Muzeul "Bogdan Petriceicu Hasdeu" - CÂMPINA ["Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Museum]
Adresa: B-dul Carol I nr. 199, 105600, CÂMPINA, jud. Prahova
Tel: 0244/335.599; 0244/335.598; Fax: 0244/335.599;
Email: pihasdeu@yahoo.com
Web: www.muzeulhasdeu.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția valorifică documente de istoria culturii
legate de viața și opera marelui cărturar: fotografii de
familie, documente, manuscrise, mobilier și obiecte
personale care au aparținut lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu (1838 - 1907) și unicei sale fiice, Iulia (1869
- 1888), decedată la o vârstă foarte tânără.
The exhibits include documents on the history of
culture related to the life of a great scholar: family
photographs, documents, manuscripts, furniture and
personal belongings of Bogdan Petriceicu Hasdeu
(1838 - 1907) and of his only daughter Iulia Hasdeu (1869 - 1888) who died very young.
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Muzeul Memorial "Nicolae Grigorescu" - CÂMPINA ["Nicolae Grigorescu"
Memorial Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Artă Prahova "Ion Ionescu-Quintus"
Adresa: B-dul Carol I nr. 166, 105600, CÂMPINA, jud. Prahova
Tel: 0244/335.598; Fax: 0244/335.598
Web: www.foton.ro
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
Mobilier, obiecte personale, fotografii,
scrisori, biblioteca (scrieri de artă,
autografe ale scriitorilor contemporani
artistului), picturi și desene (circa 102
lucrări).
The museum presents furniture, personal
belongings, photographs, letters, arts
books with contemporary writers"
autographs, paintings and drawings (102
works) of the painter Nicolae Grigorescu
(1838 - 1907), one of the masters of
modern Romanian painting.

CÂMPULUNG
Colecția Mănăstirii "Negru Vodă" - CÂMPULUNG ["Negru Vodă" Monastery
Collection]

Adresa: Str. Negru Vodă nr. 64, 115100, CÂMPULUNG, jud. Argeș
Tel: 0248/510.750
Program: la cerere
Mănăstirea deține peste 2.000 de cărți, precum și câteva tiparnițe din secolul al XVII-lea. De asemenea,
există 8 piese de aur și argint.
The monastery holds over 2,000 books, as well as a few prints from the 17th century. There are also
eight gold and silver pieces.

Muzeul și Rezervația Arheologică de la Castrul Roman Jidava - CÂMPULUNG
[Museum and Archaelogical Park of the Roman Camp of Jidava]
Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: Calea Câmpulungului, 115100, CÂMPULUNG, jud. Argeș
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Program: 9 - 17, luni inchis
Pot fi văzute obiecte descoperite în
săpăturile arheologice de la castrul roman
Jidava, unul dintre cele mai bine păstrate
din Dacia romană. În incinta castrului se
păstrează o parte din clădirile romane
(Principia - comandamentul, Praetorium clădirea comandantului, clădirea ofițerilor,
Horreum - magazia de cereale). Pe latura
de sud a fost reconstituit un turn de curtină
și, parțial, turnurile porții Praetoria (poarta
principală de intrare), turnul semirotund din
colțul de sud-vest, cât și celelalte turnuri
ale porților Decumana, Dextra și Sinistra
de pe laturile nord, est și vest.
You can see artefacts uncovered during the archaeological excavations at the Roman camp at Jidova or
Jidava, one of the best preserved in Roman Dacia. Inside the Roman camp the visitors can explore
several buildings (Principia, Praetorium, Horreum), precinct walls, gates and towers.

Expoziția de Istorie a Culturii din Nămăiești - CÂMPULUNG [Nămăești History
of Culture Exhibition]
Subordonare: Muzeul Municipal Câmpulung
Adresa: 115100, CÂMPULUNG, com. VALEA MARE - PRAVĂȚ, jud. Argeș
Program: 9:00 - 17:00
Casă cu etaj, tipic musceleană, cu
cerdac la etaj, a fost construită la
sfârșitul secolului al XIX-lea și a
aparținut familiei poetului George
Topârceanu din 1905. În camera de la
parter este amenajată o expoziție
documentară cuprinzând fotografii,
manuscrise, cărți cu dedicație primite
de George Topârceanu (1886 - 1937),
ziare și reviste, fotocopii de
documente. La etaj sunt dormitorul
(interior specific țărănesc) și camera
de lucru cu obiectele care au aparținut
poetului.
The typical Muscel house provided with an upper floor with a veranda was built by the end of the 19th
century and belonged to the family of the poet George Topârceanu from 1905. The ground floor room
documentary exhibition presents photographs, manuscripts, autographed books received by George
Topârceanu (1886 - 1937), newspapers and reviews, document photocopies. On the upper floor there
are the bedroom (typical peasant interior) and the study with personal belongings of the poet.
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Muzeul Municipal Câmpulung. Secția de Etnografie și Artă Populară CÂMPULUNG [Câmpulung City Museum. Ethnographic and Folk Art
Department]
Subordonare: Muzeul Municipal Câmpulung
Adresa: Str. Republicii nr. 5, 115100, CÂMPULUNG, jud. Argeș
Tel: 0248/811.737; Fax: 0248/510.465; Email:
muzeulcampulung@clicknet.ro.
muzeulcampulung@clicknet.ro
Web: www.campulungmuscelmuseum.ro

Program: 9:00 - 17:00
Secția de etnografie și artă populară este
adăpostită într-o clădire declarată
monument de arhitectura din sec. al XVIIIlea, construită în stil muscelean, cu parter
și etaj. Clădirea a fost construită în anul
1735 de către tetrilogofătul Ștefanescu,
ultimul proprietar fiind avocatul Gheorghe
Ștefănescu, de aici și numele vila "Gica
Ștefanescu". Este cea mai veche
construcție civilă din Câmpulung. Deţinne
valoroase colecţii de ceramică, costume populare şi ţesături.
The Department of Ethnography and Folk Art is housed in an 18th century building listed as a
monument of architecture, built in the Muscel style, with a ground floor and an upper floor. The building
was built in 1735 by the chancellor Ştefănescu, as the last owner was the lawyer Gheorghe Ştefănescu,
hence the name of “Gică Ştefănescu” Villa. It is the oldest civil building in Câmpulung. Remarkable
collections of folk pottery, costumes and textiles.

Muzeul Municipal Câmpulung - CÂMPULUNG [Câmpulung City Museum]
Adresa: Str. Negru Vodă nr. 119, 115100, CÂMPULUNG, jud. Argeș
Tel: 0248/512.037; Email:

muzeulcampulung@clicknet.ro.
muzeulcampulung@clicknet.ro
Web: www.campulungmuscelmuseum.ro

Program: 9:00 - 17:00
Expoziții de istorie și arheologie
(descoperiri din castrul roman Jidava);
artă; științele naturii: faună și floră din zona
Câmpulung; etnografie.
Exhibitions of history and archaeology
(finds from the excavations at Jidava
Roman camp), art, natural sciences
(Câmpulung area flora and fauna), and
ethnographic exhibits.
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CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Colecția Etnografică Bucovineană "Ioan Grămadă" - CÂMPULUNG
MOLDOVENESC ["Ioan Grămadă" Bukovinean Ethnographic Collection]

Adresa: Str. Grigore Savie nr. 19, 725100, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, jud. Suceava
Program: la cerere
Colecția etnografică prezintă piese de ceramică, unelte, ustensile casnice, mobilier, port popular,
adunată de colecționarul Ioan Grămadă.
Ethnographic collection of pottery, tools, houseware, furniture, folk costumes, gathered by the local
collector Ioan Grămadă.

Muzeul "Arta lemnului" - CÂMPULUNG MOLDOVENESC [Wooden Art Museum]
Adresa: Calea Transilvaniei nr. 10, 725100, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, jud. Suceava
Tel: 0230/311.378; Fax: 0230/311.378
Program: 9:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Cuprinde piese de interior din lemn (mobilier, unelte și ustensile pentru ocupații și meșteșuguri),
instalații tehnice (manuale și mecanice): prese de ulei, teasc pentru stors struguri și alte fructe, ciocane
pentru bătut pănura, mori manuale și de apă, roți cu cupe care transmit forța apei pentru șteamp aurifer,
precum și alte instalații complexe. În curtea muzeului există o mică secție în aer liber: case, porți și truse
gospodărești din lemn.
The exhibits include interior wooden pieces (furniture, tools and utensils for trades and crafts), technical
installations (manual and mechanical), oil presses, wine press, fruit presses, rough homespun
hammers, manual and water mills, cupped wheels that convey the force of water for the gold stamp and
other complex installations.
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CÂMPURI

Casa Memorială "Moș Ion Roată" - CÂMPURI ["Moș Ion Roată" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: 627060, CÂMPURI, com. CÂMPURI, jud. Vrancea
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 9:00 - 17:00
Casa memorială a fost inaugurată la 24
ianuarie 1959, cu prilejul Centenarului
Unirii Principatelor Române, în casa în
care a locuit Ion Roată (1806 - 1882) din
cătunul Gura Văii și strămutată la șoseaua
ce leagă orașul Panciu de Soveja.
Restaurată, casa cuprinde obiecte
specifice ambientului familial și social în
care a trăit Ion Roată și mărturii
documentare privind activitatea sa în
Divanul ad-hoc al Moldovei (1857), ca
deputat al țărănimii putnene.
The memorial house was inaugurated on the 24th of January 1959, on the occasion of the one hundred
year anniversary of the Union of the Romanian Principalities, in the house where Ion Roată (1806 1882) lived in the hamlet of Gura Văii and moved to the highway linking the town of Panciu to Soveja.
The restored house comprises objects specific of the family and social environment where Ion Roată
lived and documentary testimonies relating to his activity in the Assembly of Moldavia (1857), as a
deputy of the Putna peasantry.

CÂNDEȘTI
Punct muzeal - CÂNDEȘTI [Cândești Museum]

Adresa: 137080, CÂNDEȘTI, com. CÂNDEȘTI, jud. Dâmbovița
Program: la cerere
Colecţie personală a doamnei Veronica Comănescu, cuprinzând piese de port, documente scrise cu
caractere chirilice, sigilii vechi.
The personal collection of Mrs Veronica Comănescu, comprising costumes, documents in Cyrillic
characters, and old seals.

CÂRLIGELE
Colecția muzeală sătească - CÂRLIGELE [Village Museum Collection]

Adresa: 627065, CÂRLIGELE, com. CÂRLIGELE, jud. Vrancea
Program: 9:00 - 17:00
Expune obiecte cu profil etnografic și istoric.
It includes ethnography and history items.
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CÂRȚIȘOARA

Muzeul "Badea Cârțan" - CÂRȚIȘOARA ["Badea Cârțan" Memorial Collection]
Adresa: Str. Principală, 557075, CÂRȚIȘOARA, com. CÂRȚIȘOARA, jud. Sibiu

Tel: 0269/521.600
Program: marți: 12:00 - 17:00; miercuri duminică: 10:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul deține o colecție de icoane pe
sticlă ale pictorilor populari Matei și
Țimforea, icoane de Nicula, Făgăraș și
Țara Bârsei, cărți rămase de la Badea
Cârțan (1848 - 1911), țăranul român care
a devenit celebru pentru călătoriile pe jos
la Roma să vadă Columna lui Traian și
pentru cărțile românești pe care le-a cărat
pe propria cheltuială peste munți, din
România în Transilvania, aflată în Imperiul
Austro-ungar. Gospodăria țărănească de
la mijlocul secolului al XIX-lea este
compusă din casă și șură, dotată cu mobilierul specific zonei și perioadei, o colecție de fotografii vechi
reprezentând portul popular din sec. XIX - XX, lăzi de zestre executate de meșteri locali în sec. XIX XX-lea, ceramică lucrată de meșteri olari din comună.
The museum includes a collection of glass icons by the folk painters Matei and Țimforea, glass icons
from Nicula, Făgăraș and Bârsa Country. The museum is a homestead from the middle of the 19th
century made up of a house and a shed, endowed with furniture specific of the region and age, a
collection of rare photographs representing costumes from the 19th and 20th centuries, bottom drawers
made by local craftsmen during the 19th and 20th centuries, pottery manufactured by local potters.

CELARU
Muzeul Sătesc - CELARU [Village Museum]
Adresa: 207175, CELARU, com. CELARU, jud. Dolj
Expune obiecte etnografice specifice zonei.
The exhibits include ethnographic items specific to the region.
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CENAD

Muzeul Comunei Cenad - CENAD [Museum of Cenad]
Adresa: nr. 1594, 307095, CENAD, com. CENAD, jud. Timiș
Tel: 0256/374.501; Fax:
0256/374.501
Web: www.cenad.ro
Program: 8:00 - 16:00 sau la
cerere la telefonul
073.2970.324
Cenad este o localitate
atestată documentar din 1270,
sub numele de "Urtos
Morisenum“.
Muzeul deține o colecție de
peste
200
obiecte
de
etnografie și istorie locală,
provenind
din
donațiile
localnicilor. Exponatele sunt
mărturii de istorie locală din epoca neolitică și până la instaurarea comunismului. Printre cele mai
valoroase obiecte se numără fragmentele arhitectonice de la bisericile medievale construite în secolul al
XI-lea.
Cenad was first mentioned in 1270, unde the name "Urtos Morisenum“. The museum has a collection of
220 objects that illustrates the local history and ethnography. The most interesting are architectonic
fragments from mediaeval churches built in the 11th century in that area.

CERNA

Casa Memorială "Panait Cerna" - CERNA ["Panait Cerna" Memorial House]

Subordonare: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Adresa: 827045, CERNA, com. CERNA, jud. Tulcea
Email: relatiipublice@icemtl.ro
Web: http://icem.romclub.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Mobilier, cărți, fotografii, obiecte
personale ale poetului; colecție de artă
populară: țesături decorative, inventar
agricol.
Pieces
of
furniture,
books,
photographs, personal belongings of
the poet; folk art collection: decorative
fabrics, and traditional agricultural
tools.

130

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

CERNATUL DE JOS

Muzeul Etnografic "Haszmann Pál" - CERNATUL DE JOS ["Haszmann Pál"
Ethnographic Museum]
Subordonare: Muzeul Național Secuiesc
Adresa: Str. Muzeului nr. 330, 527070, CERNATUL DE JOS, com. CERNAT, jud. Covasna

Tel: 0267/367.566; 0267/367.612; Fax:
0267/367.566; Email: hpmuzeum@yahoo.com
Program: 10:00 - 18:00
Instituția funcționează în conacul Domokos
Gyula, monument de arhitectură construit în
stil clasicist în 1831, pe bazele unei clădiri mai
vechi, renascentiste. Bazele colecției au fost
puse de învățătorul și pasionatul colecționar
local Haszmann Pál și este îngrijită de fiii
acestuia. Sunt expuse o bogată colecție de
istorie și etnografie locală secuiască: mobiler,
țesături de interior și costume, lăzi de zestre,
documente și fotografii, obiecte casnice, sobe
de teracotă etc. Muzeul dispune și de o secție
în aer liber, unde sunt expuse case țărănești
de lemn strămutate din împrejurimi, porți secuiești, însemne funerare, grinzi sculptate, o bogată colecție
de mașini și unelte agricole.
The institution functions in the Domokos Gyula manor, a monument of architecture built in the classical
style in 1831 on the foundation of an earlier Renaissance building. The collection was gathered by the
local school teacher and collector Haszmann Pál and continued by his sons, the present curators of the
museum. The visitors can admire a rich collection of local history and ethnography: furniture, costumes
and textiles, daily life objects, documents and photographs, terracotta stoves. The museum has also an
open air department, presenting wooden village houses brought from the surroundings, gates, funerary
tokens, sculptural beams, a rich collection of agricultural machinery and tools.
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CERNAVODĂ

Muzeul "Axiopolis" - CERNAVODĂ [“Axiopolis” Museum]

Subordonare: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Adresa: Str. Ovidiu nr. 7, 905200, CERNAVODĂ, jud. Constanța
Tel: 0241/235.223
Program: 8:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna)
Prezintă o frumoasă colecție de arheologie
preistorică și romană, precum și piese de
artă decorativă din secolul al XIX-lea.
Beautiful pre-historical and Roman
archaeology collection, as well as pieces
of decorative art from the 19th century.

CERNĂTEȘTI
Muzeul Sătesc - CERNĂTEȘTI [Village Museum]
Adresa: 207185, CERNĂTEȘTI, com. CERNĂTEȘTI, jud. Dolj
Program: închis
Cula de la Cernătești expune obiecte de istorie și etnografie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

CERNEȚI

Cula "Tudor Vladimirescu" - CERNEȚI ["Tudor Vladimirescu" Fortified Manor
House (Cula)]

Subordonare: Muzeul Regiunii Porților de Fier
Adresa: 227446, CERNEȚI, com. SIMIAN, jud. Mehedinți
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Program: la cerere
Reşedinţă istorică legată de Tudor Vladimirescu, conducător al mişcării
revoluţionare de la 1821.
Historical residence related to the political leader of the 1821 Romanian
Revolutionary Movement.

CERNICA
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Cernica - CERNICA [Cernica Orthodox
Monastery Museum Collection]
Adresa: 77035, CERNICA, com. CERNICA, jud. Ilfov

Tel: 021/351.17.36; Fax: 021/351.07.36
Web: www.ilfov.djc.ro
Program: la cerere
Mănăstirea, ctitorită în 1608 de
vornicul Cernica Știrbei, adăpostește
și expune icoane, ferecături, broderii
din sec. XVII - XIX, țesături,
manuscrise, obiecte de cult, vase și
relicve din ceramică. În incinta
ansamblului mănăstiresc se mai află
casele memoriale ale Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica și a
scriitorului Gala Galaction. Printre
cei înmormântați în cimitirul
mănăstirii se află Mitropolitul Nifon,
scriitorul Gala Galaction, pictorul Ion Țuculescu, istoricul Ion Lupaș, marele teolog Dumitru Stăniloae.
The monastery was built in 1608 by the high official Cernica Știrbei. It shelters and presents icons,
binds, and embroideries from the 17th - 19th centuries, fabrics, manuscripts, religious items, ceramic
vessels, and relics. In the precinct of the monastery complex there are also the memorial houses of St.
Hierarch Calinic of Cernica and of the writer Gala Galaction. In the monastery's cemetery Metropolitan
Nifon, the writer Gala Galaction, the painter Ion Țuculescu, the historian Ion Lupaș, the great theologian
Dumitru Stǎniloaie and other famous persons are buried.
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CERTEZE

Muzeul Local - CERTEZE [Local Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: 447100, CERTEZE, com. CERTEZE, jud. Satu Mare
Program: temporar închis
Casa este o construcție tradițională
oșenească, datată 1946, formată din două
camere, tindă și cămară de alimente.
Obiectivul muzeal se află încă în
organiazare și reconstrucție.
The house is a traditional building dated
1946, consisting of two rooms, an
entrance hall and food pantry. The
museum site is still under organization and
reconstruction.

CHEIA
Muzeul de antropologie "Francisc Rainer" - CHEIA ["Francisc Rainer"
Anthropological Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
Adresa: 107356, CHEIA, com. MĂNECIU, jud. Prahova
Tel: 0244/294.264
Program: 9:00 - 17:00, luni: închis
Muzeul este fosta casă de vacanță a
savantului Francisc Rainer (interbelic).
Exponatele prezintă viața și opera marelui
savant, medic, profesor Francisc Rainer,
întemeietorul antropologiei românești.
Exhibits present the life and work of the
great scientist, Professor Francisc Rainer,
founder of the Romanian anthropology.

Muzeul "Flori de Mină" - CHEIA ["Mine Flowers" Museum]

Subordonare: Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
Adresa: 107356, CHEIA, com. MĂNECIU, jud. Prahova
Tel: 0244/294.264
Program: 9:00 - 17:00, luni: închis
Eșantioane de flori de mină din minele Maramureșului, dar și din altele, inclusiv din America de Sud, de
mare valoare științifică și muzeografică.
Samples of mines flowers Maramures, but also others, including South America, of the great scientific
and museographic value.
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CHILIA, jud. OLT

Muzeul Județean Olt. Secția de Etnografie și Artă Populară Chilia - CHILIA [Olt
County Museum. Ethnography and Folk Art Department in Chilia]
Subordonare: Muzeul Județean Olt
Adresa: 237167, CHILIA, com. FĂGEȚELU, jud. Olt
Web: www.mjolt.ro/
Secția a fost înființată în anul 1996 și este amenajată în localul școlii din Chilia, pe drumul național
Pitești - Drăgășani. Colecțiile de costume populare, textile de interior, unelte din lemn și fier redau
imaginea satelor din nordul județului Olt. De remarcat ar fi reconstituirea unor meșteșuguri și ocupații
practicate în zonă: fierărit, rotărit, dulgherit, viticultură, pomicultură. Într-o sală din acest veritabil muzeu
al satului românesc sunt prezentate obiecte din os și lemn realizate de creatorul popular Nicolae Nica și
donate Muzeului Județean Olt.
It was established in 1996 and is on display in the school building in Chilia, on the Pitești-Drăgășani
national road. The collections include interior fabrics, wooden and iron tools depicting the image of the
villages in the north of Olt county. It is worth mentioning the reconstruction of some crafts and trades
practised in the area: smith's work, wheelwright's work, joinery, vine growing, fruit growing. In a hall of
this true Romanian village museum there are bone and wooden artefacts made by the craftsman
Nicolae Nica and donated to the Olt County Museum.

CHILIA, jud. SATU MARE
Gospodăria codreanească - CHILIA [Codru Land Homestead Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: 447161, CHILIA, com. HOMORODU DE MIJLOC, jud. Satu Mare
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă:
10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00;
sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
Casa muzeu face parte dintr-o
gospodărie
codrenească
tradițională. Casa este compusă
din două camere și tindă, fiind
așezată pe tălpi sprijiniți pe
bolovani de piatră. Gospodăria
formată din casă, șură și găbănaș
(cămară
pentru
alimente)
adăpostește obiecte folosite în
gospodăria
tradițională
codrenească.
The museum house is part of a local traditional homestead. The house is composed of two rooms and
entrance hall, is located on pillars supported on stone boulders. The homestead consisting of house,
barn and “găbănaş” (food pantry) hosts traditional household objects used in that region.
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CHIȘCĂU

Muzeul de Etnografie "Horea și Aurel Flutur" - CHIȘCĂU ["Horea și Aurel
Flutur" Ethnography Museum]
Adresa: nr. 86, 417366, CHIȘCĂU, com. PIETROASA, jud. Bihor

Tel: 0259/329.085
Program: marți - duminică: 9:30 - 19:00
(vara); marți - duminică: 9:30 - 18:00
(iarna); luni: închis
Colecția familiei Fluture prezintă obiecte
industriale, maşini şi instalaţii tehnice,
batoze, tractoare, tulumbă de pompieri,
locomobilă fabricată la Budapesta în 1907,
aflată în perfectă stare de funcţionare.
Mica, dar valoroasa colecţie de istorie se
compune din lănci şi suliţe din perioada
Evului Mediu, obiecte militare din epoca
modernă şi contemporană: caschete,
valize, proteze de război, obiecte de uz
casnic şi gospodăresc, port popular, în
domeniul ceramicii prin blide, oale şi ulcioare provenite din centrele de olărit renumite din zonă: Criştior,
Cărpinet, Leheceni, Sălişte de Vaşcău şi altele. Sunt reprezentate meşteşugurile şi ocupaţiile
tradiţionale: fierăritul, mineritul, pielăritul, opincăritul, dogăritul, olăritul, agricultura, (unelte şi utilaje
agricole, dintre acestea menţionăm un plug de lemn) viticultura, apicultura, oieritul. Mai sunt expuse
troiţe, cruci de lemn şi o fântână. De asemenea, se mai pot admira şi alte obiecte, de la clopote şi
tălăngi de toate formele şi mărimile, la modele de telefoane vechi şi maşini de scris, de calculat, de
cusut (menţionăm maşina de cusut din lemn făcută de către un ţăran) până la sănii de deal şi şes, un
cuptor de pâine mobil şi o căruţă ţigănească.
The museum is organized in a homestead, consisting of a dwelling house, sheds and other outer
buildings owned by Flutur family. In the museum the objects are grouped to some extent by categories:
industrial artifacts, machinery and installations, thrasher, tractors, fireman’s device, a stationary engine
made in Budapest in 1907, which was in perfect working order. The small, yet valuable collection of
history consists of lances and spears dating to the Middle Ages, military objects from the modern and
contemporary period: hats, bags, war prosthesis. The world of traditional village is represented by
household utensils, costumes, pottery: pots and jugs from the famous potteries in the area: Criştior,
Carpinet, Leheceni, Sălişte de Vaşcău and more. Traditional crafts and occupations are represented:
smith’s work, mining, leather manufacturing, footwear, cooper’s work, potter’s work, agriculture (tools
and agricultural machinery, of which we mention a wooden plough), viticulture, apiculture, sheep
breeding. There are roadside crosses, wooden crosses and a fountain. We can also admire other
objects, from bells and sheep bells in all shapes and sizes to old phone models, typewriters, calculators,
sewing machines (we mention the sewing machine made of wood by a farmer) to the sledges for hills
and plains, a mobile bread oven and a gypsy wagon.
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Peștera Urșilor - CHIȘCĂU [Bears' Cave]

Adresa: 417366, CHIȘCĂU, com. PIETROASA, jud. Bihor
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
La 17 septembrie 1975, în urma unei
dinamitări în cariera de marmură de
la Chișcău, în masiv s-a format o
spărtură care a dus la descoperirea
unei peșteri. După cercetările
științifice de rigoare, o parte a
peșterii a fost amenajată și
electrificată, fiind dată în exploatare
turistică la 14 iulie 1980. Peștera
Urșilor nu este remarcabilă prin
dimensiuni, ci prin aglomerarea de
formațiuni speologice. Din acest
punct de vedere este, indiscutabil,
unicat în rândul peșterilor amenajate
pentru turism. Din lungimea totală de 1,5 km, o zonă de 521 m a fost declarată rezervație științifică.
Sunt trei galerii: cea a Urșilor, galeria Emil Racoviță și Galeria Lumânărilor, precum și patru săli: Sala
Lumânărilor, Sala Spaghetelor, Sala Emil Racoviță și Sala Oaselor. Tot aici se găsesc un mare număr
de resturi fosile ale ursului de cavernă - Ursus Spelaeus - dispărut de aproximativ 15.000 de ani.
On the 17th of september 1975, when the marble quarry at Chișcău was blown up, a break formed in
the massif. After scientific researches, a part of the cave was cleared and electrified, and opened for
tourists on the 14th of July 1980. Bears Cave is not large, but has many relevant cave structures, which
makes it unique. It measures 1.5 km, 521 m being declared a scientific reservation. There are three
galleries: the Bear Gallery, Emil Racoviță Gallery, and Candle Gallery, as well as four halls: Candle Hall,
Spaghetti Hall, Emil Racoviță Hall and Bone Hall. There are also many fossil remains of the cave bear Ursus Spelaeus - extinct about 15,000 years ago.
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CIACOVA

Expoziția de Etnografie și Artă Populară - CIACOVA [Ethnography and Folk Art
Exhibition]
Adresa: Piața Cetății nr. 42, 307110, CIACOVA, com. CIACOVA, jud. Timiș
Tel: 0256/399.600; Fax: 0256/399.600
Program: luni - vineri: 10:00 - 15:00 (vara); luni - vineri: 10:00 - 12:00 (iarna)
Expoziție de port popular, obiecte de ceramică, unelte agricole si gospodărești.
Exhibition of folk costumes, pottery, agricultural tools, and household items.

CICEU MIHĂIEȘTI
Punct muzeal - CICEU MIHĂIEȘTI [Ciceu Mihăești Museum]

Adresa: 427218, CICEU MIHĂIEȘTI, com. CICEU MIHĂIEȘTI, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0263/344.500; Fax: 0263/344.500;
Email: muresancm@gmail.com
Web: www.primariacm.ro
Program: la cerere
Deține colecții de artă și arheologie.
Spațiul expozițional este amenajat în
cadrul Căminului cultural, format dintr-o
singură încăpere. Acest punct muzeal a
fost fondat de către Valentin Mureșan.
It holds collections of art and
archaeology. The exhibition space is
arranged in the House of Culture, and
composed of a single room. This
museum was founded by Valentin
Mureşan.

CIOLCEȘTI

Casa Memorială "Dinu Lipatti" - CIOLCEȘTI ["Dinu Lipatti" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: 117410, CIOLCEȘTI, com. LEORDENI, jud. Argeș
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Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Colecția de importanță memorială prezintă
obiecte care ilustrează viața și activitatea
marelui pianist și compozitor român Dinu
Lipatti (1917 - 1950).
The memorial collection presents objects
illustrating the life and activity of the great
Romanian piano player and composer
Dinu Lipatti (1917 - 1950).

CIOLPANI
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Țigănești - CIOLPANI [Țigănești
Orthodox Monastery Museum Collection]
Adresa: 77050, CIOLPANI, com. CIOLPANI, jud. Ilfov
Tel: 021/266.82.32; Fax: 021/266.81.85
Web: www.ilfov.djc.ro
Program: 8:00 - 20:00
Colecția cuprinde obiecte de artă
religioasă: icoane, pictură pe lemn,
pânză, sticlă și metal, carte veche,
veșminte preoțești, broderie artistică și
vase de cult.
The exhibits include religious art
items: icons, painting on wood, cloth,
glass and metal, rare books, priestly
garbs, artistic embroidery and religious
vessels.

CISNĂDIE
Expoziția muzeală "Istoricul Industriei Textile" - CISNĂDIE ["Textile Industry
History" Museum Exhibition]

Adresa: Str. Apărării nr. 2, 555300, CISNĂDIE, jud. Sibiu
Tel: 0269/563.141; Fax: 0269/561.147; Email: primarie@cisnadie.ro
Web: www.cisnadie.ro/
Program: luni - vineri: 8:00 - 16:00
Sunt expuse steagurile breslei postăvarilor (1834), darac cu cliteuri pentru scărmănat lâna, dispozitiv de
scărmănat lâna tip leagăn, șelfactor, război de țesut original, urzitor de stelaj pentru țevi, dispozitiv de
răsucit pe țevi, documente, manuale, textile, utilaje, manuale folosite la prelucrarea lânii în perioada
1700 - 1900, precum și exponate ale întreprinderii cu profil textil din oraș.
The exhibition is placed above a shopping centre, a building belonging to the Saxon Fortress with the
fortified Protestant Church from the 13th century. The museum presents standards of the cloth
manufacturers (1834), carding comb for wool teaselling, cradle like device for wool teaselling, original
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weaving loom, shelves hatching for pipes, pipe winding device, documents, manuals, textiles,
equipment, wool processing manuals from 1700 - 1900, as well as exhibits of the textile enterprise in
town.

CISNĂDIOARA, municipiul CISNĂDIE
Expoziția muzeală de Etnografie - CISNĂDIOARA [Ethnographic Museum
Exhibition]
Adresa: 555300, CISNĂDIOARA, municipiul CISNĂDIE, jud. Sibiu
Web: www.muzeulbanatului.ro
Expune obiecte de etnografie specifice zonei.
The exhibits include ethnography items specific of the area.

CIUCEA

Muzeul Memorial "Octavian Goga" - CIUCEA ["Octavian Goga" Memorial
Museum]
Adresa: str. Principală nr. 5, 407225, CIUCEA, com. CIUCEA, jud. Cluj
Tel: 0264/259.003
Program: 10:00 - 16:00
Corespondență,
manuscrise,
bibliotecă,
mobilier,
obiecte
aparținând poetului publicistului și
omului politic Octavian Goga (1881
- 1938).
Letters,
manuscripts,
library,
furniture, objects belonging to the
poet, publisher and politician
Octavian Goga (1881 - 1938).

CIUMANI

Colecția muzeală sătească - CIUMANI [Village Museum Collection]
Adresa: 537050, CIUMANI, com. CIUMANI, jud. Harghita

Deține o colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

CLUJ-NAPOCA
Colecția muzeală a Mitropoliei Ortodoxe Cluj - CLUJ-NAPOCA [Cluj Orthodox
Metropolitan Museum Collection]
Adresa: Piața Avram Iancu nr. 18, et. 2, 400117, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/595.184; 0264/431.004
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Program: 10:00 - 15:00; sâmbătă, duminică: închis
Colecția muzeală expune piese de artă religioasă, carte veche, icoane pe sticlă și obiecte de cult.
The collection presents religious art items, rare books and glass icons.

Grădina Botanică "Alexandru Borza" - CLUJ-NAPOCA ["Alexandru Borza"
Botanic Garden]
Adresa: Str. Republicii nr. 42, 400015, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/592.152; 0264/597.604; Email:
grbot@grbot.ubbcluj.ro
Web: www.ubbcluj.ro

Program: 8:00 - 20:00, muzeul: marți, joi:
10:00 - 13:00
Înființată în 1920 de către prof. dr.
Alexandru Borza, pe o suprafață de 14 ha,
grădina cuprinde 11.000 de exponate
(arbori și plante reprezentative de pe toate
continentele) și un ierbar de 57.000 coli.
Complexul de șase sere adăpostește
plante tropicale și subtropicale. Spațiul
este împărțit în mai multe sectoare:
ornamental, fitogeografic, sistematic,
economic și medicinal, fiecare cu
specificul său.
Established in 1920 by Professor Alexandru Borza over a surface of 14 ha, the garden comprises
11,000 exhibits (representative trees and plants from all the continents) and a herbarium with 57,000
sheets. The complex of six greenhouses shelters tropical and subtropical plants. The space is divided
into several sectors: ornamental, phytogeographical, systematic, economic and medicinal, each with its
specificity.
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Muzeul de Artă - CLUJ-NAPOCA [Art Museum]
Adresa: Piața Unirii nr. 30, 400098, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/596.952; 0264/596.953; Fax:
0264/596.952; 0264/596.953; Email:
macn@cluj.astral.ro
Web: www.cimec.ro/a_muzee.htm
Program: miercuri - duminică: 10:00 17:00
Muzeul este adăpostit într-un
important edificiu baroc din secolul al
XVIII-lea, Palatul Banffy, monument
istoric, opera arhitectului german
Johann Eberhard Blaumann, și
posedă un patrimoniu deosebit de
valoros de artă românească și
europeană: pictură, grafică și artă
decorativă (secolele XV - XX).
Expoziția propune o sinteză de patru secole de artă românească cu un accent firesc pe fenomenul
artistic din Transilvania: Altarul de la Jimbor (secolul al XVI-lea), pictură Biedermeier, artă stil 1900,
avangarda, artiștii legați de Școala Superioară de Arte Frumoase și de Centrul Artistic Cluj: Alexandru
Popp, Szolnay Sandor, Pericle Capidan, Catul Bogdan, Aurel Ciupe, Romul Ladea, Petre Abrudan,
Tasso Marchini, Alexandru Mohy etc.
The museum is housed in an important Baroque building from the 18th century, Banffy Palace, a historic
monument, designed by the German architect Johann Eberhard Blaumann, and possesses an
extremely precious heritage of Romanian and European art. The exhibition presents paintings, graphics,
and decorative art (the 15th - 20th centuries), four-century synthesis of Romanian art with an emphasis
on the artistic phenomenon in Transylvania: the Altar of Jimbor (the 16th century), Biedermeier
paintings, 1900 style art, the avant-garde, the artists pertaining to the Higher School of Fine Arts and the
Cluj Artistic Centre: Alexandru Popp, Szolnay Sandor, Pericle Capidan, Catul Bogdan, Aurel Ciupe,
Romul Ladea, Petre Abrudan, Tasso Marchini, Alexandru Mohy, Szervatius Jeno, Theodor Harsia,
Kovaks Zoltan, Nagy Albert, Anton Lazăr, Virgil Fulicea, Constantin Dinu Ilea, Ioan Sima, and Egon
Mark Lovith.
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Muzeul de Mineralogie al Universității "Babeș-Bolyai" - CLUJ-NAPOCA [The
Mineralogical Museum of the "Babeș-Bolyai" University]
Adresa: Str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/405.300 (int. 5121); Fax:
0264/591.906; Email:
danapop@bioge.ubbcluj.ro
Web: http://bioge.ubbcluj.ro,
www.clujnapoca.ro

Program: marți - vineri: 11:00 14:00
Expoziții
permanente
de
mineralogie
sistematică,
mineralogie regională, meteoriți,
cristale, geme
şi minerale
descoperite în România (în total,
16.500 de eșantioane).
Permanent
exhibitions
of
systematic mineralogy, regional mineralogy, crystals, gems and minerals found in Romania (16,500
samples in total).

Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie al Universității "Babeș-Bolyai" CLUJNAPOCA [Palaeontological and Stratighraphical Museum of the "BabeșBolyai" University]
Adresa: Str. M. Kogălniceanu nr. 1, 400084, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/405.300 (int. 5204); Fax: 0264/591.906; Email:
sliana@bioge.ubbcluj.ro
Web: www.ubbcluj.ro

Program: luni - vineri: 10:00 - 14:00 (pe bază de programare)
Muzeul deține la ora actuală un număr de aproximativ 50.000 de
eșantioane. Colecția de tipuri este cea mai valoroasă colecție,
incluzând peste 200 de specii de plante și animale fosile care
reprezintă specii noi pentru știință și au fost descrise pentru prima
dată din România.
The museum currently has a number of about 50,000 samples. The
most valuable collection is the specimen one and includes over 200
species of fossil plants and animals, representing new species for
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science and described for the first time in Romania.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei - CLUJ-NAPOCA [Ethnographic Museum of
Transylvania]
Adresa: Str. Memorandumului nr. 21, 400114, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 00264/592.148, 0264/592.334; Fax:
0264/592.148; Email: contact@muzeuletnografic.ro

Web: www.muzeul-etnografic.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 8:00 - 16:00
(iarna); luni: închis
Expoziția permanentă este structurată pe
următoarele sectoare tematice: vânătoare,
pescuit, păstorit și creșterea animalelor,
agricultură, prelucrarea fibrelor textile,
cojocărit, olărit, extragerea și prelucrarea
metalelor, costume populare, covoare,
obiceiuri tradiționale.
The exhibition included the following
theme sectors: exhibits from nature, hunting, fishing, agriculture, animal breeding, textile domestic
industry, furrier work, pottery, construction elements, kitchen pots, costumes, clothing, and folk
traditions.

Parcul Etnografic "Romulus Vuia" - CLUJ-NAPOCA ["Romulus Vuia"
Ethnographic Park]
Subordonare: Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Adresa: str. Tăietura Turcului, 400221, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
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Tel: 0264/586.776; Email:

contact@muzeul-etnografic.ro
Web: www.muzeul-etnografic.ro

Program: 10:00 - 16:00; luni: închis
Muzeul în aer liber are aproximativ
200 obiective. În cadrul primului
sector, "Instalații tehnice și ateliere
meșteșugărești", exponatele sunt
grupate în funcție de natura
materiei
prime
prelucrate:
prelucrarea lemnului; prelucrarea
metalelor și mineritul țărănesc;
prelucrarea țesăturilor de lână;
prelucrarea lutului; prelucrarea
pietrei; prelucrarea produselor
agricole. Conform planului tematic, în cadrul celui de-al doilea sector, "Tipuri zonale de gospodării și
monumente de arhitectură populară" sunt reconstituite gospodării țărănești caracteristice pentru diferite
zone etnografice din Transilvania: Maramureș, Oaș, Năsăud, Câmpia Transilvaniei, Zarand, Podgoria
Alba, Mocănimea Munților Apuseni, Depresiunea Călățele, Bran, Bistrița (sași) și Gurghiu.
The museum has about 200 constructions. The first department "Technical devices and trades
workshops" takes into account the raw material of the exhibits: wood processing, metal processing and
peasant mining; wool processing; earth processing; stone processing; agricultural products processing.
The second one "Zonal patterns of homesteads and folk architecture monuments" comprises exhibits
from the Transylvanian ethnographic zones. Currently the following ethnographic zones are
represented: Maramureș, Oaș, Năsăud, the Transylvanian Plain, Alba Vineyard, the Apuseni Mountains,
the Călățele Depression, Bran, Bistrița and Gurghiu.

Colecția de Istorie a Farmaciei - CLUJ-NAPOCA [History of Pharmacy
Collection]
Subordonare: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
Adresa: Piața Unirii nr. 28, 400113, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/597.567; Email:
secretariat@mnit.museum.utcluj.ro
Web: www.museum.utcluj.ro
Program: 10:00 - 16:00; sâmbătă,
duminică: închis
Organizată în cea mai veche farmacie a
orașului Cluj, expoziția prezintă mobilier
specific, vase de faianță, cântare vechi,
instrumente de laborator farmaceutic (circa
3.000 de obiecte).
The exhibition functions in the oldest town
pharmacy, and includes: typical furniture,
faience vessels, old scales, and pharmacy
laboratory instruments (over 3,000
objects).

145

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei - CLUJ-NAPOCA [National History
Museum of Transylvania]
Adresa: Str. Constantin Daicoviciu nr. 2, 400020, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/595.677; Fax: 0264/591.718; Email:
secretariat@mnit.ro
Web: www.museum.utcluj.ro; www.istoriatransilvaniei.ro

Program: 10:00 - 16:00; luni: închis
Muzeul deține bogate colecții de de
arheologie preistorică, clasică și medievală
(între care depozitul de bronzuri de la
Uioara, ceramică, unelte de fier, arme și
alte descoperiri dacice din săpăturile din
Munții Orăștiei, vasul dacic de cult cu
inscripția Decebalus per Scorilo, inscripții,
pietre funerare și sculpturi romane),
colecții de istorie (între care stampe,
gravuri și hărți medievale, arme și
documente din timpul Revoluției de la 1848), colecții de monede și medalii, ceasuri și numeroase piese
reprezentative de cultură materială din Transilvania.
Important collections of archaeology - prehistoric, classical and mediaeval - history, coins and medals,
clocks, lapidarium and others. Among them we mention the Uioara bronze hoard, Dacian pottery, iron
tools and various finds discovered during the excavations of the Dacian fortresses from the Orăștie
Mountains, the unique Dacian vessel bearing the inscription with the name of the most famous Dacian
king "Decebalus per Scorilo", Roman inscriptions, funerary stones and sculptures; prints, engravings,
mediaeval maps, weapons and documents from the Revolution of 1848, collections of coins, medals,
clocks and other representative items for the material culture of Transylvania.

Muzeul Universității "Babeș-Bolyai" - CLUJ- NAPOCA ["Babeș-Bolyai"
University Museum]
Adresa: str. Mihail Kogalniceanu nr. 4, 400084, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
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Tel: 0264/591.471; Email:
amstan@staff.ubbcluj.ro
Web: www.ubbcluj.ro

Program: luni - vineri: 9:30 - 13:30
Prezintă evoluția multiculturală şi
multietnică a instituțiilor academice
de învățământ superior din Cluj dea lungul timpului, cu ajutorul
fotografiilor
de
epocă,
a
documentelor originale ori în
facsimil, a obiectelor personale și a
cărților scrise și/sau folosite de
către profesori pentru studierea
disciplinelor științifice și umaniste.
The exhibition illustrates the multicultural and multi-ethnical character of the university life in Cluj
throughout the centuries among which: photos, documents, personal belongings and books written by
former professors.

Muzeul Zoologic al Universității "Babeș-Bolyai" - CLUJ-NAPOCA [Zoological
Museum of the "Babeș-Bolyai" University]
Adresa: Str. Clinicilor nr. 5 - 7, 400006, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/595.739 (int.121); Email:
dceuca@biolog.ubbcluj.ro
Web: www.ubbcluj.ro

Program: 9:00 - 15:00; sâmbătă: 10:00 14:00
Muzeul Zoologic este format din mai multe
colecții științifice de animale (colecția
malacologică
Biltz,
colecția
lepidopterologică Franzenau, colecția de
izopode Radu etc.). Ca valoare științifică și
după numărul de exemplare conservate,
muzeul se situează pe locul al doilea,
după Muzeul "Grigore Antipa", din
București. Muzeul este împărțit în trei
zone: expoziția propriu-zisă, ce cuprinde
un număr mare de vertebrate și nevertebrate, expuse izolat sau în diorame și microdiorame care
reproduc cadrul natural; colecțiile științifice, care cuprind peste 300.000 exemplare de animale (din care
majoritatea sunt insecte).
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The museum contains several scientific animal collections (Biltz malacological collections; Frantzenau
lepidoptera collection; Radu isopoda collection). Judging by the scientific value and the number of
species detained, the museum is situated on the second place, after "Grigore Antipa" Museum from
Bucharest. The museum is organized in three areas: the main exhibition, which includes a large number
of vertebrates, exposed isolated or in dioramas and microdioramas that look similar to their natural
habitat; scientific collections, that contain over 300,000 animal exemplars (the majority being insects).

Vivariul Universității "Babeș-Bolyai"- CLUJ-NAPOCA [Vivarium of the "BabeșBolyai" University]
Adresa: Str. Clinicilor nr. 5 - 7, 400006, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj
Tel: 0264/595739 (int.115)
Web: www.ubbcluj.ro

Vivariul este o colecție de animale vii ce cuprinde 69 de specii și peste 200 de exemplare, cu accent pe
prezentarea speciilor de reptile și amfibieni autohtone și exotice în mediul lor natural. De asemenea, se
pot observa numeroase specii de pești, păsări și mamifere, atât autohtone, cât și exotice.
The vivarium is a collection of live stock comprising 69 species and over 200 specimens, presenting
above all species of reptiles, and local and exotic amphibians in their natural environment. At the same
time, one can see many local and exotic species of fish, birds and mammals.

COLACU

Colecția muzeală Colacu - COLACU [Colacu Village Collection]
Adresa: 627391, COLACU, com. VALEA SĂRII, jud. Vrancea
Program: 9:00 - 17:00
Etnografie, artă și arhitectură populară.
Ethnography and folk art items.

COLTĂU
Muzeul Memorial "Petöfi Sándor" - COLTĂU ["Petöfi Sándor" Memorial
Collection]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
Adresa: Castelul Teleky, 437283, COLTĂU, com. SĂCĂLĂȘENI, jud. Maramureș

Web: www.maramuresmuzeu.ro; www.maramuresmuzeu.com
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Clădirea este monument istoric, datând de la mijlocul sec. al XVIII-lea, și cuprinde o expoziție
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documentară dedicată poetului romantic maghiar Petöfi Sándor (1823 - 1849).
The building is a historic monument dating from the middle of the 18th century and comprises a
documentary exhibition dedicated to the Hungarian Romantic poet Petöfi Sándor (1823 - 1849).

COLȚI
Colecția muzeală Colți (Muzeul Chihlimbarului) - COLȚI [Colți Museum
Collection (Amber Museum)]
Subordonare: Muzeul Județean Buzău
Adresa: 127195, COLȚI, com. COLȚI, jud. Buzău

Program: 9:00 - 17:00
Muzeu al chihlimbarului, adăpostește un
bogat material iconografic, unelte,
instrumente, mostre de chihlimbar;
documente, fotografii, bijuterii din epoca
modernă și contemporană; elemente de
etnografie și artă populară: piese
decorative (ștergare), de port și mobilier,
de țesut, obiecte de uz casnic, pentru
păstorit și unelte agricole.
"Museum of Amber", it houses a rich
iconographic material, tools, instruments,
amber samples, documents, photographs,
jewels from the modern and contemporary
ages, ethnographic artefacts and folk art items: decorative pieces (towels), costumes and furniture
weaving tools, domestic utensils, shepherding and agricultural artefacts.

COMANA DE JOS
Punct Muzeal - COMANA DE JOS [Village Museum]

Adresa: str. Principală nr. 179, 507051, COMANA DE JOS, com. COMANA, jud. Brașov
Tel: 0268/287.501; Fax: 0268/287.511
Program: la cerere
Colecția cuprinde obiecte de arheologie; istorie: documente privind istoria locală; etnografie: port,
țesături, ceramică, piese de cult, interioare de locuințe reconstituite.
The exhibits include archaeological pieces, history and ethnography items: documents, costumes,
pottery, religious objects, reconstructed homestead interiors.
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COMĂNEȘTI

Muzeul de Etnografie și Artă Contemporană "Dimitrie N. Ghika Comănești"COMĂNEȘTI ["Dimitrie N. Ghika Comănești" Ethnography and Contemporary
Art Museum]
Adresa: Str. Republicii nr. 1, 605200, COMĂNEȘTI, jud. Bacău
Tel: 0234/371.032; Fax: 0234/374.378
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Monument istoric, Palatul GhicaComănești a fost construit în anul 1880, în
stilul baroc târziu, de meșteri italieni. În
anul 1988, palatul a fost transferat
Muzeului județean, care a organizat, într-o
aripă, expoziția etnografică și de artă
populară din zona Trotuș, deschisă în
1989, iar în anul 1995 expoziția de artă
plastică românească contemporană.
Colecția cuprinde obiecte privind ocupațiile
tradiționale din zona Trotuș și obiceiurile
de iarnă din aceeași zonă, meșteșuguri,
industria casnică, țesături de interior,
costume tradiționale.
A historic monument, Ghica-Comănești Palace was built in 1880, in the Late Baroque style, by Italian
craftsmen. In 1988, the palace was transferred to the county museum, that organized in a wing the
Ethnographic and Folk Art Exhibition from the Trotuș Valley, opened in 1989, and in 1995, the
Contemporary Romanian Fine Arts Exhibition. The collection includes items illustrating the traditional
crafts and winter customs from the same area, trades, domestic industry interior fabrics, and traditional
costumes.

CONSTANȚA
Acvariul - CONSTANȚA [The Aquarium of Constanța]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele ale Naturii
Adresa: bd. Elisabeta nr. 1, 900735, CONSTANȚA, jud. Constanța
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Tel: 0241/611.277; 0241/481.461; Fax:
241/481.236; Email: acvariu@delfinariu.ro
Web: www.delfinariu.ro
Program: 9:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 16:00
(iarna)
Faună acvatică specifică Mării Negre,
specii de pești specifici Deltei Dunării,
pești exotici din toată lumea, cea mai
bogată colecție de sturioni din lume,
rândunici de mare, lufari, crabi. În total, în
acvariu, sunt prezentate peste 130 specii
de pești.
The aquarium functions in a 90 years old
building, by architect A. Bernovschi. It
houses the collection of aquatic fauna specific to the Black Sea, various species of fish, specific of the
Danube Delta, the richest collection of sturgeons in the world, sea swallows, crabs. The aquarium holds
over 130 fish species.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii - CONSTANȚA [Natural Sciences
Museum Complex]
Adresa: B-dul Mamaia nr. 255, 900552, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/481.230; Fax: 0241/481.236; Email:
office@delfinariu.ro
Web: www.delfinariu.ro

Program: 9:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 16:00
(iarna)
Complexul Muzeal de Științele Naturii și-a
început activitatea din 1958, odată cu
punerea în funcțiune a Acvariului
Constanța. Ulterior, alături de acvariu au
mai fost construite în anul 1969
Planetariul, în 1971 Observatorul
astronomic și Muzeul Mării, iar în 1972
Delfinariul. În 1973 toate aceste obiective
au fost reunite într-un muzeu unic. La
aceste obiective s-au mai adăugat pe
parcurs extinderea delfinariului cu Delfinariul II (bazin acoperit), Microdelta și voliera - Păsări cântătoare
și decorative.
The Natural Sciences Museum Complex opened in 1958 when the Constanța Aquarium emerged.
Later, in 1969 the Planetarium was built, then in 1971 the Astronomic Observatory and the Museum of
the Sea, and in 1972 the Dolphinarium. In 1973 all these were merged into a unique museum. Over time
the dolphinarium grew with the Dolphinarium 2 (covered pool), the Microdelta and the Bird House exotic and decorative birds.
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Muzeul Mării - CONSTANȚA [Museum of the Sea]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele ale Naturii
Adresa: B-dul Mamaia nr. 255, 900552, CONSTANȚA, jud. Constanța
Email: muzeulmarii@delfinariu.ro
Web: www.delfinariu.ro
Program: închis, urmează să fie refăcut și
reamplasat
Bogată colecție de animale acvatice
provenite din oceanul planetar (specii de
scoici, "melci de porțelan" din apele Africii
de vest, familii de corali, stele și arici de
mare, pești) este prezentată sub formă de
microdiorame și vitrine transparente.
The rich collection of water animals from
the oceans (shell species, "porcelain
snails" from the waters of West Africa,
coral families, sea stars and hedgehogs,
fish) is presented in microdioramas and windows.

Observatorul Astronomic - CONSTANȚA [Astronomic Observatory]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele ale Naturii
Adresa: B-dul Mamaia nr. 255, 900552, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/481.237; 0241/481.230; Fax:
0241/481.236; Email: office@delfinariu.ro
Web: www.delfinariu.ro
Program: 9:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 16:00
(iarna)
Colecția deține instrumentar științific cu
funcție muzeală, care permite cercetarea
sistematică a diferitelor fenomene
astronomice.
The collection holds scientific instruments
with museum function, making it possible
to research systematically various
astronomical phenomena.

Planetariul - CONSTANȚA [Planetarium]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele ale Naturii
Adresa: B-dul Mamaia nr. 255, 900552, CONSTANȚA, jud. Constanța
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Tel: 0241/481.237; 0241/481.230; Fax:
0241/481.236; Email: planetariu@delfinariu.ro
Web: www.delfinariu.ro
Program: 9:00 - 21:00 (vara); 9:00 - 16:00
(iarna)
Demonstrația de planetariu este o
proiecție pe o boltă artificială a unui cer
înstelat. Pot fi văzute: stele (aproximativ
5000);
planete;
Luna;
constelații
(constelații zodiacale); comete; meteori;
sateliții galileeni ai lui Jupiter; sateliți
artificiali; Sistemul Solar-mișcarea de
revoluție a planetelor din Sistemul Solar.
Pot fi determinate coordonate orizontale,
ecuatoriale și ecliptice. Se fac şi
demonstrații cu planetariul Trippensse: formarea anotimpurilor, echinocții și solstiții, eclipse de Soare și
de Lună.
The demonstration of a planetarium is a projection on an artificial dome of a starry sky. can see: stars
(about 5,000), planets, the Moon, constellations (zodiac constellations), comets, meteors, Jupiter's
Galilean satellites, artificial satellites, the Solar System – revolution movement of the planets in the solar
system. Horizontal, equatorial and ecliptic coordinates can be determined. There are also
demonstrations with the Trippensse Planetarium: the formation of the seasons, the equinoxes and
solstices, the eclipses of the sun and moon.

Moscheea - CONSTANȚA [The Mosque of Constanţa]
Adresa: Str. Crângului nr. 1, 900745, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/611.390
Program: 9:00 - 18:00 (vara)
Monument de arhitectură (1910) care, în interior,
găzduiește covorul adus în 1965 din insula Ada Kaleh,
donație a sultanului Abdul Hamid (1876 - 1909), lucrare a
celebrului centru de artizanat Hereke din Turcia.
Architectural monument (1910) which hosts the huge carpet
brought from Ada-Kaleh Island in 1965, a donation from
Sultan Abdul Hamid (1876 - 1909), a work of the famous
Hereke handicraft centre of Turkey.
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Muzeul de Artă - CONSTANȚA [Art Museum]
Adresa: B-dul Tomis nr. 82 - 84, 900657, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/616.012; 0241/618.019; Fax:
0241/618.019; Email: arta@cjc.ro
Program: 9:00 - 20:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni, marți: închis
Artă românească, din care se remarcă
o sală cu picturile lui Theodor Pallady
(35 de lucrări) și o alta cu lucrările
"Grupului celor 4", alcătuire de
referință a artelor anilor 1924 - 1933:
Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu,
Francisc Șirato și sculptorul Oscar
Han.
Romanian art, among which a large
hall displays no less than 35 works of
the painter Theodor Pallady and another one the works of the "Group of the 4", a landmark of the 1924 1933 period of Romanina art: Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu, Francisc Șirato, and the sculptor
Oscar Han.

Muzeul de Sculptură "Ion Jalea" - CONSTANȚA ["Ion Jalea" Sculpture
Museum]
Subordonare: Muzeul de Artă
Adresa: Str. Arhiepiscopiei nr. 26, 900732, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/618.602
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
A fost înființat cu lucrările donate de
artistul plastic Ion Jalea (1887 - 1983):
sculptură (108 lucrări), desene și schițe,
reliefuri, statui, busturi.
It was established on the basis of the
artist's donations (1887 - 1983) and
includes sculptures (108 works),
drawings, reliefs, statues, and busts.

154

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul de Artă Populară - CONSTANȚA [Folk Art Museum]
Adresa: B-dul Tomis nr. 32, 900742, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/616.133; Fax: 0241/616.133; Email:
muzeuetno@yahoo.com
Program: 9:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna)
Expoziția de bază cuprinde toate genurile
artei populare repartizate pe zone
etnografice, muzeul având caracter
național.
The permanent exhibition includes all the
folk art genres distributed on ethnographic
areas, as the museum has a national
coverage.

Edificiul Roman cu Mozaic - CONSTANȚA [Roman Agora Museum]

Subordonare: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Adresa: Piața Ovidiu nr. 12, 900745, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/614.562; 0241/618.763; 034140.873.9; 034-140.878.3; Fax:
0241/618.763

Program: 8:00 - 20:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna)
Amenajările muzeistice adăpostesc
colecții de mărfuri de pe corăbii, găsite
în magaziile edificiului: ancore, lingouri,
greutăți, amfore cu vopsele și rășini,
statuete, colecții de opaițe, placaje de
marmură, mozaic policrom, capete de
pilastru. În fostele magazii sunt expuse
monumentele epigrafice descoperite în
diferite centre din Dobrogea.
The museum shelters collections of merchandise from ships, found in the storehouses: anchors, ingots,
weights, amphorae with dyes and resins, lamps, statuettes, goods from sunk ships, marble veneering,
polychrome mosaic, pillar heads. In the former storehouses are displayed epigraphic monuments
discovered in different places in Dobrudja.
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Muzeul de Istorie Națională și Arheologie - CONSTANȚA [National History and
Archaeology Museum]
Adresa: Piața Ovidiu nr. 12, 900745, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/618.763; 0241/614.562; 034140.873.9; 034-140.878.3; Fax: 0241/618.763;
Email: archmus@minac.ro
Web: www.minac.ro
Program: 8:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni, marți: închis
Arheologie preistorică, greacă, romană,
bizantină și medievală. În două săli
amplasate la parterul muzeului sunt
reunite monumentele arheologice cu
valoare deosebită, rarități și unicate:
colecția de statuete "tip Tanagra" (din
epocile elenistică și romană timpurie);
vase ceramice antropomorfe sau cu
reprezentări dionisiace; tezaurul de
sculpturi tomitan descoperit în 1962 (bustul zeiței Isis, aedicula cu dubla reprezentare a zeiței Nemesis,
grupul statuar Fortuna cu Pontos, statuia Șarpelui Glicon etc.); colecția de portrete imperiale (Antonius
Pius, Caracalla, Gordian III, Filip Arabul, Constantin); colecțiile de podoabe din aur (inele, cercei, brățări,
pandantive, cruciulițe), geme și camee; tezaurul de vase din argint descoperit la Sucidava-Izvoarele.
Collections of prehistoric, Greek, Roman, Byzantine and mediaeval archaeology. Two ground floor halls
display the archaeological monuments of high value, rarities and unique items: the "Tanagra" type
statuette collection (of the Hellenistic and early Roman Ages); anthropomorphous pottery or Dionysius
figures; the sculpture treasure discovered in 1962 in Constanța (the bust of goddess Isis, the aedicule
bearing the double figure of the goddess Nemesis, the statuette group Fortune with Pontos, the statue
of the Serpent Glykon, etc.); the imperial portraits collection (Antoninus Pius, Caracalla, Gordianus III,
Philip the Arab, Constantine); gold jewellery collection (rings, earrings, bracelets etc.), gems and
cameos; the silver pottery treasure discovered at Sucidava - Izvoarele.
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Muzeul Marinei Române - CONSTANȚA [Museum of the Romanian Navy]
Adresa: Str. Traian nr. 53, 900725, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/619.035; 0341- 803.301; Fax:
0241/619.035; Email:
naval.museum@yahoo.com
Web: /www.forte-navale.ro

Program: miercuri - duminică: 9:00 17:00; luni-marți: închis
Muzeul (de importanță națională) are
patru secții: epocile veche, medie,
modernă și contemporană, prezentate pe
parcursul a 30 de săli, cu o suprafață de
10.775 mp. Parterul este dedicat expunerii
celor mai importante momente din istoria
Marinei din antichitate și evul mediu.
Printre obiectele originale expuse în
aceste săli, se numără amfora cu seu de
oaie din secolul al III-lea, monoxila din secolul al XV-lea, caseta cu instrumente de navigație din sec.
XVI - XVII, arme albe, monede etc. La etaj sunt evocate evoluția organizării marinei, ale porturilor și
șantierelor navale românești. Pot fi admirate uniforme de marină de la 1860 și până azi, ordine și
medalii conferite eroilor Marinei Române, arme, manuale și cursuri de navigație, aparatură de emisierecepție. În parcul muzeului sunt expuse în aer liber nave de luptă, motoare navale, ancore și elice,
precum și piese de artilerie navală. Cele mai valoroase bunuri culturale sunt incluse în colecțiile Arme
de foc, Ordine și medalii, Plachete și insigne, Uniforme și accesorii de uniforme, Navomodele, Ancore,
Pinacoteca, Fototeca, Numismatică, colecții din fondul de carte.
The museum has four departments: the ancient, middle, modern and contemporary ages, presented in
30 halls spanning 10,775 sq.m. The original exhibits in this hall include the amphora with sheep suet
from the 3rd century AD, the monoxil from the 15th century, the box with sailing tools from the 16th 17th centuries, side arms, coins, etc. On the upper floor, the exhibits evoke the evolution of navy
organization, of the Romanian harbours and naval sites. One can admire navy uniforms from 1860 to
the present, orders and medals awarded to the heroes of Romanian Navy, weapons, manuals and
sailing courses, broadcasting - reception equipment. In the park of the museum there are on display
battle ships, ship engines, anchors and helixes, as well as navy artillery pieces.
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Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I". Filiala Constanța - CONSTANȚA
["King Ferdinand I" National Military Museum. Constanţa Branch]
Subordonare: Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I"
Adresa: Prelungirea Liliacului nr. 1 - 3, 900008, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/674.359; 0241/618.154; Fax:
0241/674.359; Email:
muzeulmilitarconstanta@yahoo.com,
scurtucostin@yahoo.com
Web: www.muzeulmilitar.ro

Program: 9:00 - 17:00
Colecția deține obiecte de istorie militară;
arme, uniforme, medalii, documente,
fotografii.
The exhibits include military history items:
weapons, uniforms, medals, documents,
and photographs.

Muzeul Portului Constanța - CONSTANȚA [Museum of Constanța Harbour]

Adresa: incinta Port, Dana 0, 900900, CONSTANȚA, jud. Constanța
Tel: 0241/602.590; 0241/601.267; Email: gvarsami@constantza-port.ro

Muzeul prezintă tradițiile și activitățile portuare din perioada anticului Tomis până în zilele noastre.
Muzeul funcționează în clădirea cunoscută, în perioada interbelică, sub numele de Cuibul Reginei sau
Pavilionul Regal. Clădirea se află amplasată pe fostul dig de intrare în port și a fost proiectată și
realizată de inginerii portului Constanța, sub directa îndrumare a lui Anghel Saligny, între anii 1909 1910.
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The museum presents the harbour traditions and activities from the time of the ancient Tomis to this
day. The museum is located in the building known in the interwar period under the name of "The
Queen's Nest" or "Royal Pavilion". The building stands on the former entry dam and was designed and
carried out by the engineers of the Constanța harbour under the guidance of Anghel Saligny, between
1909 and 1910.

CORABIA
Cetatea romană Sucidava (Celeiu) - CORABIA [Sucidava Roman Fortress in
Celeiu]
Subordonare: Muzeul de Arheologie și Etnografie
Adresa: 235300, CORABIA, jud. Olt
Tel: 0249/561.364
Important centru militar, economic și
portuar roman. În perioada 306 - 337,
fiind distrusă de huni, cetatea a fost
refăcută și transformată într-o bază
militară, în care s-au construit
cazărmi, grajduri, un pod peste
Dunăre și un fort. În secolul al XIVlea, peste aceste ruine s-a instalat o
așezare românească de bordeie. Au
fost dezvelite zidurile de apărare, cu
opt turnuri, ale orașului roman târziu
Sucidava (secolele IV - VI), care,
împreună cu satul actual, acoperă o
parte a orașului roman din secolele II III, mai puțin cunoscută; băi romane, o
basilica paleocreștină (secolele V - VI), străzi pavate, o fântâna subterană secretă construită de romani;
baza piciorului podului construit peste Dunăre în timpul lui Constantin cel Mare etc.
The settlement became an important Roman military, economic and port centre. Between 306 and 337
the fortified settlement, destroyed by the Huns, was restored and turned into a military base where
barracks, stables, a bridge over the Danube and a fort were built. During the 14th century, over these
ruins a Romanian half-sunken dwelling settlement emerged. We uncovered the defence walls, with eight
towers, of the late Roman city of Sucidava (the 4th - 6th centuries), that, together with the current
village, covers a less known part of the Roman city from the 2nd - 3rd centuries; Roman baths, a paleoChristian basilica (the 5th - 6th centuries), paved streets, a secret underground well built by the Romans
that has been preserved; the base of the bridge foot built across the Danube during Constantine the
Great, etc.
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Muzeul de Arheologie și Etnografie - CORABIA [Archaeology and Ethnography
Museum]
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 65, 235300, CORABIA, jud. Olt
Tel: 0249/561.364
Program: 8:00 - 17:00; sâmbătă, duminică: 9:00 - 13:00; luni: închis
Expoziția muzeului este structurată pe două sectoare: artă populară
și istorie veche. În sectorul artă populară, un amplu spațiu este
rezervat prezentării portului popular tradițional din zona etnografică
Romanați. Sectorul de istorie cuprinde vase ceramice, unelte,
podoabe, figurine din lut ars. Un spațiu larg este rezervat
descoperirilor de la Sucidava (sec. II - VI), cu numeroase
monumente epigrafice și sculpturale aparținând Sucidavei romane și
romano-bizantine. Sala care încheie expoziția de istorie veche este
rezervată prezentării civilizației vechi românești din sud-estul Olteniei
în sec. VIII - XIV.
The museum exhibition includes two departments: folk art and
ancient history. The richness of the settlement of Celei, starting from
the Neolithic traces up to the Middle Ages has constantly supplied the museum heritage. The collections
include archaeological finds, weapons, tools, household utensils, pottery, ornaments, coins bronze and
marble statuettes, funerary monuments, pieces of architecture, epigraphic pieces of remarkable quality,
Byzantine treasures. There are also natural sciences and paleontological specimens, flora and fauna
from the area. Meanwhile, there is a selective collection of ethnography and folk art, including tools and
utensils relating to agriculture, fishing, animal breeding, traditions, costumes.

CORNU, jud. DÂMBOVIŢA

Muzeul Hărților - CORNU [Maps Museum]

Adresa: 0244/367.461, 107180, CORNU, com. CORNU, jud. Dâmbovița
Tel: 0244/367.402; Email:

primariacornu@clicknet.ro,
gabriela_dob2007@yahoo.com

Program: luni - vineri: 10:00 17:00; sâmbătă: 15:00 19:00
Muzeul deține litografii,
gravuri în arama colorată,
hărți din istoria ultimelor
secole de civilizație și
desene.
Museum has lithographs,
engravings
in
copper
colored, maps in the history
of the last centuries of civilization and drawings.
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CORNU, jud. PRAHOVA

Muzeul Sătesc - CORNU [Village Museum]

Adresa: str. Eroilor nr. 748, 107175, CORNU, com. CORNU DE JOS, jud. Prahova
Tel: 0244/367.461; Fax: 0244/367.402; Email:
gratiela_circiu@yahoo.com;
primariacornu@clicknet.ro

Program: la cerere: 8:00 - 16:00
Etnografie locală; istoria zonei, monede,
ceramică, documente.
Ethnography, history of the place, coins,
pottery, and documents.

CORUND

Colecția muzeală sătească - CORUND [Village Museum Collection]
Adresa: 537060, CORUND, com. CORUND, jud. Harghita
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

COSTACHE NEGRI
Casa Memorială "Costache Negri" - COSTACHE NEGRI ["Costache Negri"
Memorial House]
Subordonare: Muzeul de Istorie
Adresa: 807095, COSTACHE NEGRI, com. COSTACHE NEGRI, jud. Galați
Tel: 0236/825.899; Fax: 0336-819.852; Email:
muzeuistoriegalati@yahoo.com
Web: www.migl.ro

Program: 09:00 - 17:00 (iarna), 11:00 19:00 (vara); luni, marți: închis
Muzeul a fost înființat în conacul familiei lui
Costache Negri, construit la începutul
secolului al XIX-lea, în stilul casei țărănești
din Moldova, de tip evoluat. Expoziţia
cuprinde documente, fotografii, fotocopii
care înfățișează viața și activitatea
luptătorului pașoptist Costache Negri
(1812 - 1876). Sunt expuse și bunuri
culturale, cu valoare memorială, legate de
personalități precum: Mihail Kogălniceanu,
Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza etc.
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The museum was established in the house of Costache Negri’s family, built in early 19th century in the
traditional style of the Moldavian homestead. The exhibition includes paintings, photographs and
documents regarding the life and activity of the writer and revolutionary Costache Negri (1812 - 1876).

COSTEȘTI
Colecția de Artă "Alexandru Bălintescu" - COSTEȘTI ["Alexandru Bălintescu"
Fine Arts Collection]
Subordonare: Muzeul Județean Vâlcea
Adresa: Centrul cultural "Constantin Popian", 247115, COSTEȘTI, com. COSTEȘTI, jud. Vâlcea
Web: www.muzee-valcea.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Colecţia de artă a fost donată localităţii
natale, în 1970, de către Alexandru
Bălintescu și este expusă în patru săli de
la etajul Centrului cultural "Constantin
Popian" din Costești: se remarcă lucrări
ale sculptorului Gheorghe D. Anghel (1904
- 1966), unul dintre reprezentanții școlii
moderne de sculptură în România, picturi
de
Gheorghe
Tomaziu,
Rodion
Gheorghiță, Florin Niculiu, Horia Bernea,
Marin Gherasim, Horia Damian şi alţii.
The collection was established due to the
donation made in 1970 by Alexandru Bălintescu to his native village. It is located in the Cultural Centre
of Costești. It holds works by the sculptor Gheorghe D. Anghel (1904 - 1966), one of the important
representatives of the modern school of sculpture in Romania, and paintings by Gheorghe Tomaziu,
Rodion Gheorghiță, Florin Niculiu, Horia Bernea, Marin Gherasim, Horia Damian, and others.

COSTEȘTII DIN VALE
Casa Memorială "I. C. Vissarion" - COSTEȘTII DIN VALE ["I. C. Vissarion"
Memorial House]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: 137165, COSTEȘTII DIN VALE, com. COSTEȘTII DIN VALE, jud. Dâmbovița
Email: contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro
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Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul conservă și expune mobilier original, obiecte personale, manuscrise, invenții personale,
documente ilustrând activitatea scriitorului I. C. Vissarion. Scriitorul-țăran I.C. Vissarion (1879 - 1951)
este creatorul basmului fantastic.
The museum conserves and displays original furniture, personal belongings, manuscripts, personal
inventions, documents illustrating the activity of the writer I. C. Vissarion (1879 - 1951). The peasantwriter I. C. Vissarion (1879 - 1951) is the creator of the fantastic fairytale.

COȘBUC

Muzeul Memorial "George Coșbuc" - COȘBUC ["George Coșbuc" Memorial
Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: nr. 240, 427070, COȘBUC, com. COȘBUC, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0263/368.038
Web: http://museum.ici.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți:
închis
Expoziția cuprinde obiecte aparținând
poetului George Coșbuc (1886 - 1918):
leagănul, pupitrul și scaunul de școlar,
pelerina, trusa de voiaj, manuscrise,
ediții ale operei sale.
The exhibition includes personal
belongings of poet George Coșbuc
(1886 - 1918): the cradle, schoolboy
desk and chair, cloak, travelling case,
manuscripts, and some of his works.

COTEȘTI
Colecția muzeală sătească - COTEȘTI [Village Museum Collection]

Adresa: 627100, COTEȘTI, com. COTEȘTI, jud. Vrancea
Tel: 0237/252.148
Program: 9:00 - 17:00
Colecție de obiecte etnografice.
The collection includes ethnography items.
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COTNARI
Rezervația Arheologică Cotnari - COTNARI [Cotnari Archaeological Park]

Adresa: 707120, COTNARI, com. COTNARI, jud. Iași
Program: la cerere
Cetate geto-dacică din sec. IV - III a. Ch.; este vizitabilă o amplă secțiune arheologică pe valul de
apărare, care permite înţelegerea sistemului de construcție și structurile acestuia.
Getic fortress from the 4th - 3rd centuries BC. It is possible to visit a vast archaeological trench on the
defence wall which allows seeing through the construction system and its structures.

COTORCA
Colecția muzeală Cotorca - COTORCA [Museum Collection]

Adresa: 127266, COTORCA, com. GLODEANU SILIȘTEA, jud. Buzău
Program: 9:00 - 17:00
Colecționarea obiectelor a început în 1939 din inițiativa învățătorului Constantin Mogoș. Muzeul dispune
de trei săli de expunere, unde sunt prezentate piese de arheologie din neolitic, epoca bronzului, sec. IV
- XI (ceramică, unelte, fibule, obiecte din metal), câteva monede romane republicane și imperiale,
monede medievale din sec. XVI - XVII, documente de istorie locală și piese etnografice specifice zonei.
Muzeul deține o bogată colecție de fotografii (peste 1.200).
The objects have been collected since 1939 on the initiative of the local school teacher Constantin
Mogoș. The museum has three exhibition halls, where archaeology artefacts are on display from the
Neolithic, the Bronze Age, the 4th - 11th centuries (pottery, tools, fibulae, metal artefacts), several
Republican and Imperial Roman coins, mediaeval coins from the 16th - 17th centuries; local history
documents, ethnographic items characteristic of the area. Rich photo collection (over 1,200 items).

CRAIOVA

Colecția muzeală a Mitropoliei Ortodoxe a Olteniei - CRAIOVA [Museum
Collection of the Orthodox Metropolitan Seat of Oltenia]
Adresa: Str. Lotrului nr. 3, CRAIOVA, jud. Dolj

Colecția cuprinde artă religioasă, carte veche românească.
The exhibits include religious art items; Romanian rare books.

Grădina Zoologică - CRAIOVA [Zoological Garden]
Adresa: Parcul "Nicolae Romanescu", CRAIOVA, jud. Dolj
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Program: 8:00 - 18:00
Animale din fauna autohtonă și străină.
Animals from local and foreign fauna.

Muzeul de Artă - CRAIOVA [Art Museum]

Adresa: Calea Unirii nr. 15, 200419, CRAIOVA, jud. Dolj
Tel: 0251/412.342; Fax: 0251/412.342; Email:
muzeuartacv@yahoo.com
Web: www.muzee.org

Program: 10:00 - 17:00; duminică: 9:00 17:00; luni: închis
Muzeul este adăpostit într-un palat în stil
baroc târziu, monument de arhitectură,
construit în 1900 - 1907, inaugurat în 1909,
după planurile arhitectului francez Paul
Gottereau. Muzeul prezintă publicului pictură
universală (școală olandeză, flamandă,
franceză și italiană) și românească (sec. XVI
- XX, lucrări de Constantin Lecca, Theodor
Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza),
șapte sculpturi de C. Brâncuși; colecție de
icoane; grafică românească. Obiectele sunt expuse în Galeria de artă universală, Galeria de artă
românească și Cabinetul Constantin Brâncuși.
It is housed in a Late Baroque palace, a monument of architecture, built between 1900 and 1907 and
inaugurated in 1909, designed by the French architect Paul Gottereau. The exhibits include foreign and
Romanian paintings (16th - 20th centuries): works by Constantin Lecca, Theodor Aman, Ștefan Luchian,
Nicolae Tonitza; seven sculptures by Constantine Brâncuși; icon collection, and Romanian graphics.
The exhibits are displayed in the foreign art gallery, the Romanian art gallery and the Constantine
Brâncuși Studio.
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Casa Memorială "Elena Farago" - CRAIOVA ["Elena Farago" Memorial House]

Subordonare: Muzeul Olteniei
Adresa: Str. M. Kogălniceanu nr. 11, 200390, CRAIOVA, jud. Dolj
Program: închis pentru renovare
Obiecte aparținând scriitoarei pentru copii Elena Farago (1878 - 1954).

The exhibits include personal belongings of Romanian children's writer Elena Farago (1878 - 1954).

Muzeul Olteniei. Secția de Etnografie "Casa Băniei" - CRAIOVA [Museum of
Oltenia. "Bănia House" Ethnographic Department]
Subordonare: Muzeul Olteniei
Adresa: Str. Matei Basarab nr. 14, 200760, CRAIOVA, jud. Dolj
Tel: 0251/417.756; Email:

muzeulolteniei@yahoo.com

Program: închis temporar
Ceramică, în special din centrul Oboga,
scoarțe și costume populare oltenești,
icoane pe sticlă, obiecte care ilustrează
ocupațiile și meșteșugurile locuitorilor din
zona Olteniei, icoane pe lemn, piese de
arhitectură.
The exhibits include pottery, especially
from the centre of Oboga, rugs and folk
costumes, glass icons, items illustrating
the trades of Oltenia inhabitants, wood
icons, pieces of architecture.

Muzeul Olteniei. Secția de Istorie-Arheologie - CRAIOVA [Museum of Oltenia.
History and Archaeology Department]
Subordonare: Muzeul Olteniei
Adresa: Str. Madona Dudu nr. 14, 200410, CRAIOVA, jud. Dolj
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Tel: 0251/411.906; 0251/418.631; Fax:
0251/419.435; Email:
muzeulolteniei@yahoo.com
Web: www.muzeulolteniei.ro

Program: închis pentru renovare
Deține o bogată colecţie de arheologie,
între care se remarcă: neoliticul de
Cârcea, figurinele de lut de la Gârla Mare,
podoabele din bronz de la Basarabi,
tezaurul dacic de la Craiova. Pot fi
admirate și tezaure numismatice, obiecte
de artă religioasă, fragmente frescă de la
biserica "Sf. Ioan Sebastian", arme albe și
de foc, mobilier, ceasuri, fotografii şi alte
obiecte.
Rich collection of archaeology, among which: the Neolithic of Cârcea, the Prehistoric clay figurines of
Gârla Mare, the bronze ornaments of Basarabi, the Dacian treasure of Craiova, coin hoards, religious
art, weapons, furniture, clocks, photos and others.

Muzeul Olteniei. Secția de Științele Naturii - CRAIOVA [Museum of Oltenia.
Natural Sciences Department]
Subordonare: Muzeul Olteniei
Adresa: Str. Popa Șapcă nr. 8, 200416, CRAIOVA, jud. Dolj
Tel: 0251/419.435; Fax: 0251/411.674; Email:
muzeulolteniei@yahoo.com
Web: www.muzeulolteniei.ro

Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Clădirea este monument de arhitectură
datând din 1926 și adăpostește o colecție
paleontologică:
mamifere
cuaternare,
colecție
malacologică,
colecție
entomologică, colecție oologică, colecție
ornitologică și mamalogică, herbar; colecții
de mineralogie.
The building is a monument of architecture
dating from 1926, housing a paleontological
collection (Quaternary mammals), a
malacological collection, an entomological collection, a zoological collection, birds and mammals
collection, a herbarium, and a mineralogy collection.
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Muzeul Olteniei - CRAIOVA [Museum of Oltenia]
Adresa: Str. Popa Șapcă nr. 8, 200410, CRAIOVA, jud. Dolj
Tel: 0251/411.906; Fax: 0251/411.435; Email:
muzeulolteniei@yahoo.com
Web: www.muzeulolteniei.ro

Program: închis parțial pentru renovare;
10:00 - 17:00; luni: închis
Colecții de istorie (arme medievale,
steaguri, costume de epocă, artă
medievală), arheologie (ceramică, arme,
unelte, un depozit din epoca bronzului
descoperit la Ghidici, lapidarium roman și
medieval etc.), numismatică, medalistică și
sigilografie, etnografie, științele naturii,
carte veche şi facsimile.
The exhibits include a history collection:
mediaeval weapons, flags, period costumes, mediaeval art; archaeology artefacts: pottery, weapons,
tools, Bronze Age deposit found at Ghidici, Roman and mediaeval lapidarium etc.; coins, medals and
seals; ethnography and natural sciences items; rare books, and facsimiles.

Muzeul Teatrului Național "Marin Sorescu"- CRAIOVA ["Marin Sorescu"
National Theatre Museum]
Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 11, 200585, CRAIOVA, jud. Dolj
Tel: 0251/116.942
Prezintă istoria teatrului craiovean.
It presents the history of the Craiova theatre.

CRISTIAN
Muzeu Sătesc Etnografic - CRISTIAN [Ethnographic Village Museum]
Adresa: Str. IV nr. 27, 557085, CRISTIAN, com. CRISTIAN, jud. Sibiu
Fax: 0265/579.101; Email: prim.cristian@yahoo.com
Program: la cerere
Muzeul funcționează într-o casă țărănească din secolul al XVIII-lea, cu interesante detalii de arhitectură
franconă, tipică acestei zone. Prezintă port popular, mobilier, unelte de lucru, obiecte de uz
gospodăresc, țesături, toate ilustrând viața și activitatea sașilor.
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The museum functions in a peasant house from the 18th century, having interesting details of Francon
architecture, typical of this area. It presents costumes, furniture, tools, household items, fabrics,
illustrating the lives and activities of the Saxons.

CRISTURU SECUIESC
Muzeul Orășenesc "Molnár István" - CRISTURU SECUIESC ["Molnár István"
City Museum]
Adresa: Piața Libertății nr. 45, 535400, CRISTURU SECUIESC, jud. Harghita
Tel: 0266/242.580; Email:
mimuzeum@gmail.com
Web: www.mimuzeum.ro
Înființat în clădirea fostului Cazino,
este reorganizat în 1960 și expune
arheologie: piese din neolitic, din
epoca bronzului (ceramică, bronz);
etnografie: unelte, instalații tehnice
de industrie populară; științele
naturii: mineralogie, faună, ierbar.
It was established in the building of
the former Casino; it was
reorganized in 1960. The exhibits
include archaeological finds from the Neolithic and the Bronze Age, pottery; ethnography items: folk
technical installations; mineralogy items; local fauna specimens, a herbarium.

CRIȘAN
Casa Memorială Crișan - CRIȘAN [Crișan Memorial House]

Subordonare: Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Adresa: nr. 50, 337401, CRIȘAN, com. RIBIȚA, jud. Hunedoara
Tel: 0254/655.202
Program: marți - duminică: 9:00 17:00 (vara); 10:00 - 18:00 (iarna);
luni: închis
Etnografie din zona Ribița; istorie:
arme albe și de foc din sec. al
XVIII-lea, material foto-documentar
legat de răscoala țăranilor români
din Transilvania de la 1784 - 1785.
Ethnography from Râbița area,
history items: side and fire arms
from the 18th century, photographic
documents relating to the 1784 1785 uprising of the Romanian
peasants from Transylvania.
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CUCIULATA
Punct Muzeal - CUCIULATA [Village Museum]

Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 507097, CUCIULATA, com. HOGHIZ, jud. Brașov
Colecția cuprinde obiecte de arheologie; istorie: documente; etnografie: port, ceramică, piese de cult,
interioare de locuințe reconstituite.
The exhibits include archaeological pieces, history and ethnography items: documents, costumes,
pottery, religious objects, and reconstructed homestead interiors.

CUCUTENI

Muzeul Sitului Arheologic Cucuteni - CUCUTENI [Cucuteni Archaeological Site
Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: 707150, CUCUTENI, com. CUCUTENI, jud. Iași
Email: palatulculturii@home.ro;
muzeuldeistorieiasi@home.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro
Program: 8:00 - 16:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna)
Construcție "in situ", de protecție a unui
mormânt princiar de secol IV - III a.Ch.,
care adăpostește și elemente de istorie
locală, precum și vitrine cu piese de
arheologie originale datând din perioada
culturii cucuteniene.
The "in situ" construction protecting a
princely tomb from the 4th - 3rd centuries
BC shelters also local history elements, as well as windows with original archaeological finds dating to
the Cucuteni culture period.
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CURTEA DE ARGEȘ
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Curtea de Argeș - CURTEA DE ARGEȘ
[Curtea de Argeș Orthodox Monastery Museum Collection]
Adresa: B-dul Basarabilor nr. 1, 115300, CURTEA DE ARGEȘ, jud. Argeș
Tel: 0248/721.735
Pot fi văzute cele trei biserici de lemn,
cruci în lemn, fresca legendei
Meșterului Manole în sala" Manole"
din Palatul Episcopal, tâmpla originală
a mănăstirii, icoane vechi.
There are the three wooden churches,
wooden crosses, the fresco of Master
Manole's legend in "Manole" Hall in
the Bishopric Palace, the original
monastery temple, rare icons.

Ansamblul Feudal Curtea Domnească și Biserica Domnească de la Argeș CURTEA DE ARGEȘ [Argeș Royal Court and Church Mediaeval Ensemble]

Subordonare: Muzeul Municipal Curtea de Argeș
Adresa: str. Negru Vodă nr. 1, 115300, CURTEA DE ARGEȘ, jud. Argeș
Tel: 0248/721.446; Fax: 0248/721.446
Program: marți - sâmbătă: 10 - 18:00; luni,
duminică: închis
Biserica Domnească (secolul al XIV-lea)
reprezintă unul din monumentele cele mai
de preț ale arhitecturii romanesti.
The Princely Church, 14th century, is one
of the most precious monument in
Romanian architecture.
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Muzeul Municipal Curtea de Argeș. Secția de Etnografie și Artă Populară CURTEA DE ARGEȘ [Curtea de Argeș City Museum. Ethnography and Folk Art
Department]

Subordonare: Muzeul Municipal Curtea de Argeș
Adresa: str. Victor Ștefănescu, 115300, CURTEA DE ARGEȘ, jud. Argeș
Tel: 0248/721.446
Program: 9:00 - 16:00; luni: închis
Sunt expuse obiecte care ilustrează
aspecte de etnografie locală și artă
populară.
The exhibits include objects illustrating
aspects of local ethnography and folk art.
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Muzeul Municipal Curtea de Argeș - CURTEA DE ARGEȘ [Curtea de Argeș City
Museum]
Adresa: Str. Negru Vodă nr. 2, 115300, CURTEA DE ARGEȘ, jud. Argeș
Tel: 0248/721.446; Fax: 0248/721.446
Web: www.primariacurteadearges.ro
Program: 9:00 - 16:00
Expozițiile prezintă colecții de istorie,
arheologie: obiecte din neolitic, epoca
dacică, romană, bizantină, ceramică
medievală (sec. XIII - XVI); numismatică:
dacică, romană, bizantină, medievală
(tezaurul de monede de la Carol Robert),
colecții de medalii, plachete și decorații
românești (sec. XIX - XX); etnografie:
interior de casă argeșeană, piese de port,
piese pentru păstorit; artă românească:
vase decorative din bronz și cositor (sec.
XVI - XVIII).
History and archaeology collections from the Neolithic, Dacian, Roman and Byzantine finds, mediaeval
pottery from the 16th - 18th centuries; Dacian, Roman, Byzantine coins, a Charles Robert hoard;
medals collections, Romanian plaques, and decorations (from the 19th - 20th centuries); ethnography
items: Argeș house interior, costumes, artefacts related to shepherding; Romanian art: bronze and tin
decorative pots (from the 16th - 18th centuries).
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CURTIȘOARA

Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj - CURTIȘOARA [Folk Architecture
Museum of Gorj]

Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: 215101, CURTIȘOARA, com. BUMBEȘTI - JIU, jud. Gorj

Tel: 0253/223.890; Email: muzeulgorjului@gmail.com
Web: www.muzeulgorjului.ro
Program: 8:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul în aer liber cuprinde monumente de arhitectură și tehnică
populară din Gorj, Cula Cornoiu (sec. VIII), biserica din zid Sf.Ioan
Botezătorul (1820), construcții țărănești din lemn (case, pivnițe, pătule,
instalații tehnice populare din sec. XVIII - XIX); mobilier țărănesc, piese
de port, țesături, unelte, ceramică, crestături în lemn.
The open air museum comprises monuments of folk architecture and
technology from Gorj: Cornoiu Mansion (Cula, 18th century), St. John
the Baptist masonry church (1820), peasant wooden constructions
(houses, cellars, folk fittings from the 18th - 19th centuries) exhibits of
folk furniture, costumes, fabrics, tools, pottery, wood carvings etc.

D
DĂNEȘTI
Colecția muzeală sătească - DĂNEȘTI [Village Museum Collection]
Adresa: 537070, DĂNEȘTI, com. DĂNEȘTI, jud. Harghita
Etnografie și istorie locală.
Local history and ethnography.

DÂMBOVICIOARA

Peștera Dâmbovicioara - DÂMBOVICIOARA [Dâmbovicioara Cave]
Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: 117355, DÂMBOVICIOARA, com. DÂMBOVICIOARA, jud. Argeș
Peşteră spectaculoasă, lungă de 250 m.
Spectracular cave, 250 m long.

DEJ

Muzeul Municipal Dej - DEJ [Dej City Museum]
Adresa: Piața Bobâlna nr. 2, 405200, DEJ, jud. Cluj
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Tel: 0264/212.525; Fax: 0264/223.260; Email:
muzeu@dej.ro
Web: www.muzee.org

Program: marți - vineri și duminică: 9:0017:00
Muzeul deține colecții de istorie,
arheologie, monede, carte veche și artă.
Colecția de arheologie include descoperiri
arheologice
realizate
pe
teritoriul
municipiului Dej, dar și în împrejurimile
orașului. Cele mai multe piese le reprezintă
descoperile din castrul roman de la Cășeiu
- Samum, aflat la 6 km de Dej. Colecția de
istorie cuprinde mai multe categorii de
obiecte muzeistice: steme și blazoane
nobiliare sculptate în piatră, arme și echipament militar, lăzi de breaslă, unelte ale meșterilor, steaguri,
ștampile și convocatoare de breaslă, vase din ceramică, documente istorice originale sau fotocopiate,
cărți vechi scrise în limba slavonă, latină, maghiară și germană. În cadrul muzeului există o secție
destinată istoriei mineritului - exploatarea sării de la Ocna Dej.
The archaeology collection comprises archaeological finds achieved on the territory of Dej City, and
nearby. Most artefacts include Roman inscriptions (votive and funerary altars), architectonic fragments,
water feed pipes, pottery fragments, lamps, weapons, coins and other items. All these artefacts were
uncovered in the Roman camp of Cășeiu - Samum, 6 km away from Dej. The history collection includes
several categories of museum objects: coats of arms carved in stone, weaponry (swords, spear tips,
arrows, rifles, pistols, helmets, campaigns chests, a.s.o.) from different historical periods, guild chests,
tools, flags, stamps, pottery, original or copy historical documents, rare books written in the Slavonic,
Latin, Hungarian and German languages. The science and technology collection includes a mining
history department - salt mining at Ocna Dej.

DETA
Muzeul Orașului Deta - DETA [Deta City Museum]

Adresa: Piața Pompierilor nr. 7, 305200, DETA, jud. Timiș
Tel: 0745307928; Email: ovidiuivancea@yahoo.com
Program: la cerere (sunt preferate zilele de marți și joi)
Expoziția prezintă obiecte de arheologie (urne hallstattiene, ceramică), istorie (obiecte medievale) și
etnografie (costume, țesături, ceramică, obiecte de lemn).
The exhibition comprises archaeological finds (Hallstattian urns, pottery), mediaeval historical items,
ethnographical items (costumes, fabrics, pottery, and woodenware).
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DEVA

Cetatea Devei - DEVA [Deva Fortress]
Adresa: Dealul Cetății, DEVA, jud. Hunedoara
Web: www.hunedoara.djc.ro
Program: 08:00 - 20:00
Cetatea Devei, monument medieval, atestată
documentar în 1269.
The Deva fortress, a mediaeval monument,
attested in documents in 1269.

Muzeul Civilizației Dacice și Romane - DEVA [Dacian and Roman Civilisation
Museum]
Adresa: B-dul 1 Decembrie nr. 39, 330005, DEVA, jud. Hunedoara
Tel: 0254/216.750; 0254/217.800; Fax:
0254/212.200; Email:
muzeu.deva.relatiipublice@gmail.com
Web: http://muzeu.geomatic.ro

Program: marți - duminică: 9:00 17:00 (vara); 10:00 - 18:00 (iarna);
luni: închis
Arheologie (preistorică, dacică,
romană, premedievală, medievală
timpurie); reliefuri de la Ulpia
Traiana și Micia, unelte de minerit,
atelier de fierărie, instrumente
medicale, piese de bronz.
Numismatică, istorie, artă plastică,
artă decorativă, carte veche
românească și străină, arme albe și de foc, etnografie: port, unelte, împletituri, ceramică de Botiza,
icoane pe sticlă. Științele naturii (botanică, paleontologie, malacologie, entomologie, vertebrate,
mineralogie). Castelul Bethlen sau Magna Curia, care adăpostește muzeul din Deva, este cea mai
veche clădire monument istoric a Devei păstrată (1621).
Archaeology (prehistoric, Dacian, Roman, premediaeval, early mediaeval): Roman reliefs from Ulpia
Traiana and Micia, mining tools, smith's workshop, medical instruments, bronze pieces, coins history
items, works of fine arts and decorative art, Romanian and foreign rare books, side and fire arms;
ethnography items: costumes, tools, pottery of Botiza, glass icons; natural sciences items (botany,
palaeontology, malacology, vertebrate entomology specimens, etc. Bethlen Castle or "Magna Curia"
that houses the museum of Deva is the oldest historic monument building of Deva that has been
preserved (1621).
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DEZROBIȚI
Colecția muzeală a Mănăstirii "Dintr-un Lemn" - DEZROBIȚI ["Dintr-un Lemn"
Monastery Museum Collection]
Adresa: 247198, DEZROBIȚI, com. FRÂNCEȘTI, jud. Vâlcea

Tel: 0250/765.224
Program: la cerere
Colecție muzeală cuprinzând obiecte de cult, icoane pe lemn și
sticlă, carte veche românească, broderii etc.
The museum collection comprises religious items, wooden and
glass icons, Romanian rare books, and embroideries.

DIDEȘTI

Expoziția Memorială "Gala Galaction" - DIDEȘTI ["Gala Galaction" Memorial
Exhibition]
Adresa: 147110, DIDEȘTI, com. DIDEȘTI, jud. Teleorman

Program: marți - sâmbătă: 10:00 - 12:30 (și la cerere)
Expune obiecte, documente și fotografii privind viața și activitatea lui
Gala Galaction (1879 - 1961), scriitor, preot și totodată profesor de
teologie la universitățile din Cernăuți și București.
The exhibition presents objects, documents and photographs
regarding the life and activity of Gala Galaction (1879 - 1961), writer,
priest and professor of theology at the universities of Cernăuți and
Bucharest.
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DOBRUȘA
Casa memorială Theodor Bălășel - DOBRUȘA ["Theodor Bălășel" Memorial
House]
Adresa: 247687, DOBRUȘA, com. ȘTEFĂNEȘTI, jud. Vâlcea
Tel: 0250/830.453
Program: 9:00 - 19:00
Exponate din colecția etnografului și folcloristului Theodor Bălășel cărți, manuscrise, obiecte.
The exhibits to the ethnograph and folklorist Theodor Bălășel
collection - books, folk objects.

DOMNEȘTI
Expoziția de Artă Feudală - DOMNEȘTI [Mediaeval Art Exhibition]
Adresa: 117370, DOMNEȘTI, com. DOMNEȘTI, jud. Argeș
Sunt expuse obiecte de artă din perioada medievală.
The exhibition presents fine arts objects from the mediaeval period.

DOROHOI

Muzeul de Artă Decorativă - DOROHOI [Decorative Art Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 43, 715200, DOROHOI, jud. Botoșani
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Tel: 0231/611.773; Email:

elena_mihaela@yahoo.com

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Colecții de piese de sticlă și porțelan
executate de artiști plastici contemporani.
The exhibitions present collections of glass
and porcelain works by contemporary
artists.

Muzeul de Științele Naturii - DOROHOI [Natural Sciences Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: Str. Al. I. Cuza nr. 43, 715200, DOROHOI, jud. Botoșani
Tel: 0231/611.773
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul are bogate colecții de insecte,
moluște, minerale, păsări etc. Colecția
entomologică a profesorului Ion Nemeș
cuprinde aproximativ 250.000 de
insecte autohtone (multe specii fiind noi
pentru știință) și 4.500 de fluturi exotici
obținuți prin schimb cu diverși
colecționari din întreaga lume. Colecția
de animale exotice - prof. Rang Cătălin
și Pisică Donosie cuprinde exemplare
de păsări, crustacee, șerpi etc.
colectate în regiunea Zair, din Africa.
The exhibits include insects, mollusks, minerals, birds, a.s.o. The entomological collection of Professor
Ion Nemeș includes about 250,000 local insects (many new scientific species) and 4,500 exotic
butterflies exchanged with various collectors from all over the world. The exotic animals collection of
Professor Rang Cătălin and Pisică Donosie includes birds, crustaceans, snakes, a.s.o. collected from
the Zair, in Africa.
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Muzeul Memorial "George Enescu" - DOROHOI ["George Enescu" Memorial
Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: Str. George Enescu nr. 81, 715200, DOROHOI, jud. Botoșani
Tel: 0231/615.450
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Colecția cuprinde obiecte care au aparținut
compozitorului: mobilier, pian, viori,
partituri, manuscrise (printre care și opera
Oedip și testamentul său), fotografii și
fotocopii, scrisori originale, cărți, picturi,
mulajele mâinilor sale, masca mortuară,
obiecte de îmbrăcăminte, afișe, distincțiile
primite .
The
collection
includes
personal
belongings to the composer George
Enescu (1881 - 1955): furniture, the violin,
scores, musical manuscripts (including the
Oedipus opera and Enescu's last will), photographs and photocopies, original letters, books, paintings,
posters, medals, his mortuary mask, clothes and awards.
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DRAGOMIREȘTI

Punct muzeal Dragomirești - DRAGOMIREȘTI [Dragomirești Museum]

Adresa: 137210, DRAGOMIREȘTI, com. DRAGOMIREȘTI, jud. Dâmbovița
Tel: 0722.20.65.61
Program: la cerere
Colţ muzeal amenajat în incinta Căminului Cultural Dragomireşti. Colecția cuprinde un important număr
de obiecte, piese de port și piese de mobilier.
Small museum organized on the premises of Dragomireşti Cultural House. The collection includes a
large number of objects, costumes and furniture.

DRAGOSLOVENI

Mausoleul și Muzeul Soveja - DRAGOSLOVENI [Soveja Mausoleum and
Museum]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: 627321, DRAGOSLOVENI, com. SOVEJA, jud. Vrancea
Tel: 0237/242.190
Program: 9:00 - 17:00
Acest mausoleu a fost ridicat în 1929, în
memoria celor căzuți în luptele din 1916 1918. Adăpostește în cripte oseminte ale
ostașilor români și ruși. Pe plăcile de
marmură din fața criptelor au fost înscrise
numele celor identificați. Pe latura de vest
se află groapa comună (osuarul), care
adăpostește
2.000
de
oseminte.
Monumentul are aspectul unei cetăți de
piatră. Într-o clădire situată în spatele
mausoleului s-a amenajat un muzeu în
care s-a expus material foto-documentar și
armament folosit de ostașii români în
timpul luptelor din primul război mondial.
This mausoleum was built in 1929, in the memory of those fallen in the battles of 1916 - 1918. It shelters
the bones of Romanian and Russian soldiers in crypts. The marble plates in front of the crypts read the
names of those identified. On the west side there is the common pit (ossuary), that shelters 2,000
bones. The monument looks like a stone fortification. A building behind the mausoleum houses a
museum that presents photographs, documents and weaponry used by Romanian soldiers during the
World War I battles.
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Muzeul Memorial "Alexandru Vlahuță" - DRAGOSLOVENI ["Alexandru Vlahuță"
Memorial Museum]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: 627108, DRAGOSLOVENI, com. DUMBRĂVENI, jud. Vrancea

Tel: 0237/255.386
Program: 9:00 - 17:00
Muzeul reconstituie atmosfera specifică
epocii: mobilier, cărți din biblioteca proprie,
reviste ale vremii, câteva obiecte ce au
aparținut scriitorului.
In several rooms, on the ground and upper
floors, the atmosphere specific of the
period was reconstructed: furniture, books
of the personal library, reviews of the time,
a few of the writer's personal belongings
from the three friends: Caragiale,
Delavrancea and Vlahuță.

DRĂCȘANI
Casa Memorială "Anton și Maria Popescu" - DRĂCȘANI ["Anton and Maria
Popescu" Memorial House]
Adresa: 147120, DRĂCȘANI, com. DRĂCȘENEI, jud. Teleorman

Expune obiecte și documente
privind învățământul și istorie
locală.
The exhibition includes items
and documents regarding
education and local history.
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Muzeul de Etnografie - DRĂCȘANI [Ethnography Museum]
Adresa: 147120, DRĂCȘANI, com. DRĂCȘENEI, jud. Teleorman
Program: marți - sâmbătă: 10.00 - 12:00
(și la cerere)
Expune obiecte de etnografie și istorie
locală.
The exhibits include ethnography and local
history items.

DRĂGĂNEȘTI - OLT
Muzeul Câmpiei Boianului - DRĂGĂNEȘTI-OLT [Boian Plain Museum]
Adresa: Str. N. Titulescu nr. 360, 235400, DRĂGĂNEȘTI - OLT, jud. Olt
Tel: 0249/465.239
Clădirile ce adăpostesc muzeul fac parte
din Conacul Polihronie Ioan (fost pitar,
arhivar și casier al orașului Slatina,
participant la evenimentele anului 1848).
Casa cea mare a fost construită la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și are cinci camere,
fiind cea mai vechi din oraș. Sunt
valorificate expozițional piese de istorie;
arheologie: obiecte neolitice, din epoca
bronzului, din perioada daco-romană și
românească
timpurie;
numismatică,
obiecte de cult, arhive memoriale, obiecte
legate de ocupații și obiceiuri, ceramică,
port popular; colecție de artă plastică ce cuprinde lucrări ale clasicilor români din perioada interbelică,
colecția de icoane și orfevrărie liturgică; colecții memoriale deosebite pentru zonă și, în special, legate
de personalitatea lui Nicolae Titulescu.
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The museum buildings are part of the Polihronie Ioan Mansion. The largest house, built at the end of the
18th century, has five rooms, and is the oldest in the town. The history and archaeology collections date
from the Neolithic, and Bronze Age. The exhibits include Daco-Roman and early Romanian artefacts,
coins, religious objects, memorial archives, items illustrating trades and customs, pottery, costumes; fine
arts collection including works by Romanian classics from the interwar period, icon collection, and
special memorial collections illustrating the area.

DRĂGĂȘANI

Casa memorială Memorială Gib Mihăescu - DRĂGĂȘANI ["Gib Mihăescu"
Memorial House]

Adresa: str. Regele Carol nr. 5, 245700,
DRĂGĂȘANI , jud. Vâlcea
Tel: 0250/810.287
Program: luni - vineri: 16:00 - 19:00
Casa în care s-a născut şi a locuit scriitorul
Gib Mihăescu (1894 - 1935).

The house where the writer Gib Mihăescu
(1894 - 1935) was born and lived.

Muzeul Viei și Vinului DRĂGĂȘANI [Vineyard and Wine
Museum]
Adresa: str. Gib Mihăescu nr. 22, 245700,
DRĂGĂȘANI, jud. Vâlcea

Documente, fotografii, obiecte și instalații
privind istoricul cultivării viței de vie și a
prelucrării vinului.
The exhibition includes documents,
photographs, artefacts and installations
used in wine growing and wine processing.
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DREPTU

Muzeul Zoologic "Constantin Romanescu" - DREPTU ["Constantin
Romanescu" Zoological Museum]

Adresa: 617342, DREPTU, com. POIANA TEIULUI, jud. Neamț
Tel: 0233/266.250 (primăria Poiana Teiului); Fax: 0233/266.250; Email: primaria@poianateiului.ro
Web: http://scoalacromanescu.uv.ro/
Colecţia de faună naturalizată specifică zonei Neamţ a fost iniţiată de învăţătorul Constantin
Romanescu, în anul 1927. Găzduită în clădirea veche a şcolii din sat, colecţia este alcătuită din
exemplare naturalizate de râs, lup, urs, mistreţ, cerb, bursuc, cãprioară, iepure, vulpe, fazan, barză,
bufniţă, acvilă ţipătoare şi multe altele.
The collection of stuffed animals native to the Neamţ area was started by the school teacher Constantin
Romanescu in 1927. Housed in the old school building in the village, the collection is comprised of
stuffed animals such as the lynx, wolf, bear, boar, stag, badger, deer, rabbit, fox, pheasant, crane, owl,
screaming hawk, and many others.

DROBETA TURNU - SEVERIN
Expoziția "Hidrocentrala Porțile de Fier" ["Iron Gate Hydropower Station"
Exhibition]

Subordonare: Muzeul Regiunii Porților de Fier
Adresa: DROBETA TURNU - SEVERIN, jud. Mehedinți
Tel: 0252/342.001
Program: 9:00 - 17:00
Prezintă piese de istorie și etnografie din zona Porților de Fier, exponate legate de construirea
hidrocentralei de pe Dunăre.
The exhibits include pieces of history and ethnography from the Iron Gates Region, power generation
items related to the hydropower station on the Danube.

Muzeul de Artă - DROBETA TURNU - SEVERIN [Art Museum]

Subordonare: Muzeul Regiunii Porților de Fier
Adresa: Str. Rahovei nr. 3, 220131, DROBETA TURNU - SEVERIN, jud. Mehedinți
Tel: 0252/317.377
Web: www.ccm.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 9:00 16:00 (iarna); luni: închis
Artă plastică românească: colecții
de icoane și artă decorativă
religioasă, artă brâncovenească,
tapiserii și artă decorativă modernă
și contemporană.
Romanian fine arts: icons and
religious decorative art, Brancovan
art,
tapestry,
modern
and
contemporary decorative arts.
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Muzeul Regiunii Porților de Fier - DROBETA TURNU - SEVERIN ["Iron Gates"
Region Museum]
Adresa: Str. Independenței nr. 2, 220160, DROBETA TURNU - SEVERIN, jud. Mehedinți
Tel: 0252/312.177; Fax: 0252/320.027; Email:
muzeulpdf@rdslink.ro
Web: www.cimec.ro/a_muzee.htm

Program: 9:00 - 17:00 (vara); 9:00 - 16:00
(iarna); luni: închis
Expune piese din domeniile: științele naturii
(faună și floră, acvariu pentru fauna
dunăreană și pești exotici), istorie documente, arheologie (incluzând un lapidariu
din epoca romană), numismatică, etnografie
(port, ceramică, țesături din zonă), artă
plastică românească (opere de Luchian,
Petrașcu, Pallady, Tonitza, Dimitrescu, Șirato,
Stoenescu, Iser, Ressu). Alături este castrul
roman Drobeta şi Piciorul Podului lui Traian
peste Dunăre.
The exhibits illustrate the fields of natural sciences (fauna and flora, an aquarium for the Danubian
fauna and exotic fish), history, documents, archaeology (including prehistoric finds from Schela
Cladovei, Roman finds from Drobeta and lapidarium), numismatics, ethnography (costumes, pottery,
textiles from Mehedinți and the Iron Gate areas), Romanian fine arts (many works, even masterpieces,
signed by great painters, such as Luchian, Petrașcu, Pallady, Tonitza, Dimitrescu, Șirato, Stoenescu,
Iser, Ressu). Nearby there is the Roman Camp of Drobeta and Trajan’s Bridge Pillar over the Danube.

186

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

EMIL RACOVIȚĂ

E

Casa Memorială "Emil Racoviță" - EMIL RACOVIȚĂ ["Emil Racoviță" Memorial
House]

Subordonare: Muzeul Județean "Ștefan cel Mare"
Adresa: 737163, EMIL RACOVIȚĂ, com. DĂNEȘTI, jud. Vaslui
Tel: 0235/311.626; 0235/341.428; 0235/341.419
Program: 9:00 - 17:00
Organizată în casa în care s-a născut Emil Racoviță (1868 - 1947), cuprinde obiecte legate de copilăria
savantului, fotocopii, facsimile. Acestora li s-au adăugat colecții memoriale privind viața și activitatea
acad. Emil Condurachi (1912 - 1987), istoric și arheolog, specialist în istoria antichității, precum și a lui
Grigore Th. Popa (1892 - 1948), reprezentant al Școlii de Anatomie Funcțională Iași.
It is opened in the native home of Emil Racoviță (1868 - 1947). The exhibits include objects relating to
the scholar’s childhood, photocopies, facsimiles. There are also memorial collections on the life and
activity of academician Emil Condurachi (1912 - 1987), a historian and archaeologist, specializing in
ancient history and of Grigore Th. Popa (1892 - 1948), representative for the Anatomy School of Jassy.

ENISALA
Gospodăria Țărănească de la Enisala - ENISALA [Enisala Homestead Museum]

Subordonare: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Adresa: 827191, ENISALA, com. SARICHIOI, jud. Tulcea
Email: relatiipublice@icemtl.ro
Web: http://icem.romclub.ro
Program: 10:00 - 18:00; marți:
închis (vara)
Interior dobrogean, piese de port,
unelte de pescuit, inventar agricol,
obiecte meșteșugărești, anexe
gospodărești.
Traditional homestead in northern
Dobrudja, agricultural tools, typical
Dobrudjan painted carts, fishing
tools, cooperage tools and
products, as well as smithy, bee
keeping and pottery tools, and
domestic textile industry.
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F

FĂGĂRAȘ

Muzeul Țării Făgărașului "Valeriu Literat"- FĂGĂRAȘ ["Valeriu Literat" Museum
of Făgăraș Land]
Adresa: Piața Mihai Viteazul nr. 1, 505200, FĂGĂRAȘ, jud. Brașov
Tel: 0268/211.862; Fax: 0268/211.862;
Email: muzeufagaras@yahoo.com
Program: 8:00 - 18:00; (vara); 8:00 16:00 (iarna)
Dintre
piesele
de
valoare
consemnăm: mască romană de
paradă din sec. II - III, tezaur monetar
medieval din sec. XIV - XVII
(descoperit în satul Părău), galeria de
sculptură Virgil Fulicea (donație).
The valuable exhibits include: Roman
parade mask from the 2nd - 3rd
centuries, mediaeval hoard from the
14th - 17th centuries, discovered in
the village of Părău, the Virgil Fulicea sculpture gallery (donation).

FĂLTICENI
Casa Memorială "Mihail Sadoveanu" - FĂLTICENI ["Mihail Sadoveanu"
Memorial House]
Adresa: Str. Ion Creangă nr. 68, 725200, FĂLTICENI, jud. Suceava
Tel: 0230/541.258
Web: www.falticeni.ro
Program: 8:00 - 15:00
Construită în anul 1908, după
schițele
scriitorului
Mihail
Sadoveanu, care a locuit aici între
1909 și 1918, casa a fost
transformată în muzeu în 1987.
The house was built in 1908,
following the sketches of the writer
Mihail Sadoveanu who lived here
between 1909 and 1918. The house
became a museum in 1987.

Galeria Oamenilor de Seamă - FĂLTICENI [Outstanding People's Gallery]
Adresa: Str. Sucevei nr. 91, 725200, FĂLTICENI, jud. Suceava
Tel: 0230/541.258; Email: acocarta@yahoo.com
Web: www.falticeni.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
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Expoziția permanentă evocă numeroasele personalități culturale și științifice fălticenene de talie
națională și universală, care s-au format în atmosfera de efervescență culturală din acest mic oraș.
The exhibition is dedicated to cultural and scientific personalities that lived in this little but vivid town.

Muzeul Apelor "Mihai Băcescu" - FĂLTICENI ["Mihai Băcescu" Museum of
Waters]
Adresa: Str. Beldiceanu nr. 8, 725200, FĂLTICENI, jud. Suceava
Tel: 0230/541.416
Web: www.falticeni.ro
Program: 8:00 - 16:00
Muzeul reconstituie lumea cercetătorilor Emil Racoviță, Grigore Antipa, Paul Bujor, Ion Boreca și Mihai
Băcescu, exponatele de aici reliefând contribuțiile științei românești în domeniul hidrobiologiei. Muzeul
are o colecție de moluște, pești, corali, crustacee, adunate din trei oceane, precum și din Marea Neagră
și Marea Mediterană. Expoziția mai cuprinde păsări acvatice din România, colecția de moluște și corali
din Marea Roșie donată de C. Căruntu și un acvariu.
The museum evokes the world of the researchers Emil Racoviță, Grigore Antipa, Paul Bujor, Ion Boreca
and Mihai Băcescu, as the exhibits emphasise the contributions of Romanian science to the field of
hydrobiology. The exhibition includes water birds from Romania, the mollusks and coral collection from
the Red Sea donated by C. Căruntu, and Aquarium.

Muzeul de Artă "Ion Irimescu" - FĂLTICENI ["Ion Irimescu" Art Museum]
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 2, 725200, FĂLTICENI, jud. Suceava
Tel: 0230/541.370; Email: muzeul@irimescu.ro, muzeul_ionirimescu@yahoo.com
Web: www.irimescu.ro
Program: 9:00 - 16:00
Expoziția permanentă oferă cea mai reprezentativă creație a sculptorului Ion Irimescu (1903 - 2005),
peste 300 de sculpturi și 1.000 de desene.
It comprises the most representative works by the sculptor Ion Irimescu (1903 - 2005): over 300
sculptures and 1000 drawings.

FĂRCAȘA
Punct muzeistic etnografic "Ioan Luca" - FĂRCAȘA ["Ioan Luca" Ethnographic
Museum]

Adresa: 617190, FĂRCAȘA, com. FĂRCAȘA, jud. Neamț
Tel: 0233/267.005; 0233/267.046
Web: www.neamt.ro

Învăţătorul Ioan Luca a colecţionat numeroase obiecte vechi specifice zonei: costume populare, unelte,
vase, arme, mobilă pe care le-a donat localităţii natale.
The teacher Ioan Luca gathered many objects specific to the area: folk costumes, tools, pottery,
weapons, furniture, and others.
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FÂNTÂNELE, oraș SĂLIȘTE

Muzeul de Etnografie și Artă Bisericească "Dr. Ioan Stroia" - FÂNTÂNELE ["Dr.
Ioan Stroia" Ethnographic and Religious Art Museum]
Adresa: Str. A. Șaguna nr. 34, 557229, FÂNTÂNELE, oraș SĂLIȘTE, jud. Sibiu
Tel: 0269/552.302; 0269/552.311
Program: 8:00 - 16:00
Colecții de artă bisericească (icoane pe sticlă, prapori, obiecte de cult, icoane pe lemn, cărți de cult),
etnografie (cameră țărănească mare, cameră țărănească mică), istorie memorială (legate de
personalitatea dr. Ioan Stroia, al III-lea episcop al armatei).
Religious art collections (glass icons, vexilla, religious objects, wooden icons, religious books),
ethnography items (large peasant room, small peasant room), memorial history items (relating to the
personality of dr. Ioan Stroia, the third bishop of the army).

FELDRU
Punct muzeal din Valea Secerului - FELDRU [Secerului Valley Museum]
Adresa: 427080, FELDRU, com. FELDRU, jud. Bistrița Năsăud
Program: la cerere
Deține colecții de etnografie, știință și
tehnică, precum și științele naturii
(circa 1.000 de piese). Spațiul
expozițional este format din cinci
încăperi. Acest punct muzeal a fost
fondat de către George Nechiti.
It holds collections of ethnography,
science and technology and natural
sciences (about 1,000 pieces). The
exhibition space consists of five
rooms. This museum was founded
by George Nechita.

FETEȘTI
Muzeul Municipal - FETEȘTI [City Museum]

Adresa: str. Călărași Bloc 9, parter, 925150, FETEȘTI, jud. Ialomița
Tel: 0243/361.042; Email: casaculturafetesti@yahoo.com
Program: luni - vineri: 8:00 - 19:00
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Prezintă machete, documente și fotografii privitoare la podurile dintre Fetești-Cernavodă, monede
romane (sec. III - IV d. Chr.), vase aparținând culturii Dridu (sec. III - IV) și obiecte de etnografie
(vestimentație, mobilier, unelte etc.).
The visitors can see present models, documents and photographs relating to bridges between FeteştiCernavoda, Roman coins (3rd - 4th centuries), vessels belonging Dridu culture (3rd - 4th centuries) and
ethnographic objects (clothing, furniture, tools etc.).

FILIPEȘTII DE TÂRG

Conacul "Pană Filipescu" - FILIPEȘTII DE TÂRG ["Pană Filipescu" Manor]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: 107250, FILIPEȘTII DE TÂRG, jud. Prahova
Program: la cerere
Conacul este ridicat de Pană Filiescu,
ginerele
postelnicului
Constantin
Cantacuzino, în anul 1650.
This Manor house was built in 1650 by
Pană Filipescu, the son-in-law of Great
Boyar Constantine Cantacuzino.

FLOREȘTI
Muzeul Apei - FLOREȘTI [Museum of Water]

Adresa: DN 1, 407280, FLOREȘTI, com. FLOREȘTI, jud. Cluj
Tel: 0264/591.444; Fax: 0264/591.444; Email: rajac@rajaccj.ro
Muzeul a fost amenajat într-un cadru natural deosebit, în clădirea primei stații de pompare de la sursa
subterană pusă în funcțiune în anul 1898.
The museum was set in a special natural environment, in the building of the first pumping station at the
underground source commissioned in 1898.
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FOCȘANI

Muzeul Unirii - FOCȘANI [Museum of the Union]

Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 21, 620034, FOCȘANI, jud. Vrancea
Program: 9:00 - 17:00
Prezintă obiecte și documente legate de
Unirea Principatelor Române din 1859.
It presents objects and documents related
to the Union of the Romanian Principalities
in 1859.

Muzeul Vrancei. Secția de Istorie și Arheologie - FOCȘANI [Museum of
Vrancea. History and Archaeology Department]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: B-dul Gării nr. 1, 620012, FOCȘANI, jud. Vrancea

Tel: 0237/222.890
Program: 9:00 - 17:00
Deține piese de arheologie,
provenind
din
așezările
și
necropolele de la Cândești, Coroteni,
Mănăstioara, cât și alte materiale din
Paleolitic, Eneolitic - cultura
Cucuteni, Epoca bronzului - cultura
Monteoru, Latène - epoca dacică,
Epoca romană, Epoca migrațiilor culturile Sântana de Mureș și
Ipotești-Cândești.
Reprezentative
pentru reconstituirea Evului mediu în
acest spațiu geografic sunt obiectele
din ceramică, uneltele și podoabele
descoperite la Budești, Câmpineanca, Bătinești, Mera, Bordești, Focșani și Dragosloveni. În expoziție
sunt prezentate monumente de cult din Vrancea, activitatea Mitropolitului Varlaam, tipărituri și obiecte
de cult din secolele XVIII - XIX. Un spațiu mai larg s-a acordat prezentării epocii moderne, cu
principalele ei evenimente.
The museum holds archaeological finds from the settlements and cemeteries of Cândești, Coroteni,
Mănăstioara, as well as other materials from the Palaeolithic, Eneolithic - the Cucuteni culture, the
Bronze Age - the Monteoru culture, the Latene culture - the Dacian period, the Roman period, the age of
migrations - the Sântana de Mureș and Ipotești - Cândești cultures. To reconstruct the Middle Ages in
this geographical space one should take into account the pottery, tools and ornaments uncovered at
Budești, Câmpineanca, Bătinești, Mera, Bordești, Focșani and Dragosloveni. The exhibits include
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religious monuments from Vrancea, the activity of Metropolitan Varlaam, prints and religious items from
the 18th - 19th centuries. The modern age, with its main events, is presented in a wider space.

Muzeul Vrancei. Secția de Științele Naturii - FOCȘANI [Museum of Vrancea.
Natural Sciences Department]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 35, 620034, FOCȘANI, jud. Vrancea

Tel: 0237/227.769
Program: 9:00 - 17:00
Floră și faună din zona Vrancea
(53.000 piese), moluște, flori de
mină, acvariu.
There are 53,000 pieces in the
museum heritage. The insect
collection counts almost 36,000
specimens, the ornithology one
comprises 1,190 naturalized
birds, 532 bulges, and 64 nests
with 417 eggs. The museum also
holds 102 mammals, and about
3,800 mollusks.

193

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul Vrancei - FOCȘANI [Museum of Vrancea]
Adresa: B-dul Gării nr. 5, 620012, FOCȘANI, jud. Vrancea
Tel: 0237/222.890; 0237/623.897;
Fax: 0237/222.890; Email:
muzeulvrancei@yahoo.com
Web: www.vrancea.com.ro

Program: 9:00 - 17:00
Complexul muzeal Vrancea
cuprinde secții de istorie și
arheologie, etnografie, științele
naturii;
mausoleele
din
Mărășești, Mărăști, Soveja,
precum și casele memoriale ale
unor personalități precum: Ion
Roată (comuna Câmpuri) și
Alexandru Vlahuță (comuna
Dumbrăvița). Deține bogate
colecții de bunuri arheologice, etnografice și de științele naturale, expuse în expozițiile de bază sau în
cele 72 de obiective ale Secției de Etnografie.
Complexul muzeal Vrancea cuprinde secții de istorie și arheologie, etnografie, științele naturii;
mausoleele din Mărășești, Mărăști, Soveja, precum și casele memoriale ale unor personalități precum:
Ion Roată (comuna Câmpuri) și Alexandru Vlahuță (comuna Dumbrăvița). Muzeul Vrancei deține bogate
colecții de bunuri arheologice, etnografice și de științele naturale, expuse în expozițiile de bază sau în
cele 72 de obiective ale Secției de Etnografie.

FRĂTEȘTI
Muzeul Sătesc - FRĂTEȘTI [Village Museum]
Adresa: 87080, FRĂTEȘTI, com. FRĂTEȘTI, jud. Giurgiu
Program: sâmbata, duminică: 10:00 - 18:00
Colecție de unelte de silex, ceramică din epoca fierului (Hallstatt și La Tène), unelte și podoabe din
epoca fierului, toate descoperite prin săpături arheologice efectuate în zona comunei și în vecinătatea
ei; unelte agricole și piese de port popular.
The exhibits include flint tools, Iron Age pottery (Hallstatt and La Tène), Iron Age tools and ornaments,
all uncovered during the excavations conducted in the commune and nearby, agricultural tools and
costumes.

194

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

G

GALAȚI

Complexul Muzeal de Științele Naturii - GALAȚI [Natural Sciences Museum
Complex]
Adresa: Str. Regiment 11 Siret nr. 6A, 800340, GALAȚI, jud. Galați
Tel: 0236/411.898; Fax: 0236/418.850; Email:
contactl@cmsngl.ro
Web: www.cmsngl.ro
Program: miercuri - duminică: 9:00 - 17:00
(iarna); 10:00 - 18:00, sâmbată și
duminică: 10:00 - 20:00 (vara); luni, marți:
închis
Muzeul este o instituție complexă, cu
următoarea structură: muzeu, acvariu,
planetariu, grădină botanică și grădină
zoologică. Entomologie (lepidoptere,
coleoptere), ornitologie, cactuși în seră,
gimnosperme în parcul botanic.
The building comprises: the aquarium,
scientific storerooms and labs, planetarium, an auditorium, and temporary exhibitions. The aquarium
holds rare and very rare fish from the hydrological basin of the Danube, the Mediterranean Sea fauna
and exotic fish. The botanic garden include 3,000 taxons, Romanian and exotic flora, and a rosarium.
The museum heritage exceeds 60,000 scientific specimens representing collections of mineralogy geology, mollusks, insects, fish, birds and mammals.

Grădina Zoologică - GALAȚI [Zoological Garden]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele Naturii
Adresa: Pădurea Gârboavele, GALAȚI, jud. Galați
Email: contact@cmsngl.ro
Web: www.cmsngl.ro
Program: miercuri - duminică: 9:00 - 17:00
Patrimoniul zoologic este format din circa 90 de exemplare din 23 de specii din fauna autohtonă și
străină, păsări rare și foarte rare și mamifere din Eurasia.
Rare and very rare birds and mammals from Eurasia. Its heritage includes 90 specimens from 23
species.
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Muzeul de Artă Vizuală - GALAȚI [Visual Arts Museum]
Adresa: Str. Domnească nr. 141, 8000163, GALAȚI, jud. Galați
Tel: 0236/413.452; Fax: 0236/312.502; Email:
office@mavgl.ro
Web: www.mavgl.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Cele mai importante colecții sunt cele de
pictură, sculptură, grafică, artă decorativă
(tapiserie, ceramică, sticlă). O parte mai
restrânsă a colecțiilor de pictură, sculptură
și grafică o constituie câteva piese din
secolul al XIX-lea (Aman, Rosenthal,
Grigorescu) și din perioada interbelică
(Victor Brauner, Theodor Pallady,
Petrașcu, Tonitza etc.), cea mai mare
parte a patrimoniului fiind format din piese
de artă contemporană românească
realizate în special între 1967 - 2000 (Horia Bernea, I. Gheorghiu, I. Sălișteanu, Marin Gherasim, Ana
Lupaș, Gheorghe Apostu, Ion Țuculescu, Corneliu Baba etc.)
The most important collections include paintings, sculptures, graphics, decorative art (tapestry, pottery,
glassware). A smaller part of the collections of paintings, sculptures and graphics are a few items from
the 19th century (classic artists such as Aman, Rosenthal, Grigorescu), and from the interwar period
(Victor Brauner, Theodor Pallady, Petrașcu, Tonitza etc.), as the largest part of the heritage is made up
of Romanian contemporary art achieved between 1967 and 2000 (Horia Bernea, I. Gheorghiu, I.
Sălișteanu, Marin Gherasim, Ana Lupaș, Gheorghe Apostu, Ion Țuculescu and others).

Muzeul "Casa Cuza Vodă" - GALAȚI ["Prince Cuza House" Museum]
Subordonare: Muzeul de Istorie
Adresa: str. Al.I.Cuza nr. 80, 800216, GALAȚI, jud. Galați
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Tel: 0236/412.408; Fax: 0336-819.852; Email:
muzeuistorie@yahoo.com
Web: www.migl.ro

Program: 09:00 - 17:00 (iarna), 11:00 19:00 (vara); luni, marți: închis
În clădirea actualului muzeu a locuit
Alexandru Ioan Cuza (primul domnitor al
Principatelor Române), în perioada 1844 1859, cât a deținut funcția de președinte al
Judecătoriei și pârcălab al județului
Covurlui.
In this building lived Alexandru Ioan Cuza,
the first Prince of the Romanian
Principalities, between 1844 and 1859,
while he held the office of president of the Court of Justice and chief magistrate of the Covurlui county.

Muzeul "Casa Colecțiilor" - GALAȚI [Collections House Museum]
Subordonare: Muzeul de Istorie
Adresa: str. Eroilor nr. 64, 800119, GALAȚI, jud. Galați
Fax: 0336-819.852; Email:

muzeuistoriegalati@yahoo.com
Web: www.migl.ro

Program: 09:00 - 17:00 (iarna), 11:00 19:00 (vara); luni, marți: închis
Colecții de artă și istorie expuse în clădirea
unei vechi farmacii, Farmacia Ținc.
Art and history collections exhibited in the
building of the former Ţinc Chemist's shop.
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Muzeul de Istorie - GALAȚI [History Museum]
Adresa: Str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, 800017, GALAȚI, jud. Galați
Tel: 0236/414.228; Fax: 0236/460.797; Email:
muzeuistoriegalati@yahoo.com
Web: www.migl.ro

Program: închis pentru restaurare
Muzeul deține colecții de arheologie
(obiecte paleolitice descoperite la Pleșa,
Puricani, Șipote, obiecte neolitice din
cultura Criș, altarul votiv de la Șendreni),
istorie şi etnografie.
Archaeology items: Palaeolithic artefacts
found at Pleșa, Puricani, Șipote, Neolithic
artefacts (Criș culture); the votive altar
from Șendreni; also history and
ethnography.

Muzeul Episcopiei Dunării de Jos - GALAȚI [Museum of the Lower Danube
Bishopric]
Adresa: Str. Domnească nr. 141, 800163, GALAȚI, jud. Galați
Tel: 0236/460.014
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Deține colecții de icoane vechi, cărți,
obiecte de cult, tablouri expuse în capela
Palatului Episcopal.
The collections include rare icons, books,
religious items, paintings and photos.
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GALEȘ

Muzeul de Etnografie - GALEȘ [Galeș Ethnography Museum]
Adresa: 117149, GALEȘ, com. BRĂDULEȚ, jud. Argeș
Tel: 0248/267.808; Fax: 0248/ 267.808;
Email: acsg@satul-gales.ro
Web: www.satul-gales.ro
Program: la cerere
Clădire din lemn cu temelia de piatră, în
stil țărănesc argeșean. Interioarele
exemplifică portul și îndeletnicirile
localnicilor.
Wooden house with stone foundation, in
Argeş peasant style.

GALIȚA
Colecția muzeală a Mănăstiri Ortodoxe Dervent - GALIȚA [Dervent Orthodox
Monastery Museum Collection]
Adresa: 907224, GALIȚA, com. OSTROV, jud. Constanța
Tel: 0758.085.822; 0241/857.707; Email:
manastirea_dervent2003@yahoo.com
Web: /www.dervent.ro

Program: la cerere
Prezintă o colecție de artă religioasă și
carte veche.
The museum presents religious objects
and rare books.

199

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

GALOȘPETREU

Colecția de Etnografie - GALOȘPETREU [Ethnografic Collection]
Adresa: 417572, GALOȘPETREU, com. TARCEA, jud. Bihor
Program: la cerere
Muzeul este organizat într-o gospodărie
ţărănească (ante 1870), alcătuită dintr-o
casă de locuit şi anexe ce reconstituie fidel
o gospodărie ţărănească mijlocaşă din
zona Văii Ierului, la începutul secolului XX.
The museum is organized in a peasant
household (ante 1870), consisting of a
dwelling house and an annex which
accurately reconstruct a peasant farm
midfield from Valea Ierului area to early
20th century.

GHEORGHIENI
Muzeul "Tarisznyás Márton" - GHEORGHIENI ["Tarisznyás Márton" Museum]

Adresa: Str. Rakoczi Ferenc nr. 1, 535500, GHEORGHIENI, jud. Harghita
Tel: 0266/365.229; Fax: 0266/365.229; Email: muzeum@tmmuzeum.ro
Web: www.tmmuzeum.ro; Blog: http://www.tmmuzeum.ro/ro/blog/index.html
Program: 9:00 - 17:00 (marți - vineri); sâmbată, duminică 10:00 - 17:00 (iarna, numai cu programare
prealabilă)
Muzeul poartă numele fondatorului său, Tarisznyás Márton (1927 - 1980), pasionat muzeograf, istoric și
etnograf, mulți ani director al muzeului. Muzeul deține colecții de istorie, etnografie, artă plastică,
științele naturii (mineralogie și zoologie). Expoziții de bază: Minerale, roci, flori de mină; Portul popular
din Gheorghieni; Cărțile vechi ale parohiei armene; Picturile lui Karácsony János. În curtea muzeului
este amenajat un atelier de textile.
The museum has the name of Tarisznyás Márton (1927 - 1980), passionate curator, historian and
ethnographer, founder and museum director for many years. The museum is opened in a Baroque
building, monument of architecture, built in 1787. The collections include history, ethnography, fine art,
natural sciences: mineralogy and zoology items. The permanent exhibitions are: Minerals, rocks and
mine flowers; Folk costumes from Gheorghieni; Rare books and relics of the Armenian community; The
paintings of Karácsony János. In the courtyard of the museum there is a traditional textile workshop.
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GHERLA

Muzeul de Istorie - GHERLA [History Museum]

Adresa: Str. Mihai Viteazul nr. 6, 405300, GHERLA, jud. Cluj
Tel: 0264/241.947; Fax: 0264/241.666; Email: mihaimester@personal.ro
Program: 7:00 - 15:00; sâmbătă, duminică: închis
Muzeul expune piese de arheologie: materiale din paleolitic și neolitic, epoca metalelor, unelte dacice,
diplome militare provenite din castrul roman Gherla (secolul al II-lea), dintre care una din anul 123;
etnografie: unelte de pescuit, de apicultură, icoane pe lemn și sticlă; lapidariu: trei inscripții romane și
trei medievale; colecție de obiecte de cult armenești: dalmatică și pluviale, mitre episcopale, acoperitori
de potir, potire, crucifixe; colecția Anuarelor Liceului Petru Maior (17 numere); numismatică; iconografie;
heraldică. Dintre piesele deosebite remarcăm: orologiu - mecanism din secolul al XVII-lea; aparat de
proiecție Lumière; velociped; mobilier provenit de la castelele Bänffy și Petöfi (sfârșitul secolului al XIXlea - începutul secolului al XX-lea). Un exponat de atracție pentru copiii din localitate este un urs
naturalizat, împușcat în 1904 pe domeniul nobilului Wass, din comuna Țaga, județul Cluj.
The exhibits include Palaeolithic and Neolithic items, Metal Age artefacts, Dacian tools, military
diplomas from the Roman camp of Gherla (2nd century), one of them dated 123 AD; ethnography:
fishing and bee-keeping tools, wood and glass icons; lapidarium: three Roman inscriptions and three
mediaeval ones; Armenian religious objects (mitres, chalices, crosses); the "Petru Maior" Lyceum year
book collection (17 issues); numismatics; icons; heraldry. The museum also owns a Lapidarium,
recently established. Other special items: a clock from the 17th century; a Lumière camera; a
velocipede; furniture from Bänffy and Petőfi castles (late 19th - early 20th centuries) and a huge bear
shot in 1904 in Cluj county, on the property of noble Wass from Țaga.

GHEȚARI
Peștera și Ghețarul de la Scărișoara - GHEȚARI [Glassier and Cave of
Scărișoara]

Adresa: corespondență: Str. Tineretului nr. 6A/3, Baia Mare, 517680, GHEȚARI, com. GÂRDA DE SUS,
jud. Alba
Web: www.speologie.ro
Program: 9:00 - 17:00
Peșteră, situată în sudul masivului Bihor,
care adăpostește un ghețar, monument al
naturii. Intrarea se face la 1.200 m
altitudine, printr-un aven adânc de 48 m.
The cave situated to the south of the Bihor
Massif shelters a glassier, a monument of
nature. The entrance stands at an altitude
of 1,200 m, by a gallery 48 m deep.
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GHIGHIU

Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Ghighiu - GHIGHIU [Ghighiu Orthodox
Monastery Museum Collection]
Adresa: nr. 1A, 107056, GHIGHIU, com. BĂRCĂNEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/277.198; Fax: 0244/277.198;
Email: elena_eupraxia@yahoo.com
Web: www.manastireaghighiu.ro
Program: 8:00 - 12:30, 13:00 - 18:00
Sunt expuse piese de artă decorativă
de factură religioasă din sec. XVIII XX. Două icoane de Pârvu Mutu din
anul 1707, un tablou pictat de
Gheorghe Tattarescu; carte veche
românească din sec. XVIII - XX; vase
(potire, discuri etc.) din sec. XVII XX.
The exhibits include decorative art
and fine arts items from the 19 - 20th
centuries: works by Pârvu Mutu, Gheorghe Tattarescu; rich collection of rare Romanian books from the
18th - 19th centuries.

GHIMEȘ
Colecția de etnografie "Antal Maria" - GHIMEȘ ["Antal Maria" Ethnographic
Collection]
Adresa:
Str. Principală nr.160, 607205, GHIMEȘ, com. GHIMEȘ-FĂGET, jud. Bacău
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Tel: 0234/385.622; Email:

antalmuzeum@freemail.hu
Web: www.antalmuzeum.fw.hu

Clădirea a fost construită în 1800, fiind o
fostă casă evreiască şi fostă măcelărie.
Colecția este formată din: inventar
gospodăresc, ustensile de bucătărie, ţesături
ţărăneşti ornamentale, piese de port popular,
ustensile tradiţionale de prelucrare a cărnii,
inventar tradiţional de stână, unelte vechi
pentru albinărit, ouă încondeiate etc.
The building was built in 1800, is a former
Hebrew house and a former butcher. The
collection consists of: stock, kitchen utensils, decorative fabrics peasant, folk costumes, traditional tools
of meat, traditional stock of shelter for sheep sau sheepfold, the old tools for pasturage, painted eggs,
etc.

Muzeul Feroviar Ghimeș-Făget - GHIMEȘ [Ghimeș-Făget Railway Museum]
Adresa: Canton 30, 607270, GHIMEȘ, com. GHIMEȘ-FĂGET, jud. Bacău
Tel: 0721814734
Program: 10:00 - 17:00 (vara)
Colecția, proprietatea lui Bilibok Agoston,
fost angajat feroviar, cuprinde piese
diverse (aparatură și instrumente
feroviare, uniforme, documente, fotografii
de epocă, embleme și mărci etc.) din 1885
până în prezent, despre activitatea
feroviară înainte și după primul război
mondial.
The collection, property of Bilibok Agoston,
a former railway employee, includes
various components (railway equipment
and instruments, uniforms, documents,
vintage photographs, logos and trademarks, etc.) from 1885 to date, about railway work before and after
the First World War.
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GHINDĂOANI
Muzeul Memorial "Vasile Conta" - GHINDĂOANI ["Vasile Conta" Memorial
Museum]
Adresa: 121260, GHINDĂOANI, com. BĂLȚĂTEȘTI, jud. Neamț

Web: www.neamt.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Muzeul evocă personalitatea filosofului de talie internaţională Vasile Conta (1845 - 1882), profesor la
Universitatea din Iaşi, deputat şi ministru al instrucţiunii publice, promotor al ideilor evoluţioniste,
personalitate marcantă a culturii româneşti. S-a născut la Ghindăoani, în familia unui preot, și a murit la
doar 38 de ani.
The museum is dedicated to the Romanian philosopher of international prestige Vasile Conta (1845 1882), professor at the Jassy University, member of the Parliament and minister of public education, a
promoter of evolutionism and a remarkable figure of Romanian culture. He was born in Ghidăoani in the
family of a priest, and died at only 38 years old.

GIURGENI

Expoziția muzeală "Orașul de Floci" - GIURGENI ["Orașul de Floci" Museum
Exhibition]
Adresa: 927135, GIURGENI, com. GIURGENI, jud. Ialomița

Program: 10:00 - 16:00
Este o clădire modernă, amplasată chiar
pe marginea șoselei spre Hârșova și la
limita sitului arheologic, care include o sală
de expoziție permanentă cu tema „Un oraș
dispărut din Muntenia medievală”.
Expoziția prezintă istoria cercetărilor
arheologice (din 1975 și până în prezent)
din acest important oraș comercial
medieval, aflat la capătul drumului dinspre
Brașov și în apropierea trecerii peste
Dunăre de la Vadu Oii, atestat documentar
ca vamă de la 1431, din vremea
domnitorului Dan al II-lea. Orașul de Floci
a fost reședință a județului Ialomița, a
isprăvniciei și căpităniei de margine, și a cunoscut o perioadă de înflorire în vremea domnitorului Matei
Basarab (prima jumătate a secolului al XVII-lea), când aici staționa o armată de 15.000 de oameni, în
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scopuri de apărare a zonei de incursiunile turcești. Se pot vedea frumoase străchini smălțuite, produse
local, monede, pipe, podoabe, copii de hărți medievale, reconstituiri digitale ale construcțiilor
descoperite. În apropiere se pot vizita, în rezervația arheologică de pe locul fostului oraș, ruinele unor
biserici și a unui hambar cu fundații de piatră și cercetările arheologice în curs.
It is a modern building located right by the roadside to Hârşova and the limit of the archaeological site,
which includes a permanent exhibition hall on the theme "A city disappeared in mediaeval Wallachia”, a
conference room and storage room in the basement. The exhibition presents the history of
archaeological works (from 1975 till now) of this important mediaeval trading city, at the end of the road
from Brasov and close to crossing over the Danube at Vadu Oii, documented in 1431 as customs, in the
time Prince Dan II. Oraşul de Floci is the former residence of Ialomiţa, of the subprefect and captain,
and saw a flourishing period in the time of Prince Matei Basarab (first half of the 17th century), when an
army of 15,000 people stationed here for the defence of the zone against Turkish incursion. The exhibits
include beautiful glazed bowls, locally manufactured, coins, pipes, ornaments, copies of Mediaeval
maps, digital reconstruction of the buildings discovered. Nearby you can visit the archaeological reserve
on the site of the former city, the ruins of a few churches and a barn with stone foundations, and the
excavations on the way.

GIURGIU

Muzeul Județean "Teohari Antonescu". Secția de Etnografie și Folclor (Artă
Populară) - GIURGIU ["Teohari Antonescu" County Museum. Ethnography and
Folk Art Departament]
Subordonare: Muzeul Județean "Teohari Antonescu"
Adresa: str. București nr. 10, 087076, GIURGIU, jud. Giurgiu

Tel: 0246/216.801; 0729.361.965; Fax:
0246/212.804; Email:
muzeuljudeteangiurgiu@gmail.com
Web: www.floresti.ro

Program: 10:00 - 17:00; duminică: închis
Etnografie locală: port popular, țesături de
interior, scoarțe, obiecte și unelte folosite
la principalele ocupații din zonă:
agricultură, pescuit, apicultură, fierărit,
cojocărit.
The museum presents textiles and folk
costumes, pottery, objects related to
traditional crafts, wood and metal works. In
the main hall there are beautiful woolen
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rugs and carpets with geometric and floral motifs, handmade textiles of linen, hemp, cotton or silk.

Muzeul Județean "Teohari Antonescu" - GIURGIU ["Teohari Antonescu"
County Museum]
Adresa: str. C. Dobrogeanu Gherea, nr. 3, 080024, GIURGIU, jud. Giurgiu
Tel: 0246/216.801; Fax: 0246/212.804; Email:
muzeuljudeteangiurgiu@gmail.com
Web: www.giurgiu.eneolitic.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul deține colecții de istorie și
arheologie (material litic din paleolitic,
ceramică și idoli din neolitic din epoca
bronzului și a fierului, unelte, ceramică,
podoabe), monede (13 tezaure monetare,
o colecție alcătuită din 2.500 de piese din
aur, argint și metal comun), arme,
documente din evul mediu și din epoca
modernă, etnografie. Se pot vizita opt săli
la parter, care includ trei săli de istorie
străveche și veche. Se remarcă idoli
neolitici, vase antropomorfe și zoomorfe de la Sultana (cultura Gumelnița), obiecte aparținând culturii
Tei. Alte trei săli sunt dedicate istoriei medievale: colecția de proiectile de artilerie din Cetatea Giurgiului,
ceramică cu sgrafitto. Sălile de istorie modernă prezintă perioada de la 1821 la domnia lui Alexandru
Ioan Cuza: steme în marmură de pe frontispiciul unor clădiri, colecție de hărți, inclusiv planul Cetății
Giurgiu de la 1790, întocmit de austrieci, achiziție recentă; presă locală, istoria Șantierului naval din
Giurgiu (centenar), colecție de peste 19.000 de periodice; pictură (Sava Henția, Vermont, C. Baba,
Basarab, Theo Sion, Știubei etc.), sculptură (Romanelli), grafică (Bulgăraș); colecție de monede antice,
medievale și moderne; bibliotecă, carte veche.
It conserves and exhibits pieces of history; archaeology: lithic pieces from the Palaeolithic, pottery and
idols from the Neolithic, the Bronze Age and the Iron Age, tools, pottery, ornaments, coins, weapons,
documents from the Middle Ages and the Modern Age; ethnography items. There are eight ground floor
halls. Three of them are dedicated to prehistory and ancient history: Neolithic idols, anthropomorphic
and zoomorphic pottery of Sultana (Gumelnița), items belonging to the Tei culture. Other three halls
illustrate mediaeval history: the artillery missiles collection of Giurgiu fortress, sgrafitto pottery. The
modern history halls present the period from 1821 to Alexandru Ioan Cuza: marble coats of arms on the
frontispiece of certain buildings, map collection, including the design of the Giurgiu Fortress of 1790,
worked out by the Austrians, a recent acquisition; the one hundred year history of the Giurgiu shipyard;
collection of over 19,000 periodicals, paintings (Sava Henția, Vermont, Corneliu Baba, Basarab, Theo
Sion, Știubei, etc.), sculptures (Romanelli), graphics (Bulgăraș) collection of ancient, mediaeval and
modern coins; library, rare books.

GOLEȘTI
Muzeul Viticulturii și Pomiculturii - GOLEȘTI [Wine Growing and Tree Growing
Museum]
Adresa: str. Banu Radu Golescu, 117717, GOLEȘTI, com. ȘTEFĂNEȘTI, jud. Argeș
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Tel: 0248/266.364; Fax: 0248/265.148; Email:
cmngolesti@yahoo.com
Web: www.muzeulgolesti.ro

Program: 9:00 - 18:00 (vara); 8:00 - 16:00
(iarna); luni: închis
Muzeul are patru secții: Casa memorială a
familiei Golescu, amenajată în 1943 și
Secția pedagogică (1962); Secția de
istorie (1959) - reorganizată în 1982;
Secția etnografică a județului Argeș (1963)
- reorganizată în 1991 și Muzeul
pomiculturii și viticulturii - în aer liber
(1966). Cel mai important sector este cel
al gospodăriilor țărănești aduse din
principalele zone viticole și pomicole ale țării, grupate sub forma unui sat românesc, care urmează
conturul țării, și înlănțuirea provinciilor istorice naționale. Fiecare gospodărie viticolă sau pomicolă
înglobează în cadrul ei, atât casa de locuit, cât și toate dependințele aferente și uneltele de lucru
specifice. Al doilea sector este constituit din instalațiile și instrumentarul specific ocupațiilor principale,
care se află în afara gospodăriilor, cum sunt: cramele, conacele de deal, povernele etc. Sectorul al
treilea înfățișează istoria pomiculturii și viticulturii din România, din cele mai vechi timpuri până în
prezent, pe baza dovezilor arheologice, numismatice, epigrafice, documentelor istorice etc.
The museum has four departments: the Golescu family memorial house, set up in 1943, the
pedagogical department (1962), the history department (1959) - reorganized in 1991, and the open air
museum of fruit growing and vine growing (1966). The museum of fruit growing and vine growing
comprises three complementary sectors: that of peasant households brought from the main vine
growing and fruit growing zones of the country, grouped under the form of a Romanian village figuring
the country contour, and the chain of the national historical provinces. Each vine growing and fruit
growing household incorporates both the home, and all the adjoining constructions and the specific
tools. The second sector is made up of the facilities and tools characteristic of the main trades outside
the households, such as: the vine houses (crame), the hill mansions etc. The third sector will be
organized in a specially built pavilion, illustrating the history of the fruit growing and vine growing in
Romania.

GORNEA

Muzeul Sătesc - GORNEA [Village Museum]

Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 327344, GORNEA, com. SICHEVIȚA, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/545.188; Fax: 0255/54.51.88
Program: la cerere
Bogat material arheologic provenit din siturile și rezervațiile arheologice de pe raza comunei. Colecția
de etnografie cuprinde și obiecte legate de pescuit.
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The exhibition presents a rich archaeological material from archaeological sites and reservations across
the commune. The ethnography collection includes also fishing artefacts.

GOVORA
Colecția muzeală a Mănăstirii Govora - GOVORA [Govora Monastery Museum
Collection]

Adresa: 247379, GOVORA, com. MIHĂEȘTI, jud. Vâlcea
Tel: 0250/770.342
Program: 7:00 - 20:00
Obiecte de artă medievală. Sunt expuse icoane pe lemn din sec.
XVIII - XIX, icoane pe pânză, un clopot din timpul domnitorului Vlad
Țepeș, obiecte și vase liturgice, obiecte privind istoria tiparului.
Mediaeval religious objects. The exhibits include wooden icons from
the 18th - 19th centuries, cloth icons, a bell from the time of Prince
Vlad Țepeș, religious objects and vessels, objects on the history of
printing.

GRUMĂZEȘTI

Muzeul "Aristide Caradja" - GRUMĂZEȘTI ["Aristide Caradja" Museum]
Adresa: 617235, GRUMĂZEȘTI, com. GRUMĂZEȘTI, jud. Neamț

Colecția de fluturi (peste 125.000 exemplare) a naturalistului Aristide Caradja (1861 - 1955).
The exhibition presents the famous butterflies collection of 125,000 specimens gathered by the
naturalist Aristide Caradja (1861 - 1955).

GRUMEZOAIA
Muzeul Sătesc - GRUMEZOAIA [Village Museum]

Adresa: 737191, GRUMEZOAIA, com. DIMITRIE CANTEMIR, jud. Vaslui
Expune obiecte etnografice şi de istorie locală.
It includes ethnographic and historic items.

GUGEȘTI
Colecția muzeală sătească - GUGEȘTI [Village Museum Collection]

Adresa: 627155, GUGEȘTI, com. GUGEȘTI, jud. Vrancea
Program: 9:00 - 17:00
Colecție de obiecte etnografice și istorice. Sunt expuse piese de mobilier, port popular, unelte și
ustensile gospodărești.
The collection includes ethnography and history items: furniture, folk costumes, tools and houseware.
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GURA HUMORULUI

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - GURA HUMORULUI [Bukovina
Folk Customs Museum]
Adresa: Piața Republicii nr. 2, 725300, GURA HUMORULUI, jud. Suceava
Tel: 0230/231.108; Fax: 0230/235.051; Email:
muzeulhumor@gmail.com
Web: http://www.gurahumorului.info/
Program: 8:00 - 16:00; luni: închis (acces
parțial)
Colecția cuprinde peste 3.000 de obiecte
etnografice: capcane de fier, buciume,
bâte ciobănești, grape, furci (secolul al
XIX-lea), lăicere și ștergare, scaune
sculptate. Expoziția este structurată pe
tematica obiceiurilor populare din
Bucovina.
The collection includes over 3,000
ethnographic items: iron traps, alphorns,
shepherd’s clubs, harrows, pitchforks (the 19th century), carpets, towels, and sculpted chairs. The
exhibition illustrates the folk customs in Bukovina.

GURA MOTRULUI
Colecția muzeală a Mănăstirii Gura Motrului - GURA MOTRULUI [Gura Motrului
Monastery Museum Collection]
Adresa: 227093, GURA MOTRULUI, com. BUTOIEȘTI, jud. Mehedinți
Tel: 0252/373.233
Program: la cerere
Expune piese de artă religioasă, carte veche românească, icoane pe lemn.

The exhibits include religious art items, Romanian rare books, and wooden icons.

GURA RÂULUI
Muzeu Comunal - GURA RÂULUI [Village Museum Collection]

Adresa: Str. Principală nr. 1067, 557095, GURA RÂULUI, com. GURA RÂULUI, jud. Sibiu
Tel: 0269/572.001; Fax: 0269/572.001
Web: http://turismruraltransilvan.ro
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Program: temporar închis
Țesături, obiecte de uz casnic, port, icoane pe sticlă, ceramică, specifice artei populare locale (circa 850
obiecte).
The exhibition includes fabrics, household items, costumes, glass icons, pottery, illustrating the local folk
art (about 850 items in all).

H

HÂRLĂU

Muzeul Viei și Vinului - HÂRLĂU [Vineyard and Wine Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: 705100, HÂRLĂU, jud. Iași
Tel: 0232/720.866; Fax: 0232/218.383; Email:
etnomuz@email.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro

Program: marţi - duminică: 10.00-17.00
Muzeul din Hârlău este un muzeu al
istoriei vinului din podgoriile faimoase din
zonă (Vaslui, Rădăuți, Huși, Odobești,
Panciu, Botoșani, Hârlău), cu zece săli,
structurate pe două nivele.
The museum in Hârlău is dedicated to the
history of wine in the famous vineyards of
the area. It has ten rooms on two floors.

Muzeul de Istorie a Orașului Hârlău - HÂRLĂU [History Museum of Hârlău]

Subordonare: Muzeul de Istorie a Moldovei
Adresa: Str. Logofăt Tăutu nr. 7, 705100, HÂRLĂU, jud. Iași
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Expoziție de arheologie și etnografie. Se remarcă descoperirile de la Curtea domnească din Hârlău.
Exhibition of archaeology and ethnography. Worth mentioning the finds form the Pricely Court of Hârlău.

HÂRȘOVA
Muzeul Carsium - HÂRȘOVA [Carsium Museum]

Subordonare: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Adresa: Str. Revoluției nr. 27, 905400, HÂRȘOVA, jud. Constanța
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Tel: 0241/871.033; Email:

muzeu_carsium@digital-net.ro

Program: 9:00 - 17:00
Sunt expuse piese cu valoare
deosebită, unele prezentate în
expoziții internaționale sau naționale,
tipice culturilor neolitice (Hamangia,
Gumelnița), culturii epocii metalelor,
dezvoltării civilizației romane, romanobizantine și medievale la Dunărea de
Jos.
You can see valuable finds,
representative for the Danubian space,
for the Neolithic (Hamangia, Gumelnița
cultures) the metal age. It illustrates aspects of the Getic material culture, the flourishing of the Roman,
and Roman-Byzantine provincial civilization at the Lower Danube.

HELEGIU
Punct Muzeal - HELEGIU [Helegiu Museum]

Adresa: Str. Principală nr.: 289, 607230, HELEGIU, com. HELEGIU, jud. Bacău
Tel: 0234/333.022; Fax: 0234/333.022; Email:
samhelegiu@yahoo.com

Program: la cerere
Punctul muzeal, o casă țărănească
ridicată special pentru protejarea colecției,
a fost înființat în urma derulării unui proiect
în colaborare cu comunitatea locală.
Consiliul local Helegiu a construit casa, iar
cadrele didactice împreună cu elevii au
colectat obiecte tradiționale necesare
interiorului unei case țărănești. Colecția
cuprinde obiecte adunate din comună:
piese de mobilier, obiecte pentru
decorarea locuinței, unelte pentru țesut și
prelucrarea cânepii, piese de port popular,
ceramică. În dotare mai există cărți de specialitate și culegeri cu texte folclorice din comună.
The museum, a homestead particularly raised to protect the collection was established following a
project in collaboration with the local community. Helegiu Local Council built the house, while the
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students and teachers collected traditional items needed inside a homestead. The collection includes
objects collected in the village: furniture, objects for home decoration, tools for weaving and processing
hemp, folk costumes, and pottery. There are also books and collections of texts from the village.

HEMEIUȘI
Casa - Muzeu "Grigore Tabacu" - HEMEIUȘI ["Grigore Tabacu" Museum]
Adresa: str. Grigore Tabacu nr. 557, 607235, HEMEIUȘI, com. HEMEIUȘI, jud. Bacău
Tel: 0234/217.510
Program: la cerere
Expune obiecte, documente și fotografii
privind viața și activitatea lui Gheorghe
Tabacu.
Collection of objects, documents and
photographs regarding the life and activity
of Gheorghe Tabacu.

HERĂȘTI
Casa de Piatră - HERĂȘTI [The Stone House]

Subordonare: Muzeul Național al Țăranului Român
Adresa: Ulița Bisericii, 87126, HERĂȘTI, com. HOTARELE, jud. Giurgiu
Tel: 021 /317.96.63; 0729.361.965; Fax: 021/312.98.75
Program: 10:00 - 18:00
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Casa de Piatră de la Herăști, ctitorie a boierului Udriște Năsturel, cărturar vestit în epocă și cumnat al
domnitorului Matei Basarab, oferă vizitatorilor săi posibilitatea cunoașterii singurului monument de
arhitectură civilă românească de la mijlocul secolului al XVII-lea (1640 - 1644) construit în întregime din
piatră de talie șlefuită.
"The Stone House" at Herăști, built by the boyar Udriște Năsturel, a famous scholar of his time, and the
brother-in-law of Prince Matei Basarab, is a good opportunity for visitors to make acquaintance of the
only Romanian civil architecture monument from the middle of the 17th century (1640 - 1644) made
entirely of polished stone.

HOBIȚA
Casa - Muzeu "Constantin Brâncuși" - HOBIȚA ["Constantine Brancusi" House
Museum]
Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: 217341, HOBIȚA, com. PEȘTIȘANI, jud. Gorj

Tel: 0253/218.550
Program: 9:00 - 17:00
Colecția este alcătuită din
fotografii, albume, documente,
cărți, scrisori care reflectă
momente din viața și activitatea lui
Constantin
Brâncuși.
Este
prezentat mobilier original de
interior țărănesc de la începutul
secolului al XX-lea.
The collection is made up of
photographs, albums, documents,
books and letters relating to
sequences from the life and the
activity of the sculptor Constantine Brancusi. There are original pieces of folk interior furniture from early
20th century.

HOREZU
Galeria de artă populară contemporană - HOREZU [Horezu Contemporary Folk
Art Gallery]

Adresa: str. 1 Decembrie nr. 11 (Casa de Cultură "Constantin Brâncoveanu"), 245800, HOREZU, jud.
Vâlcea
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Tel: 0721372195
Program: 9:00 - 16:00; sâmbătă și duminică: cu
programare prealabilă
Expoziție permanentă de ceramică populară din cele mai
importante centre tradiţionale din România: Horezu,
Corund, Vlădeşti, Oboga, Curtea de Argeş, Rădăuţi, Baia
Mare şi altele (peste 4.000 de piese, din care circa 1500
expuse). O sală este dedicată obiectelor din lemn și
metal.
Permanent exhibitions of remarkabler folk pottery from
the most important traditional pottery centres in
Romania: Horezu, Corund, Vlădeşti, Oboga, Curtea de
Argeş, Rădăuţi, Baia Mare and others (4,000 items, from
which about 1500 exhibited). One room is dedicated to
wooden and metal items.

HUMULEȘTI
Muzeul Memorial "Ion Creangă" - HUMULEȘTI ["Ion Creangă" Memorial House]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Ion Creangă nr. 72, 615202, HUMULEȘTI, com. TÂRGU NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/663.320; Email:
muzeupn@yahoo.com;
office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00
- 17:00 (iarna)
Casa părintească a popularului
scriitor Ion Creangă este o casă din
bârne de lemn, cu acoperiș din
șindrilă, datând din 1830.
The family home of the famous
writer Ion Creangă is made of
wooden beams, and wooden tiled
roof, dating from 1830.
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HUNEDOARA
Grădina Zoologică - HUNEDOARA [Zoological Garden]
Adresa: zona Ciuperca, HUNEDOARA, jud. Hunedoara
Program: închisă temporar
Animale din fauna autohtonă și străină.
Animals from local and foreign fauna.

Muzeul Castelul Corvinilor- HUNEDOARA ["Corvin Castle" Museum]
Adresa: Curtea Corvinestilor nr. 1-3, 331141, HUNEDOARA, jud. Hunedoara
Tel: 0254/711.423; Fax: 0254/711.423;
Email: castelhd@yahoo.com
Web: www.castelulcorvinilor.ro
Program: marți - duminică: 9:00 18:00 (vara); marți - duminică: 9:00
- 16:30 (iarna); luni: 9:00 - 14:30
Muzeul este adăpostit în castelul
regal, amintit în documente prima
dată în anul 1364, și care, în 1409,
este donat cneazului Voicu și
rudelor sale. Iancu de Hunedoara
întreprinde lucrări în două etape
între anii 1441 - 1456, inițial mărind
dimensiunile fortificației militare și
apoi transformând-o într-un castel unde predomină stilul gotic. Matei Corvin continuă după anul 1458
lucrările, înfrumusețând construcția cu elemente de influență renascentistă. Ultima etapă de construcție
are loc între anii 1618 - 1624, când principele Transilvaniei Gabriel Bethlen realizează ultimele
construcții (turnul nou al porții și palatul baroc de pe latura de est - actualmente cu fațadă neogotică).
Muzeul prezintă un lapidariu medieval și obiecte de arheologie, etnografie, artă decorativă și istorie
militară.
The museum is housed in the Royal Castle mentioned in documents for the first time in 1364. Knez
Voicu and his relatives got it. Iancu de Hunedoara conducted vast works in two stages between 1441
and 1456, at first by enlarging the military fortification, then turning it into a sumptuous castle by works
mostly in the Gothic style. Mattew Corvin continued the works after 1458, focusing upon the
embellishment the existing construction, as the influence of Renaissance bore fruit. The last
construction stage took place between 1618 and 1624 when Prince Gabriel Bethlen of Transylvania
conducted the last great constructions (the new tower of the gate and the Baroque palace on the east
side - currently with a neo-Gothic façade). The museum presents archaeological object, a mediaeval
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lapidarium, ethnography, decorative art and military history.

HUȘI

Muzeul Eparhial - HUȘI [Diocesan Museum]

Adresa: Str.1 Decembrie nr. 10, 735100, HUȘI, jud. Vaslui
Tel: 0235/481.538; 0235/481.138
Program: la cerere
Păstrează colecții de artă religioasă (peste 700 icoane și tablouri, patru veșminte) și de carte veche
(circa 3.800 volume).
It conserves religious fine and decorative arts collections (700 icons paintings, four costumes), rare
books (c. 3,800 vols).

Muzeul Municipal Huși - HUȘI [Huși City Museum]
Adresa: Bulevardul 1 Mai, bl. 25, parter (sediu temporar), 735100, HUȘI, jud. Vaslui
Tel: 0235/480.268
Program: temporar închis
Muzeul ocupă o clădire, monument istoric datând din 1880, construită de către moșierul Adam Mitache,
în stil neoclasic, pe o fundație de secolul al XVIII-lea. Prezintă descoperiri din fortificațiile de la Bunești,
sec IV - III a. Ch., obiecte de podoabă, unelte și arme din fier și vase, toate aparținând culturii Cucuteni.
Dintre obiectele etnografice, se remarcă scoarțele decorate cu pomul vieții. De menționat este și
colecția de artă cu piese de mobilier, pictură și sculptură.
It was established in a listed building, a historic monument from the end of the 19th century, built by the
landowner Adam Mitache, in al neoclassical style, on an 18th century foundation. Archaeological finds
from Bunești site (4th - 3rd century B.C:), and Cucuteni culture. Among ethnographic artefacts there are
beautiful carpets decorated with the Tree of Life. Worth mentioning it is also the art collection of
furniture, painting and sculpture.

Muzeul Viticol - HUȘI [Wine Growing Museum]

Adresa: Str. Fundătura Viticulturii nr. 7, 735100, HUȘI, jud. Vaslui
Program: la cerere
Sunt expuse obiecte și instalații vini-viticole, medalii și diplome de la diferite concursuri de vinuri.
The exhibits include vine growing artefacts and installations, medals and diplomas from various vine
growing competitions.
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I. L. CARAGIALE

I

Casa Memorială "Ion Luca Caragiale" - I.L. CARAGIALE ["Ion Luca Caragiale"
Memorial House]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: 137255, I. L. CARAGIALE, com. GHIRDOVENI, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877; Fax:
0245/612.877; Email:
contact@muzeedambovitene.ro
Web: www.muzeedambovitene.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni:
închis
În această localitate s-a
născut scriitorul Ion Luca
Caragiale (1852 - 1912). În
casa memorială sunt
expuse piese de mobilier,
manuscrise,
obiecte
personale,
ediții
ale
operelor și afișe artistice ale pieselor lui.
The great Romanian writer Ion Luca Caragiale (1852 - 1912) was born in this locality. The exhibits
include pieces of furniture, manuscripts, personal belongings and artistic posters of the classic writer I.
L. Caragiale's plays.

IANCA
Muzeul Ianca - IANCA [Ianca Museum]

Adresa: str. Gării nr. 9, 815200, IANCA, jud. Brăila
Tel: 0723.60.90.33; Fax:
0239/668.395; Email:

ionbarbuceanu@yahoo.com

Program: 9:00 - 15:00
Colecție de artă ce cuprinde 25 de
tablouri ale artistei Georgeta
Crainic; o colecție de istorie militară
a aviației, ce cuprinde: uniforme și
însemne militare, brevete și
decorații, un scaun de catapultare,
o sabie etc; precum și o colecție de
etnografie locală.
Art collection comprising 25
paintings of artist Georgeta Crainic;
a collection of the military history of the aviation, displaying: military uniforms and tokens, certificates
and decorations, a catapult chair, a sword, etc; an ethnographic collection.
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IAȘI
Colecția Mănăstirii Golia - IAȘI [Golia Monastery Collection]
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 51, 700038, IAȘI, jud. Iași
Web: www.golia.ro
Program: la cerere
Mănăstirea Golia a fost ridicată pe locul
bisericii construite de Ioan Golia în 1564.
Golia Monastery was built on the place of
the church built by John Golia in 1564.

Colecția muzeală a Bisericii "Trei Ierarhi" - IAȘI ["Three Hierarchs" Church
Museum Collection]

Adresa: B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 28, 700064, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/216.349
Program: la cerere
Mănăstirea, ctitorie a voievodului Vasile Lupu, are trei corpuri de clădiri, biserica veche din 1639, ale
cărei reparații au început în 2004, precum și alte două corpuri, unul reprezentat de chilii, iar celălalt fiind
folosit drept muzeu, la acestea din urmă intervenindu-se în 2000. Se pot admira obiecte de cult.
"Saints Three Hierarchs" Monastery in Jassy, built by Prince Vasile Lupu, has three bodies of buildings,
the old church from 1639, whose repairing began in 2004. Other two bodies, one represented by cells,
and the other used as a museum, underwent repairs in 2000.

Colecția muzeală a Mănăstirii Galata - IAȘI [Galata Monastery Museum
Collection]
Adresa: Str. Mănăstirii nr. 4, 700616, IAȘI, jud. Iași

Web: www.galata.go.ro
Program: la cerere
Biserica mănăstirii Galata este ctitorită de domnitorul Petru Șchiopu, fiind ridicată între anii 1582 - 1584.
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Prince Petru Șchiopu of Moldavia built the church of the monastery between 1582 and 1584.

Colecția muzeală a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei - IAȘI [Museum Collection
of the Metropolitan Seat of Moldavia and Bukovina]
Adresa: B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 16, 700064, IAȘI, jud. Iași

Colecţie de piese liturgice ortodoxe, icoane, carte veche, documente.
The collection includes Orthodox church objects, icons, rare books,
and documents.

Complexul Muzeal Național "Moldova" - IAȘI ["Moldavia" National Museum
Complex]
Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, 700028, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/218.383; 0232/314.136; Fax:
0232/218.383; Email: contact@muzeulmoldova.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Complexul muzeal cuprinde patru mari
muzee: Muzeul de Istorie a Moldovei arheologie, istorie; Muzeul Științei și
Tehnicii; Muzeul Etnografic al Moldovei;
Muzeul de Artă.
The museum complex comprises four
large museums: History Museum of
Moldavia, "Ștefan Procopiu" Science and
Technology Museum, Ethnographic Museum of Moldavia and Art Museum.
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Muzeul de Artă - IAȘI [Art Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, 700028, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/275.979 (int. 166); Fax:
0232/218.383; Email:
contact@muzeul-moldova.ro și
relatii_publice@muzeul-moldova.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro
Program: închis pentru
restaurare
În Galeria de artă universală
picturile sunt grupate pe școli
naționale: italiană și spaniolă,
flamandă și olandeză, franceză,
germană, austriacă și rusă. Sunt
prezentate lucrări atribuite lui
Van Dyck, Murillo, Veronese,
Poussin, Cranach sau a unor discipoli ai acestora. În Galeria de artă românească, operele "Şcolii
naționale" sunt expuse cronologic, începând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, până astăzi. Expoziția
reunește lucrări ale unor clasici români: N. Grigorescu, Th. Aman, Șt. Luchian, N. Tonitza, Th. Palady, I.
Andreescu.
The gallery of world art comprises works of the following schools: Italian and Spanish, Flemish and
Dutch, French, German, Austrian and Russian. There are works ascribed to Van Dyck, Murillo,
Veronese, Poussin, Cranach or to some of their disciples. The gallery of Romanian art presents the
works of the "national school" chronologically, from the end of the 18th century to this day. There are
works of Romanian classics: Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza,
Theodor Pallady, and Ioan Andreescu.
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Muzeul de Istorie a Moldovei - IAȘI [History Museum of Moldavia]
Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, 700028, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/275.979 (int.122); Fax: 0232/218.383; Email:
contact@muzeul-moldova.ro; relatii_publice@muzeulmoldova.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro; www.palatulculturii.ro
Program: închis pentru restaurare
Colecțiile includ: istorie și arheologie din epoca
paleolitică: unelte, arme de silex, oase de animale de
la Valea Lupului, Mitoc, Ripiceni, Ceahlău; neolitică:
ceramică, unelte, figurine antropomorfe și zoomorfe
(culturile Criș, Stoicani-Aldeni, Cucuteni); epoca
bronzului: ceramică, unelte (Monteoru, Costișa, Noua);
epoca fierului: ceramică, brățări și verigi de bronz din
cimitirul de la Stoicani, cuțit de bronz de la Tămăoani,
pumnal de fier scitic din mormântul de la Comarna, vas
grecesc attic (Frumușița), ceramică (Stâncești, Cotnari,
Băiceni), piese de harnașament (Trușești); civilizației geto-dacice: unelte, ceramică, obiecte de
podoabă, statuete de lut (Poiana, Piatra Neamț); ceramică carpică din așezările de tip Scheia-Văleni și
din necropolele de incinerație de tip Vârtișcoi-Poienești; altare romane și tegule de la Barboși, inscripții
funerare (Noviodunum), obiecte de lut ars, bronz și sticlă de proveniență greacă, helenistică și romană
descoperite în Dobrogea; unelte, vase de sticlă, amfore și obiecte de podoabă (cultura Sântana de
Mureș); medievală: unelte, arme, cahle, obiecte de podoabă; colecții de numismatică antică, medievală
și modernă; documente medievale, moderne.
The museum presents history and archaeology exhibits from the Palaeolithic age: tools, flint weapons,
animal bones from Valea Lupului, Mitoc, Ripiceni, Ceahlău; from the Neolithic: pottery, tools,
anthropomorphic and zoomorphic figurines (the Criș, Stoicani-Aldeni, Cucuteni cultures); the Bronze
Age: pottery, tools (Monteoru, Costișa, Noua); the Iron Age: pottery, bronze bracelets and chains from
the cemetery of Stoicani, a bronze knife from Tămăoani, a Scythian iron dagger from the tomb of
Comarna, an Attic Greek vase (Frumușița), pottery, (Stâncești, Cotnari, Băiceni), pieces of harness
(Trușești); Geto-Dacian civilization: tools, pottery, ornaments, clay statuettes (Poiana, Piatra Neamț);
pottery from settlements like Scheia - Văleni and incineration cemeteries like Vârtișcoi - Poienești;
Roman altars and tegulae from Barboși, tomb inscriptions (Noviodunum), Greek, Hellenistic and Roman
clay, bronze or glass finds from Dobrudja; tools, glass vessels, amphorae and ornaments (the Sântana
de Mureș culture) from the Middle Ages, tools, weapons, ornaments collection of ancient, mediaeval
and modern coins, mediaeval and modern documents.
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Muzeul Etnografic al Moldovei - IAȘI [Ethnographic Museum of Moldavia]
Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, 700028, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/275.979 (int.144); Fax:
0232/218.383; Email: contact@muzeulmoldova.ro; relatii_publice@muzeul-moldova.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro
Program: închis pentru restaurare
În sălile muzeului sunt prezentate
ocupațiile tradiționale de bază: agricultura,
viticultura, creșterea animalelor, precum și
ocupațiile secundare ca: vânătoarea,
pescuitul și creșterea albinelor. Colecția de
instalații populare din lemn (pive și vâltori
pentru prelucrat sumane, prese de ulei
etc.) este cea mai veche din țară, având
acest profil. La etajul II expoziția continuă
cu sălile rezervate prelucrării lemnului, ceramicii populare (în curs de amenajare) și meșteșugul
țesutului. De un interes deosebit sunt cele două interioare de locuințe țărănești, din zonele Rădăuți și
Iași, precum și sala datinilor și obiceiurilor de Anul Nou, purtând numele etnologului Petru Caraman.
The exhibits of the museum illustrate the basic traditional trades: agriculture, viticulture, animal
breeding, as well as the secondary occupations, such as: hunting, fishing and bee-keeping. The
collection of folk wooden devices (fulling mills, whirlpools, oil presses etc.) is the oldest in the country of
its type. On the second floor the exhibition continues with the halls for wood processing, folk pottery and
weaving. Of a special interest are the two homestead interiors, from the Rădăuți and Jassy areas, as
well as the hall for New Year customs, bearing the name of the ethnologist Petru Caraman.
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Muzeul Memorial "Mihail Kogălniceanu" - IAȘI ["Mihail Kogălniceanu" Memorial
Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, 700454, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/258.422; Fax: 0232/218.383; Email: contact@muzeulmoldova.ro; relatii_publice@muzeul-moldova.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro; www.palatulculturii.ro

Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Obiecte personale, documente, cărți aparținând istoricului și omului
politic român Mihail Kogălniceanu (1817 – 1891).
This is the house where Mihail Kogălniceanu was born and lived
together with his family, all his life (1817 – 1891).

Muzeul Memorial "Poni - Cernătescu" - IAȘI ["Poni - Cernătescu" Memorial
Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 B, 700454, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/267.759; Fax: 0232/218.383; Email: palatulculturii.ro@home.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro; www.palatulculturii.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul prezintă obiecte memoriale privind viața și activitatea savantului chimist Petru Poni (1841 1925), unul din întemeietorii mineralogiei românești și ale altor cercetători în domeniul chimiei.
The museum collection includes memorial artefacts relating to the life and activity of the chemist scholar
Petru Poni (1841 - 1925), one of the founders of Romanian mineralogy.

Muzeul Științei și Tehnicii "Ștefan Procopiu" - IAȘI ["Ștefan Procopiu" Museum
of Science and Technology]
Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, 700028, IAȘI, jud. Iași
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Tel: 0232/275.979 (int. 145); Fax:
0232/218.383; Email: contact@muzeulmoldova.ro; relatii_publice@muzeulmoldova.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro

Program: închis pentru restaurare
Muzeul are în prezent patru secții.
Secția "Energetică" este o interesantă
colecție de motoare și exponate
legate de istoria electricității la Iași.
Secția "Înregistrarea și redarea
sunetului" oferă ocazia unei adevărate
călătorii în istoria muzicii mecanice,
printre casete muzicale, orchestroane,
gramofoane și patefoane, majoritatea în bună stare de funcționare. Este o colecție unică în țară. Muzeul
deţine colecţii precum telecomunicații (aparate de telegrafie, telefonie, televiziune) şi de minerale.
Muzeul are în pregătire alte două secții: Istoria fotografiei și cinematografiei și Meteorologia.
The museum currently has four departments. The Energy department is an interesting collection of
engines and exhibits relating to the history of electricity in Iaşi. The "Sound Recording and Playing"
department provides a genuine opportunity to witness the history of mechanical music, including music
boxes, musical instruments, gramophones and turntables, most in good working order. It is a unique
collection in the country. There are also the Telecommunications department (telegraph apparatus,
telephone, television) and thecollection of minerals. The museum is going to open two more
departments: the history of photography and cinematography, and meteorology.
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Muzeul Unirii - IAȘI [Museum of the Union]

Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14, 700057, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/314.614; Fax: 0232/218.383;
Email: contact@muzeul-moldova.ro;
relatii_publice@muzeul-moldova.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro

Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul expune piese de istorie
evocând Revoluția de la 1848 și
Unirea
Moldovei
cu
Țara
Românească
din
1859
(documente, piese de mobilier și
obiecte de decorație interioară,
obiecte ce au aparținut lui Al. I.
Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri și altor personalități ale
epocii).
The exhibits include history items illustrating the Revolution of 1848, the Union of Moldavia and
Wallachia in 1859 (documents, pieces of furniture and interior decoration objects, as well as belongings
of Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu, and Vasile Alecsandri and other personalities of that time).

Grădina Botanică "Anastasie Fătu" - IAȘI ["Anastasie Fătu" Botanic Garden]

Adresa: Str. Dumbrava Roșie nr. 7 - 9, 700487, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/201.373; Fax: 0232/201.385; Email: gbot.is@uaic.ro
Web: http://botanica.uaic.ro
Program: în sere și exterior: 9:00 - 20:00; în herbariu: luni - vineri: 9:00 - 15:00
În Grădina Botanică, precum și în muzeul și herbariul Grădinii Botanice este conservată și valorificată o
bogată colecție de plante autohtone și exotice provenind din Europa și alte continente.
The Botanic Garden, as well as Botanic Garden museum and herbarium, conserve and valorise a rich
collection of local and exotic plants from Europe and other continents.

Muzeul de Istorie Naturală - IAȘI [Natural History Museum]
Adresa: Bd. Independenței nr. 16, 700101, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/201.339; Email: grigore@uaic.ro
Web: www.bio.uaic.ro
Program: marți, joi, sâmbătă: 8:00 - 15:00; miercuri, vineri, duminică: 9:00 - 16:00; luni închis
Muzeul deține peste 300.000 exemplare, cele mai valoroase fiind colecțiile de: Insecte, Moluște,
Amfibieni, Reptile, Păsări, Minerale și Plante.
Currently the museum collections count over 300,000 items. The most valuable include: Insects,
Mollusks, Amphibians, Reptiles, Birds, Minerals and Plants
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Casa Memorială "Vasile Pogor" - IAȘI ["Vasile Pogor" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Str. Vasile Pogor nr. 4, 700110, IAȘI, jud. Iași

Tel: 0747054499; 0232/267701
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul își are sediul în Casa Vasile
Pogor, construită pe la 1850 de către
vornicul Vasile Pogor și soția sa Zoe.
Imobilul are un lung istoric legat de
viața culturală a Iașului, fiind loc de
întâlnire
pentru
intelectualitatea
orașului, sediu al Societății literare
Junimea (fondată în 1863) și al
revistei Convorbiri literare (fondată în
1867). Muzeul prezintă dezvoltarea
literaturii române, cu precădere de pe
teritoriul Moldovei, începând cu anul
1800 și până în zilele noastre. Clădirea are nouă încăperi, la parter și etaj, plus două holuri, în care sunt
prezentate principalele etape și curente literare din ultimele două secole.
The building of the museum is a monument of architecture raised around 1850 by Vasile Pogor and his
wife Zoe. The house has a long history related to the intellectual and artistic life of Jassy. Here was a
literary circle, the headquarters of the "Junimea" Literary Society (since 1863) and "Convorbiri Literare"
("Literary Conversations") magazine (1867 - 1885). The museum presents the development of
Romanian literature, especially that of Moldavia, from 1800 to the present. The building comprises nine
rooms, ground floor and upper floor, and two large halls. It presents the main literary periods of the past
two centuries.

Colecția muzeală "Istoria teatrului românesc" - IAȘI ["The History of Romanian
Theatre" Museum Collection]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Parcul Copou, 700054, IAȘI, jud. Iași

Tel: 0747499406
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Clădirea este monument de arhitectură, fiind
construită de vornicul Alecsandri în 1780.
Muzeul prezintă evoluția fenomenului teatral
de la primele sale manifestări până în
contemporaneitate, ilustrând principalele
momente din istoria teatrului și contribuția
unor mari personalități la dezvoltarea
acestuia
(Gheorghe
Asachi,
Vasile
Alecsandri,
Matei
Millo,
Gheorghe
Manolescu, Aristizza Romanescu, Agatha
Bârsescu, Ion Sava, Victor Ion Popa, Miluță
Gheorghiu, Nelu Ionescu, Teofil Vâlcu): afișe,
manuscrise, cărți, costume ale unor actori care au jucat pe scena Teatrului Național din Iași (Matei Millo,
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Barbu Lăutaru, Miluță Gheorghiu), piese de mobilier, colecția de medalii T. T. Burada, prime ediții ale
unor traduceri din dramaturgia universală, un afiș din 1837 pe care apare pentru prima dată titulatura de
Teatrul Național Iași.
The building is a monument of architecture, built by the Vornic Alecsandri in 1780. The museum
presents the evolution of the drama phenomenon from its beginning to this day, illustrating the main
moments in the history of drama and the contribution of the great personalities to its development
(Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri, Matei Millo, Gheorghe Manolescu, Aristizza Romanescu, Agatha
Bârsescu, Ion Sava, Victor Ion Popa, Miluță Gheorghiu, Nelu Ionescu, Teofil Vâlcu): posters,
manuscripts, books, costumes of actors who acted on the stage of the Jassy National Theatre (Matei
Millo, Barbu Lăutaru, Miluță Gheorghiu), pieces of furniture, the T. T. Burada medal collection; the first
issues of translations from world drama, a poster from 1837 on which appears for the first time the
denomination of the Jassy National Theatre.

Muzeu "Nicolae Gane" - IAȘI ["Nicolae Gane" Museum]

Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Str. N. Gane nr. 22 A, 700110, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499404
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: închis pentru restaurare
Mobilier, obiecte personale, manuscrise autografe, corespondență originală, cărți care au aparținut lui
N. Gane. Fotografii și picturi originale din sec. XIX - XX. În casa N. Gane a fost organizat și muzeul
primăriei, care cuprinde fotografii, afișe, stampe, manuscrise, publicații ale primăriei, cărți cu autograf,
obiecte ce au aparținut personalităților ce s-au aflat în fruntea administrației Iașului: V. Pogor, C.
Negruzzi, D. Gusti etc.
The exhibits include pieces of furniture, personal belongings, autographed manuscripts, original letters,
books that belonged to Nicolae Gane, original photographs and paintings from the 19th - 20th centuries.
Nicolae Gane’s house shelters also the museum of the City Council comprising photographs, posters,
prints, manuscripts, City Council hall publications, autographed books, personal belongings of
outstanding personalities of Jassy City administration: Vasile Pogor, Costache Negruzzi, Dimitrie Gusti
and others.
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Muzeul "George Topârceanu" - IAȘI ["George Topârceanu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Str. Ralet nr. 7, 700108, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499407
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
În această clădire a locuit poetul
George Topârceanu (1886 - 1937)
între 1932 - 1937.
In this building lived the poet George
Topârceanu (1886 - 1937) between
1932 and 1937.

Muzeul "Ion Creangă" - IAȘI ["Ion Creangă" Museum]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Str. Simion Bărnuțiu nr. 4, 700118, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499488
Web:

www.muzeulliteraturiiiasi.ro

Program: 10:00 - 17:00; luni:
închis
Sunt
expuse
obiecte
memoriale: ceas argintat,
lampă originală, tabacheră
de argint cu monogramă,
două icoane din sec. XVIII,
mobilier de sec. XIX,
colecția de documente
originale Gh. Eminovici,
bucoavnă de la începutul
secolului al XIX-lea, carte
manuscrisă Gh. Creangă, fotografii originale: Ion Creangă, Constantin Creangă, rude, prieteni, colecția
revistei "Convorbiri Literare", cărți din biblioteca Ion Creangă cu autograf; obiecte care au făcut parte din
colecția fostului muzeu Ion Creangă de la mănăstirea Golia din Iași.
The exhibits include memorial objects: silver plated watch, original lamp, cigarette box with monogram,
two icons from the 18th century, furniture from the 19th century, Gheorghe Eminovici collection of
original documents, books from the beginning of the 19th century, a manuscript book of Gheorghe
Creangă, original photographs of Ion Creangă, Constantin Creangă, relatives and friends, the "Literary
Talks" magazine collection, autographed books from Ion Creangă's library, items from the collection of
the former Ion Creangă museum of Golia Monastery in Jassy.
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Muzeul "Mihai Codreanu" - IAȘI ["Mihai Codreanu" Museum]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Str. Rece nr. 5, 700115, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499401
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Manuscrise și ediții prime ale poetului,
medalii, scrisori, cărți traduse de M.
Codreanu, fotografii, mobilier autentic
(sec. XIX - XX) și obiecte de artă (pictură,
sculptură).
The exhibits include manuscripts and first
editions of the poet's work, medals, letters,
books translated by Mihai Codreanu,
photographs, authentic furniture (19th early 20th centuries) and works of art
(paintings, sculptures).

Muzeul "Mihai Eminescu" - IAȘI ["Mihai Eminescu" Museum]

Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Parcul Copou, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499405
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Expoziție documentară de fotografii, texte și picturi dedicată poetului Mihai Eminescu, aflată în
apropierea legendarului Tei al lui Eminescu din parcul Copou, pe locul unei vechi clădiri de la sfârșitul
secolului al XIX-lea.
Documentary exhibition in honour of Mihai Eminescu, located on the place of an earlier building from the
end of the 19th century, close to the legendary Eminescu's Lime Tree.

Muzeul "Mihail Sadoveanu" - IAȘI ["Mihail Sadoveanu" Museum]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, 700489, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499408
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Manuscrise, ediții prime, fotografii originale,
unelte de vânătoare și pescuit, mobilier,
vestimentație, lucrări de artă plastică (O.
Băncilă, A. Băieșu), grup statuar.
The exhibits include manuscripts, first
editions, original photographs, hunting and
fishing tools, furniture, clothes, works of fine
arts (O. Băncilă, A. Băieșu), and statuary
group.
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Muzeul "Otilia Cazimir" - IAȘI ["Otilia Cazimir" Museum]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Str. Otilia Cazimir nr. 4, 700400, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499402
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Icoane din secolul al XVIII-lea cu
ferecături de argint, picturi de Victor
Mihăilescu Craiu și Nicolae
Constantin, fotografii inedite, cărți
cu autograf, manuscrise, scoarțe
moldovenești, mobilier și obiecte
personale ale poetei.
The exhibits include icons from the
18th century, paintings by Victor
Mihăilescu Craiu and Nicolae
Constantin, original photographs,
autographed books, manuscripts, Moldavian rugs, furniture and personal belongings of the poetess.

Muzeul "Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul" - IAȘI ["St. Hierarch Dosoftei" the
Metropolitan]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: Str. Anastasie Panu nr. 54, 700019, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0747499403
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Sunt expuse manuscrise, cărți rare Biblia de la București-1688,
Psaltirea slavonă tipărită de Coresi,
Cartea de învațătură a mitropolitului
Dosoftei, o copie a unui "Patetic"
manuscris slavon din 1350 - 1380,
un fragment al unui manuscris din
perioada lui Alexandru cel Bun,
pagină din Evangheliarul copiat de
Gavriil Uric (1429), Minei copiat în
1429 de diacul Fedca din porunca
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lui Ștefan cel Mare, Liturghier tipărit de Macarie la 1508, Apostolul copiat de popa Bratu din Brașov,
Molitvelnic tipărit de Dimitrie Liubavici, un Triod tipărit de Coresi (1578), Cazania lui Varlaam (1643),
Psaltirea în versuri tipărită de Dosoftei (1673), un Hronograf care a aparținut lui Eminescu; cronicile lui
Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin, Nicolae Costin; macheta de tiparniță din timpul lui Dosoftei;
icoane vechi.
There are manuscripts and rare books: the Bible of Bucharest from 1688, the Slavonic psalm book
printed by Coresi, the Book of Learning belonging to Metropolitan Dosoftei, a copy of a "Pateric", a
Slavonic manuscript from 1350 - 1380, a fragment of a manuscript from the time of Alexander the Good,
a page from a gospel book copied by Gavriil Uric (1429), liturgy book copied in 1429 by deacon Fedca
following the orders of Prince Stephen the Great, liturgy book printed by Macarie in 1508, the Apostle
book copied by priest Bratu from Brașov, prayer book printed by Dimitrie Liubavici, a religious book
printed by Coresi (1578), the homily book of Varlaam (1643), the verse psalm book printed by Dosoftei
(1673), a chronograph that belonged to Eminescu; the chronicles of Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron
Costin, Nicolae Costin; old icons and printer.

Muzeul Literaturii Române - IAȘI [Museum of Romanian Literature]
Adresa: Str. Vasile Pogor nr. 4, 700110, IAȘI, jud. Iași
Tel: 0232/213.210; Fax: 0232/213.210; Email: muzeul_lit_iasi@hotmail.com
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul deține obiecte ce au aparținut unor scriitori, manuscrise, ediții prime, colecții rare, obiecte de
artă ilustrând perioada literară de la Costache Conachi până în 1900; literatură contemporană:
momentul "Viața Românească".
The collections held in the Museum of Romanian Literature in Jassy are constituted of documents and
memorial objects which belonged to famous Romanian writers, rare and foreign books; old Romanian
books.

ICLOD
Muzeul Sătesc - ICLOD [Village Museum]
Adresa: 407375, ICLOD, com. ICLOD, jud. Cluj
Program: luni, miercuri, vineri: 10:00 16:00; marți, joi, sâmbătă, duminică: la
cerere
Conține colecții de arheologie preistorică și
antică descoperite în stațiunea arheologică
Iclod (ceramică, arme, unelte, podoabe
etc.), istorie locală.
Collections of prehistoric and ancient finds
discovered at Iclod archaeological site
(pottery, weapons, tools, garments etc.),
and local culture.

231

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

IEPUREȘTI
Colecția Muzeală - IEPUREȘTI [Museum Collection]
Adresa: 087130, IEPUREȘTI, com. IEPUREȘTI, jud. Giurgiu

Prezintă o colecție sătească având numeroase obiecte de
etnografie, dar și de arheologie, carte veche sau istorie locală.
It presents a village collection containing numerous ethnography
and archaeology objects, rare books or local history items.

ILDIA
Muzeul Satului - ILDIA [Village Museum]

Adresa: 327076, ILDIA, com. CICLOVA ROMÂNA, jud. Caraș Severin
Program: închis
Muzeu local în curs de organizare.
A local archaeological collection is on display.
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IPOTEȘTI

Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu" - IPOTEȘTI
[Ipotești Memorial and "Mihai Eminescu" National Studies Centre]
Adresa: 717253, IPOTEȘTI, com. MIHAI EMINESCU, jud. Botoșani

Tel: 0231/517.602; Fax: 0232/517.404; Email: m.ipotesti@gmail.com
Web: www.eminescuipotesti.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Memorialul Ipotești cuprinde mai multe clădiri: Casa memorială, cu valoare de monument istoric, a fost
reconstruită în 1979 (arh. Virgil Polizu și Constantin Dumitrescu), bisericuța familiei Eminovici, cu
hramul
Sf.
Voievozi
(semnalată la 1838), biserica
construită din contribuția lui
Nicolae Iorga și Cezar
Petrescu în 1929 și Casa
Icoanelor
(proprietate
a
ultimului deținător al moșiei
Ipotești, doctorul Papadopol,
construită în stil moldovenesc,
actualmente
muzeu
etnografic).
Biblioteca
Națională de Poezie Mihai
Eminescu și Muzeul Mihai
Eminescu au fost inaugurate
în anul 2000.
The Ipotești Memorial comprises several museums and cultural landmarks: the Memorial House rebuilt
in 1979; the small "Saints Voievods" church of the Eminovici family, documented by 1838, the village
church built in 1929; the homestead (currently an ethnographic museum), in the Moldavian style, the
"Mihai Eminescu" National Poetry Library (20,000 poetry volumes), and the "Mihai Eminescu" Museum.
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ISTRIA

Complexul Muzeal Histria - ISTRIA [Histria Museum Complex]

Subordonare: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Adresa: 907155, ISTRIA, com. ISTRIA, jud. Constanța
Tel: 0241/614.562
Program: 8:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna)
Arheologie greacă, romană și bizantină
provenind din cercetările de la Histria și
din împrejurimi: amfore, inscripții, vase
ceramice, sticlă, opaițe, podoabe,
basoreliefuri
elenistice,
documente
epigrafice.
Greek, Roman and Byzantine archaeology
originating in the Histria researches and
from the surroundings: amphorae,
inscriptions, pottery, glassware, lamps,
ornaments, Hellenistic bas-reliefs, and
epigraphic documents.

IVEȘTI
Casa Memorială "Hortensia Papadat Bengescu" - IVEȘTI ["Hortensia Papadat
Bengescu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul de Istorie
Adresa: 807170, IVEȘTI, com. IVEȘTI, jud. Galați

Tel: 0236/866.222; Fax: 0336-819.852;
Email: muzeuistoriegalati@yahoo.com
Web: www.migl.ro
Program: 09:00 - 17:00 (iarna), 11:00
- 19:00 (vara); luni, marți: închis
Casa natală a scriitoarei Hortensia
Papadat-Bengescu (1876 - 1955),
născută la Ivești, găzduieşte expoziţia
"Personalităţi iveştene", în cadrul
căreia se regăsesc materiale
documentare şi obiecte care au
aparţinut marii prozatoare şi unor
personalități marcante ale culturii şi
istoriei, născute la Iveşti.
Home of the writer Hortensia Papadat-Bengescu (1876 - 1955) hosts the exhibition "Famous people
from Iveşti" with documentary material and objects belonging to the great novelist and other important
cultural and political people born in Iveşti.
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J

JIGODIN-BĂI

Casa Memorială "Nagy Imre" - JIGODIN-BĂI ["Nagy Imre" Memorial House]

Subordonare: Muzeul Secuiesc al Ciucului
Adresa: 530003, JIGODIN-BĂI, com. MIERCUREA - CIUC, jud. Harghita
Program: marţi-duminică, 9.00 - 17.00
Sunt expuse piese de mobilier, cărţi, documente și colecția de pictură a artistului Nagy Imre (1893 1976).
The exhibition includes pieces of furniture, books, documents and the painting collection of the artist
Nagy Imre (1893 - 1976).

JILIȘTE
Punct Muzeal "Ioan Vodă" - JILIȘTE ["Prince John (Ioan Vodă)" Memorial
Exhibition]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: 627317, JILIȘTE, com. SLOBOZIA CIORĂȘTI, jud. Vrancea
Program: 9:00 - 17:00
Memorial al bătăliei din 1574 cu turcii.
Memorial of the battle against the Turks in 1574.

JIMBOLIA

Casa Memorială "dr. Karl Diel" - JIMBOLIA ["Dr. Karl Diel" Memorial House]
Adresa: str. K. Diel nr. 1, 305400, JIMBOLIA, jud. Timiș
Tel: 0256/360.770; 0256/360.455; 0721050105
Program: luni - vineri 10:00 - 16:00
Evocarea ilustrului chirurg dr. Karl Diel
(1855 - 1930), care și-a desfășurat
activitatea în cadrul Spitalului orășenesc și
al Primăriei Jimbolia.
House of the renowned surgeon dr. Karl
Diel (1855 - 1930), who conducted his
activity at the town hospital and Jimbolia
Town Council.
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Expoziția Memorială "Ștefan Jäger" - JIMBOLIA ["Ștefan Jäger" Memorial
Exhibition]

Subordonare: Muzeul Banatului
Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 102, 305400, JIMBOLIA, jud. Timiș
Tel: 0256/360.770; 0256/360.764
Web: www.muzeulbanatului.ro
Program: luni, marți, miercuri: 14:00 - 19:00; joi: 17:00 - 19:00; vineri: 14:00 - 17:00; duminică: închis
Clădirea include: o secție de etnografie, o secție de arheologie, o încăpere destinată personalităților
jimboliene, o sală de ședințe, o cameră tradițională șvăbească și un spațiu destinat expozițiilor. Atelierul
pictorului a rămas neschimbat și cuprinde, pe lângă obiecte ce au aparținut artistului, 11 lucrări în ulei,
acuarele și schițe. Colecția de etnografie cuprinde piese de port popular, mobilier, obiecte de uz casnic
specifice populației românești și germane din zonă.
The building includes: an ethnography department, an archaeology department, a room dedicated to
Jimbolia personalities, a meeting hall, a traditional Swabish room and an exhibition space.

Muzeul Pompierilor "Florian" - JIMBOLIA ["Florian" Firemen’s Museum]
Adresa: str. Liviu Rebreanu nr. 9, 305400, JIMBOLIA, jud. Timiș
Tel: 0256/360.312; Email:
secretar@jimbolia.ro

Program: luni - vineri 10:00
- 16:00
Muzeul prezintă obiecte și
dotări specifice formațiilor
voluntare din Banat, din
perioada 1880 - 1970, care
au aparținut pompierilor
jimbolieni.
It is dedicated to the
memory of the voluntary
firemen, who have a
tradition of over 130 years
in their fight against fires, as the team emerged in 1875. The museum presents artefacts and
endowments specific of the voluntary teams in Banat from 1880 - 1970 that belonged to Jimbolia
firemen.
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Muzeul Presei "Sever Bocu" - JIMBOLIA ["Sever Bocu" Press Museum]

Adresa: Str. Lorena nr. 35, 305400, JIMBOLIA, jud. Timiș
Tel: 0256/361.463; Fax: 0256/361.463; Email: muzeul_presei@yahoo.de
Web: www.muzeulpresei.go.ro
Program: luni - vineri 10:00 - 16:00
Muzeul valorifică dintr-o perspectivă contemporană numeroasele publicații regionale, naționale sau din
diaspora. Printre exponate se remarcă bogatul material fotografic, precum și componente ale unei
tipografii vechi.
The museum has a rich collection of regional, national and foreign periodicals, photos, and part of an
old printing installation.

JOSENI
Colecția muzeală sătească - JOSENI [Village Museum Collection]
Adresa: 537130, JOSENI, com. JOSENI, jud. Harghita
Etnografie și istorie locală.
Local history and ethnography.

237

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

JUPA

Expoziția Arheologică Tibiscum - JUPA [Tibiscum Roman Site Archaeological
Exhibition]

Subordonare: Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță
Adresa: 325400, JUPA, com. CARANSEBEȘ, jud. Caraș Severin
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Situl arheologic de epoca romană din
apropierea satului Jupa este până în prezent
cel mai intens cercetat din Banat și mai bine
cunoscut în literatura arheologică. Suprafața
totală este de circa 27 ha. Muzeul sitului
expune descoperiri arheologice de epocă
romană.
The archaeological site from the Roman
period near the village of Jupa has been the
most thoroughly excavated in Banat and the
best known in the archaeological literature.
The overall surface is about 27 hectares. The
museum of the site presents archaeological
finds from the Roman period.

238

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

L

LANCRĂM

Casa Memorială "Lucian Blaga" - LANCRĂM ["Lucian Blaga" Memorial House]
Adresa: Str. Veche nr. 71, 515801, LANCRĂM, com. SEBEȘ, jud. Alba
Tel: 0258/887.153; Fax: 0258/8732.939
Casa în care a copilărit poetul și
filozoful Lucian Blaga (1895 - 1961),
reconstituită prin mobilier, fotografii,
manuscrise, tablouri de familie, ediții
princeps ale operei marelui cărturar
ardelean.
The house where the poet and
philosopher Lucian Blaga (1895 1961)
spent
his
childhood,
reconstructed
by
furniture,
photographs, manuscripts, family
pictures, first editions of the works of
the great Transylvanian scholar.

LĂPUȘ
Colecția muzeală sătească - LĂPUȘ [Village Museum Collection]
Adresa: 437175, LĂPUȘ, com. LĂPUȘ, jud. Maramureș
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

LELEȘTI
Muzeul Sătesc - LELEȘTI [Village Museum]

Adresa: 217275, LELEȘTI, com. LELEȘTI, jud. Gorj
Program: 8:00 - 16:00
Documente, fotografii, obiecte de uz casnic, unelte, port popular.
Documents, photographs, tools, household utensils, tools and costumes.

LENAUHEIM
Casa Memorială "Nikolaus Lenau" - LENAUHEIM ["Nikolaus Lenau" Memorial
House]
Adresa: nr. 542, 307240, LENAUHEIM, com. LENAUHEIM, jud. Timiș
Tel: 0256/360.428; Email: lenauheim@mail.dnttm.ro
Web: www.lenauheim.dnttm.ro
Program: 8:00 - 16:00
Organizat în casa în care s-a născut poetul romantic german Nikolaus Lenau (1802 - 1850), muzeul
prezintă fotocopii, stampe, picturi, ilustrând viața poetului și a familiei sale, ediții prime ale unor lucrări,
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traduceri în limba română ale poeziilor lui Lenau.
The museum is located in the house where the German Romantic poet Nikolaus Lenau (1802 - 1850)
was born. The exhibits include photocopies, prints, paintings, illustrating the life of the poet and his
family, first editions of his works, translations into the Romanian language of Lenau’s poems.

LIMANU
Colecția de Artă - LIMANU [Art Collection]
Adresa: 907160, LIMANU, jud. Constanța

Înființat cu lucrări realizate de membrii Uniunii Artiștilor Plastici din București, cu ocazia documentării
făcute, în vara anului 1960, pe teritoriul Dobrogei, colecția cuprinde pictură, sculptură, grafică
românească contemporană.
It was established starting from works achieved by members of the Fine Arts Union in Bucharest, on the
occasion of the documentation conducted in the summer of 1960 on the territory of Dobrudja. The
collection includes paintings, sculptures, and contemporary Romanian graphic art.

LIPOVA, jud. ARAD

Colecția de Carte Veche și Icoane "Ștefan Crișan" - LIPOVA ["Ștefan Crișan"
Rare Books and Icons Collection]
Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: Str. B. P. Hasdeu nr. 22, 315400, LIPOVA, jud. Arad

Tel: 0257/563.303; Email: office@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Carte veche românească și străină, obiecte de cult, icoane pe
lemn și sticlă din sec. XVIII - XIX.
Romanian and foreign old books, religious objects, wooden and
glass icons from the 18th - 19th century are on display.
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Muzeul Orășenesc Lipova - LIPOVA [Lipova City Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 21, 315400, LIPOVA, jud. Arad
Tel: 0257/563.303; Email: office@museumarad.ro,
lipova@museumarad.ro

Web: www.museumarad.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Este expusă colecția de artă Eleonora Costescu
și Vasile Varga, alcătuită din pictură românească
modernă, pictură din școlile italiană, flamandă,
engleză, franceză, maghiară, piese de artă
decorativă (argintărie, porțelan, sticlă, mobilier).
The "Eleonora Costescu and Vasile Varga" art
collection including modern Romanian paintings,
Italian, Flemish, English, French and Hungarian
paintings, decorative art works (silverware,
porcelain, glassware, and furniture).

LIPOVA, jud. BACĂU
Punct expozițional "Mihai Eminescu"- LIPOVA ["Mihai Eminescu" Local
Exhibition]
Adresa: în cadrul Școlii "Mihai Eminescu", 607275, LIPOVA, com. LIPOVA, jud. Bacău
Tel: 0234/220.614
Expune obiecte, documente și fotografii privind viața și activitatea
poetului Mihai Eminescu (1850 - 1889), care a trecut prin acest oraș
împreună cu trupa de teatru Pascali.
Objects, photographs and documents regarding the life and activity of
the poet Mihai Eminescu (1850 - 1889) who once arrived in this town
with the Pascali theatre company.
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LIVENI

Casa Memorială "George Enescu" - LIVENI ["George Enescu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: str. George Enescu nr. 14, 717234, LIVENI, com. GEORGE ENESCU, jud. Botoșani
Tel: 0231/615.450
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți:
închis
Înființat într-o casă veche
moldovenească (ridicată în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea),
muzeul este reorganizat în 1970.
Sunt expuse obiecte personale,
jucării, desene, cărți de povești,
primele creații originale, fotografii,
fotocopii, manuscrise, pianina din
copilărie a muzicianului George
Enescu (1881 - 1955), născut la
Liveni.
It was established in an old Moldavian house (built during the second half of the 19th century), and
reorganized in 1970. The exhibits include personal belongings, toys, drawings, fairy tale books, the first
original works, photographs, photocopies, manuscripts and the piano from the childhood of the musician
George Enescu (1881 - 1955), born here.

LIVEZILE
Muzeul "Casa săsească" - LIVEZILE ["Saxon House" Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: Str. Dorolei, 427120, LIVEZILE, com. LIVEZILE, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0263/270.109
Program: 10:00 - 18:00 (vara);
9:00 - 17:00 (iarna); luni, marți:
închis
Este o gospodărie completă cu
specific săsesc. Sunt expuse
mobilier și textile săsești de
interior, ceramică, o sobă din
cahle, instalații de tehnică
populară, unelte agricole.
The Saxon specificity in the
architecture of the house, Saxon
furniture and interior fabrics, a
stove, household utensils, the
traditional tools and equipment.

LUCIENI
Muzeu etnografic "Oameni, locuri, obiceiuri” - LUCIENI ["People, Places, and
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Customs” Ethnographic Museum]

Adresa: 137265, LUCIENI, com. LUCIENI, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/242.530
Program: la cerere
Muzeul se află la etajul I al Căminului Cultural al comunei şi este împărţit tematic în patru săli: ”Casa
Mare”, „Meşteşuguri”, "Lada de zestre” şi o sală de trecere unde sunt expuse obiecte ce ilustrează
trecerea de la sat la oraş.
The museum is located on the first floor of the Cultural House of the village and is divided thematically
into four rooms: "Large House", "Handicrafts", "Hope Chest" and a passing room where objects are
displayed illustrating the transition from village to city.

LUGOJ
Colecția muzeală a Protoieriei Ortodoxe Lugoj - LUGOJ [Orthodox District
Museum Collection in Lugoj]

Adresa: Str. 20 Decembrie 1989 nr. 7, 305500, LUGOJ, jud. Timiș
Tel: 0256/351.971; 0256/353.632; Fax: 0256/351.971
Program: 9:00 - 13:00; duminică: închis
Artă religioasă (icoane pe lemn și sticlă, cărți și manuscrise, obiecte de cult și artă bisericească).

Religious art (icons on wood and glass, books and manuscripts, objects of worship and church art).

Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică - LUGOJ [History, Ethnography
and Fine Art Museum]
Adresa: Str. N. Bălcescu nr. 2, 305500, LUGOJ, jud. Timiș

Tel: 0256/354.903; Fax: 0256/354.903
Program: închis pentru restaurare
Cele mai importante domenii și
subdomenii reprezentate în muzeu (cu
fotografii de piese care să ilustreze aceste
domenii subdomenii sau colecții):
arheologie, etnografie, memoriale, artă
plastică, istorie medie. Colecția de
arheologie cuprinde un inventar litic,
podoabe, unelte, arme și piese ceramice
rezultate din săpăturile arheologice
efectuate în zonă la Timișoara, Românești,
Coșava, Visag, Sălbăgel, Sacoșul Mare,
Susani, Jabăr, detașându-se descoperirile
tracice de la Susani și cele dacice de la
Jabăr. Colecția etnografică cuprinde piese de port popular și inventar meșteșugăresc din zonă, ilustrând
cu precădere Lunca Timișului și zona Făgetului, colecția memorială conține documente și
corespondență semnificativă, obiecte originale aparținând personalităților din zonă, ilustrative pentru
afirmarea în plan politic și cultural atât pe plan local cât și național și european, iar colecția de artă,
pictură de Școală austriacă și contemporană ca și o colecție de sculpturi a plasticienei Elisabeta
Popper.
The most important domains and subdomains illustrated in the museum are archaeology, ethnography,
memorials, fine arts, Middle Ages history. The archaeological collection comprises stone artefacts,
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ornaments, tools, weapons and pottery resulted from the archaeological excavations conducted in the
area, at Timișoara, Românești, Coșava, Visag, Sălbăgel, Sacoșul Mare, Susani, and Jabăr. It is worth
mentioning the Thracian finds from Susani and the Dacian ones from Jabăr. The ethnographic collection
includes costumes and craftsmen's artefacts from the area, illustrating especially the Timiș
Rivermeadow and the Făget area. The memorial collection includes significant documents and letters,
original artefacts belonging to local personalities, illustrating the political and cultural emancipation, both
on a local and on a national and European level. The art collection includes Austrian School and
contemporary from painting, as well as sculptures by the artist Elisabeta Popper.

LUNCA DE JOS

Colecția muzeală sătească - LUNCA DE JOS [Village Museum Collection]
Adresa: 537145, LUNCA DE JOS, com. LUNCA DE JOS, jud. Harghita
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

LUNCA DE SUS
Colecția muzeală sătească - LUNCA DE SUS [Village Museum Collection]
Adresa: 537155, LUNCA DE SUS, com. LUNCA DE SUS, jud. Harghita
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

LUPENI
Casa Memorială "Tamasi Aron" - LUPENI ["Tamasi Aron" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Secuiesc al Ciucului
Adresa: 537165, LUPENI, com. LUPENI, jud. Harghita

Deține o colecție memorială cuprinzând mobilier, cărți, manuscrise aparținând celui mai important
scriitor secui, Tamási Áron (1897 - 1966).
Memorial collection comprising furniture, books, and manuscripts belonging to great writer Tamási Áron
(1897 - 1966).

LUPȘA
Muzeul Etnografic "Pamfil Albu" - LUPȘA ["Pamfil Albu" Ethnographic
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Museum]

Adresa: STR. Principală nr. 7, 517410, LUPȘA, com. LUPȘA, jud. Alba
Program: 9:00 - 13:00; 14:00 - 19:00 (iarna); 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00 (vara); luni: închis
În cadrul colecției de etnografie rețin atenția obiecte cu valoare deosebită: gujbe sau gândile (lanțuri de
lemn), colecția de spegmnărițe (mosoare pentru firul de fuior), pieptenii din piele de arici, fereastra cu
obloc și cu burduf, camnița. Din colecția de istorie, interesante sunt: steagul participanților la Unirea cea
Mare de la Alba Iulia și masa revoluționarului de la 1848, Avram Iancu.
The ethnographic collection contains valuable artefacts: "gujba" or "gândila" (wooden chains), the
"spegmnărițe" (reels for the tow thread), the hedgehog skin comb, the characteristic window and many
others. The history collection includes: the flag used in the Great Union of Alba Iulia and the table
fastened by the 1848 Revolution leader Avram Iancu.

MAIA

M

Așezământul de Artă și Cultură Religioasă "Maia Catargi" - MAIA ["Maia
Catargi" Religious Art and Culture Establishment]

Subordonare: Muzeul Județean Ialomița
Adresa: 927056, MAIA, com. BRAZI, jud. Ialomița
Tel: 0243/282.433
Program: 9:00 - 15:00; luni: închis
Muzeul a fost inaugurat în toamna anului 1996, o parte din colecție reprezintă o donație a familiei Barbu
Catargiu către biserica din localitate. Colecția cuprinde icoane pe lemn (sec. XVIII - XIX), dar și icoane
realizate în alte tehnici (sticlă, medalion, cromolitigrafie etc.), vase de cult, carte veche de cult și carte
rară, veșminte preoțești.
The museum was inaugurated in November 1996, a part of the collection is a donation from the Barbu
Catargiu family to the local church. The collection comprises wood icons (18th - 19th centuries), but also
icons carried out by other techniques (glass, medallion, chromolithography etc.), religious vessels, rare
religious books, and priest garbs.

MAIERU
Muzeul "Cuibul Visurilor" - MAIERU ["The Dreams Nest" Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: nr. 200, 427130, MAIERU, com. MAIERU, jud. Bistrița Năsăud
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Cuprinde exponate cu valoare
memorială (romancierul Liviu
Rebreanu a copilărit aici), precum
și obiecte ce ilustrează istoria și
etnografia zonei.
The collection includes exhibits of
memorial value (the Liviu
Rebreanu novelist).

MALU CU FLORI

Punct Muzeal - MALU CU FLORI [Village Museum]

Adresa: 137285, MALU CU FLORI, com. MALU CU FLORI, jud. Dâmbovița
Tel: 0721.514.961
Etnografie şi istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

MANGALIA

Geamia "Esma han Sultan" - MANGALIA ["Esma han Sultan" Mosque]
Adresa: Str. Oituz nr. 1, 905500, MANGALIA, jud. Constanța
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Tel: 0241/754.250
Program: 9:00 - 18:00 (vara)
Monument de arhitectură orientală din
1525, în jurul căruia se păstrează pietre de
mormânt, fragmente din edificiul anticului
Callatis și un sarcofag.
It is a monument of Oriental architecture
(1525) preserving tombstones, fragments
from the edifice of ancient Callatis and a
sarcophagus.

Muzeul de Arheologie "Callatis" - MANGALIA ["Callatis" Archaeological
Museum]
Adresa: Șos. Constanței nr. 23, 905500, MANGALIA, jud. Constanța
Tel: 0241/753.580; Fax:
0241/753.580; Email:

muzeul_callatis@yahoo.com
Web: www.muzeulcallatis.ro

Program: 8:00 - 20:00
(vara); 8:00 - 18:00 (iarna)
Arheologie
preistorică,
getică și greco-romană;
vase, amfore, recipiente
de sticlă, tuburi de
apeducte și canalizări,
mozaicul unei încăperi de
epocă elenistică, colecție
numismatică, inventarul
mormântului cu papirus,
statuete de Tanagra, basoreliefuri.
Prehistoric, Getic, Greek and Roman archaeology items found in Mangalia and its surroundings:
vessels, amphorae, glass containers, pipes, the mosaic of a Hellenistic room, a hoard, the Papyrus
Tomb inventory, statuettes of Tanagra, bas-reliefs.
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MĂGURA

Muzeul Sătesc Școlar - MĂGURA [Măgura Village School Museum]
Adresa: Școala nr. 2, 607305, MĂGURA, com. MĂGURA, jud. Bacău
Tel: 0234/212.262; Email: scoala-emilbradescu@yahoo.com

Program: în timpul orelor de curs
Colecția expusă într-o sală de clasă
cuprinde obiecte de arheologie, etnografie,
carte veche și mineralogie.
The exhibits are presented in one of the
classrooms and include archaeological
finds, rare books and mineralogy.

MĂLDĂREȘTI
Complexul Muzeal - MĂLDĂREȘTI [Măldărești Museum Complex]
Subordonare: Muzeul Județean Vâlcea
Adresa: 247370, MĂLDĂREȘTI, com. MĂLDĂREȘTI, jud. Vâlcea
Web: www.muzee-valcea.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 10:00 17:00 (iarna); luni: închis
Cula Duca (1827) și Cula Greceanu
(secolul al XVIII-lea) sunt monumente de
arhitectură și reprezintă construcții tipice
ale arhitecturii civile din Oltenia. Peste
3.000 de obiecte etnografice: port, textile,
lemn, ceramică (din centrele Horezu,
Slătioara, Dăiești, Târgu Mureș, Oboga),
obiecte ce au aparținut familiei Duca:
mobilier, tablouri, fotografii, cărți; colecția
de 20 tablouri de patrimoniu ale Olgăi
Greceanu. Se poate vizita şi Casa
memorială I. G. Duca.
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Cula Duca (1827) and Cula Greceanu (18th century) are typical architectural monuments for Oltenia.
The museum complex has over 3,000 ethnographic items: costumes, fabrics, woodwork, pottery (from
Horezu, Slătioara, Dăiești, Târgu Mureș, Oboga), and items that belonged to the Duca family: furniture,
pictures, photographs, books, the collection of 20 paintings of Olga Greceanu heritage. There is also the
Memorial House of I. G. Duca.

MĂLINI
Casa Memorială "Nicolae Labiș" - MĂLINI ["Nicolae Labiș" Memorial House]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: 727350, MĂLINI, com. MĂLINI, jud. Suceava
Tel: 0230/227.297; 0230/216.439
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00
- 17:00 (iarna); luni: închis
Expoziția reconstituie documentar
biografia poetului Nicolae Labiș
(1935 - 1956) și atmosfera de lucru
în care a trăit familia. Prezintă
mobilier vechi, fotografii, tablouri,
obiecte personale, cărți, reviste,
manuscrise.
The exhibition reconstructs the
biography of the poet Nicolae Labiș
(1935 - 1956) on the basis of
documents and the intellectual environment in which the family lived. It presents old furniture,
photographs, pictures, personal belongings, books, reviews,and manuscripts.
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MĂNĂSTIREA
Casa Memorială "Alexandru Sahia" - MĂNĂSTIREA ["Alexandru Sahia"
Memorial House]
Adresa: 917170, MĂNĂSTIREA, com. MĂNĂSTIREA, jud. Călărași
Tel: 0242/511.174; Fax: 0242/511.174
Program: luni - miercuri: 10:00 - 16:00 (vara)
Muzeul este organizat în casa părintească a scriitorului
Alexandru Sahia (1908 - 1937). Casa a fost redeschisă
pentru public în 2002 şi expune biblioteca scriitorului, ziare și
reviste la care scriitorul a colaborat, documente și fotografii
ilustrând viața acestuia.
The museum is organized in the native home of the writer
Alexandru Sahia (1908 - 1937). The memorial house was
reopened for the public in 2002 and expose the writer’s
library, newspapers and reviews where the writer
collaborated, documents and photographs illustrating his life.

MĂRĂȘEȘTI

Mausoleul Mărășești - MĂRĂȘEȘTI [Mărășești Mausoleum]

Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: Șos. Națională, km 223, 625200, MĂRĂȘEȘTI, com. MĂRĂȘEȘTI, jud. Vrancea
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Tel: 0237/260.574
Program: 9:00 - 17:00
Monument memorial pentru cinstirea
ostașilor români (480 de ofițeri și peste
21.000 soldați) căzuți în luptele grele cu
armata germană, în august 1917, în
cursul primului război mondial, care au
oprit ofensiva germană spre Moldova pe
linia Mărăști - Mărășești - Oituz.
The memorial monument is dedicated to
the memory of the Romanian soldiers
(480 officers and over 21,000 soldiers)
who fell in the heavy battles against the
German army in August 1917 during
World War I and stopped the German army offensive towards Moldavia along the Mărăști - Mărășești Oituz line.

MĂRĂȘTI
Mausoleul Mărăști - MĂRĂȘTI [Mărăști Mausoleum]
Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: 627282, MĂRĂȘTI, com. RĂCOASA, jud. Vrancea
Web: www.vrancea.com.ro
Program: 9:00 - 17:00
Monumentul adăpostește rămășițele
ostașilor români căzuți în primul război
mondial în bătălia de la Mărăști (iulie
1917). La subsol se află un mic muzeu în
care s-au expus obiecte ce au aparținut
generalului Văitoianu și arme din primul
război mondial.
The monument shelters the remains of the
Romanian soldiers fallen during World War
I in the battle of Mărăști (July 1917).
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MĂRIUȘ
Muzeul Țării Codrului - MĂRIUȘ [Codru Land Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: 447346, MĂRIUȘ, com. VALEA VINULUI, jud. Satu Mare
Program: 9:00 - 16:30; sâmbătă: 9:00 - 14:00; luni: închis
Etnografie și arhitectură populară.
Ethnography items and folk architecture elements.

MÂNĂSTIREA NEAMȚ
Colecția muzeală a Mănăstirii Neamț - MÂNĂSTIREA NEAMȚ [Neamț Monastery
Museum Collection]
Adresa: 617502, MÂNĂSTIREA NEAMȚ, com. VÂNĂTORI - NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/251.580; 0233/251.587; Fax:
0233/251.587

Program: 8:00 - 20:00
Mănăstirea "Înălțarea Domnului" Neamț a
fost ridicată pe urmele bisericii construite
între 1376 - 1391 de către Petru I Mușat.
Mănăstirea are trei corpuri de clădiri
monument istoric, care au fost construite
în secolele XIV - XIX, restaurate în 1997,
precum și o serie de clădiri noi construite
între anii 1997 - 2003. Mănăstirea are un
bogat muzeu cuprinzând peste 19.000
volume de carte veche, patru seturi de
veșminte (secolele XIX - XX), cinci tâmple
din secolele XVIII - XX, pietre prețioase
placate pe argintării, opt pietre de mormânt, instalații de tipărit etc.
The "Ascension" Monastery in Neamț was built on the traces of the church raised between 1376 and
1391 by Petru I Mușat. The monastery has three bodies of historic buildings that were raised during the
14th - 19th centuries, last time restored in 1997, as well as a series of new buildings raised between
1997 and 2003. The monastery has a rich museum comprising over 19,000 rare books, four sets of
garments (from the 19th - 20th centuries), five temples from the 18th - 20th centuries, precious stones
plating silverware, eight tombstones, printing devices etc.

252

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Colecția muzeală a Mănăstirii Secu - MÂNĂSTIREA NEAMȚ [Secu Monastery
Museum Collection]
Adresa: 617502, MÂNĂSTIREA NEAMȚ, com. VÂNĂTORI - NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/251.862; Fax: 0233/251.587
Program: 9:00 - 18:00
Mănăstirea Secu, ridicată în secolul al XVI-lea, având în componență
biserica cu hramul Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, a fost
construită între 1602 - 1605 de Nestor Ureche și cneaghina Mitrofana.
Pictura a fost refăcută în 1850. Restaurarea s-a făcut între 1968 - 1977.
Colecția prezintă artă medievală, manuscrise, tipărituri, obiecte de cult.
Secu Monastery, raised during the 16th century, includes the "St. John
the Baptist" Church, built between 1602 and 1605 by Nestor Ureche and
Princess Mitrofana. The painting was restored in 1850. The restoration
was performed between 1968 and 1977. The exhibits include mediaeval
art items, manuscripts, prints, and religious items.

MÂNĂSTIREA SUZANA

Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Suzana - MÂNĂSTIREA SUZANA
[Suzana Orthodox Monastery Museum Collection]
Adresa: 107363, MÂNĂSTIREA SUZANA, com. MĂNECIU, jud. Prahova
Tel: 0244/294.278
Program: 8:00 - 20:00 (vara); 9:00 16:00 (iarna)
Sunt expuse colecții de artă religioasă
din sec. XVIII - XIX: cruci de altar,
candele, broderii, podoabe, icoane pe
lemn, icoane pe sticlă din zonele
Nicula, Făgăraș, Olt; carte veche
românească;
piese
memoriale
aparținând familiei scriitorului Liviu
Rebreanu.
Mediaeval art items from the 18th 19th centuries: altar crosses, votive
lights,
embroideries,
garments,
wooden and glass icons from Nicula, Făgăraș, and Olt centres; rare Romanian books; personal
belongings of the writer Liviu Rebreanu's family.

MEDGIDIA

Colecția muzeală a Geamiei - MEDGIDIA [Museum Collection of the Mosque]
Adresa: Str. Decebal nr. 20, 905600, MEDGIDIA, jud. Constanța
Monument istoric și de arhitectură religioasă a fost construit în perioada 1859 - 1865, în stil oriental. În
interior se află o colecție muzeală.
The historic and religious architectural monument was built between 1859 and 1865 in an Oriental style.
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A museum collection is displayed inside.

Muzeul de Artă "Lucian Grigorescu" - MEDGIDIA ["Lucian Grigorescu" Art
Museum]

Subordonare: Muzeul de Artă
Adresa: Aleea Trandafirilor nr. 1, 905600, MEDGIDIA, jud. Constanța
Tel: 0241/814.393
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Pictură românească, cu subiecte inspirate de peisajul dobrogean (N.Tonitza, Ghe. Petrașcu etc.), lucrări
realizate de artiști dobrogeni (L. Grigorescu, l. Ciucurencu, Ion Pacea, Ion Nicodim, Ion Bițan etc.),
precum și lucrări de sculptură semnate Ion Jalea, B. Caragea etc. și peste 100 de lucrări de ceramică
realizate în taberele Hamangia.
It presents Romanian painting inspired by the Dobrudjan landscape (N. Tonitza, Gh. Petrașcu, etc.)
achieved by Dobrudjan artists (L. Grigorescu, I. Ciucurencu, Ion Pacea, Ion Nicodim, Ion Bițan etc.), as
well as sculptures signed by Ion Jalea, B. Caragea, and over 100 pottery items made in "Hamangia" art
camps.

MEDIAȘ

Casa Memorială "Herman N. Oberth" - MEDIAȘ ["Herman N. Oberth" Memorial
House]

Subordonare: Muzeul Aviației
Adresa: Șos. Sibiului nr. 15, 551129, MEDIAȘ, jud. Sibiu
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul este dedicat omului de știință Hermann Oberth (1894 - 1980), fizician german originar din
România (născut la Sibiu), unul din întemeietorii astronauticii moderne.
The museum is dedicated to the famous scientist Hermann Oberth (1894 - 1980), born in Sibiu, one of
the founders of modern rocketry and astronautics.

Casa Memorială "Stephan Ludwig Roth" - MEDIAȘ ["Stephan Ludwig Roth"
Memorial House]

Subordonare: Muzeul Municipal Mediaș
Adresa: Str. Herman Oberth nr. 10, 551011, MEDIAȘ, jud. Sibiu
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În această casă, construită în stil neoclasic, a locuit istoricul,
gânditorul și revoluționarul pașoptist din Transilvania Stephan
Ludwig Roth (1796 - 1849). În cele trei încăperi sunt expuse piese
de mobilier original (scrin pirogravat), fotografii, documente, texte,
decupaje, amintind de activitatea sa.
In this house, built in the neoclassical style, lived the historian,
thinker and 1848 revolutionary of Transylvania Stephan Ludwig
Roth (1796 - 1849). In the three rooms the exhibits include: pieces
of furniture pyroengraved chest of drawers, photographs,
documents, personal belongings of the revolutionary Stephen
Ludwig Roth (1796 - 1849).

Muzeul Municipal Mediaș - MEDIAȘ [Mediaș City Museum]
Adresa: Str. Mihai Viteazul nr. 46, 551034, MEDIAȘ, jud. Sibiu
Tel: 0369/445.024; Email:

muzeulmedias@yahoo.com,
vsargu@yahoo.com
Web: www.primariamedias.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Ceramică din culturile Coțofeni, Noua; trei
tezaure dacice; vase de breaslă din cositor
și lut, costume populare specifice zonei
Târnavelor, ceramică de Saschiz; imagini
geografice, geologice și climatologice,
faună și floră. Are secții de arheologie și
istorie medie; etnografie - port popular
românesc, săsesc, maghiar din zonă;
științe naturale - faună și flora zonei, în
special lepidoptere, pești.
The museum holds archaeology, history, ethnography, art and natural sciences departments presenting
pottery of the Coțofeni, Noua; three Dacian treasures; tin and clay guild vessels, costumes specific of
the Târnave area, pottery of Saschiz; geographical, geological and weather images, fauna and flora.
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MEDIEȘU AURIT

Rezervația arheologică Medieșu Aurit-Șuculeu - MEDIEȘU AURIT [Medieșu
Aurit-Șuculeu Archaeological Reservation]
Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: 447185, MEDIEȘU AURIT, com. MEDIEȘU AURIT, jud. Satu Mare
Rezervația arheologică cuprinde o
parte din situl arheologic Medieșu
Aurit-Șucule. În zona îngrădită sunt
conservate in situ cinci cuptoare de
ars ceramica aparținând dacilor
liberi (sec. II - IV d.Hr.).
The archaeological reservation
comprises a part of the
archaeological site of Medieşu
Aurit-Şuculeu. In the restricted area
are preserved in situ pottery kilns
belonging to five free Dacians (2nd
– 4th centuries AD).

MEHADICA
Muzeul Sătesc - MEHADICA [Village Museum]

Adresa: Casa de Cultură, 327275, MEHADICA, com. MEHADICA, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/563.339
Program: la cerere
Piese de etnografie din zona Mehadica. Piese de industrie casnică, casă tradițională, reconstruită în
detaliu, din zona etnografică Craina, machete. Piese de istorie reconstituie tradițiile zonei.
The exhibition includes ethnography items from the Mehadica area: domestic industry items, traditional
house, rebuilt in detail, from the region of Craina, scale models. The history items reveal the cultural
traditions of the area.

MEREȘTI

Colecția muzeală sătească- MEREȘTI [Village Museum Collection]
Adresa: 537195, MEREȘTI, com. MEREȘTI, jud. Harghita
Program: la cerere
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

MEZIAD
Peștera Meziad - MEZIAD [Meziad Cave]

Adresa: 417412, MEZIAD, com. REMETEA, jud. Bihor
Peșteră naturală locuită de om, gigantică, cu o intrare semicirculară de 16 m înălțime, 10 m lățime,
altitudinea absolută de 397 m și cu alte două intrări mai mici. Lungimea totală este de 4.750 m. Este

256

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

dispusă pe două etaje, în cea mai mare parte fosile, pe o mică parte activă. Importantă pentru
speogeneza și evoluție carstică este fauna actuală și fosilă (Ursus spelaeus), resturi de Homo sapiens
(probabil din paleolitic și neolitic). În 1972, cu ocazia unor amenajări turistice, au fost descoperite
fragmente ceramice neolitice, cultura Tisa și din epocă dacică timpurie. Peștera este ocrotită, închisă.
Este vizitabilă cu ghid, lămpi de miner și echipament special.
It is a huge natural cave inhabited by humans, with a semicircular entranceway 16 m high, 10 m wide,
the absolute altitude of 397 m and with other two smaller entranceways. The total length is 4,750 m. It is
two-storied, mostly fossil, on a small active part. The present and fossil fauna (Ursus spelaeus), Homo
sapiens remains (probably from the Palaeolithic and Neolithic) are important for the speleogenesis and
the carstic evolution. In 1972, while the cave was prepared to become a tourist attraction, Neolithic,
Tisza culture and early Dacian period pottery fragments were uncovered. The cave is protected, closed.
It can be visited with guide, miner's lamps and special equipment.

MIERCUREA - CIUC
Muzeul Oltului și al Mureșului Superior - MIERCUREA - CIUC [The Upper Olt
and Mureș Rivers Museum]

Subordonare: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
Adresa: Str. Petöfy Sandor nr. 23, 530210, MIERCUREA - CIUC, jud. Harghita
Tel: 0266/317.726; Email: mcr_hr@yahoo.com
Web: www.mncr.ro
Program: marți - sâmbătă: 9:00 - 17:00; duminică: 10:00 - 15:00; luni: închis
Găzduiește expoziții tematice temporare.
Temporary exhibitions.

Muzeul Secuiesc al Ciucului - MIERCUREA-CIUC [Szekler Museum of Ciuc
Region]
Adresa: Piața Cetății nr. 2, 530132, MIERCUREA - CIUC, jud. Harghita
Tel: 0266/372.024; 0266/311.727;
0744305758; Fax: 0266/311.727; Email:
miko@csszm.ro
Web: www.csszm.ro
Program: 9:00 - 16:00 (iarna), 9:00 17:00 (vara), luni: închis
Găzduit în cetatea Mikó, monument
istoric, muzeul deține piese de istorie,
arheologie (între care tezaurul dacic de
argint descoperit la Sâncrăieni-Ciuc);
etnografie: port, țesături, cusături,
ceramică; artă: sculpturi și picturi
medievale, desene și acuarele ale
pictorului Márton Ferenc; colecția de
carte veche (biblioteca franciscană de
la Șumuleu-Ciuc). În 1972 s-a aprobat înființarea unei secții în aer liber, pe terenul din spatele cetății
Mikó. În prezent, secția în aer liber este alcătuită din șase case țărănești (din Ciucsângiorgiu, Cozmeni,
Plăieșii de Sus, Joseni, Sânsimion și Corund), o fântână, un grânar, 16 porți secuiești și un fragment de
poartă.
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Housed in the Mikó fortress, historic monument, the museum owns history and archaeology items (the
Dacian silver treasure found at Sâncrăieni-Ciuc); ethnography items: costumes, fabrics, weavings,
pottery, fine art pieces, mediaeval sculptures and paintings, drawings and watercolours by the painter
Márton Ferenc; a library (16,341 volumes). In 1972 an open air department was established, on the
ground behind Mikó fortress. Currently the open air department includes six homesteads (from
Ciucsângiorgiu, Cozmeni, Plăieșii de Sus, Joseni, Sânsimion and Corund), a well, a grain barn, 16
Szekler wooden gates and a gate fragment.

MIHĂILENI

Colecția Etnografică "Zahacinshi" - MIHĂILENI ["Zahacinschi" Ethnographic
Collection]

Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: 717260, MIHĂILENI, com. MIHĂILENI, jud. Botoșani
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția cuprinde colecții de ceramică, ștergare, port, ouă încondeiate provenind din diverse zone ale
țării, donate de Maria și Nicolae Zahacinschi, fii ai comunei.
The exhibition presents the collections of pottery, towels, costumes, dyed eggs from various regions of
the country donated by Maria and Nicolae Zahacinschi, natives of the village.

MINIȘ
Muzeul Viei și Vinului - MINIȘ [Museum of Vineyard and Wine]

Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: Stațiunea de Cercetări Viticole, 317137, MINIȘ, com. GHIOROC, jud. Arad
Tel: 0257/461.108; 0257/461.426; Email: office@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro
Program: la cerere
Documente, fotografii, obiecte și instalații privind istoricul cultivării viței
de vie și a prelucrării vinului în Podgoria Aradului.
The exhibition includes documents, photographs, artefacts and
installations used in wine growing and wine processing from the
Vineyard of Arad.
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MIRCEȘTI

Muzeul "Vasile Alecsandri" - MIRCEȘTI ["Vasile Alecsandri" Museum]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: 707295, MIRCEȘTI, com. MIRCEȘTI, jud. Iași

Tel: 0232/713.271
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția este amenajată în casa în
care a locuit Vasile Alecsandri, în
perioada 1861 - 1890. În 1885 Vasile
Alecsandri a donat Academiei
Române casa cu bunurile sale,
inclusiv
biblioteca
și
unele
manuscrise. Muzeul expune obiecte
de mobilier originale, stampe,
tablouri în ulei, fotografii de familie,
fotocopii după manuscrise, scrisori,
ediții de opere, documente privind
revoluția de la 1848, Unirea
Principatelor, activitatea sa diplomatică și ca membru al Societății Junimea, aspecte privind creația sa
dramatică și transpunerea ei scenică, diferite obiecte cu valoare memorială (birou, pianină, oglindă,
dulap, paturi).
It is the very house where Vasile Alecsandri lived between 1867 and 1890. In 1885 Vasile Alecsandri
donated to the Romanian Academy the house with all its goods, including the library and a few
manuscripts. The exhibits include pieces of furniture, oil paintings, family photographs, manuscript
photocopies, letters, issues of different works, documents on the Revolution of 1848, the Union of the
Principalities, Alecsandri's activity as a diplomat and a member of the Junimea society, reminders of his
plays and their performance on stage, different items of memorial value (a desk, a cottage piano, a
mirror, a sideboard, beds).
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MITOCU DRAGOMIRNEI

Colecția muzeală a Mănăstirii Dragomirna - MITOCU DRAGOMIRNEI
[Dragomirna Monastery Museum Collection]
Adresa: 727365, MITOCU DRAGOMIRNEI, com. MITOCU DRAGOMIRNEI, jud. Suceava
Tel: 0230/525.241; 0230/533.839; Email: manastirea@dragomirna.ro
Web: /www.dragomirna.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
Organizată în 1968, în câteva încăperi din fosta clisarniță a
mănăstirii, colecția prezintă: piese din secolul al XVI-lea, provenite
de la Mănăstirea Voroneț; manuscrisele mitropolitului Anastasie
Crimca, fondatorul mănăstirii; broderii și piese de argintărie din
secolul al XVII-lea.
Established in 1968, in a few rooms of the monastery, the collection
presents pieces from the 16th century, from Voroneț monastery;
manuscripts of the founder of the monastery, the Metropolitan
Bishop Anastasie Crimca; 17th century silverware and embroidery.

MOARA VLĂSIEI
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Căldărușani - MOARA VLĂSIEI
[Căldărușani Orthodox Monastery Museum Collection]
Adresa: 77130, MOARA VLĂSIEI, com. MOARA VLĂSIEI, jud. Ilfov
Tel: 0217/940.307
Program: la cerere
Sunt expuse icoane argintate; copii ale unor cărți vechi; veșminte
și obiecte de cult, toate realizate în atelierele mănăstirii. Colecţia
de pictură Căldărușani adăpostește icoane ce aparțin perioadei
de ucenicie a pictorului Nicolae Grigorescu.
The collections are: silver plated icons; copies of rare books;
religious clothes and items manufactured in the monastery's
workshops. The Căldărușani collection of painting shelters icons
from Nicolae Grigorescu's apprenticeship period.

260

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

MOGEŞTI

Muzeul Sătesc - MOGEȘTI [Village Museum]
Adresa: 247609, MOGEȘTI, com. SLĂTIOARA, jud. Vâlcea
Program: 8:00 - 16:00
Artă populară din zonă, țesături de port,
ceramică.
The exhibits illustrate the local folk art,
costumes, pottery.

MOGOȘOAIA
Centrul de Cultură "Palatele
Brâncovenești de la Porțile
Bucureștiului" - MOGOȘOAIA ["Brancovan Palaces at the Bucharest Gates"
Cultural Centre]
Adresa: Str. Valea Parcului nr. 1, 077135, MOGOȘOAIA, com. MOGOȘOAIA, jud. Ilfov

Tel: 021/490.40.36; 021/490.42.37; Fax:
021/321.88.94; Email: pbpb@artelecom.ne
Program: 10:00 - 19:00 (vara); 9:00 - 17
(iarna); luni: închis
Palatul brâncovenesc de la Mogoșoaia a
fost atestat prima oară într-un act din 24
aprilie 1698. Construcția s-a finalizat la 20
septembrie 1702 (precizată în pisania
prinsă deasupra ușii de intrare). Palatul a
servit ca locuință lui Ștefan, fiul
domnitorului Constantin Brâncoveanu.
Domeniul Mogoșoaia cuprinde azi un parc
englezesc, cu grădini în stil italian, o curte
în care se afla palatul, cuhnia, ghețăria,
turnul porții (ante 1702), casa de oaspeți
(secolul al XVII-lea, refaceri în 1927 1936), iar în exteriorul ei serele N. Bibescu (1890), paraclisul Sf. Gheorghe (1688) și capela Gheorghe
Bibescu (secolul al XIX-lea). Palatul adăpostește donația Liana și Dan Nasta, o colecție de artă
comparată (circa 300 de piese), în sălile parterului și în anexe fiind prezentate anual circa 12 expoziții
temporare, tematice sau de artă contemporană. În casa de oaspeți funcționează un centru de conferințe
și rezidențe.
The Brancovan Palace of Mogoșoaia was first documented on the 24th of April 1698. The construction
was completed on the 20 September 1702 (as the inscription above the main door reads). Stephen, son
of Prince Constantine Brancovan lived in the palace. Nowadays Mogoșoaia estate comprises an English
park, with Italian style gardens, a courtyard where there are the palace, kitchen, ice house, gate tower
(before 1702), the guest house (the 17th century, 1927 - 1936 restorations), and outside it "N. Bibescu"
greenhouses (1890), "St. George" Chapel (1688), and "Gheorghe Bibescu" Chapel (the 19th century).
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The palace shelters the Liana and Dan Nasta donation, a comparative art collection (about 300 pieces).
The ground floor halls and in the annexes annually present about 12 temporary, theme or contemporary
art exhibitions. The guest house hosts a conference room and residences.

MOISEI

Casa Martirilor de la Moisei - MOISEI [Martyrs' House of Moisei]

Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
Adresa: 437195, MOISEI, com. MOISEI, jud. Maramureș
Tel: 0262/347.269
Web: www.maramuresmuzeu.ro;
www.maramuresmuzeu.com

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Casa-muzeu se află la ieșirea din
Moisei spre Borșa. Aici au fost uciși
de către trupele maghiare în
retragere, la 14 octombrie 1944, 39
de țărani români și 3 evrei din
județele Mureș, Cluj și Maramureș,
fără nici o altă vină decât aceea că
voiau să ajungă acasă la familiile
lor. Monumentul de la Moisei, operă
a lui Vida Géza (1913 - 1980),
format din 12 figuri de piatră
așezate în cerc, două cu chipuri
omenești și celelalte zece purtând
măști tradiționale maramureșene.
The house-museum is situated at the end of Moisei commune towards Borșa. Here, on the 14th of
October 1944, 29 Romanian peasants and 3 Jews from Mureș, Cluj and Maramureș counties were
killed by Hungarian retreating troops. The monument of Moisei is the work of the sculptor Vida Géza
(1913 - 1980). It shows a circle of 12 stone figures, two of them with human faces and ten wearing
traditional masks from the area.

MOLDOVENI
Muzeul Satului - MOLDOVENI [Village Museum]

Adresa: 617275, MOLDOVENI, com. MOLDOVENI, jud. Neamț
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Web: www.neamt.ro
Deschisă în 2003, expoziţia prezintă vestigii istorice locale, obiecte religioase foarte rare, cărţi vechi, dar
şi obiecte de etnografie şi folclor. Cele mai vechi exponate sunt câteva topoare din silex şi idoli
cucutenieni.
Opened in 2003, the exhibition presents local history, religious items, rare books, and folk objects. The
oldest objects are several flint tools and Cucuteni idols.

MONOR
Punct muzeal - MONOR [Local Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: nr. 254, 427175, MONOR, com. MONOR, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0236/261.693
Program: la cerere
Acest punct muzeal a fost fondat de
către Teodor Tanco. Sunt deținute
obiecte de etnografie și arheologie (circa
100 de piese).
This museum was founded by Teodor
Tanco. There are collections of
ethnography and archaeology (about
100 pieces).

Muzeul Literar și Memorial "Teodor Tanco" - MONOR ["Teodor Tanco" Literary
and Memorial Museum]

Adresa: nr. 92, 427175, MONOR, com. MONOR, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0236/261.693
Program: 10:00 - 17:00
Colecția cuprinde cărțile și obiectele din camera de lucru ale scriitorul Teodor Tanco, precum și o
bibliotecă ce prezintă cărțile scriitorilor bistrițeni.
The collection includes the working room of the writer Teodor Tanco with its original items as well as a
library with works of local writers from Bistrița area.
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MORENI

Muzeul Moreni - MORENI [Moreni Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: str. Muzeului nr. 8, 135300, MORENI, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877; Fax: 0245/612.877; Email: contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Istoria orașului Moreni - epoca modernă și contemporană - și interferența cu elementele de civilizație și
cultură occidentală.
History of Moreni town - the modern and contemporary age and the interface with the western culture
and civilization elements.

MOROENI
Casa Memorială "Alexandru Ciorănescu" - MOROENI ["Alexandru Ciorănescu"
Memorial House]
Subordonare: Muzeul Național al Literaturii Române
Adresa: 137310, MOROENI, com. MOROENI, jud. Dâmbovița
Fax: 0245/772.084; 0245/772.213

Expoziţie dedicată lui Alexandru Ciorănescu (1911 - 1999), important scriitor, istoric, ligvist şi diplomat
român care a trăit în exil (1946 - 1999).
Exhibition dedicated to Alexandru Ciorănescu (1911 - 1999), an important Romanian writer, historian,
lingvist and diplomat who lived in exile (1946 - 1999), hosted in the Local Council building.

Peștera Ialomicioara - MOROENI [Ialomicioara Cave]

Adresa: Str. Munții Bucegi, 137310, MOROENI, com. MOROENI, jud. Dâmbovița
Monument al naturii, peștera Ialomicioara sau Ialomița este situată
în Cheile Ialomiței din Masivul Bucegi, pe culmea sud-estică a
muntelui Bătrâna, la o altitudine de 1.530 m și 10 km în aval de
obârșia văii. Are o lungime de 804 m și galerii fosile și active
amplasate pe două etaje, cu o diferență de nivel de 60 m.
Temperatura medie interioară este de 9 - 12 °C. Este amenajată
pentru vizitare cu trotuare și scări de lemn și parțial electrificată.
Este una dintre cele mai frumoase peșteri din România. Aici s-au
găsit numeroase schelete de Ursus spelaeus. La intrarea în peșteră
este un schit, cunoscut sub numele de "Schitul Peștera" (fondat în
prima jumătate a sec. al XVI-lea). După 1993 s-a construit o nouă
biserică și un complex de chilii.
Monument of nature, the cave is situated in the Ialomița Gorge,
Bucegi Mountain, on the SE slope of the Bătrâna Mountain, at 1,530
m altitude and 10 km down from the beginning of the valley. The cave is 804 m long. It has fossil and
active chambers on two floors having a difference of 60 m between them. The interior temperature is 9 12 °C. That is one of the most beautiful caves in Romania. Many skeletons of Ursus spelaeus were
found here. The cave is equipped for safety visits with wooden paths and stairs and electric light. There
is a hermitage at the entrance of the cave, called "Schitul Peștera", founded in the first half of the 16th
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century, burnt and rebuilt several times. After 1993 a new church was rebuilt at the entrance of the cave.

MOȚĂIENI

Punct Muzeal - MOȚĂIENI [Village Museum]

Adresa: 137325, MOȚĂIENI, com. MOȚĂIENI, jud. Dâmbovița
Tel: 0722.148.81
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

MOVILE

Colecția de obiecte bisericești de pe lângă Biserica "Sf. Nicolae" - MOVILE
[Religious Art Collection of "Saint Nicholas" Church]
Adresa: Str. Bisericii nr. 68, 557106, MOVILE, com. IACOBENI, jud. Sibiu

Colecții de carte veche, icoane pe sticlă, icoane pe lemn, alte obiecte de cult, etnografie și artizanat
specifice zonei.
Rare book collections, glass icons, wooden icons, other religious objects, ethnographic and traditional
items specific of the area.

MUNTENII DE SUS
Muzeul Muntenii de Sus - MUNTENII DE SUS [Muntenii de Sus Museum]
Adresa: 737512, MUNTENII DE SUS, com. MUNTENII DE SUS, jud. Vaslui
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Tel: 0235/361.516; Fax:
0235/361.516; Email:

office@muzeultraditiilor.ro

Web:

www.muzeultraditiilor.ro

Muzeul funcționează
într-o casă țărănească
specifică zonei, cu
prispă cu cerdac,
compusă din: camera
de locuit, tinda, camera
de curat și chiler.
It is a peasant house in
the typical local style.

MUȘĂTEȘTI
Colecția muzeală sătească- MUȘĂTEȘTI [Village Museum Collection]
Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: Str. Principală, 117520, MUȘĂTEȘTI, com. MUȘĂTEȘTI, jud. Argeș
Tel: 0248/268.721; Fax:
0762.071.270; Email:
cyd61ro@yahoo.com

Program: la cerere
Muzeul cuprinde colecții de artă,
etnografie: obiecte de uz casnic,
unelte și piese de port.
Ethnographic collections: house
hold objects, tools and costumes.
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NĂMĂEȘTI

Casa Memorială "George Topârceanu" - NĂMĂEȘTI ["George Topârceanu"
Memorial House]
Subordonare: Muzeul Municipal Câmpulung
Adresa: 117811, NĂMĂEȘTI, com. VALEA MARE PRĂVĂȚ, jud. Argeș

Email: muzeulcampulung@clicknet.ro
Web: www.campulungmuscelmuseum.ro
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
Clădirea a aparținut socrilor poetului G.
Topârceanu, fiind donată în anul 1966
pentru a se amenaja casa memorială a
poetului. Expoziţia invită vizitatorii într-o
incursiune în timp, pentru a cunoaşte viaţa
şi activitatea poetului "Baladelor vesele şi
triste" prin intermediul fotografiilor,
scrisorilor către familie, documentelor
originale sau facsimilelor şi publicaţiilor.
The building belonged to the parents-inlaw of George Topârceanu being donated
in 1966 to arrange the memorial house of the poet. The exhibition invite the visitors on a trip through
time to know the life and work of the poet's "Happy and sad ballads" through photos, letters to family,
original documents or facsimiles and publications.
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NĂSĂUD
Muzeul Grăniceresc Năsăudean - NĂSĂUD [Năsăud Border Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: B-dul Grănicerilor nr. 19, 425200, NĂSĂUD, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0263/361.363; Fax: 0263/361.363;
Email: muzeu_gr@yahoo.com
Program: 8:00 - 18:00 (vara); 8:00 16:00 (iarna); luni: închis
Muzeul Năsăudean cuprinde o secție
de artă populară și etnografie (unelte și
piese de port specifice văii Someșului
Mare) și o alta legată de personalități
din teritoriul grăniceresc năsăudean.
Colecția
mai
cuprinde
valori
medalistice donate de Iuliu Moisil,
plante clasificate de către A. P. Alexi și
de Florian Porcius, pictură de Sever
Mureșanu, ierbarii.

Năsăud Museum includes a folk art and ethnography department (tools and costumes specific of
Someșul Mare Valley), and another one relating to personalities on the Năsăud border territory. The
collection also comprises medals donated by Iuliu Moisil, plants classified by A. P. Alexi and Florian
Porcius, paintings by Sever Mureșanu, herbariums.

Muzeul Memorial "Liviu Rebreanu" - NĂSĂUD ["Liviu Rebreanu" Memorial
Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: nr. 126 A, 425201, NĂSĂUD, jud. Bistrița Năsăud
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Tel: 0263/364.214
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți:
închis
Sunt expuse biroul de lucru,
fotografii de familie, alte obiecte
aparținând prozatorului, ediții din
opera lui Liviu Rebreanu (1885 1944), apărute în țară și
străinătate.
The exhibition includes the study,
family photographs, other personal
belongings of the writer, issues of
the works of Liviu Rebreanu (1885
- 1944), published in this country
and abroad.

NEGREȘTI - OAȘ
Muzeul Țării Oașului - NEGREȘTI - OAȘ [Oaș Land Museum]

Adresa: Str. Victoriei nr. 140, Str. Livezilor nr.3 - 5 (Muzeul în aer liber), 445200, NEGREȘTI - OAȘ, jud.
Satu Mare
Tel: 0261/854.839 (sediu); 0261/854.860 (Muzeul în aer liber); Email:
oasmuseum@yahoo.com
Web: www.oasmuseum.ro

Program: 9:00 - 17:00; sâmbătă: 9:00 - 14:00; luni: închis
Muzeul, de importanță zonală, deține colecții de etnografie din zona
Țării Oașului: mobilier, ceramică, port popular, textile, obiecte de uz
gospodăresc, unelte. Muzeul cuprinde și o expoziție în aer liber de
arhitectură tradițională: biserica de lemn din satul Lechința (prima
jumătate a secolului al XVII-lea), casele din Racșa, Moișeni și
Negrești (sec. XVIII - XIX), care, împreună cu cele 10 construcțiianexă, formează trei gospodării complete, două case monocelulare
din Gherța Mică și casa de olar din Vama; în interioare sunt expuse
țesături, port popular, icoane, ceramică, mobilier și unelte; instalații
tehnice: moara din Certeze, vâltoare din Negrești, piuă, teasc pentru
struguri.
The museum holds ethnography collections from Oaș Land area: furniture, pottery, costumes, textiles,
household artefacts, tools, fine arts, documents, photographs and an art gallery was organized. The
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open air museum is located in the centre of Negrești, in a small but picturesque and suggestive space,
characteristic of the entire relief of the region. The main monuments are: the wooden church of Lechința
village (from the first half of the 17th century), the houses of Racșa, Moinești and Negrești (from the
18th - 19th centuries), which, together with the adjoining constructions, recreate farm complexes.

NICOLAE TITULESCU
Casa Memorială "Nicolae Titulescu" - NICOLAE TITULESCU ["Nicolae
Titulescu" Memorial House]

Subordonare: Muzeul Județean Olt
Adresa: 237280, NICOLAE TITULESCU, com. NICOLAE TITULESCU, jud. Olt
Tel: 0249/485.435
Program: 8:00 - 16:00
Între 1907 - 1941 această clădire a fost casa de vacanță a familiei Titulescu. Colecțiile cuprind obiecte
personale, de costum și piese de birou, mobilier, fotografii, documente, corespondență referitoare la
viața și activitatea diplomatului român Nicolae Titulescu (1882 - 1941).
The collections include personal belongings, suits, desk objects, pieces of furniture, documents,
photographs, letters regarding the life and activity of Romanian diplomat Nicolae Titulescu (1882 1941).

NICULA
Colecția muzeală a Mănăstirii Nicula - NICULA [Nicula Monastery Museum
Collection]
Adresa: 407278, NICULA, com. FIZEȘU GHERLII, jud. Cluj

Tel: 0264/241.835; Fax: 0264/244.901
Program: 9:00 - 18:00
Cuprinde obiecte de artă religioasă și icoane pe sticlă, icoane pe
lemn și carte veche.
The exhibits include religious art items, glass and wooden icons,
rare books.

NICULIȚEL

Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe "Cocoș" - NICULIȚEL ["Cocoș"
Orthodox Monastery Museum Collection]
Adresa: 827165, NICULIȚEL, com. NICULIȚEL, jud. Tulcea
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Tel: 0240/542.131
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Colecție
muzeală
conținând
icoane, obiecte de cult, obiecte
arheologice și numismatice, carte
veche religioasă.
The exhibits include icons;
religious objects; archaeological
finds and coins, and rare religious
books.

Monumentul paleocreștin - NICULIȚEL [Palaeo-Christian Monument]

Subordonare: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Adresa: 827165, NICULIȚEL, com. NICULIȚEL, jud. Tulcea
Tel: 0745.769.874; Email:

relatiipublice@icemtl.ro
Web: http://icem.romclub.ro

Program: 8:00 - 16:00 (vara); 9:00 - 18:00
(iarna); luni: închis
Muzeul
adăpostește
o
bazilică
paleocreștină de la sfârșitul secolului al
IV-lea, situată deasupra unor morminte
martirice. Martirionul de la Niculițel este
un monument unic în Europa.
The museum houses a paleo-Christian
basilica from the end of the 4th century,
situated above several martyr tombs. The
martyrion at Niculițel is a unique
monument in Europe.

271

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

NISIPOREȘTI

Muzeul etnografic - NISIPOREȘTI [Ethnographic Museum]
Adresa: 617096, NISIPOREȘTI, com. BOTEȘTI, jud. Neamț
Web: www.neamt.ro
Înfiinţat chiar în şcoala din Nisiporeşti, din iniţiativa învăţătoarei Olga Gal, care a reuşit să adune şi să
pună în valoare peste 100 de piese. Printre acestea se regăsesc costume naţionale, maşinării folosite în
tehnologia prelucrării produselor cerealiere şi machete de case specifice zonei.
The museum was founded in the school of Nisiporeşti, by the initiative of school teacher Olga Gal, who
gathered over one hundred items: folk costumes, agricutural equipment, and house types from the area.

NOUL ROMÂN
Centrul Cultural Memorial "Dr. Gheorghe Telea-Bologa" - NOUL ROMÂN ["Dr.
Gheorghe Telea-Bologa" Memorial Cultural Centre]
Subordonare: Complexul Național Muzeal "ASTRA"
Adresa: nr. 153, 143986, NOUL ROMÂN, com. ARPAȘU DE JOS, jud. Sibiu
Tel: 0269/218.195; Fax: 0269/218.060; Email:
addamaryapopa@yahoo.com

Program: marți - vineri: 9:00 - 15:00;
sâmbătă - duminică: 9:00 - 17:00
Centrul cultural memorial se dorește a fi
un nucleu de interes socio-cultural pentru
o multitudine de manifestări și evenimente.
Acest Centru adăposteşte un muzeu
organizat în cinci încăperi, fiecare cu un
titlu specific: "Savoarea dialogului",
"Intimitatea icoanelor pe lemn", "Trecerea
de lut", "Sedimentarea gândului", "Icoane
și cărți".
The memorial cultural centre is meant to
be a social and cultural attraction due to its likeliness of gathering in numerous manifestations and
events. This centre shelters a museum comprises five rooms bearing specific titles: "A Taste for
Dialogue", "Privacy of Wooden Icons", "Clay Flow", "Thought Consolidation", "Icons and Books. Icon
Prints and Book Gestures".
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NUCET

Colecția muzeală a Mănăstirii Nucet - NUCET [Museum Collection of Nucet
Monastery]
Adresa: Aleea Mănăstirea nr. 72, 137335, NUCET, com. NUCET, jud. Dâmbovița
Tel: 0762.222.459
Web: www.dambovita.djc.ro
Program: 8:00 - 17:00
În cadrul complexului monahal a
fost ridicat un corp de chilii, în care
s-a amenajat muzeul. Colecția
conține obiecte de cult, pietre de
morminte, cruci de piatră,
documente etc.
The monastic complex comprises a
body of cells, where the museum
was organized. The collection
contains objects of worship, stone
tombs, stone crosses, documents,
etc.

O
OCLAND
Colecția muzeală sătească - OCLAND [Village Museum Collection]
Adresa: 537225, OCLAND, com. OCLAND, jud. Harghita
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

OCNA DE FIER

Colecția de Mineralogie Estetică a Fierului "Constantin Gruescu" - OCNA DE
FIER ["Constantin Gruescu" Mineralogy Collection]
Adresa: str. Principală nr. 113, 327290, OCNA DE FIER, jud. Caraș Severin
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Tel: 0255/ 527.822; Fax: 0255/
527.822
Program: 10:00 - 18:00; luni:
închis
Colecția particulară Gruescu
Constantin cuprinde câteva
sute de eșantioane de
mineralogie provenite din
bazinele miniere bănățene
Ocna de Fier, Dognecea,
Sasca
Montană-Ciclova
Montană, Armeniș-Teregova,
Moldova
Nouă,
Rusca
Montană-Rușchița din Munții
Apuseni,
Baia
Mare,
Călimani și din diferite zone de pe glob. Printre rarități: macla japoneză a cuarțului, macla coaxială cu
dublă sau triplă maclare, fier-oligistul de tipul trandafirilor de fier, granați grossulari și andradiți.
The private collection of Constantin Gruescu contains hundreds of valuable mineralogical samples from
the Banat mines of Ocna de Fier, Dognecea, Sasca Montană-Ciclova Montană, Armeniș-Teregova,
Moldova Nouă, Rusca Montana-Rușchița of the Apuseni Mountains, Baia Mare, Călimani and from
different areas of the world. The rare specimens include the Japanese quartz macle, the coaxial macle
with double or triple macling, the iron-oligyst of the iron rose type, grossular granates and andradites.

OCNIȚA

Punct muzeal OCNIȚA [Ocnița Museum]

Adresa: 137340, OCNIȚA, com. OCNIȚA, jud. Dâmbovița
Tel: 072.62.40.463
Program: la cerere
Acesta se află situat în spatele şcolii, în aceeaşi clădire cu biblioteca. Au fost strânse din sat obiecte de
uz gospodăresc, printre care şi un teasc de mari dimensiuni, dar şi numeroase piese de port. Acestea
sunt dispuse, ordonat, pe hol, în timp ce camera încearcă să redea odaia de altădată, cu mobilierul ei
specific. Alături de acestea, mai pot fi admirate: documente şi fotografii vechi şi o colecţie de monede.
This museum is situated behind the school, in the same building as the library. We collected from the
village household objects, including a large press, but also many costumes. They are arranged,
ordered, in the hall, while the room tries to display the room of yore, with its specific furniture. In addition
to these, one can admire: documents and old photos, and a coin collection.

ODOBEȘTI
Muzeul Viticol - ODOBEȘTI [Wine Growing Museum]

Adresa: Str. Libertății nr. 192, 625300, ODOBEȘTI, jud. Vrancea
Tel: 0237/675.347; 0237/675.700
Program: la cerere
Expune obiecte arheologice și etnografice, toate ilustrând tradiția viticolă locală.
The collection includes archaeology and ethnography items, illustrating the local tradition of wine
production.
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ODORHEIU SECUIESC

Muzeul "Haáz Rezsö" - ODORHEIU SECUIESC ["Haáz Rezsö" Museum]
Adresa: Str. Kossuth Lajos nr. 29, 535600, ODORHEIU SECUIESC, jud. Harghita
Tel: 0266/218.375; Email:
hrm@udv.topnet.ro

Program: 9:00 - 17:00; sâmbătă,
duminică: 9:00 - 13:00
Expune
material
arheologic,
numismatic, de istorie locală,
arhivistic, etnografic (textile, broderii,
dantele, obiecte din lemn, os,
ceramică - ulcioare, cahle), mobilier
pictat. Muzeul mai deține colecții de
artă contemporană, memorialistică,
științele naturii, precum și o
bibliotecă documentară.
The exhibits include archaeological
material, coins, local history items, archives; ethnography items: fabrics, embroidery, lace, wooden and
bone artefacts, pottery (jugs, jars), painted furniture. There is also a documentary library, works of
contemporary art, memorial objects, natural sciences items.

OGRADA
Casa Memorială "Ionel Perlea" - OGRADA ["Ionel Perlea" Memorial House]
Adresa: 927061, OGRADA, com. BUCU, jud. Ialomița
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Casa compozitorului și dirijorului Ionel Perlea (1900 - 1970) adăposteşte documente referitoare la istoria
muzicii: mobilier, instrumente muzicale, scrisori, discuri, publicații, partituri, fotografii (circa 800 piese).
The house of the composer and conductor Ionel Perlea (1900 - 1970), shelters documents on the
history of music: pieces of furniture, musical instruments, letters, records, publications, scores,
photographs (about 800 pieces).

OITUZ
Colecția de etnografie " Gheorghe Gr. Caităr"- OITUZ ["Gheorghe Gr. Caităr"
Ethnographic Collection]
Adresa: nr. 1343, 607365, OITUZ, com. OITUZ, jud. Bacău
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Tel: 0234/337.550
Program: 10:00 - 14:00
Colecția
cuprinde
textile
pentru
împodobirea locuinţei, piese de port
popular, broderii, inventar gospodăresc,
inventar de bucătărie, unelte agricole,
monede, medalii, fotografii și documente.
Collection of textiles for home decoration,
folk costumes, embroidery, stock, stock
kitchenware, traditional agricultural tools,
coins, medals, photos and documents.

OLTENIȚA
Muzeul Civilizației Gumelnița - OLTENIȚA [Gumelnița Civilisation Museum]
Adresa: Str. Argeșului nr. 101, 915400, OLTENIȚA, jud. Călărași
Tel: 0242/511.174; Fax: 0242/511.174;
Email: enod2009@yahoo.com
Web: /www.muzeu-oltenita.cimec.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Sunt expuse: materiale ale culturii
neolitice Gumelnița (unelte de
piatră și corn de cerb, ceramică,
figurine, vase antropomorfe și
zoomorfe, harpoane, topoare din
piatră, plastică), tezaure din
mileniul I p. Ch., tezaure de bijuterii
de la Colibași, Chirnogi.
The museum collections increased
considerably, rising to 15,500
objects. The exhibits include Gumelnița culture material from the Eneolithic period (stone and antler
tools, pottery, figurines, anthropomorphic and zoomorphic vessels, harpoons, stone axes, and fine arts),
treasures from the first millennium AD, and jewel treasures from Colibași, Chirnogi, and Iron Age
pottery.
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Muzeul de Artă al Municipiului Oltenița - OLTENIȚA [Art Museum of Oltenița
City]

Subordonare: Muzeul Civilizației Gumelnița
Adresa: Str. Argeșului nr. 2A, 915400, OLTENIȚA, jud. Călărași
Tel: 0242/511.174; Fax: 0242/511.174; Email: enod@yahoo.com
Program: 10:00 - 14:00; luni: închis
Artă plastică românească.
Romanian fine arts.

ONEȘTI
Colecția Fundației Naționale "Univers Călinescian"- ONEȘTI [“Calinescu's
Universe” Exhibition]
Adresa: Str. Belvedere nr. 1 sc. VI, parter, 601066, ONEȘTI, jud. Bacău
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Tel: 0234/321.010; Email:
cthciobanu@yahoo.com

Program: 11:00 - 13:00, 17:00 - 19:00
Expoziția a fost înființată în cadrul
Fundației și este dedicată ilustrului scriitor
și critic literar (1899 - 1965).
The exhibition dedicated to the famous
writer and historian of literature George
Călinescu (1899 - 1965) is opened at the
"George Călinescu" National Foundation.

Muzeul Municipal de Istorie - ONEȘTI [City History Museum]
Adresa: Bd. Republicii nr. 45 A, 601137, ONEȘTI, jud. Bacău
Tel: 0234/324.052; Email:
vasiliucioan@yahoo.com

Program: marți - vineri: 9:00 - 17:00;
sâmbătă - duminică: 9:00 - 13:00
Prezintă arheologie și istorie locală: unelte
din silex și corn de la Târgu Ocna,
materiale arheologice descoperite la
Borzești, Căbești, Gutinaș, Gura Văii,
Bogdănești, Viișoara, vestigii medievale de
la Târgu Trotuș, colecție numismatică,
colecție de obiecte eneolitice aparținând
culturii Cucuteni etc.
The exhibition presents archaeological and
local history items: silex and horn tools
from Târgu Ocna, objects uncovered at Borzești, Căbești, Viișoara, mediaeval vestiges from Târgu
Trotuș, coins collection, and Eneolithic Cucuteni culture items.
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ORADEA

Colecția muzeală a Episcopiei Ortodoxe - ORADEA [Oradea Orthodox
Bishopric Museum Collection]
Adresa: Str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 3, ORADEA, jud. Bihor
Tel: 0259/433.487; Fax: 0259/433.487

Adăpostește o colecție muzeală religioasă cuprinzând peste 500 de piese.
The collection of religious items consists of over 500 artefacts.

Colecția muzeală a Episcopiei Romano-Catolice Oradea - ORADEA [Oradea
Roman Catholic Museum Collection]
Adresa: Str. Stadionului nr. 2, ORADEA, jud. Bihor
Tel: 0259/138.487
Program: marți - sâmbătă: 9:00 - 16:00; luni: închis; duminică: închis în
timpul liturghiilor
Sunt expuse obiecte de artă decorativă, artă plastică și carte rară.
The exhibits include rare books, decorative art and fine arts items.

Grădina Zoologică - ORADEA [Zoological Garden]
Adresa: Str. Matei Basarab nr. 30, 410095, ORADEA, jud. Bihor
Tel: 0259/134.547
Program: 8:00 - 19:00 (vara); 9:00 - 16:00 (iarna)
Prezintă animale din fauna autohtonă și străină.
Animals from local and foreign fauna.

Muzeul de Istorie a Cetății Oradea - ORADEA [History Museum of Oradea
Citadel]
Adresa: ORADEA, jud. Bihor

Cetatea Oradei, a fost ridicată în secolul al XI-lea şi refăcută în formă hexagonală în secolul al XIV-lea,
cu turnuri de apărare, catedrală în stil gotic şi un palat episcopal. A fost asediată în repetate rânduri şi
refăcută, ultima dată în 1775 - 1777 când se definitivează ansamblul arhitectonic ce poate fi vizitat în
zilele noastre.
The citadel of Oradea, erected in the 11th century and rebuilt in hexagonal shape in the 14th century,
with a Gothic cathedral and Bishopric Palace. It was sieged and rebuilt several times, the last one from
the 1775 - 1777 giving the architectural style we can see today.
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Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I". Filială - ORADEA ["King
Ferdinand I" National Military Museum. Oradea Branch]
Adresa: Calea. Armatei Române nr. 24/A, 410087, ORADEA, jud. Bihor
Colecția deține obiecte de istorie militară;
arme, uniforme, medalii, documente, fotografii.
The collection includes military items:
weapons, uniforms, medals, documents, and
photos.

Muzeul Memorial "Ady Endre" - ORADEA ["Ady Endre" Memorial Museum]

Subordonare: Muzeul Țării Crișurilor
Adresa: Parcul Traian nr. 1, 410033, ORADEA, jud. Bihor
Tel: 0259/412.725; 0259/412.724; Fax: 0259/479.918; Email:
contact@mtariicrisurilor.ro
Web: www.mtariicrisurilor.ro

Program: marți, joi, sâmbătă, duminică: 10:00 - 15:00; miercuri,
vineri: 10:00 - 14:00, 16:00 - 18:00; luni: închis
Muzeul a fost înființat în fosta Cafenea Müller, frecventată de poetul
Ady Endre (1877 - 1919). Pe lângă manuscrise literare și scrisori,
există o bogată colecție de fotografii.
The museum was established in the former Müller Cafe, where the
poet Ady Endre (1877 - 1919) used to come. The collection includes
Ady Endre’ manuscripts and his numerous letters, and a rich photo
collections.

Muzeul Memorial "Aurel Lazăr" - ORADEA ["Aurel Lazăr" Memorial House]

Subordonare: Muzeul Țării Crișurilor
Adresa: str. Aurel Lazăr nr. 13, 410043, ORADEA, jud. Bihor

280

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Tel: 0259/421.724; 0259/421.725; Fax:
0259/479.918; Email:
contact@mtariicrisurilor.ro
Web: www.mtariicrisurilor.ro

Program: marți, joi, sâmbătă: 10.00
- 15.00; miercuri, vineri, duminică:
10.00 - 14.00; 16.00 - 18.00; luni:
închis
Casa patriotului bihorean dr. Aurel
Lazăr, conducător al mişcării
naţionale din zonă.
The house of dr. Aurel Lazăr, a
leader of the national movement in
Bihor.

Muzeul Memorial "Iosif Vulcan" - ORADEA ["Iosif Vulcan" Memorial Museum]

Subordonare: Muzeul Țării Crișurilor
Adresa: Str. Iosif Vulcan nr. 14, 410041, ORADEA, jud. Bihor
Tel: 0259/463.755; Fax: 0259/479.918; Email: contact@mtariicrisurilor.ro
Web: www.mtariicrisurilor.ro
Program: marți, joi, duminică: 10:00 - 15:00; miercuri, vineri, sâmbata: 10:00 - 14:00, 16:00 - 18:00; luni:
închis
Muzeul a fost înființat în casa în care a locuit Iosif Vulcan (1841 - 1907), publicist român, animator al
culturii, director fondator al revistei Familia, și cuprinde scrisori autografe ale colaboratorilor lui Iosif
Vulcan, fotocopii, lucrările dramatice ale lui Iosif Vulcan, materiale ilustrând viața culturală din
Transilvania, mobilier de epocă.
The museum was established in the house inhabited by Iosif Vulcan (1841 - 1907), a Romanian
publisher, promoter of culture, founding manager of the review "Familia". It presents letters autographed
by his collaborators, photocopies, his plays, materials illustrating the cultural life in Transylvania in the
19th century, period furniture.

Muzeul Țării Crișurilor - ORADEA [Criș Land Museum]

Adresa: B-dul Dacia nr. 1 - 3 (se mută în sediul din str. Armatei Române nr. 1/A, Oradea), 410464,
ORADEA, jud. Bihor
Tel: 0259/412.724; 0259/412.725; Fax:
0259/479.918; Email:
contact@mtariicrisurilor.ro
Web: www.mtariicrisurilor.ro

Program: închis temporar pentru
mutarea colecțiilor într-un alt sediu
Secția de Istorie prezintă piese de
arheologie datând din paleolitic
până în epoca modernă; colecția de
istorie: piese de argintărie central europeană din sec. XVI - XVII,
colecția
de
carte
veche
românească și străină (sec XVI XIX), colecția de ceasuri (sec. XVIII
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- XX); colecțiile memoriale Iosif Vulcan și Aurel Lazăr. Secția de artă prezintă: artă universală, artă
decorativă: porțelan german și piese de argint (sec. al XIX-lea), gravură italiană (sec. XVIII), artă
românească modernă. Secția de etnografie: ceramică țărănească produsă în centrele din: Crișana port
popular și textile din Crișana; colecția de mobilier și în primul rând cea de scaune cu spătar din zona
Beiușului; Secția Științele naturii prezintă colecții științifice diverse, dintre care cea de paleontologie și
zoologie cu piese de valoare națională, mondială, unicate.
The museum has departments of history, art, ethnography, natural sciences, and subordinated
memorial museums: "Iosif Vulcan" and "Ady Endre". Among collections: archaeology, Central European
silverware from the 16th - 17th centuries; Romanian and foreign rare books collection (16th - 17th
centuries); clocks and watches dating from the 18th centuries; the Iosif Vulcan and Aurel Lazăr
memorial collections, European art, Italian etchings (the 18th century), folk costumes and textiles from
Crișana; the furniture collection and first of all the collection of chairs from the Beiuș area, various
scientific collections, including the palaeontology and zoology ones with pieces of national, and world
value, some unique.

ORAȘU NOU

Muzeul Local - ORAȘU NOU [Local Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: str. Principală, 4472200, ORAȘU NOU, com. RAȘCA, jud. Satu Mare
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00
- 14:00 (iarna); luni: închis
Colecția cuprinde obiecte etnografice de
uz casnic și gospodăresc specifice etniei
maghiare din această zonă.
The collection includes ethnographic
objects, domestic and household objects
specific of the Hungarians in the region.

ORAVIȚA

Expoziția Permanentă de Istoria Farmaciei Montanistice Bănățene - ORAVIȚA
[History of Pharmacy of the Banat Mountain Area Exhibition]
Subordonare: Muzeul Banatului Montan
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Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, 325600, ORAVIȚA, jud. Caraș Severin
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
În clădirea actualei expoziții permanente a funcționat o veche farmacie (prima farmacie montanistică din
țară), care a aparținut familiei de farmaciști Knoblauch începând din 1796. Farmacia "la Vulturul Negru"
a păstrat mobilier, instrumentar farmaceutic, de la sfârșitul secolului al XVII-lea (1682) şi până la anii
1950, arhiva documentară şi biblioteca de carte veche "Francisc Klima - Ionel Bota".
The building housed an old pharmacy that belonged to a family of chemists, Knoblauch since 1796. The
exhibition is organized in two halls, and in the third one there is the library with rare books in the field of
pharmacy. Meanwhile, other exhibits include containers, artefacts and devices for preparing medication
and furniture from the17th to the 20th centuries.

Teatrul Vechi "Mihai Eminescu". Muzeul de Istoria Culturii Cărășene - ORAVIȚA
["Mihai Eminescu" Old Theatre. Museum of Caraș Cultural History]
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 18, 325600, ORAVIȚA, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/ 572.215
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Clădirea a aparținut celui mai vechi
teatru construit pe teritoriul actual al
României (1817). Din 1997 găzduiește
Muzeul de Istoria Culturii Cărăşene, cu
secţii de istorie, geografie istorică,
etnografie-folclor, arhiva documentară şi
Biblioteca "Sim Sam Moldovan - Ionel
Bota" (de carte şi presă veche), toate
aparținând colecției prof. dr. Ionel Bota.
The building belonged to the oldest
theatre on the territory of Romania
(1817). Since 1997 it hosts the Museum
of Caraș Cultural History with collections of history, historical geography, ethnography and folk art,
documentary archive and "Sim Sam Moldovan - Ionel Bota" library of rare books and periodicals, all
belonging to the private collection of dr. Ionel Bota.
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ORĂȘTIE

Muzeul de Etnografie și Artă Populară - ORĂȘTIE [Ethnography and Folk Art
Museum]

Subordonare: Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Adresa: Piața Aurel Vlaicu nr. 1, 335700, ORĂȘTIE, jud. Hunedoara
Tel: 0254/247.300; Fax: 0254/247.300
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
(vara); 10:00 - 18:00 (iarna); luni: închis
Prezintă obiecte de etnografie: unelte,
instalații, ceramică, îmbrăcăminte, icoane
pe lemn și sticlă, piese legate de diverse
obiceiuri, precum și unelte, tezaure
monetare, fotografii, albume, obiecte
diferite, toate vorbind de istoria ținuturilor
Munților Orăștiei.
There are on display history collections:
tools, hoards, photographs, albums,
different items related to the history of the
Orăștie Mountains region; ethnography:
tools, installations, pottery, clothes, wooden and glass icons etc.

ORLEA
Muzeul Sătesc - ORLEA [Village Museum]

Subordonare: Muzeul de Arheologie și Etnografie
Adresa: 237305, ORLEA, com. ORLEA, jud. Olt
Program: la cerere
Colecții de arheologie și istorie, etnografie și artă populară; piese arheologice rezultate din cercetările
așezării străvechi locuite din neolitic până în evul mediu, dar mai ales în epoca romană; geme și camee
romane; colecția de științele naturii cuprinde floră și faună locală.
Archaeology and history, ethnography and folk art collections, archaeological finds resulted from the
excavations in the ancient settlement inhabited from the Neolithic up to the Middle Ages, laying
emphasis on the Roman period, Roman gems and cameos; natural sciences collection comprising local
flora and fauna.

P
PALTIN

Colecția muzeală sătească - PALTIN [Village Museum Collection]
Adresa: 627240, PALTIN, com. PALTIN, jud. Vrancea
Tel: 0237/674.111
Program: 9:00 - 17:00
Sunt expuse mobilier, port popular, unelte și ustensile gospodărești.
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The exhibits include furniture, costumes, tools and household utensils.

PASĂREA
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Pasărea - PASĂREA [Pasărea
Orthodox Monastery Museum Collection]
Adresa: 77032, PASĂREA, com. BRĂNEȘTI, jud. Ilfov
Tel: 0217/931.258
Program: 8:00 - 19:00
Prezintă
colecții
de:
artă
religioasă, covoare, țesături și o
parte din lucrările sculptorului
Gheorghe D. Anghel (1904 1966).
Religious art; carpets; fabrics and
part of sculptor Gheorghe D.
Anghel's works (1904 - 1966).

PÂRSCOV
Casa Memorială "Vasile Voiculescu" - PÂRSCOV ["Vasile Voiculescu"
Memorial House]
Subordonare: Muzeul Județean Buzău
Adresa: 127450, PÂRSCOV, com. PÂRSCOV, jud. Buzău
Program: 9:00 - 16:00
Documentele, facsimilele de scrisori,
fotografiile, cărțile, icoanele pe lemn și pe
sticlă, mobilierul reconstituie atmosfera și
etape ale vieții și creației scriitorului Vasile
Voiculescu (1884 - 1963).
Documents, letters, photographs, books,
wood and glass icons, furniture recreating
the atmosphere and various stages of the
life and work of the writer Vasile
Voiculescu (1884 - 1963).

PERCHIU
Expoziția Foto-documentară "Vasile Pârvan" - PERCHIU ["Vasile Pârvan"
Documentary Exhibition]

Adresa: 607256, PERCHIU, com. HURUIEȘTI, jud. Bacău
Program: 8:00 - 12:30
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Fotografii, copii de documente privind viața și activitatea marelui istoric și arheolog Vasile Pârvan (1882
- 1927).
Collection of photographs, copies of documents concerning the life and activity of the great historian
and archaeologist Vasile Pârvan (1882 - 1927).

PERIȘ
Palatul Scroviștea - PERIȘ [Scroviștea Palace]
Adresa: 77150, PERIȘ, com. PERIȘ, jud. Ilfov
Artă plastică și decorativă.
Fine and decorative arts collections.

PETREȘTI, jud. SATU MARE
Muzeul Șvăbesc - PETREȘTI [Swabian Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: nr. 405, 447240, PETREȘTI, com. PETREȘTI, jud. Satu Mare
Web: http://museum.ici.ro
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă:
10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00;
sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
Gospodăria formată din casă, șură
și acareturi (1881) prezintă
ambianța
specifică
locuinței
șvăbești, oferită de prezența
mobilierului tradițional, precum și
de elemente decorative. De
asemenea sunt prezente obiecte
utilizate în industria casnică textilă:
meliță, pieptene pentru fuioare,
furci de tors, vârtelnițe, război de
țesut. Bucătăria cuprinde obiecte de uz casnic ca: blidare, ceramică utilitară, străchini etc. În șură sunt
amplasate uneltele gospodărești necesare, în general, agriculturii: căruță, semănătoare, vânturătoare,
teasc pentru struguri, furci, coase.
The farm house - museum (1881) consists of house, shed and dependencies proving the main trade of
the Swabian people: agriculture. The specific atmosphere of the Swabian home is provided by
traditional furniture and decorative elements. At the same time objects used in the textile domestic
industry are displayed: brake, combs for bundles, pitchforks, reels, and weaving loom. The kitchen
contains household artefacts: dish shelves, pottery, bowls etc. In the shed there are the household tools
generally used in agriculture: cart, sewer, winnowing machine, wine press, pitchforks, and scythes.

PETREȘTI, jud. VRANCEA
Muzeul Vrancei. Secția de Arhitectură și Tehnică Populară "Crângul Petrești" PETREȘTI [Museum of Vrancea. "Crângul Petrești" Folk Architecture and
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Techniques Department]

Subordonare: Muzeul Vrancei
Adresa: Crângul Petrești, 627401, PETREȘTI, com. VÂNĂTORI, jud. Vrancea
Tel: 0237/212.130
Program: 9:00 - 17:00; luni:
închis
Rezervație
de
arhitectură
populară, expune în aer liber
construcții tradiționale de lemn
din sec. XVIII- XIX din satele
vrâncene, mori de apă de pe
Valea
Milcovului,
ateliere
meșteșugărești, un han din
Odobești, o școală sătească.
Prin structura sa a fost gândită
ca un sat din Vrancea, cu tot
tipicul său. Amplasată în cadrul
natural al pădurii Petrești,
cuprinde 73 de construcții autentice, grupate în 32 de complexe, cu peste 6.000 de obiecte diferite.
The folk architecture reservation presents in open air traditional wooden constructions from the 18th and
19th centuries from Vrancea villages, water mills from Milcov Valley, rural workshops, an inn from
Odobești, a village school. Its structure was designed as a Vrancea village with all its characteristics.
The open air department of the Vrancea Museum Complex is located in the natural environment of the
Petrești forest and comprises 73 authentic constructions grouped into 32 complexes with over 6,000
different artefacts.

PETROȘANI
Muzeul Mineritului - PETROȘANI [Mining Museum]
Adresa: Str. N. Bălcescu nr. 2, 332025, PETROȘANI, jud. Hunedoara
Tel: 0254/541.744; Fax: 0254/545.903
Program: 9:00 - 16:00; luni: închis
Sunt prezentate piese care atestă istoria mineritului în Valea Jiului: documente originale, fotocopii,
schițe, aparate, utilaje miniere, insigne, obiecte specifice vieții din regiune.
The exhibits include pieces illustrating the history of mining in Jiu Valley: original documents,
photocopies, sketches, equipment, mining outfit, badges, items specific of life in the region.
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PIATRA OLT

Muzeul Județean Olt. Secția de Arheologie și Istorie - PIATRA OLT [Olt County
Museum. Archaeology and History Department]
Subordonare: Muzeul Județean Olt
Adresa: în incinta Școlii vechi, 235500, PIATRA OLT, jud. Olt
Web: www.mjolt.ro
Sunt prezentate în două săli obiecte din:
ceramică, metal, os, rezultate în urma
campaniilor arheologice din castru și
așezarea civilă Acidava (Enoșești PiatraOlt). O a treia sală este rezervată
prezentării istoriei locale, cu accent pe
marcarea importanței nodului de cale
ferată de la Piatra-Olt, prin documente,
obiecte care au aparținut ceferiștilor.
Two halls present pottery, metal and bone
artefacts resulted from the excavations in
the camp and the civil settlement of
Acidava (Enoșești Piatra-Olt). The third hall is dedicated to the local history; the emphasis is laid upon
the importance of the railway node at Piatra-Olt by presenting documents, items that belonged to the
Romanian Railway Company employees.

PIATRA-NEAMȚ
Complexul Muzeal Județean Neamț - PIATRA - NEAMȚ [Neamț County Museum
Complex]
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 10, 610029, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/217.496; 0233/218.108;
Fax: 0233/217.496; Email:
muzeupn@yahoo.com;
office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Program: luni - joi: 7:30 - 16:00;
vineri: 7:30 - 14:00 (iarna)
Înfiinţată în anul 1978, această
instituţie are în componenţa sa 15
muzee distincte, cu un patrimoniu
de
peste
300.000
piese
(arheologie,
istorie,
artă,
memorialistică, etnografie, ştiinţe
naturale). Deţine cea mai
importantă colecţie arheologică
aparţinând culturii eneolitice Cucuteni (mil. IV - III î.H.). Sunt expuse, între altele, piesele "Hora de la
Frumușica", "Gânditorul de la Târpești"; vas cu colonete, descoperit la Izvoare; tezaurul de vase din aur
de la Rădeni, tezaurul de vase din argint de la Muscelul de Sus, județul Iași.
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Founded in 1978, this institution includes 15 museums with more than 300,000 items (archaeology,
history, arts, ethnography and natural sciences). The exhibits include, among others, the richest
collection of Eneolithic Cucuteni culture, such as: the "Hora" of Frumușica, the "Thinker" of Târpești, a
vessel with colonettes discovered at Izvoare, the gold vessels treasure of Rădeni, the silver vessels
treasure of Muscelul de Sus, the county of Jassy.

Expoziția "Curtea Domnească" - PIATRA - NEAMȚ [Princely Court Exhibition]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 4, 610101, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Email: muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro
Documente despre istoria Curţii Domneşti, prima data menţiontă la
1491.
Documents regarding the Princely Court, first mentioned in 1491.
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Galeria de Artă "Lascăr Vorel" - PIATRA - NEAMȚ ["Lascăr Vorel" Art Gallery]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 15, 610101, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/212.015; Email:
muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Expoziții ale artiștilor contemporani.
Exhibitions of contemporary artists.
The Gallery was opened in 1993. It houses
exhibitions of contemporary artists.

Muzeul de Artă - PIATRA - NEAMȚ [Art Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Piața Libertății nr. 1, 610100, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/216.808; Email:
muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 16:00 (iarna); luni: închis
Deţine bogate colecţii de pictură, grafică,
sculptură şi tapiserie, semnate de artişti
români renumiţi: : Aurel Băeșu, Corneliu
Baba, N.Tonitza, C. D. Stati, Gh. Petrașcu,
Henry Catargi, Fr. Șirato, Șt. Popescu,
grafică, tapiserii de Aurelia Ghiață,
sculptură de Ion Jalea, Ion Irimescu, M.
Petrașcu.
The visitors can see paintings by Șt.
Popescu, Gh. Petrașcu, Fr. Șirato, N. Tonitza, I. Țuculescu, Corneliu Baba and sculptures of Ion Jalea
and Ion Irimescu.
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Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni - PIATRA-NEAMȚ [Cucuteni Eneolithic Art
Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: str. Ștefan cel Mare nr. 3, 610109, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/226.471; Fax: 0233/226.471; Email:
muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com

Program: 9.00 - 17.00 (aprilie-septembrie), 10.00 18.00 (octombrie-martie)
Muzeul expune circa 800 de piese excepţionale
ilustrând cultura Cucuteni. A fost deschis în 2005.
There are about 800 exhibits illustrating the
exceptional art of the Cucuteni Culture. It was
opened in 2005.

Muzeul de Etnografie - PIATRA - NEAMȚ [Ethnographic Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Piața Libertății nr. 1, 610100, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 233/216.808; Email:
muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 18:00 (iarna); luni: închis
Înfăţişează aspecte ale locuinţei ţărăneşti
tradiţionale de pe Valea Bistriţei, costumul
popular românesc din zonă, principalele
meşteşuguri din regiunea subcarpatică a
Moldovei (prelucrarea lemnului, ţesutul,
cojocăritul etc.).
The exhibits include ethnography and folk
art items (textiles, pottery, furniture)
illustrating trades, customs, costumes,
traditional wooden architecture from the Neamț area.
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Muzeul de Științe Naturale - PIATRA - NEAMȚ [Natural Sciences Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Petru Rareș nr. 26, 610119, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/224.211; 0733.981.796; Email:

muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 16:00 (iarna); luni: închis
Expoziţia de bază este concepută sub
forma unei prezentări monografice
complexe a teritoriului judeţului Neamţ,
sub aspect geologic, paleontologic,
floristic, faunistic şi ecologic. Colecţiile
ştiinţifice ale muzeului (de mineralogiepetrografie,
paleontologie,
botanică,
zoologie) cuprind peste 50.000 de obiecte.
The permanent exhibition consists of a
complex monographic presentation of the geology, palaeontology, flora, fauna and ecology of the
Neamț county territory. The exhibition includes mineralogical and petrographic exhibits, dioramas and
biogroups, presenting representative ecosystems of the Neamț county, with many flora and fauna
rarities. The scientific collections of the museum (mineralogy-petrography, palaeontology, botany,
zoology) include about 50,000 items.

Muzeul Memorial "Calistrat Hogaș" - PIATRA - NEAMȚ ["Calistrat Hogaș"
Memorial Museum]
Adresa: Str. Calistrat Hogaș nr. 1, 610004, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
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Tel: 0233/ 225.997; Email:

muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 18:00 (iarna)
Monument de arhitectură de la circa 1880,
clădirea a fost locuința scriitorului Calistrat
Hogaș (1848 - 1917) și a familiei sale.
Prezintă mobilier autentic, obiecte de artă,
vestimentație, tapiserii, covoare, carpete,
piese de uz personal și de birou, obiecte
personale, manuscrise, ediții antume,
fotografii originale, documente, cărți,
obiecte de cult aparținând familiei, piese
ce se constituie în mărturii ale drumețiilor
sale prin munții Neamțului: pelerină, pistol. De asemenea pot fi văzute un birou, cărți de vizită și albume
originale.
A monument of architecture from 1880, the building was the home of the writer Calistrat Hogaș (1848 1917) and his family. The exhibits include original furniture, works of art, clothes, carpets, rugs, personal
belongings, manuscripts, books, original photographs, documents, religious objects of the family, items
from the writer’s trips into the Neamț Mountains: a cloak, a pistol. There are also a desk, calling cards,
and original albums.

Parcul Zoologic - PIATRA-NEAMȚ [Zoological Park]

Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 36, 610101, PIATRA-NEAMȚ, jud. Neamț
Program: 8:00 - 20:00
Animale din fauna actuală a României.
Animals from the Romanian fauna.
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PIETROȘIȚA

Muzeul Sătesc - PIETROȘIȚA [Village Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Joseni, 137360, PIETROȘIȚA, com. PIETROȘIȚA, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877; Fax: 0245/612.877; Email:
contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul deține produse ale artei populare
locale: ștergare, scoarțe, piese de port.
Remarcabile sunt covoarele, Pietroșița
fiind un important centru specializat.
The local carpets of Pietroșița are of
special value.

PITEȘTI
Grădina Zoologică - PITEȘTI [Zoological Garden]
Adresa: Pădurea Trivale, PITEȘTI, jud. Argeș
Animale din fauna autohtonă și străină.
Pădurea Trivale este monument al naturii.
Animals from local and foreign fauna.
Trivale Forest was declared a monument
of nature.
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Galeria de Artă - PITEȘTI [Art Gallery]

Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: B-dul Republicii nr. 33, 110062, PITEȘTI, jud. Argeș
Tel: 0348.401.374; 0348.401.375
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Artă românească modernă: picturi de Th. Aman, N. Grigorescu, Sava Henția, Al. Steriadi, C. Ressu, D.
Ghiață, I. Țuculescu, H. Catargi, V. Popescu, Șt. Popescu, Șt. Luchian; sculptură: donația Gh. IliescuCălinești.
The exhibition presents paintings by Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Sava Henția, Alexandru
Steriadi, Camil Ressu, Dimitrie Ghiață, Ion Țuculescu, Henri Catargi, Vasile Popescu, Ștefan Popescu,
Ștefan Luchian and sculpture (the donation of Gheorghe Iliescu-Călinești).

Galeria de Artă Naivă - PITEȘTI [Naive Art Gallery]

Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: Str. Armand Călinescu nr. 44 (corpul C), 11061, PITEȘTI, jud. Argeș
Tel: 0248/220.254
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Lucrări de pictură, sculptură și
grafică naivă, semnate de maeștri
consacrați ai genului.
Naive
paintings,
sculpture,
graphics signed by well known
artists of the genre are on display.

Muzeul Județean Argeș - PITEȘTI [Argeș County Museum]
Adresa: Str. Armand Călinescu nr. 44, 110047, PITEȘTI, jud. Argeș
Tel: 0248/212.561; Fax: 0248/212.561;
Email: muzeuarges@yahoo.com
Web: www.muzeul-judetean-arges.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Arheologie: colecții preistorice,
tezaure din epoca romană de la
Rociu și Bălănești, descoperiri
medievale; istorie; artă modernă și
contemporană (picturi sec. XIX XX și grafică locală); științele naturii
(ecologie și protecția mediului,
diorame).
Permanent exhibitions on ecology
and environment protection, history
and archaeology (Roman hoards discovered at Rociu and Bălănești), modern and contemporary fine
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arts (paintings and local graphics from the 19th - 20th century).

Muzeul Sportului Argeșean - PITEȘTI [Museum of Sport in the Argeș County]

Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: Str. Armand Călinescu, nr. 44 (Sediul Central - Corpul B, Intrarea din Bulevardul Eroilor),
110047, PITEȘTI, jud. Argeș
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Diverse obiecte care au aparținut unor sportivi argeșeni care au avut cel puțin un titlu de campion
național sau care au practicat sport la diverse cluburi din județul Argeș.
Various objects belonging to famous sport people from Argeş county which either had national
champion titles or were active in sports clubs from this county.

Planetariul - PITEȘTI [Planetarium]

Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: Str. Armand Călinescu nr. 44, corp C, 110047, PITEȘTI, jud. Argeș
Tel: 0348.401.375; 0348.401.374
Web: www.muzeul-judetean-arges.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Planetariul din Piteşti, produs de
firma franceză RSA Cosmos, al
doilea mare constructor european
de planetarii, este de tip în Space
Systems (ISS) 2C HD, are un
ecran cu diametru de șapte metri și
oferă vizionarea unor proiecții de
planetariu, de cinematografie
panoramică și simultană, precum și
de expoziții virtuale de înaltă
definiție.
The Planetarium of Piteşti, made by the French company RSA Cosmos, the second largest European
planetaria producer, is of the Space Systems (ISS) 2C HD type, with a seven metres wide screen which
offers shows of planetarium projections, panoramic and simultaneous cinematography as well as high
definition virtual exhibitions.

PLĂIEȘII DE JOS

Colecția muzeală sătească - PLĂIEȘII DE JOS [Village Museum Collection]
Adresa: 537235, PLĂIEȘII DE JOS, com. PLĂIEȘII DE JOS, jud. Harghita
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

PLOIEȘTI
Muzeul Județean de Artă Prahova "Ion Ionescu-Quintus"- PLOIEȘTI ["Ion
Ionescu-Quintus" Prahova County Art Museum]
Adresa: B-dul Independenței nr. 1, 100028, PLOIEȘTI, jud. Prahova
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Tel: 0244/511.375; 0244/522.264; Fax:
0244/511.375; Email: office@artmuseum.ro
Web: www.artmuseum.ro/
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Artă plastică românească: pictură - secol
XIX, Anton Chladek, Sava Henția, Mișu
Popp, Gheorghe Tattarescu, Theodor
Aman,
Ioan
Andreescu,
Nicolae
Grigorescu; secolul XX - Luchian, Pallady,
Petrașcu, Țuculescu; sculptură - Fr. Stork,
Han, Jalea; grafică - Steriady, Șt.
Popescu; artiști locali.
The museum holds valuable works of
Romanian fine arts: paintings from the
19th century (Anton Chladek, Sava Henția, Mișu Popp, Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Ioan
Andreescu, Nicolae Grigorescu), and from the 20th century (Ștefan Luchian, Theodor Pallady,
Gheorghe Petrașcu, Ion Țuculescu); sculptures (Frederic Storck, Oscar Han, Ion Jalea); graphics
(Alexandru Steriadi, Ștefan Popescu) and works of local artists.

Muzeul "Casa de târgoveț din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea" (Hagi Prodan) PLOIEȘTI ["Hagi Prodan" Urban House Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. Democrației nr. 2, 100558, PLOIEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/529.439; Fax: 0244/529.437; Email:
histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Casa de târgoveț din sec. XVIII - XIX, cu
interior oriental.
Typical urban house from the 18th - 19th
centuries with Oriental style interior.
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Muzeul "Ion Luca Caragiale" - PLOIEȘTI ["Ion Luca Caragiale" Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. Kutuzov nr. 1, 100022, PLOIEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/525.394; Email:

histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Prezintă fotografii de familie, scrisori,
autografe, ziare și reviste conduse de
Caragiale, volume antume și postume,
afișe, programe de teatru din țară și
străinătate, fotografii de actori care au
jucat în piesele sale, mobilier, cărți și
obiecte care au aparținut scriitorului.
The themes of the exhibition “Caragiale The Man and His Age” illustrates the main
moments in the life and creation of the
writer, given the present Caragiale researches.

Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" - PLOIEȘTI ["Nicolae Simache" Clock
Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. Nicolae Simache nr. 1, 100032, PLOIEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/542.861; Email: muzeulceasului@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro; www.cimec.ro/a_muzee.htm/
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Prezintă o valoroasă colecție de ceasuri (peste 4.000 de
piese): cadran solar, primul ceas de buzunar, ceasuri cu apă
și nisiparnițe, piese realizate de mari ceasornicari londonezi
și parizieni (George Prior, Eduard Prior, Courvoisier, secolul
al XVII-lea), ceasuri monumentale de masă, ceasuri cu
mecanisme muzicale, ceasuri realizate la Sighișoara, Sibiu,
Brașov, Făgăraș în sec. XVIII - XIX; ceasuri decorative: de
perete, de postament, cu carcase realizate în stilurile artistice
din sec. XVIII - XIX sau în stil popular; ceasuri de buzunar și
ceasuri brățară; mecanisme pentru ceasuri de turn.
It presents a rich collection of clocks (over 4,000 heritage
pieces); a sundial, the first pocket watch, water and sand clocks, items made by great London and Paris
clock makers (George Prior, Eduard Prior, Courvoisier, 17th century), monumental table clocks, musical
mechanism clocks made at Sighișoara, Sibiu, Brașov, Făgăraș in the 18th - 19th centuries; all kinds of
decorative clocks made in the artistic styles of the 18th - 19th centuries or in folk style; pocket and
bracelet watches; tower clock mechanisms.
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Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - PLOIEȘTI [Prahova County
Museum of History and Archaeology]
Adresa: Str. Toma Caragiu nr. 10, 100042, PLOIEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/514.437; 0244/522.656; 0244/521.247;
Fax: 0244/514.437; 0244/522.656; Email:
histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția permanentă ilustrează descoperirile
arheologice din județul Prahova - rezervaţiile
arheologice Târgșoru Vechi și Budureasca,
începuturile orașului Ploiești, evenimentele de
la mijlocul secolului al XIX-lea (Revoluția de la
1848) și ecoul lor în Prahova, cabinetele de
numismatică și medalistică, aspecte ale vieții
culturale prahovene antebelice. În primele
patru săli sunt prezentate rezultatele
cercetărilor arheologice de pe șantierele din
județ. A cincea sală este dedicată epocii lui Mihai Viteazul - fondatorul orașului. La etaj se află
cabinetele de numismatică și medalistică, sala ”Filatelie și cartofilie”, expozițiile ”Ioan Bassarabescu”,
”1848 - 1859” și ”Prahova Interbelică”. Sala Auditorium și sala ”Sport 2” sunt alocate expozițiilor
temporare și activităților cultural-educative.
The permanent exhibition illustrates the archaeological finds from the Prahova county – Târgșoru Vechi
and Budureasca archaeological reserves, the beginnings of the Ploiești city, events from the middle of
the 19th century (the Revolution of 1848) and their echo in Prahova county, the coin and medal rooms,
aspects of the Prahova cultural life before the war. The first four halls presents the finds from the
archaeological excavations in various sites. The fifth one is dedicated to the period of Michael the
Brave, the founder of the city. Other two rooms host temporary exhibitions and other cultural events.
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Muzeul Memorial "Nichita Stănescu" - PLOIEȘTI ["Nichita Stănescu" Memorial
Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. Nichita Stănescu nr. 1, 100179, PLOIEȘTI, jud. Prahova

Tel: 0344-100768; Email: muzeul.nichitastanescu@yahoo.uk
Web: www.histmuseumph.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul prezintă casa natală a lui Nichita Stănescu (1933 - 1983), în
care a trăit anii copilăriei și adolescenței, când s-a format ca om și
poet.
Exhibition presenting the "Nichita phenomenon" in the same space the
poet was born and lived throughout his childhood and adolescence.

Muzeul Memorial "Paul Constantinescu" - PLOIEȘTI ["Paul Constantinescu"
Memorial Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 15, 100550, PLOIEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/522.914; Fax: 0244/522.914; Email:
histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Colecţia cuprinde partituri, discuri, obiecte
personale ale compozitorului Paul
Constantinescu.
The permanent museum exhibition
presents some original documents on the
life and activity of the famous musician,
grouped in the seven departments,
symphony music, opera music, vocalsymphony music, chamber music, choral
music, piano and vocal music, and music
for films.
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Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova - PLOIEȘTI [Prahova County
Natural Sciences Museum]
Adresa: Str. Erou Călin Cătălin nr. 1, 100066, PLOIEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/597.896; 0244/524.221; Fax:
0244/511.970; Email: office@muzbioph.ro
Web: www.muzbioph.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Prezintă colecții de plante superioare,
moluște,
fluturi
exotici.
Expoziția
permanentă Muzeul Omului reunește cele
mai importante aspecte ale existenței
umane (antropogeneza - antropologie,
rasele umane, subrasele, anatomie,
fiziologie, genetica umană, ecologie,
demografie, ocrotirea naturii, creativitate
umană, precum și ecosisteme antropice
din România).
The permanent exhibition named "Man's Museum" reveals the most important aspects of human
existence (anthropogenesis - anthropology, human races, sub races, anatomy, physiology, human
genetics, ecology, demography, nature protection, human creativity, as well as anthropic ecosystems in
Romania). The collection contains 60 aquarium vessels with about 50 exotic fish species, an exhibition
of exotic and singing birds.
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Muzeul Național al Petrolului - PLOIEȘTI [National Museum of Oil]
Adresa: Str. Dr. Bagdasar nr. 8, 100575, PLOIEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/597.585; Fax: 0244/519.542; Email: muzeu.petrol@petrom.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Istoria petrolului la noi în țară și aspecte legate de geologia
zăcămintelor și de petrochimie: unelte și lămpi de miner din secolul
al XIX-lea; felinare cu petrol din București - primul oraș din lume
luminat cu petrol în 1859; utilaje de foraj din lemn sau metalice din
secolul al XIX-lea; utilaje de foraj rotativ; machete de distilerii și
rafinării (prima distilerie românească, din 1859, de la Ploiești, a lui
Teodor Mehedințeanu); panouri exemplificând sistemul de
solventare selectivă cu dioxid de sulf inventat de Lazăr Edeleanu și
aplicat în întreaga lume; istoricul fabricării parafinei, uleiului,
benzinelor; hărți geologice, mostre mineralogice, produse finite din
petrochimie, diplome, medalii, fotografii.
The museum presents items illustrating oil history in this country
and aspects relating to ore geology and petrochemistry: mining tools and lamps from the 19th century;
oil lamps from Bucharest - the first city in the world lighted by oil in 1859; wood or metal drilling
equipment from the 19th century; rotating drilling equipment; distillery and refinery models (the first
Romanian distillery at Ploiești, from 1859, belonged to Teodor Mehedințeanu) boards illustrating the
SO2 system invented by Lazăr Edeleanu and applied all over the world history of oil, gas manufacturing;
geological maps, mineralogical samples, petrochemical products; diplomas, photographs.

POIANA ILVEI
Punct muzeal - POIANA ILVEI [Museum of Poiana Ilvei]

Adresa: nr. 338, 427147, POIANA ILVEI, com. POIANA ILVEI, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0263/375.557
Program: la cerere
Deține colecții de etnografie și
numismatică (circa 1.000 de
piese). Spațiul expozițional
este format din trei încăperi.
Acest punct muzeal a fost
fondat de Anchim Ureche și
Niculai Ioan Virgil Ureche.
It
has
collections
of
ethnography and numismatics
(about
1,000
pieces).
Exhibition space consists of
three rooms.
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POIANA SĂRATĂ
Muzeul Etnografic - POIANA SĂRATĂ [Ethnographic Museum]

Adresa: Șoseaua Principală nr. 226, 607371, POIANA SĂRATĂ, com. OITUZ, jud. Bacău
Tel: 0234/337.759
Sunt expuse obiecte care ilustrează
aspecte de etnografie locală și artă
populară.
You can see ethnographic and folk art
exhibits.

POIANA SIBIULUI

Muzeu Etnografic - POIANA SIBIULUI [Ethnographic Museum]

Adresa: Str. Vadu nr. 412, 557180, POIANA SIBIULUI, com. POIANA SIBIULUI, jud. Sibiu
Tel: 0269/531.101
Program: 9:00 - 12:00
Sunt expuse unelte de păstorit, țesături, icoane pe sticlă, mobilier sătesc.
The exhibits include shepherd's tools, fabrics, glass icons, village furniture.
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POLOVRAGI

Colecția muzeală a Mănăstirii Polovragi - POLOVRAGI [Polovragi Monastery
Museum Collection]
Adresa: 217365, POLOVRAGI, com. POLOVRAGI, jud. Gorj
Tel: 0253/476.196
Program: 9:00 - 17:00
Colecția cuprinde obiecte de artă
religioasă - icoane pe lemn, icoane
pe sticlă (sec. XVII - XIX), piese de
uz liturgic (chivot, cădelnițe, disc,
acoperământ pentru vase etc.), carte
veche (Pravila lui Matei Basarab 1652, Evanghelia lui Șerban
Cantacuzino - 1682, Penticostar 1743, Evanghelie cu ferecătură de
argint - 1793, Octoih de la Constantin
Brâncoveanu - 1712, Manuscris
psaltic - Simonah Gherontie Zugravul
- 1832) şi veșminte.
The exhibits include wooden icons, glass icons, religious manuscripts, rare books, religious art items
(shrine, candelas, disk, vessel cover etc.), rare books (the Code of Laws of Matei Basarab - 1652, the
Bible of Șerban Cantacuzino - 1682, the Pentecostal - 1743, the Bible with silver binds - 1793, Octoih
from C. Brancovan - 1712, Psalm Manuscript by Simonah Gherontie the House Painter - 1832), and
clothes.

Peștera Polovragi - POLOVRAGI [Polovragi Cave]

Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: 217365, POLOVRAGI, com. POLOVRAGI, jud. Gorj

Web: www.muzeulgorjului.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Monument al naturii. Urmele arheologice descoperite aparțin epocilor: neolitic, eneolitic, La Tène dacic.
A monument of nature. The archaeological traces uncovered belong to the Neolithic, Eneolithic, and
Dacian La Tène ages.

POSADA

Muzeul Cinegetic al Carpaților - POSADA [Hunting Museum of the Carpathian
Mountains]
Adresa: str. Posada nr. 11, 105700, POSADA, com. COMARNIC, jud. Prahova
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Tel: 0244/310.981; Fax: 0244/392.188
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
(vara); miercuri - duminică: 9:00 - 17:00
(iarna)
Cuprinde numeroase exponate premiate la
expozițiile naționale și internaționale,
trofee de vânătoare de record mondial și
animale naturalizate.
It comprises many collections that won
awards at national and international
exhibitions, world record hunting trophies,
and naturalised animals.

POȘTA
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Celic-Dere - POȘTA [Celic-Dere
Orthodox Monastery Museum Collection]

Adresa: 827077, POȘTA, com. FRECĂȚEI, jud. Tulcea
Tel: 0721.278.417
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Mănăstirea adăpostește și un muzeu cu peste 20 de volume de carte veche, două veșminte, șapte
icoane și tablouri, o tâmplă etc.
The monastery shelters also a museum comprising over 20 rare books, two garbs, seven icons and
pictures, a temple, and other church objects.

POTLOGI

Ansamblul Palatului Brâncovenesc - POTLOGI [Brancovan Palace Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: 137370, POTLOGI, jud. Dâmbovița

Tel: 0245/612.877; Fax: 0245/612.877; Email: contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzeedambovitene.ro

Program: închis
pentru restaurare
Palatul în stil
brâncovenesc a
fost construit de
Constantin
Brâncoveanu
între 1698 - 1699.
The Palace in
Brancovan style
was erected by
the
Prince
Constantine Brancovan between 1698 and 1699.
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PRAID

Colecția muzeală sătească - PRAID [Village Museum Collection]
Adresa: 537240, PRAID, com. PRAID, jud. Harghita
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

PRĂJEȘTI
Complexul Muzeal "Paul Țarălungă" - PRĂJEȘTI ["Paul Țarălungă" Museum
Complex]
Adresa: nr. 96, 607639, PRĂJEȘTI, com. PRĂJEȘTI, jud. Bacău

Tel: 0234/222.240
Program: luni-vineri: 8:00 16:00; sâmbătă și duminică la
cerere
Complexul muzeal cuprinde un
muzeu cu profil de etnografie și
istorie locală, precum și o
grădină botanică.
The
museum
exhibition
illustrates local ethnography and
history, and a botanical garden.

PUCHENI
Punct Muzeal - PUCHENI [Village Museum]

Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 137380, PUCHENI, com. PUCHENI, jud. Dâmbovița
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

306

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

PUCIOASA

Muzeul de Etnografie - PUCIOASA [Ethnography Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Str. Primăverii nr. 1, 135400, PUCIOASA, jud. Dâmbovița
Email: contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Prezintă mobilier variat, textile pentru
interior și pentru ocazii, lemn, ceramică,
piese de costum specifice zonei.
Various pieces of furniture, interior and
festive textiles, wood artefacts, pottery,
and costumes specific of the area.

PUTNA

Colecția muzeală a Mănăstirii Putna - PUTNA [Putna Monastery Museum
Collection]
Adresa: 727455, PUTNA, com. PUTNA, jud. Suceava
Tel: 0230/414.055; 0230/414.119
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna)
Prezintă țesături decorative importate din
Italia; broderii; manuscrise miniate
ferecate în metal prețios; sculpturi în lemn;
pietre de mormânt dăltuite în piatră, aflate
în biserică. În mănăstire există o valoroasă
bibliotecă.
The collection presents decorative fabrics
imported from Italy; embroideries;
manuscripts bound in precious metal
covers; wooden sculptures; tombstones found in the church. The monastery has a valuable library.

307

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

R

RACOVA

Casa Memorială "Ion Borcea" - RACOVA ["Ion Borcea" Memorial Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea"
Adresa: 607475, RACOVA, com. RACOVA, jud. Bacău
Tel: 0234/512.006; Fax: 0234/512.006; Email:
muzstnabc@yahoo.com

Program: 8:00 - 16:00; luni: închis
Sunt expuse mobilier de epocă, fotocopii,
documente, cărți amintind de activitatea de
cercetare a naturalistului Ion Borcea (1879
- 1936), de studiile sale asupra peștilor și
biocenozelor din Marea Neagră.
The collection is made up of period
furniture, photocopies, documents, books
belonging to the Romanian naturalist Ion
Borcea (1879 - 1936), and related to his
studies on fish and wild life in the Black
Sea.

RĂCĂCIUNI
Colecția de Etnografie "Preot Vasile Heisu" - RĂCĂCIUNI ["Priest Vasile Heisu"
Ethnografic Exhibition]
Subordonare: Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Adresa: 607480, RĂCĂCIUNI, com. RĂCĂCIUNI, jud. Bacău
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Tel: 0234/251.559
Web: www.cmiabc.ro
Program: miercuri - duminică: 9:00 - 17:00
Expoziția cuprinde piese de port popular
din zonele: Răcăciuni, Orbeni, Pâncești,
Parava, precum și scoarțe și ștergare din
aceleași zone (circa 700 obiecte), de la
sfârșitul secolului al XIX-lea și prima
jumătatea a secolului al XX-lea.
The exhibits include costumes from the
regions: Răcăciuni, Orbeni, Pâncești,
Parava villages and others, as well as
rugs and towels from the same area
(about 700 items), dating the 19th century
and the first half of the 20th century.

RĂDĂUȚI

Muzeul de Etnografie "Samuil și Eugenia Ioneț" - RĂDĂUȚI ["Samuil and
Eugenia Ioneț" Ethnographic Museum]
Adresa: Piața Unirii nr. 63, 725400, RĂDĂUȚI, jud. Suceava
Tel: 0230/562.565; Fax: 0230/564.703; Email: muzeulradauti@yahoo.com
Program: 8:00 - 17:00; sâmbătă, duminică: 8:00 - 16:00
Muzeul are o bogată colecție de etnografie, de peste 9.200 de piese, din care circa 1.000 sunt expuse
în cele 11 săli de expoziție: ceramică (ceramică smălțuită și colorată de Rădăuți, Kuty, Păltinoasa, Siret,
ceramică neagră de Marginea), unelte și ustensile folosite în industria casnică textilă, țesături de
interior, port popular din zonă, podoabe, mobilier, obiecte din corn, os și metale, instalații tehnice
tradiționale, ustensile agricole și pastorale, icoane și artă plastică, atelier de olărie.
The museum has a rich ethnography collection, over 9,200 pieces, about 1,000 of which are exhibited in
the 11 exhibition halls: pottery (enamelled and coloured pottery of Rădăuți, Kuty, Păltinoasa, Siret, black
pottery of Marginea), tools and utensils used in the textile domestic industry, interior fabrics, costumes
from the area, ornaments, furniture, horn, bone and metal artefacts, traditional technical installations,
agricultural and pastoral utensils, icons and works of fine arts, pottery.

RĂDINEȘTI
Muzeul Sătesc - RĂDINEȘTI [Village Museum]

Adresa: 217196, RĂDINEȘTI, com. DĂNCIULEȘTI, jud. Gorj
Tel: 0253/289.062
Program: 8:00 - 16:00
Colecție de costume populare și obiecte etnografice din lemn (obiecte de uz casnic), facsimile după
documente, fotografii.
It presents a collection of wooden ethnographic artefacts (household objects), document facsimiles, and
photographs.
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RĂȘINARI

Colecția Memorială "Octavian Goga" - RĂȘINARI ["Octavian Goga" Memorial
Collection]
Adresa: 557200, RĂȘINARI, com. RĂȘINARI, jud. Sibiu
Colecția memorială este adăpostită în casa în care s-a născut poetul
Octavian Goga (1881 - 1938).
The memorial collection is housed in the native home of the poet
Octavian Goga (1881 - 1938).

Muzeu Etnografic - RĂȘINARI [Ethnographic Museum]

Adresa: Str. Copăcele nr. 189, 557200, RĂȘINARI, com. RĂȘINARI, jud. Sibiu
Tel: 0269/557.200; Fax: 0269/557.200; Email: primaria.rasinari@yahoo.com
Program: 9:00 - 16:00; luni închis
Colecția cuprinde piese de etnografie din zonă: unelte legate de agricultură, pomicultură, creșterea
animalelor, cojocărit, fabricarea uleiului, prelucrarea fibrelor textile și a țesăturilor în pive și vâltori, port,
mobilier și icoane.
The collection includes ethnography items from the area: tools relating to agriculture, fruit growing, cattle
breeding, furrier's work, oil processing, textiles and fabrics processing in fulling mills and whirlpools,
costumes, furniture, and icons.

RĂTEȘTI
Colecția muzeală a Mănăstirii Rătești - RĂTEȘTI [Rătești Monastery Museum
Collection]

Adresa: 127044, RĂTEȘTI, com. BERCA, jud. Buzău
Tel: 0238/546.032; 0238/427.921
Program: la cerere
Colecţie de icoane, carte veche, broderii artistice și obiecte de cult.
Collection of icons, rare books, embroideries and cult objects.

RĂZVAD

Punct Muzeal - RĂZVAD [Village Museum]

Adresa: 137395, RĂZVAD, com. RĂZVAD, jud. Dâmbovița
Expune obiecte de etnografie și istorie locală.
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The exhibits illustrate the local history and ethnography.

RÂMETEA
Muzeul Etnografic - RÂMETEA [Ethnographic Museum]
Adresa: Str. Principală, 517610, RÂMETEA, com. RÂMETEA, jud. Alba
Tel: 0258/768.001; Fax: 0258/768.044
Program: 9 - 17; luni: închis
Colecţia conţine obiecte care prezintă
ocupațiile locuitorilor din zonă: mineritul și
prelucrarea fierului; un interior de casă;
port popular.
Collections regarding the inhabitants'
occupations (mining and iron processing),
folk costumes, local house interior are on
display.

RÂMEȚ
Colecția muzeală a Mănăstirii Râmeț - RÂMEȚ [Râmeț Monastery Museum
Collection]
Adresa: Str. Valea Mănăstirii nr. 15, 517590, RÂMEȚ, com. RÂMEȚ, jud. Alba
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Tel: 0258/880.111; Fax: 0258/880.111
Program: 9:00 - 18:00; duminică:
12:00 - 20:00
Colecție bogată de icoane pe lemn
și sticlă, carte veche și numeroase
obiecte de etnografie.
Impressive collection of glass and
wooden icons, coins, rare books,
and many ethnographic items.

RÂMNICU SĂRAT
Muzeul Municipal Râmnicu Sărat - RÂMNICU SĂRAT [Râmnicu Sărat City
Museum]
Adresa: Str. Primăverii nr. 4, 125300, RÂMNICU SĂRAT, jud. Buzău
Tel: 0238/567.045
Program: marți - vineri: 9:00 - 16:00; sâmbătă, duminică: 9:00 - 13:00; luni: închis
Colecțiile cuprind piese de artă plastică: pictură modernă și sculptură (Boris Caragea, Ion Jalea, Cornel
Medrea); etnografie: costume populare de la Buda și Bisoca, covoare, ceramică; științele naturii: floră și
faună din regiune, fluturi exotici din insulele Indo-Malaeziene și China.
The collections include works of fine arts: modern painting and sculpture (Boris Caragea, Ion Jalea,
Cornel Medrea), ethnography: costumes from Buda and Bisoca, carpets, pottery; natural sciences
items: flora and fauna from the region, exotic butterflies from the Indo-Malaysian isles and from China.
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RÂMNICU VÂLCEA

Colecția muzeală a Episcopiei de Râmnic - RÂMNICU VÂLCEA [Museum
Collection of the Râmnic Bishopric]
Adresa: Str. Episcopiei nr. 1, RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea
Tel: 0250/731.170; Email: secretariat@episcopia-ramnicului.ro
Web: www.episcopia-ramnicului.ro
Program: la cerere
Colecția se află în Palatul episcopal,
face
parte
dintr-un
ansamblu
arhitectonic din sec. XVIII - XIX. Include
colecții de icoane pe lemn din sec. XVII XX, pictură semnată de Gheorghe
Tattarescu, mobilier, argintărie de cult,
carte românească, documente, veșminte
monahale.
The collection is preserved in the
Bishopric Palace, part of an architectural
ensalble dating from the 18th - 19th
centuries. It is made up of wooden
icons, paintings by Tattarescu, furniture,
silverware, Romanian books, documents and church clothes.

Casa Memorială "Anton Pann" - RÂMNICU VÂLCEA ["Anton Pann" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Județean Vâlcea
Adresa: Str. Știrbei Vodă nr. 18, 240165, RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea
Tel: 0250/738.026; Fax: 0250/738.026
Web: www.muzee-valcea.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Monument de arhitectură urbană, construit
la jumătatea secolului al XVIII-lea,
adăpostește expoziția memorială Anton
Pann.
Monument of urban architecture, built by the
middle of the 18th century, which sheltering
the Anton Pann memorial exhibition.
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Muzeul de Artă "Casa Simian" - RÂMNICU VÂLCEA ["Simian House" Art
Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Vâlcea
Adresa: Str. Carol I nr. 29, 240591, RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea
Tel: 0250/738.121 (int. 28)
Web: www.muzee-valcea.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni: închis
Lucrări de valoare de pictură și de
sculptură românească, aparținând unor
artiști de renume şi expoziţie de artă veche
românească.
Works of famous Romanian painters and
sculptures, and exhibition of old Romanian
art.

Muzeul Județean Vâlcea - RÂMNICU VÂLCEA [Vâlcea County Museum]
Adresa: Calea lui Traian nr. 143, 240096, RÂMNICU VÂLCEA, jud. Vâlcea
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Tel: 0250/738.121; 0250/731.973; 0350-401899;
Fax: 0250/738.121
Web: www.muzee-valcea.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Prezintă obiecte de arheologie: unelte, un
mare vas din neolitic, ceramică, statuete
zoomorfe, săbii de bronz, obiecte datând din
Hallstatt (prima epocă a fierului); numismatică;
documente
și
stampe,
bibliotecă
documentară; icoane pe lemn.
Archaeological finds from the Palaeolithic, the
Neolithic and the Bronze Age, coins,
documents and documents and prints,
scientific library, and wooden icons.

RÂȘNOV

Cetatea Țărănească Râșnov - RÂȘNOV [Peasant Fortress of Râșnov]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie
Adresa: 505400, RÂȘNOV, jud. Brașov

Program: temporar închisă
Organizat în cetatea construită între sec. XIV XVIII, muzeul reconstituie interiorul cetății
medievale și prezintă colecții de istorie locală:
fotocopii de documente, arme, unelte, care și
căruțe, sticlărie, obiecte meșteșugărești,
descoperiri arheologice.
Museum is located in the citadel built in the
14th - 18th centuries and presents local
history: photocopies of documents, weapons,
tools, chariots and wagons, glassware, crafts
objects and archaeological finds.
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RÂU ALB
Punct Muzeal - RÂU ALB [Village Museum]

Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 137025, RÂU ALB, com. BĂRBULEȚU, jud. Dâmbovița
Expune obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

REDIU
Amenajarea etno-culturală "Casa Rurală Suhurlui" - REDIU [“Suhurlui Rural
House” Cultural Setting]
Subordonare: Muzeul de Istorie
Adresa: 807255, REDIU, com. REDIU, jud. Galați
În curs de amenajare.
In preparation.

REGHIN

Muzeul Etnografic - REGHIN [Ethnographic Museum]
Adresa: Str. Vânătorilor nr. 51, 545300, REGHIN, jud. Mureș
Tel: 0265/512.571; Fax: 0265/512.571; Email:
muzeureghin@yahoo.com
Web: http://muzeureghin.xhost.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Sunt expuse obiecte legate de
meșteșuguri, port și obiceiuri specifice văii
superioare a Mureșului, Gurghiului şi unei
părţi din Câmpia Transilvaniei, ceramică,
icoane pe sticlă şi instalații tehnice.
There are artefacts relating to crafts,
technical installations, costumes and
customs specific to the Upper Valley of
Mureș, the Valley of Gurghiu and part of
the Transylvanian Plain.
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REMETEA
Colecția muzeală sătească - REMETEA [Village Museum Collection]
Adresa: 537250, REMETEA, com. REMETEA, jud. Harghita
Deține o colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

REȘIȚA
Colecția de Artă Veche Bisericească - REȘIȚA [Old Religious Art Collection]

Adresa: Str. Libertății nr. 38, 320066, REȘIȚA, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/213.181
Program: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00; luni: închis
Colecția cuprinde icoane pe lemn și sticlă produse în centrele bănățene (sec. XVII - XIX), carte veche
românească și străină, periodice românești vechi: Îndreptarea Legii (Târgoviște, 1652), Quaresimale del
Padre Paolo Segnemeri (Veneția, 1712, L'immaterialite de l'ame de P. Gerdil (Turin, 1747).
The collection comprises wood and glass icons produced in Banat workshops (17th - 19th centuries),
rare Romanian and foreign books, old Romanian periodicals: "Straightening the Law" (Târgoviște,
1652), "Quaresimale del Padre Paolo Segnemeri" (Venice, 1712), "L'immaterialité de l'ame by P. Gerdil"
(Torino, 1747).

Muzeul Banatului Montan - REȘIȚA [Museum of Banat Mountain Area]

Adresa: Bd. Republicii nr. 10, 320151, REȘIȚA, jud. Caraș Severin
Tel: 0255/231.469; Fax: 0255/226.500; Email: office@muzeulbanatuluimontan.ro
Web: www.muzeulbanatuluimontan.ro
Program: marți - sâmbătă 9:00 - 17:00
Prezintă obiecte de arheologie: unelte de cremene din paleolitic, neolitic (unelte, ceramică pictată,
statuete și altare miniaturale), bronz, Hallstatt, epoca dacică, ceramică romană, cărămizi cu ștampile,
materiale din castrul Berzovia, epoca medievală (podoabe din argint, bronz și cupru); numismatică:
monede grecești, romane, bizantine, din epoca modernă și contemporană; istorie: documente, fotografii;
carte veche; etnografie: port, țesături de interior din zonele Caraș, Herculane, Clisura Dunării, icoane pe
sticlă și lemn; artă românească contemporană; colecții de minerale.
The exhibition includes archaeological items: flint tools from Palaeolithic, Neolithic tools, painted pottery,
statuettes, and small Roman altars, Bronze Age, Hallstatt, Dacian and Roman pottery, bricks bearing
stamps, finds from Berzovia Roman Camp; Middle Ages silver, bronze and copper ornaments, Greek,
Roman, Byzantine and modern coins; documents, photographs, rare books, ethnographical collection:
costumes, interior textiles from the areas of Caraș, Herculane, Clisura Dunării, glass and wooden icons
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and contemporary Romanian art.

Muzeul Locomotivelor cu Abur - REȘIȚA [Steam Engines Museum]
Adresa: zona Triaj, REȘIȚA, jud. Caraș Severin
Program: la cerere
Muzeul se află pe un teren amplasat în preajma staţiei CFR Reşiţa Halta (Zona Triaj), amenajat în sistem parc, unde pot fi admirate 16
locomotive din diverse epoci de construcţie, cel mai important fiind
locomotiva RESICZA, una dintre cele trei prime locomotive cu aburi
construite în spaţiul sud-est european, la Reşiţa, în 1872 - 1873.
The open air collection is located near the railways station. The
collections is made up of 16 steam engines made at Resița (including
the first one made in 1872 - 1873).

RETEAG
Muzeul Memorial "Ion Pop Reteganul" - RETEAG ["Ion Pop Reteganul"
Memorial Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: str. Principală 36, 427215, RETEAG, com. PETRU RAREȘ, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0236/344.042
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți:
închis
Sunt expuse piese de mobilier,
manuscrise, scrisori, publicații, cărți
editate la Gherla, publicații conduse
sau la care a colaborat folcloristul Ion
Pop Reteganul (1853 - 1905). Cu
ajutorul colecției prezente s-a
reconstituit atmosfera unei case de
intelectual din mediul rural de la
mijlocul secolului al XIX-lea.

The collection is made up of pieces of
furniture, manuscripts, letters, books
edited at Gherla, publications led by the folklorist Ion Pop Reteganul (1853 - 1905). The collection
helped reconstruct the atmosphere of an intellectual's country house, dating from the middle of the 19th
century.
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ROD
Expoziția muzeală "Vasile Dobrian" - ROD ["Vasile Dobrian" Exhibition]
Adresa: 557281, ROD, com. TILIȘCA, jud. Sibiu
Expoziție de pictură.
Painting exhibition.

RODNA
Muzeul Etnografic şi al Mineritului Rodnean - RODNA [Ethnographic and
Mining Museum of Rodna]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: 427245, RODNA, com. RODNA, jud. Bistrița Năsăud
Program: la cerere
Colecția este constituită din bunuri etnografice,
eșantioane minerale, unelte de minerit. Un loc
distinct îl ocupă piesele de mobilier care au
aparținut botanistului Florian Porcius, membru
al Academiei Române.
The collection is made up of ethnographic
objects, mineral samples, and mining tools. Of
special significance is the furniture belonging to
Florian Porcius (1816 - 1906), botanist,
discoverer of manz new plant species and
varieties, and member of the Romanian
Academy since 1882.
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ROHIA

Colecția muzeală a Mănăstirii Rohia - ROHIA [Rohia Monastery Museum
Collection]

Adresa: 435612, ROHIA, com. TÂRGU LĂPUȘ, jud. Maramureș
Tel: 0262/466.241; 0262/387.605
Program: la cerere
Expune artă religoasă, carte veche românească (peste 100 exemplare), icoane pe lemn și sticlă (peste
54 exemplare).
The exhibits include religious art items, Romanian rare books (over 100 pieces), glass and wooden
icons (over 54 pieces).

ROMAN
Colecția muzeală a Episcopiei Romanului - ROMAN [Roman Bishopric Museum
Collection]
Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 5, 611065, ROMAN, jud. Neamț
Tel: 0233/744.683; 0233/744.680; 0233/744.682; Fax: 0233/744.683

Catedrala episcopală a fost ridicată între anii 1542 - 1550 și deține un muzeu ce expune carte veche,
peste 20 de veșminte vechi, aproape 100 de icoane și tablouri şi alte obiecte de artă veche.
The cathedral was bulit in 1542 - 1550 and presents rare books, over 20 old garments, almost 100 icons
and pictures and other church objects.

Muzeul de Artă - ROMAN [Art Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 3, 611028, ROMAN, jud. Neamț
Tel: 0233/744.011; Email: muzeupn@yahoo.com;
office@yahoo.com

Web: www.neamt.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni,
marți: închis
Lucrări de artă românească modernă: Oscar Han, Nicu
Enea, Ștefan Hatnag, A. Nedel, Theodor Pallady, Nicolae
Tonitza, Nicolae Dărăscu, Ștefan Dimitrescu, Camil Ressu,
Iosif Iser, Lucian Grigorescu, Ștefan Constantinescu,
Alexandru Ciucurencu.
Works of Romanian moden art: Oscar Han, Nicu Enea,
Ștefan Hatnag, A. Nedel, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza,
Nicolae Dărăscu, Ștefan Dimitrescu, Camil Ressu, Iosif Iser,
Lucian Grigorescu, Ștefan Constantinescu, Alexandru
Ciucurencu.
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Muzeul de Istorie - ROMAN [History Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 30, 611009, ROMAN, jud. Neamț
Tel: 0233/727.726; 0233/744.673; Fax:
0233/727.726; Email: muzeupn@yahoo.com;
office@yahoo.com

Web: www.cimec.ro/a_muzee.htm
Program: 9:00 - 17:00
Muzeul expune obiecte de arheologie:
neolitic (Aldești), tezaur neolitic Cucuteni
A, bronz, inventarul necropolei dacice
(Văleni), o bogată colecție dacică din
perioada clasică (cetatea de la Brad), o
valoroasă colecție de obiecte ale dacilor
liberi, obiecte medievale din cetatea
Roman și satele din împrejurimi (sec. XIV XVI).
Archaeological items from the Neolithic (Aldești), the Cucuteni A Neolithic treasure, bronze pieces, the
inventory of the Dacian cemetery of Văleni, a rich Dacian collection from the classic age (the fortress of
Brad), a valuable collection of the Free Dacians' belongings, mediaeval artefacts from the fortress of
Roman and the surrounding villages (14th - 16th centuries).
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Muzeul de Științe Naturale - ROMAN [Natural Sciences Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 244, 611040, ROMAN, jud. Neamț
Tel: 0233/742.528; Email:
muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Floră și faună din lunca Siretului. Se
remarcă colecția de entomologie care
cuprinde peste 40.000 exemplare de
insecte.
Flora and fauna collections from the Siret
river meadow. The entomology collection,
including over 40,000 insects, is
remarkable.

ROMANII DE JOS
Colecția muzeală a Mănăstirii Hurezi - ROMANII DE JOS [Hurezi Monastery
Museum Collection]
Adresa: 245803, ROMANII DE JOS, com. HOREZU, jud. Vâlcea
Email: manastireahurezi@gmail.com
Tel: 0250/860.071
Program: 9:00 - 21:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna)
Mănăstirea declarată monument din
patrimoniul mondial, este construită între
1690 - 1697, ctitorie a lui Constantin
Brâncoveanu, avându-i ca arhitecți pe
Pârvu Cantacuzino și Cernica Știrbei. În
muzeul mănăstirii sunt expuse obiecte de
artă brâncovenească pictate pe lemn,
candele dar și câteva exemplare de cărți
rare. În mod deosebit, se poate admira
arhitectura încăperilor care adăpostesc
exponatele.
The monastery listed as a World Heritage Monument, was built between 1690 and 1697, a creation of
Prince Constantine Brancovan, designed by the architects Pârvu Cantacuzino and Cernica Știrbei. The
monastery museum exhibits include Brancovan art items painted on wood, candelas. One can remark
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the architecture of the rooms.

ROȘCANI

Colecția muzeală a Bisericii Roșcani - ROȘCANI [Roșcani Church Museum
Collection]
Adresa: 807031, ROȘCANI, com. BĂNEASA, jud. Galați
Tel: 0236/343.420
Muzeul deține peste o sută de obiecte și veșminte de cult.
The museum collection has over one hundred religious items.

ROȘIA MONTANĂ
Muzeul Mineritului Aurifer - ROȘIA MONTANĂ [Gold Mining Museum]
Adresa: Str. Principală nr. 178, 517615, ROȘIA MONTANĂ, com. ROȘIA MONTANĂ, jud. Alba
Tel: 0258/783.165; Fax: 0258/783.229; Email:
rosiamin1@yahoo.com

Program: 9:00 - 14:00 (vara); luni - vineri:
9:00 - 14:00 (iarna)
Cuprinde fotografii ce ilustrează tehnici și
tehnologii de extragere și prelucrare a
aurului în zona Roșia Montană; instalații
de măcinare a minereului; o rețea
subterană de galerii săpate în perioada
ocupației romane din Dacia.
The museum was established by the
Roșia Montană Mine under the leadership
of Engineer in Chief Aurel Sintimbrean. It
presents photographs relating to the
history and technology of gold ore extraction and processing in the Roșia Montană region, ore grinding
devices, an underground gallery network dug during the Roman occupation of Dacia.
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ROȘIORII DE VEDE
Muzeul Municipal de Istorie "Petre Voievozeanu" - ROȘIORII DE VEDE ["Petre
Voievozeanu" City History Museum]
Adresa: str. Dunării nr. 68, 145100, ROȘIORII DE VEDE, jud. Teleorman
Tel: 0247/460.552; Fax: 0247/460.552; Email:
muzeurosiorii@yahoo.com

Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă, duminică:
închis
Expoziția permanentă este alcătuită dintrun salon de etnologie urbană, expoziție de
etnografie și expoziție de arheologie.
The permanent exhibition displays an
urban ethnology hall, and collections of
ethnography and archaeology.

RUGĂNEȘTI
Colecția muzeală sătească - RUGĂNEȘTI [Village Museum Collection]
Adresa: 537323, RUGĂNEȘTI, com. SIMONEȘTI, jud. Harghita
Deține o colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.
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RUGINOASA

Muzeul Memorial "Alexandru Ioan Cuza" - RUGINOASA ["Alexandru Ioan Cuza"
Memorial Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Național "Moldova"
Adresa: Șos. Iași - Pașcani, km 60, 707420, RUGINOASA, com. RUGINOASA, jud. Iași
Tel: 0232/734.087; Fax: 0232/218.383; Email:
palatulculturii@home.ro;
muzeuldeistorieiasi@home.ro
Web: www.muzeul-moldova.ro;
www.palatulculturii.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Vizitatorii pot admira piese de mobilier ce
au aparținut familiei, tacâmuri, cristale de
Baccara, porțelan de Sévres, piese de
îmbrăcăminte și obiecte personale ale
familiilor Cuza, Kogălniceanu, Negri,
Sadoveanu, tablouri și statuete aparținând
pictorilor români și străini din secolul al
XIX-lea (Grigorescu, Lecca, Giusepe de
Nitis, Canova, Barias).
Museum sheltering pieces of furniture that belonged to the family, covers, Bacarra crystal artefacts,
Sèvres porcelain, clothes and personal belongings of the Cuza, Kogălniceanu, Negri, and Sadoveanu
families, paintings and statuettes by Romanian and foreign artists from the 19th century (Nicolae
Grigorescu, Constantin Lecca, Giuseppe de Nitis, Canova, Barias).

RUPEA
Muzeul de Etnografie "Gheorghe Cernea" - RUPEA ["Gheorghe Cernea"
Ethnographic Museum]
Subordonare: Muzeul de Etnografie
Adresa: Piața Republicii nr. 191, 505500, RUPEA, jud. Brașov
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Tel: 0268/260.790; Email:
muzeu@etnobrasov.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni închis
(iarna) 10:00 - 18:00; luni închis
(vara)
Sunt expuse costume, țesături de
interior, mobilier, unelte, icoane,
ceramică, toate ilustrând ocupațiile
tradiționale ale locuitorilor din zona
Rupea.
The exhibits include folk costumes,
interior fabrics, furniture, tools,
icons, pottery, illustrating the
traditional trades of the inhabitants
in the area.

SADU

S

Muzeul "Sigmund Dachler" - SADU ["Sigmond Dachler" Museum]

Adresa: 557220, SADU, com. SADU, jud. Sibiu
Program: luni - vineri: 9:00 - 13:00
Deschis la Uzina Electrică Sadu I în 1996, cu ocazia centenarului acestui valoros monument tehnic.
The museum was opened in 1996, with the occasion of the centennial anniversary of the Electric Power
Plant Sadu 1, still in exploitation.

SALCIA
Casa Memorială "Zaharia Stancu" - SALCIA ["Zaharia Stancu" Memorial House]
Adresa: 147170, SALCIA, com. SALCIA, jud. Teleorman
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Program: luni - vineri: 8.00 16.00 (și la cerere)
Expune obiecte, documente și
fotografii privind viața și
activitatea scriitorului, poetului
şi
romancierului
Zaharia
Stancu (1902 - 1974), născut
în Salcia.
Collection
of
objects,
documents and photographs
regarding the life and activity of
the writer Zaharia Stancu
(1902 - 1974), poet and
novelist, born in Salcia.

SALONTA
Muzeul Memorial "Arany Janos" - SALONTA ["Arany Janos" Memorial
Museum]

Subordonare: Muzeul Țării Crișurilor
Adresa: Piața Libertății nr. 4, 415500, SALONTA, jud. Bihor

Tel: 0259/371.157
Program: marți - duminică: 10:00 - 16:00; luni: închis
Colecția de istorie locală și istorie literară prezintă: culegeri de folclor
românesc din zona Salontei, întocmite de poetul Arany Janos (1817 1882), fondatorul colecției; biblioteca poetului, corespondența cu Charles
Darwin (129 de scrisori originale), mobilierul din camera de lucru a
poetului din perioada 1867 - 1882, portretul poetului din 1856 și pictură
în ulei de Barabas Miklos.
Collections of local history and history of literature: exhibits illustrate the
life and activity of the poet Arany Janos (1817 - 1882), Romanian
folklore collections from the Salonta region, gathered by the poet Arany
Janos, the founder of the collection; the poet’s library, his
correspondence with Charles Darwin (129 original letters), the furniture
in the poet’s study from 1867 - 1882, the poet’s portrait from 1856, an oil
painting by Barabas Miklos.
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SARMIZEGETUSA

Muzeul de Arheologie Sarmizegetusa - SARMIZEGETUSA [Sarmizegetusa
Archaeological Museum]
Subordonare: Muzeul Civilizației Dacice și Romane
Adresa: 337415, SARMIZEGETUSA, com. SARMIZEGETUSA, jud. Hunedoara
Tel: 0254/776.418
Program: marți - duminică: 9:00 17:00 (vara); 10:00 - 18:00 (iarna);
luni: închis
Muzeul
deține
colecții
de
arheologie romană: monumente
epigrafice și sculpturale, mozaicuri,
fragmente de pictură murală, arme,
argintărie, obiecte din bronz, os,
ceramică, sticlă, monede și altele,
descoperite în situl arheologic aflat
în imediata vecinătate, Colonia
Ulpia Traiana, capitala provinciei
Dacia.
The museum shelters collections of Roman archaeology: sculptural and epigraphic monuments,
mosaics, fragments of mural painting, weapons, pottery, coins, silverware, bone and glassware,
discovered in the near-by archaeological site, Colonia Ulpia Traiana, the capital of the Roman Province
of Dacia.

SATU MARE
Atelier Memorial "Aurel Popp" - SATU MARE ["Aurel Popp" Memorial Studio]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: Str. Aurel Popp nr. 13, 440012, SATU MARE, jud. Satu Mare
Tel: 0261/737.526; Fax: 0261/768.761
Program: miercuri, vineri, duminică: 10:00 - 14:00
Atelierul se află într-o clădire construită de pictorul sătmărean Aurel Popp (1879 - 1960). Sunt expuse
lucrări de pictură, sculptură, grafică, fotografii, cărți, documente, obiecte personale, mobilier.
The studio is housed in a building erected by the Romanian painter Aurel Popp (1879 - 1960). The
exhibits include paintings, sculptures, graphics, photographs, books, documents, personal belongings
and pieces of furniture.
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Atelier Memorial "Paul Erdös" - SATU MARE ["Paul Erdös" Memorial Studio]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: Pasaj Dacia nr. 8, 440004, SATU MARE, jud. Satu Mare
Tel: 0261/737.526; Fax: 0261/768.761
Program: miercuri, vineri, duminică: 10:00 - 14:00
Prezintă locul de creație al graficianului Paul Erdös (1916 - 1987), a fost donat împreună cu o bogată
colecție de grafică. Atelierul cuprinde lucrări de grafică, pictură, sculptură, fotografii, obiecte personale,
mobilier. Aici se organizează și expoziții temporare.
The donated studio of the drawer Paul Erdös (1916 - 1987) and his art collection. The studio presents
works of graphics, paintings, sculptures and photographs, personal belongings and furniture. Here you
can also visit temporary exhibitions.

Muzeul de Artă - SATU MARE [Art Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: Piața Libertății nr. 21, 440014, SATU MARE, jud. Satu Mare
Tel: 0261/710.114
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
Expozițiile de bază ale muzeului prezintă operele unor personalități artistice reprezentative ale artei
plastice românești moderne, lucrări ale unor reprezentanți de seamă ai Centrului artistic de la Baia
Mare, o bogată colecție de artă plastică contemporană. Se remarcă donația graficianului Paul Erdös
(1916 - 1987) și lucrări ale pictorului sătmărean Aurel Popp (1879 - 1960).
The permanent exhibitions of the museum comprise the works of the representative artistic personalities
of Romanian fine arts from the last century, works of outstanding representatives of the artistic Centre in
Baia Mare, and a rich collection of contemporary fine arts. We mention the donation of the drawer Paul
Erdös (1916 - 1987), and the works of Satu Mare painter Aurel Popp (1879 - 1960).

Muzeul Județean - SATU MARE [Satu Mare County Museum]
Adresa: Bd. Dr. Vasile Lucaciu nr. 21, 440031, SATU MARE, jud. Satu Mare
Tel: 0261/737.526; Fax: 0261/768.761;
Email: muzeusm@gmail.com
Web: www.muzeusm.ro
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă:
10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00;
sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna); luni:
închis
Istorie: perioada dacilor liberi;
materiale de bresle, unelte, lăzi, sigilii,
documente, cărți vechi; etnografie:
instalații țărănești, mobilier șvăbesc și
maghiar, podoabe, icoane pe sticlă și
lemn.
The museum exhibits collections of
history (guild materials, tools, chests, seals, documents, rare books); archaeology (prehistory, Dacians,
mediaeval); ethnography (peasant installations, German and Hungarian furniture, ornaments, glass and
wood icons).
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Turnul Pompierilor - SATU MARE [Firemen Tower]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: 440031, SATU MARE, jud. Satu Mare
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
În anii 1903 - 1904 episcopul romano-catolic de Satu Mare, Meszlenyi Iuliu investește 20.000 de
coroane de aur pentru a muta postul de supraveghere din turnul catedralei romano-catolică, construind
astfel Turnul Pompierilor. Are o înălțime totală de 45 m. La înălțimea de 33,75 m se află o platformă cu
balustradă circulară pentru supraveghere. Turnul se termină cu o cupolă în formă de clopot, cu înveliș
de aramă.
Between 1903 and 1904, the Roman-Catholic bishop of Satu Mare, Meszlenyi Iuliu, spent 20,000 gold
crowns to move the observation post from the tower of the Roman-Catholic cathedral and thus built the
Firemen’s Tower. It has a total height of 45 m. and at 33.75 m. there is a small terrace with a circular
railing for surveillance. The tower ends with a bell-shaped dome, covered with copper.

SĂCELE
Muzeul Etnografic - SĂCELE [Săcele Ethnographic Museum]
Subordonare: Muzeul de Etnografie
Adresa: B-dul Brașovului nr. 153, 200390, SĂCELE, jud. Brașov

Tel: 0268/2706.159; Fax: 0268/475.562;
Email: muzeu@etnobrasov.ro
Program: 9:00 - 16:00; luni: închis
Clădirea este monument istoric, atestată
documentar în anul 1543. Timp de trei
secole a servit ca loc de strângere a
dijmelor. În timp, clădirea a suferit
modificări, aspectul actual datând din anul
1804. Din 1848 Casa Dijmelor își pierde
rolul inițial, primind diverse destinații de
utilitate publică. În anul 1962 monumentul
este preluat de Muzeul Județean Brașov,
care organizează în anul 1964 prima
expoziție permanentă, cu profil mixt
istorico-etnografic. Din anul 1990 devine
filială a Muzeului de Etnografie Brașov.
Muzeul adăpostește documente istorice, piese de port popular mocănesc și ceangăiesc, obiecte ce
amintesc de cărăușitul mocanilor săceleni, unelte, obiecte de uz casnic, costume, reconstituiri de
interioare sătești tradiționale.
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The building is a historic monument, attested in 1543. For three centuries it was a place for collecting
taxes. Over time, the building underwent changes, the present aspect dating from 1804. From 1848 the
"Tax House" lost its original role, as it received various public functions. In 1962 the monument was
taken over by the Brașov County Museum, that organized in 1964 the first history - ethnography
permanent exhibition. Since 1990 it has been the subsidiary of the Brașov Ethnographic Museum.
The museum shelters historical documents, various folk costumes, peasant craftsmen’s artefacts, tools,
household artefacts, traditional rooms.

SĂCELU

Colecția Muzeală - SĂCELU [Săcelu Museum Collection]
Adresa: 217410, SĂCELU, jud. Gorj

Tel: 0253/275.688
Program: 8:00 - 20:00 (vara); 8:00 - 16:00
(iarna)
Colecția de etnografie locală este
amenajată într-o încăpere.
The local ethnography collection is set up
in a room.

SĂCUENI

Colecția muzeală de istorie, arheologie și etnografie a Văii Ierului - SĂCUENI
[History, Archaeology and Ethnography Museum Collection of the Ierului
Valley]
Adresa: Piața Libertății nr. 4, 417435, SĂCUENI, com. SĂCUENI, jud. Bihor
Program: închis pentru reamenajare
Colecția este alcătuită din piese de arheologie din zonă:
ceramică pictată neolitică din Săcueni, vase și unelte
hallstattiene, obiecte de fier celtice de la Curtuișeni, un
depozit de vase din secolul al IV-lea p.Chr. de la Marghita.
The exhibition includes archaeological artefacts: Neolithic
painted ceramics from Săcuieni, Hallstattian pottery and
tools, Celtic iron objects from Curtuișeni, vessels deposit from
the 4th century from Marghita.
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SĂLIȘTE

Muzeul Culturii Săliștene - SĂLIȘTE [Village Museum]
Adresa: Piața Eroilor nr. 8, 557231, SĂLIȘTE, jud. Sibiu

Web: http://turismruraltransilvan.ro
Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă - duminică: la cerere
Afirmându-se ca un complex muzeal, este înzestrat cu o casă sălișteană, cu mobilier specific și cu o
stână cu tot utilajul necesar. Expune textile, unelte de prelucrare, ateliere de pielărie, de făcut perii,
olărit, cojocărit, obiecte din piele și lemn, port popular, ceramică. Se mai pot vizita colecții de istorie
locală și de obiecte religioase.
This museum complex is endowed with a house bearing specific furniture and a sheepfold with a
complete outfit. It presents fabrics, processing tools, leather workshop, furrier's shop, comb workshop,
leather and wood objects, costumes, pottery, local history and religious objects.

Muzeul Parohial - SĂLIȘTE [Parish Museum]

Adresa: Piața Eroilor nr. 6, 557225, SĂLIȘTE, jud. Sibiu
Tel: 0269/553.304
Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă - duminică: la cerere
Prezintă obiecte de ceramică a țăranilor din Mărginime: obiecte de cult, icoane de la biserica din Vale
din sec. XVII - XVIII, o cruce din 1737 de la Schitul Foltea și icoane pe sticlă de la biserica din Grui.
The exhibits include objects produced in the ceramic industry of the peasants of Marginime: religious
objects, icons of the 17th – 18th century church in Vale, and a cross dating to 1737 from Foltea
Hermitage and glass icons from the church in Grui.

SĂPÂNȚA
Casa Memorială "Stan Ioan Pătraș" - SĂPÂNȚA ["Stan Ioan Pătraș" Memorial
House]
Adresa: 437305, SĂPÂNȚA, com. SĂPÂNȚA, jud. Maramureș

Casa meşterului popular Stan Pătraş, autorul crucilor pictate din "Cimitirul Vesel" de la Săpânţa.
The house of folk craftman Stan Pătraş, the author of the painted funerary crosses form the famous
"Merry Cemetery" form Săpânţa.

SĂVÂRȘIN
Muzeul Comunei Săvârșin - SĂVÂRȘIN [Village Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 317270, SĂVÂRȘIN, com. SĂVÂRȘIN, jud. Arad
Tel: 0257/557.270; Email: office@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro
Program: 9:00 - 16:00
Sunt expuse piese de grafică și pictură semnate de Eugen Popa și Gina Hagiu, grafică universală, artă
decorativă din Extremul Orient, obiecte etnografice de pe Valea Mureșului de Jos.
The exhibits include graphics and paintings by Eugen Popa and Gina Hagiu, foreign graphics, Far East
decorative art items, ethnographical items from the Lower Mureș River Valley.
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SĂVENI

Muzeul de Arheologie Săveni - SĂVENI [Săveni Archaeological Museum]
Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: B-dul Dr. M. Ciucă nr. 40, 715300, SĂVENI, jud. Botoșani

Tel: 0231/541.457
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
S-a înființat într-o clădire, monument de
arhitectură, construită în secolul al XVIIIlea. Expoziția cuprinde arheologie: piese
valoroase din paleolitic (Ripiceni), neolitic
(Drăgușeni) și epoca migrațiilor. În două
camere ale muzeului este expusă Colecția
memorială Frații dr. Mihai și Alexandru
Ciucă.
Colecția
cuprinde
obiecte
personale, manuscrise, diplome, medalii,
corespondență, fotografii, cărți, distincții
ale Academiei Române, corespondență,
evocând viața și activitatea savanților
Alexandru Ciucă (1880 - 1972), medic
veterinar, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române (1946) și a fratelui său
Mihai Ciucă (1883 - 1969), bacteriolog și parazitolog, profesor universitar și academician (1938).
Established in a listed building from the 18th century, the museum presents valuable archaeological
finds from the Palaeolithic (Ripiceni), Neolithic (Drăgușeni), and the Migrations Period. Two rooms of the
museum present the "Dr. Mihai and Alexandru Ciucă Brothers" Memorial Collection. It includes personal
belongings, manuscripts, diplomas, medals, letters, photographs, books, Romanian Academy awards,
illustrating the life and activity of the scholars Alexandru Ciucă (1880 - 1972), a veterinary doctor,
university professor, associated fellow of the Romanian Academy (1946) and his brother Mihai Ciucă
(1883 - 1969), a bacteriologist and parasitologist, university professor and academician.

SÂMBĂTA DE SUS
Colecția Mitropolit Antonie Plămădeală - Mănăstirea Brâncoveanu - SÂMBATA
DE SUS ["Metropolitan Antonie Plămădeală" Collection - Brâncoveanu
Monastery]

Adresa: 507266, SÂMBĂTA DE SUS, com. VOILA, jud. Brașov
Tel: 0268/241.237; Fax: 0268/241.239; Email: manastirea_brancoveanu@yahoo.com
Web: www.manastireabrancoveanu.ro
Program: 10:00 - 17:00; duminică: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul este situat în incinta mănăstirii, incintă refăcută între anii 1984 - 1989, și ocupă două săli de
expoziție. Colecțiile includ carte veche românească și străină, manuscrise, artă populară, incunabule,
icoane pe sticlă și lemn, veșminte, obiecte de cult (potire, sfinte vase, cruci etc.), manuscrise românești
și străine, incunabule.
The museum is located in the precinct of the monastery, restored between 1984 and 1989 and occupies
two exhibition halls. The exhibits include Romanian and foreign rare books, manuscripts, folk art,
incunabula, glass and wooden icons, clothes, religious objects (chalices, vessels, crosses etc.),
Romanian and foreign manuscripts.
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SÂNCRĂIENI

Colecția muzeală sătească - SÂNCRĂIENI [Village Museum Collection]
Adresa: 537265, SÂNCRĂIENI, com. SÂNCRĂIENI, jud. Harghita
Deține o colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

SÂNDOMINIC
Colecția muzeală sătească - SÂNDOMINIC [Village Museum Collection]
Adresa: 537275, SÂNDOMINIC, com. SÂNDOMINIC, jud. Harghita
Deține o colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.

SÂNGEORZ - BĂI
Muzeul de Artă Comparată - SÂNGEORZ-BĂI [Comparative Art Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
Adresa: Str. Republicii nr. 68, 425300, SÂNGEORZ - BĂI, jud. Bistrița Năsăud
Tel: 0263/370.219; Fax: 0263.370291;
Email: contact@macsb.ro,
maximdumitras@macsb.ro
Web: www.macsb.ro

Program: 8:00 - 16:00
Colecțiile sunt găzduite într-o
construcție
nouă,
adecvată
cerințelor, și care se integrează
perfect cu arhitectura locului,
muzeul fiind un complex cultural.
Oferă colecții de artă populară și
artă plastică (pictură, sculptură,
ceramică), realizând o incursiune
prin imagini în bogăția culturală a
zonei Sângeorz-Băi.
The collections are housed in a new adequate construction that complies with local architecture. The
museum is a cultural complex. It includes folk art and fine art collections (painting, sculpture, and
pottery), illustrating the cultural richness of Sângeorz-Băi area.
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SÂNGERU

Muzeul Sătesc - SÂNGERU [Village Museum]

Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: 107515, SÂNGERU, com. SÂNGERU, jud. Prahova
Tel: 0244/441.532; Email: histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul sătesc de la Sângeru, se află în vatra satului cu același
nume. A fost organizat în conacul familiei treti-vistiernicului Andrei
Bozianu. Clădirea datează din secolul al XVII-lea și este
reprezentativă pentru arhitectura rurală de sfârșit de ev mediu
românesc. Tematica expoziției prezintă evoluția comunității sătești
din zonă, din punct de vedere istoric, etnografic, cât și din punct de
vedere al vieții spirituale.
The village museum of Sângeru stands in the village by the same
name; it was organized in the manor of the family of treasurer
Andrei Bozianu; the building dates from the 17th century and is
representative for the rural architecture from the end of the
Romanian Middle Ages. The themes of the exhibition present the evolution of the village community in
the area, its history, ethnography and spiritual life.

SÂNNICOLAU MARE
Expoziția Memorială "Béla Bártok" - SÂNNICOLAU MARE ["Béla Bártok"
Memorial Exhibition]
Subordonare: Muzeul Banatului
Adresa: Str. Republicii nr. 14, 305600, SÂNNICOLAU MARE, jud. Timiș
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Tel: 0256/370.042; Email: casa_cultura@sannicolau-mare.ro
Web: www.muzeulbanatului.ro
Program: 9:00 - 13:00
Sunt prezentate fotografii și documente originale privind viața și
activitatea compozitorului Béla Bartók (1881 - 1945).
The collection includes photographs and original documents
regarding the life and activity of Béla Bartók (1881 - 1945), the
famous composer born here.

SCĂRIȘOARA NOUĂ
Muzeul Moților - SCĂRIȘOARA NOUĂ [Museum of Motz People]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: str. Principală nr. 178, 447252, SCĂRIȘOARA NOUĂ, com. PIȘCOLT, jud. Satu Mare
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă:
10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00;
sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
Casa în care se află muzeul
etnografic, construită de săteni în
deceniul patru al secolului nostru,
cuprinde șase încăperi muzeistic
organizate astfel: Sala I - "Interior
țărănesc"; Sala II - "Industria
casnică textilă"; Sala III "Ceramică"; Sala IV - "Ocupații
țărănești"; Sala V - "Ateliere
meșteșugărești".
The house sheltering the ethnographic museum, built by the villagers during the '40s of the last century,
comprises six museum halls, organized as follows: Hall 1 - "Homestead interior"; Hall 2 - "Domestic
textile industry"; Hall 3 - "Pottery"; Hall 4 - "Peasant trades"; Hall 5 - "Workshops".

SEBEȘ

Muzeul Municipal "Ioan Raica" - SEBEȘ ["Ioan Raica" City Museum]
Adresa: Str. Mihai Viteazu nr. 4, 515800, SEBEȘ, jud. Alba
Tel: 0258/735.240; Fax: 0258/732.939; Email: muzeulsebes@gmail.com
Web: http://cclbsebes.ro
Program: marți - vineri: 8:00 - 18:00; sâmbătă - duminică: 10:00 - 16:00; luni: închis
Expoziția de arheologie prezintă tematic și cronologic istoria comunităților umane din zona Sebeș în
neolitic, epoca bronzului, perioada daco-romană, premedievală și medievală timpurie. Cea de istorie
cuprinde obiecte și unelte ale breslașilor, arme medievale, între care amintim ca unicat Sabia călăului
(1463); tipărituri vechi. Expoziția de memorialistică este dedicată lui Lucian Blaga (1895 - 1961). Muzeul
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deține și colecții de etnografie: port popular românesc și săsesc, mobilier, țesături, ceramică specifică
zonei (Săsciori și Petrești), icoane pe lemn și sticlă (Laz, Lancrăm, Loman, Răhău) și colecția de
etnografie universală Franz Binder, farmacist din Sebeș (1820 1875). În cadrul expoziției de științele naturii, se întâlnesc: plante,
mineralogie și animale naturalizate din zonă. Arta plastică este
reprezentată prin picturi de Sava Henția (1848 - 1904), născut la
Sebeșel.
The archaeological finds illustrate the history of the human
communities in the Sebeș area during the Neolithic, Bronze, DacoRoman, Premediaeval, and Early Mediaeval Ages. The history
artefacts include guild objects and tools, mediaeval weapons, worth
mentioning being the unique piece "Executioner's Sword" (1463);
old prints; memoirs: "Lucian Blaga" (1895 - 1961). The memorial
exhibition is dedicated to Lucian Blaga (1895 - 1961). The
ethnographic exhibits include Romanian and Saxon costumes,
furniture pieces, fabrics, pottery characteristic of the zone (Săsciori
and Petrești), wooden and glass icons (Laz, Lancrăm, Loman,
Răhău), the world ethnographic collection of Franz Binder, a
pharmacist from Sebeș (1820 - 1875). The natural sciences exhibits include plants, minerals, and
naturalized animals from the area. Fine arts are represented by the Sava Henția paintings, born at
Sebeșel (1848 - 1904).

SFÂNTU GHEORGHE
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni - SFÂNTU GHEORGHE [National
Museum of the Eastern Carpathians]
Adresa: Str. Gabor Aron nr.16, 520008, SFÂNTU GHEORGHE, jud. Covasna
Tel: 0267/314.139; Fax: 0267/314.139;
Email: secretariat@mncr.ro
Web: www.mncr.ro
Program: marți - sâmbătă: 9:00 - 17:00;
duminică: 10:00 - 15:00; luni: închis
Muzeul deține obiecte de arheologie
preistorică, dacică, romană și postromană, precum și colecţii de etnografie
şi istorie memorială.
The museum has collections of
archaeology (prehistoric, Dacian, Roman
and post-Roman), ethnography and
memorial history.
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Punct Muzeal "Prima Școală Românească" - SFÂNTU GHEORGHE ["First
Romanian School" Museum]

Subordonare: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
Adresa: str. Varadi Jozsef nr. 38, 520055, SFÂNTU GHEORGHE, jud. Covasna
Tel: 0267/314.139; Fax: 0267/314.139
Program: clădirea în curs de restaurare
Prima Școală Românească a funcționat în acest imobilul și este atestată documentar în anul 1799. Din
anul 2003 clădirea a fost dată în administrarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni și, în prezent,
este în restaurare pentru a se amenaja punctul muzeal.
The First Romanian School was housed in this building and is documented in 1799. Since 2003 the
building has been administered by the National Museum of the Eastern Carpathians and it is currently in
restoration to organize the museum section.

Casa Memorială "Gyárfás Jenó"- SFÂNTU GHEORGHE ["Gyárfás Jenó"
Memorial House]

Subordonare: Muzeul Național Secuiesc
Adresa: Str. Gyárfás Jenó nr. 7, 520027, SFÂNTU GHEORGHE, jud. Covasna
Tel: 0267/314.367; Fax: 0267/314.367; Email: office@gallery.ro
Program: 9:00 - 16:00; sâmbătă - duminică: 10:00 - 14:00; luni: închis
Creații ale pictorului, lucrări ale pictorilor locali de la mijlocul secolului al XIX-lea.

The collection presents works of the painter, works of other local painters from the middle of the 19th
century.

Muzeul Național Secuiesc - SFÂNTU GHEORGHE [Szekler National Museum]
Adresa: Str. Kós Károly nr. 10, 520055, SFÂNTU GHEORGHE, jud. Covasna
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Tel: 0267/312.442; Fax: 0267/312.442; Email:
office.sznm@gmail.com
Web: www.sznm.ro

Program: 10:00 - 18:00, (vara); 9:00 16:00 (iarna);
luni: închis
Muzeul este amenajat într-o clădire special
construită în anul 1912, după planurile
arhitectului Kós Károly. Prezintă obiecte
de arheologie, din paleolitic până în
secolul al XII-lea; etnografie: obiecte
legate de ocupațiile locuitorilor din zonă,
port; istorie naturală: mineralogie,
paleontologie, păsări, fluturi.
The museum is located in a building from 1912 made after the plans of arch. Kós Károly. It has
collections of archaeology, history, ethnography, arts, and natural sciences. The exhibits include
artefacts from Palaeolithic to the 12th century, ethnography artefacts relating to the trades of the
inhabitants in the area, costumes, and natural history items: mineralogy, petrography, and paleontology
pieces, birds, and butterflies.

Muzeul Spiritualității Românești - SFÂNTU GHEORGHE [Museum of Romanian
Spirituality]

Adresa: str. Libertății nr. 7, 520055, SFÂNTU GHEORGHE, jud. Covasna
Email: prsebastianparvu@yahoo.com
Program: la cerere
Colecția conţine obiecte de artă bisericească și etnografie şi este adăpostită într-o clădire construită în
1939.
Collection of church art objects and ethnography in a building dating from 1939.

SIBIEL

Muzeul parohial de icoane pe sticlă "Pr. Zosim Oancea" - SIBIEL ["Priest Zosim
Oancea" Glass Icons Parish Museum]

Adresa: Str. Bisericii nr. 329, 557234, SIBIEL, com. SĂLIȘTE, jud. Sibiu
Tel: 0269/552.536; Email: muzeu@sibiel.net
Web: www.sibiel.net
Program: 8:00 - 20:00
Prezintă picturi pe sticlă (peste 700 de icoane pe sticlă), picturi pe lemn, lăzi de zestre, lavițe, colțare,
ceramică; carte veche românească; documente, acte de cancelarie.
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The museum holds a rich collection of glass paintings (700 icons on glass), wooden paintings, bottom
drawers, benches, corner cupboards, furniture, pottery, Romanian rare books, documents, and official
papers.

SIBIU
Complexul Național Muzeal "ASTRA" - SIBIU ["ASTRA" National Museum
Complex]
Adresa: Piața Mică nr. 11 - 12, 550182, SIBIU, jud. Sibiu
Tel: 0269/218.195; 0269/211.580; 0269/217.869; Fax: 0269/218.060; Email: office@muzeulastra.ro
Web: www.muzeulastra.ro; Blog: http://www.mjurnal.blogspot.com/
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă - duminică: 10:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
În prezent, complexul muzeal cuprinde mai multe muzee. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale
ASTRA, ce se întinde pe o suprafață de 96 ha și are două expoziții permanente: Muzeul etnografic în
aer liber și Expoziția de sculptura modernă în lemn. Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder a
fost inaugurat în 1993, este primul și unicul muzeu de etnografie extra-europeană din România.
Cabinetul Memorial Cornel Irimie păstrează amintiri legate de personalitatea marcantă a lui Cornel
Irimie, care - începând cu anul 1953 și până la stingerea sa din viață - a organizat și condus secția de
etnografie și artă populară, devenind apoi director al muzeului.
Muzeul de Etnografie și Artă Populară Săsească Emil Sigerus, încă de la înființarea din anul 1997 și-a
asumat un program complex de salvare, conservare și valorificare a patrimoniului mobil și imobil al
culturii și civilizației tradiționale a sașilor transilvăneni. Muzeul Culturii și Civilizației Romilor are ca
obiectiv salvarea și conservarea bunurilor culturale aparținând patrimoniului cultural al etniei romilor
(este singurul muzeu de acest gen din România).
Currently, the museum complex comprises several museums. “ASTRA” Traditional Folk Civilization
Museum stretching over a surface of 96 ha and having two permanent exhibitions: the open air
ethnographic museum and the modern wooden sculpture Exhibition.
“Franz Binder” World Ethnographic Museum was inaugurated in 1993 and is the first unique museum of
extra-European ethnography in Romania. “Cornel Irimie” Memorial Room has preserved memories
relating to Cornel Irimie’s outstanding personality, who – from 1953 to his death – organized and led the
ethnography and folk art department, and later became manager of the museum. “Emil Sigerus”
Museum of Saxon Ethnography and Folk Art, since it was established in 1997, has assumed a complex
programme for rescuing, conserving and valorizing the movable and immovable heritage of the
traditional culture and civilization of the Transylvanian Saxons. The Museum of Gypsy Culture and
Civilization aims at rescuing and conserving the cultural property of the cultural heritage of the Gypsy
community (it is the only museum of this kind in Romania).
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Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "ASTRA" - SIBIU ["ASTRA" Museum
of Traditional Folk Civilisation]
Subordonare: Complexul Național Muzeal "ASTRA"
Adresa: Calea Rășinarilor, SIBIU, jud. Sibiu

Tel: 0269/242.599; 0269/218.195; Fax:
0269/242.419; Email:
civilizatie.transilvana@muzeulastra.ro
Web: www.muzeulastra.ro

Program: luni - vineri: 10:00 - 18:00,
sâmbătă - duminică: 10:00 - 20:00
(vara); luni - duminică: 9:00 - 17:00:
acces doar pe porțile din Calea
Rășinari (iarna)
Muzeul în aer liber din Dumbrava
Sibiului este una dintre cele mai
frumoase rezervații de arhitectură
populară și tehnici tradiționale. Aflat
într-un cadru natural deosebit, este
structurat pe şase sectoare
tematice: 1. Procese și procedee pentru obținerea și prelucrarea produselor animale și vegetale în scop
alimentar - vânătoare, pescuit, apicultură, creșterea animalelor, pomicultură, viticultură, prelucrarea
semințelor oleaginoase, agricultură, morărit; 2. Tehnici și mijloace de transport și comunicații transporturi, comunicații; 3. Procese și procedee pentru producerea materiilor prime în vederea obținerii
materialelor de construcție și a obiectelor de uz gospodăresc - prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei,
prelucrarea metalelor, prelucrarea argilei; 4. Procese și procedee de prelucrare a pieilor și fibrelor
animale și vegetale pentru îmbrăcăminte și obiecte de uz utilitar-gospodăresc - prelucrarea pieilor și a
blănurilor, prelucrarea fibrelor animaliere; 5. Edificii de utilitate public-socială; 6. Expoziție de sculptură
monumentală. Patrimoniul muzeului cuprinde aproximativ 140 monumente, conținând 300 construcții cu
peste 16.000 de obiecte.
The Dumbrava Sibiului open air museum is onea of the most beautiful folk architecture and traditional
techniques and crafts. Located in a spectacular natural environment, it contains six theme sectors:
Processes and procedures for turning animal and vegetal products into food - hunting, fishing, bee
keeping, cattle breeding, winegrowing, oil seed processing, agriculture, milling; Transport and
communication technology and means - transports, communications; Processes and procedures for
producing raw materials for making construction materials and household objects - wood, stone, metal
and clay processing; Processes and procedures for skin and animal and vegetal fibres processing for
clothes and household objects - skin and fur processing, animal fibres processing; Public and social
building; Monumental sculpture exhibition. The museum heritage includes about 140 monuments,
containing 300 constructions with over 20,000 inventory pieces.
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Muzeul Civilizației Transilvane "ASTRA" - SIBIU ["ASTRA" Museum of
Transylvanian Civilisation]
Subordonare: Complexul Național Muzeal "ASTRA"
Adresa: Piața Mică nr. 11 - 12, 550182, SIBIU, jud. Sibiu
Tel: 0269/218.195; Fax: 0269/218.060;
Email:
civilizatie.transilvana@muzeulastra.ro
Web: www.muzeulastra.ro

Program: fără expoziție permanentă
Muzeul Civilizației Transilvane ASTRA
este, în primul rând, trezorierul valorilor
patrimoniale moștenite de la Muzeul
Asociațiunii (1905) și recuperate după
1950. În registrele inventar existau
9.002 obiecte, împărțite pe șase
colecții: broderii, port-textile, obiecte de
cult, lemn - os - fier, ceramică și
păpuși. Colecțiile s-au îmbogățit, în
ultima jumătate de secol, ajungând
astăzi la circa 46.500 obiecte.
This museum is first of all the repository of the heritage legacy of the "Association" Museum
(established in 1905 and dismantled by a communist decree in 1950). Its heritage (moved to Brukenthal
Museum in 1950) lay the foundation for the later "ASTRA" Museum of Transylvanian Civilization. Over
the last half a century the collections increased to cca. 46,500 items.

Muzeul de Etnografie și Artă Populară Săsească "Emil Sigerus" - SIBIU ["Emil
Sigerus" Museum of Saxon Ethnography and Folk Art]
Subordonare: Complexul Național Muzeal "ASTRA"
Adresa: Piața Huet nr. 12, 550182, SIBIU, jud. Sibiu
Tel: 0269/218.195; Fax: 0269/218.060; Email:
karlaszente@yahoo.com
Web: www.muzeulastra.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Patrimoniul muzeului este organizat în trei
colecții, port-textile, ceramică, lemn-os-fier,
fiecare din acestea gestionând piese
extrem de valoroase, reprezentative
pentru cultura și civilizația sașilor
transilvăneni și mai ales pentru contribuția
pe care și-au adus-o la formarea și
îmbogățirea
culturii
românești
și
universale.
Expoziția de bază "Cahle transilvănene
(sec. XV - XIX)", adăpostită la subsolul
imobilului din Piața Huet nr. 12, este o încercare unică și originală în același timp de prezentare a unuia
dintre meșteșugurile reprezentative pentru comunitatea săsească - producerea cahlelor (colecția de
cahle este considerată cea mai completă și valoroasă colecție de gen din țară și printre cele mai bogate
din Europa, fiind valorificată, în premieră, în cadrul expoziției permanente deschisă în 1998).
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The museum heritage comprises three collections, costumes-textiles, pottery, wood-bone-iron, each of
them including extremely valuable pieces, representative for the culture and civilization of the
Transylvanian Saxons and especially for their contribution to the growth and enrichment of Romanian
and world culture. The permanent exhibition "Transylvanian Store Tiles (15th - 19th centuries), located
in the pavement of the building in 12 Piața Huet, is a unique original attempt of presenting one of the
representative crafts of the Saxon community - the manufacturing of store tiles (the store tiles collection
is considered to be the most complex valuable collection of this kind in the country and one of the
richest in Europe; it was first presented within the permanent exhibition opened in 1998).

Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder" - SIBIU ["Franz Binder" World
Ethnography Museum]
Subordonare: Complexul Național Muzeal "ASTRA"
Adresa: Piața Mică nr. 11 - 12, 550182, SIBIU, jud. Sibiu

Tel: 0269/211.758; Email: bindermuseum@gmail.com
Web: www.franzbinder.sibiu.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder funcționează în Casa
Hermes, monument de arhitectură în stil neogotic, construit la
mijlocul secolului al XIX-lea (1865 - 1867) și prezintă piese aduse
din Africa și din Orient în secolul trecut de Franz Binder, Arthur von
Sachsenheim, Carl Zicheli, Andreas Breckner; jucării tradiționale
japoneze; obiecte de artizanat din colecția ex-prezidențială și
exponate donate de Ambasada R.P. Chineze.
The "Franz Binder" World Ethnography Museum is located in
Hermes House, a monument of architecture in the neo-Gothic style,
built in the middle of the 19th century (1865 - 1867). It presents
items brought from Africa and the East during the 19th century by
Franz Binder, Arthur von Sachsenhein, Carl Zicheli, Andreas Breckner. The exhibits include Japanese
toys, traditional artefacts from the former presidential collection and items donated by the Chinese
Embassy
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Grădina Zoologică - SIBIU [Zoological Garden]
Adresa: Dumbrava Roșie, SIBIU, jud. Sibiu

Tel: 0269/ 42.24.30
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 8:00 - 16:00
(iarna)
A fost inaugurată în 1929, fiind prima
grădină zoologică din România. Prezintă
animale din fauna autohtonă și străină.
Opened in 1929, this was the first
zoological garden in Romania. Animals
from local and foreign fauna.

Muzeul de Icoane și Obiecte Bisericești "Casa Mihai Eminescu" - SIBIU ["Mihai
Eminescu House" Museum of Icons and Church Objects]
Adresa: Str. Mitropoliei nr. 22, 550179, SIBIU, jud. Sibiu
Tel: 0269/217.863; 0269/211.584
Program: la cerere
Muzeul deține colecții de icoane pe lemn
și sticlă, un clopot, obiecte de cult (potire
din lemn și metal, disc, cruci din lemn și
metal), Sfânta Evanghelie, cărți de cult în
română și slavonă, alte obiecte.
The museum holds wooden and glass
icons collections, a bell, religious
artefacts (wooden and metal chalices,
disk, wooden and metal crosses), the
Bible, religious books in the Romanian
and the Slavonic languages, and other
artefacts.
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Expoziția de Istoria Farmaciei - SIBIU [History of Pharmacy Exhibition]

Subordonare: Muzeul de Istorie Naturală
Adresa: Piața Mică nr. 26, 550182, SIBIU, jud. Sibiu

Tel: 0269/218.191; 0269/211.545; 0269/213.156; Fax: 0269/211.545
Web: www.brukenthalmuseum.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 - 16:00 (iarna); luni: închis
Colecția cuprinde un număr de circa 6.650 piese, din următoarele
categorii: instrumentar și aparatură farmaceutică, cărți, documente,
însemne, instrumente și accesorii medicale și preparate
homeopatice.
,
The collection comprises drugs, laboratory utensils, recipients,
books and documents, documentary graphics, medical accessories
and homeopathic preparations.

Muzeul de Vânătoare "August von Spiess" - SIBIU ["August von Spiess"
Hunting Museum]

Subordonare: Muzeul de Istorie Naturală
Adresa: Str. Școala de Înot nr. 4, 550005, SIBIU, jud. Sibiu
Tel: 0369.101.784; Fax: 0269/211.545; 0269/211.545
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 - 16:00 (iarna); luni: închis
Patrimoniul cinegetic al muzeului cuprinde arme și trofee de vânătoare (colecția August von Spiess):
vânat cu păr, vânat cu pene, materiale complementare (arme, capacane și accesorii de vânătoare). Cea
mai mare parte a trofeelor a fost recoltată în perioada interbelică, dar există și piese recoltate la sfârșitul
secolului al XIX-lea. Ele provin din Carpații României, iar multe dintre acestea au fost medaliate la
expoziții și concursuri naționale și internaționale. Colecția mai cuprinde și trofee exotice, precum și arme
africane de vânătoare, care constituie un punct de atracție aparte al muzeului.
The exhibits include hunting weapons and trophies (August von Spiess collection), poaching weapons,
traps and snares, naturalized animals, photographs. Most of the trophies were from the Carpathian
Mountains and got medals at various competitions. The collection comprises also wildlife with hair,
wildlife with feathers, complementary materials (weapons, tools and accessories for hunting), exotic
trophies, and African weapons.

Muzeul de Istorie - SIBIU [History Museum]
Subordonare: Muzeul Național Brukenthal
Adresa: Str. Mitropoliei nr. 2, 550179, SIBIU, jud. Sibiu

Tel: 0269/218.143; Fax: 0269/211.545
Web: www.brukenthalmuseum.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni, marți: închis
Ansamblul Muzeului de Istorie reprezintă unul dintre cele mai impresionante monumente de arhitectură
civilă gotică, cu elemente de Renaștere. Circuitul expozițional permanent cuprinde următoarele colecții:
arheologie preistorică și istorie veche, colecția de obiecte medievale (arheologie medievală: piese,
produse de breaslă, produse textile, obiecte din domeniul științei și tehnicii, arme și armuri, decorații și
medalii onorifice, produse din sticlă și faianță, sigilii, ștampile, matrițe, medalii și monede), colecția
Tezaur - circa 60.000 piese, fondul de carte și periodice Carl Engber, colecția de clișee Emil Fischer,
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colecția de grafică documentară, precum şi colecția de istorie modernă și contemporană.
The buildings housing the History Museum
represents one of the most impressive
monuments of Gothic civil architecture
bearing
Renaissance
elements.
Collections of archaeology: prehistoric,
mediaeval, local history: mediaeval and
modern
documents,
mediaeval
fortifications, models, photocopying, arms,
firearms, logos, boxes of instruments,
Saxon household items, glass and glass
products manufacturing (in Porumbacu de
Sus), cameras, tombstones, treasuries,
prints (17th - 18th century); coin collection:
Roman coins, mediaeval, modern, and
medals.

Muzeul de Istorie Naturală - SIBIU [Natural History Museum]
Subordonare: Muzeul Național Brukenthal
Adresa: Str. Cetății nr. 2, 550160, SIBIU, jud. Sibiu

Tel: 0369.101.782; Fax: 0269/211.545
Web: www.brukenthalmuseum.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 16:00 (iarna); luni: închis
Expoziția beneficiază de expunere
tridimensională prin intermediul dioramelor
şi asocierea efectelor de sunet şi lumină
menite să sugereze ciclul noapte-zi. În
prima parte a expoziţiei este prezentată
succint evoluţia lumii vii de la cele mai
simple organisme până la păsări. Sectorul
median al expoziţiei surprinde aspecte din
viaţa păsărilor, în special a celor
arboricole. Zona temperată este ilustrată
prin toate formele de relief (de la câmpie la
golul alpin) fiecare dintre acestea fiind populate cu fauna corespunzătoare şi cu elemente floristice
caracteristice. Zona arctică prezintă un exemplar de focă, piesă reprezentativă pentru această zonă dar
şi cu o conotaţie de ordin istoric, fiind una dintre cele mai vechi piese ale muzeului. Ultima dioramă din
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sectorul zoologic ilustrează biodiversitatea continentului australian, cu o imensă varietate de animale
endemice. Piesele paleontologice din expoziţia permanentă contribuie la reconstituirea paleogeografică.
In the entire permanent exhibition is there are the tri-dimensional displaying through the means of
dioramas and the sounding and illumination systems suggesting a night and day cycle in each
described environment. In the first part of the exhibition is presented the evolution of the live world, from
the simplest organisms to the birds. The middle sector of the exhibition shows aspects in the life of the
birds, especially the ones living in trees, from the small species to the large, diurnal or nocturnal birds of
prey. The temperate zone is illustrated through all landforms (from the plane to the alpine heights), each
of them populated by their specific fauna and flora.
The artic zone presents a seal, an animal which is representative for this particular area; it is an item of
a historical importance as well, being one of the oldest pieces in the Museum’s collections.
The last diorama of this sector illustrates the diversity of the Australian continent.
The palaeontological items in the permanent exhibition are a good opportunity for a reconstitution
attempt. Flanking the flight of stairs, the Mineralogical Sector is arranged in accordance with aesthetic
criteria.

Muzeul Național Brukenthal - SIBIU [Brukenthal National Museum]
Adresa: Piața Mare nr. 4 - 5, 550163, SIBIU, jud. Sibiu
Tel: 0269/217.691; 0369.101.780; Fax:
0269/211.545; Email:
info@brukenthalmuseum.ro
Web: www.brukenthalmuseum.ro
Program: 9:00 - 17:00 (vara); 10:00 16:00 (iarna); luni: închis
Colecțiile sale au fost constituite de către
baronul Samuel von Brukenthal (1721 1803), guvernator al Transilvaniei în
perioada 1777 - 1787, putând fi deja
vizitate în 1790, cu trei ani înaintea
deschiderii Muzeului Louvre. Galeria de
artă cuprinde cele două expoziții de bază,
Pinacoteca Brukenthal și Galeria de artă
națională, cărora li se adaugă, la etajul al
II-lea, spațiile destinate expozițiilor temporare. Muzeul deține lucrări de pictură europeană sec. XV XVIII (flamandă, olandeză, italiană, germană, austriacă), pictură românească din sec. XV - XX, artă
decorativă: mobilier, covoare anatoliene, casule, argintărie. Cabinetul de stampe, fondat de baronul
Samuel von Brukenthal, este cel mai vechi din țară, deține gravuri din sec. XVI - XVIII, cât și grafică
românească modernă și contemporană. Dintre artiștii gravori renumiți amintim pe Albrecht Dürer,
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Marcantonio Raimondi, Hendrick Goltzius, Agostino Carracci, J. Callot, G. Tiepolo, Piranesi. Colecția de
artă decorativă cuprinde piese de mobilier, cositoare și argintărie medievală, veșminte de cult, lucrate în
Italia în sec. XIV - XV, artă decorativă extrem orientală, covoare orientale medievale. Biblioteca deține
un bogat fond de cărți, în parte colecționat de baronul Brukenthal.
The decorative art collection comprises over 600 items: furniture (about 200 pieces), mowers and
mediaeval silverware (61 artefacts), religious garbs made in Italy in the 14th - 15th centuries (20 items),
Far East decorative art (120 items), mediaeval Oriental carpets (61 items). The library, available to
researchers and students, preserves a rich book collection (Toma de Aquino, Opus praeclarum quarti
scripti, Mainz, 1469; Breviarum croaticum, 1493; Petrarca, Triomphi, 1488; Schedel's Chronicles - 2,000
wooden illustrations, Nürnberg, 1493; De mirabilibus mundi by Solinus C. Iulius, printed in Venice in
1488; Strabo's Geography, Rome, 1473; the Natural History of Pliny the Elder, Venice, 1498; the works
of Boccacio and Petrarch etc). The precious collection of manuscripts includes the famous Brukenthal
Breviary, carried out in the Netherlands at the beginning of the 16th century, written on parchment, in
Gothic small letters, embellished with painted miniatures, assigned to Simon Bening and Geeraert
Horenbaut. The about 1,500 Romanian rare books include Vaarlam's Homily, Jassy, 1643; the New
Testament of Belgrade, 1648; Șerban Cantacuzino's Bible from 1688.

SIGHETU MARMAȚIEI
Casa Memorială "Ellie Wiesel" - Muzeul Culturii Evreiești din Maramureș SIGHETU MARMAȚIEI ["Ellie Wiesel" Memorial House - Museum of Jewish
Culture in the Maramureș Region]

Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 1, 435500, SIGHETU MARMAȚIEI, jud. Maramureș
Email: muzeumkm.zero@sintec.ro
Web: www.maramures.djc.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Casa familiei Ellie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, născut în anul 1928 la Sighetul
Marmației, un interior tipic evreilor maramureşeni, victime ale Holocaustului în 1944.
The family house of Ellie Wiesel, a winner of the Nobel Prize for Peace, born in 1928 at Sighetul
Marmației, a typical interior for the Maramureş Jews, victims of the Holocaust in 1944.

Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței - SIGHETU MARMAȚIEI
[Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance]

Adresa: Str. Corneliu Coposu nr. 4, 435500, SIGHETU MARMAȚIEI, jud. Maramureș
Tel: 0262/316.848; Fax: 0262/319.424; Email: acivica@memorialsighet.ro, muzeu@memorialsighet.ro
Web: www.memorialsighet.ro
Program: luni - duminică: 9:30 - 18:30 (vara); marți - duminică 10:00 - 16:00 (iarna)
Este format dintr-un muzeu al victimelor comunismului în fosta închisoare din Sighet și un centru
internațional de studii asupra comunismului la București.
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It is a memorial museum of the victims of communism in Sighet and an international centre of
communist studies in Bucharest. It is housed in the former prison where the political and cultural elite of
Romania was exterminated after 1948.

Muzeul Maramureșului. Secția în Aer Liber - SIGHETU MARMAȚIEI [Maramureș
Museum. Open Air Department]
Subordonare: Muzeul Maramureșului
Adresa: 435500, SIGHETU MARMAȚIEI, jud. Maramureș
Email:

muzeulmaramuresului@yahoo.com
Web: www.ici.ro

Program: 9:00 - 17:00
Muzeul prezintă arhitectură populară
(sec. XVII - XIX), grupate pe
principalele
subzone
ale
Maramureșului
istoric.
Multe
construcții au pe lângă valoarea
arhitectonică și valoare documentară
deosebită datorită inscripțiilor. Porțile
expuse sunt realizări de excepție în
Maramureș. Pot fi admirate
construcții reprezentative pentru
minoritățile din zonă.
The museum emerged as a reservation of folk architecture monuments (17th - 19th centuries),
displayed according to the main sub-zones of historical Maramureş Land. Remarkable are the famous
Maramureş gates and many interesting buildings, including those belonging to minority ethnic groups.

Muzeul Maramureșului - SIGHETU MARMAȚIEI [Maramureș Museum]
Adresa: Piața Libertății nr. 15, 435500, SIGHETU MARMAȚIEI, jud. Maramureș
Tel: 0262/311.521; Fax: 0262/311.521; Email: muzeulmaramuresului@yahoo.com, europamuzeukmzero@zifer.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Clădirea care adăpostește muzeul a fost construită în anul 1730 este în stil baroc și prezintă colecții de
etnografie și artă populară: piese de industrie casnică, piese de port, de arhitectură populară (porți, uși,
ferestre), covoare, cergi, ștergare, traiste, măști populare, icoane pe sticlă, pânză și lemn, precum și o
colecție de faună și floră maramureșeană.
The museum building was built in 1730 in the Baroque style and presents ethnography and folk art:
domestic industry items, costumes, woodenware, carpets, rugs, folk masks, glass icons, folk
architecture (gates, doors, windows); a Maramureș fauna and flora collection.
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SIGHIȘOARA
Casa Memorială "N. D. Cocea" - SIGHIȘOARA ["N.D. Cocea" Memorial House]

Subordonare: Muzeul de Istorie
Adresa: Str. Școlii nr. 10, 545400, SIGHIȘOARA, jud. Mureș
Program: marți - vineri: 10:00 - 16:00
Casa în care a trăit publicistul și pamfletarul socialist N. D. Cocea (1880 - 1949).
The house of the journalist N. D. Cocea (1880 - 1949).

Muzeul de Istorie - SIGHIȘOARA [History Museum]
Adresa: Piața Muzeului nr. 1, 545400, SIGHIȘOARA, jud. Mureș

Tel: 0265/771.108; Fax: 0265/771.108; Email: info@muzeusighisoara.ro,
muzeusighisoara@yahoo.com
Web: www.muzeusighisoara.com
Program: luni: 10:00 - 16:30, marți - vineri: 9:00 - 18:30, sâmbătă duminică: 9:00 - 16:30 (vara); luni: închis, marți - vineri: 9:00 15:30, sâmbătă - duminică: 10:00 - 15:30 (iarna)
Muzeul a fost organizat în Turnul cu Ceas, datând din secolul al
XIV-lea, refăcut în sec. al XVI-lea și apoi în 1678 și 1894. Turnul
face parte din complexul Porții din față ce asigură accesul în Cetate
din Orașul de Jos, inițial cu două treceri carosabile, este înalt de 64
m, cu cinci nivele, cu galerie deschisă din lemn la ultimul nivel.
Turnul a fost până în 1556 Primăria orașului, iar la sfârșitul secolului
al XIX-lea a devenit muzeul de istorie al orașului Sighișoara. Muzeul
de Istorie Sighișoara deține următoarele categorii de colecții:
arheologie (preistorie, daco-romană, migrații, medievală), farmacie
și instrumentar medical, artă, mobilier, arta decorativă, instrumente muzicale, obiecte și unelte de
breaslă, orologerie, etnografie: mobilier, unelte de uz gospodăresc, textile, ceramică, icoane pe lemn și
pe sticlă; arme albe și arme de foc, numismatică.
The museum was organized in the Clock Tower, a historic monument from the 14th century, restored in
the 16th century, and later, in 1678 and 1894. It belongs to the Gate complex giving access to the
Fortress. It is 64 m high, with five levels, and open wooden gallery on the last level. The Sighişoara
History Museum comprises the following categories of collections: archaeology, pharmacy and medical
tools, art, furniture, decorative art, musical instruments, guild artefacts and tools, clock making,
ethnography: furniture, household utensils, textiles, pottery, wooden and glass icons; weaponry, and
numismatics.

SILIȘTEA GUMEȘTI
Centrul Memorial "Marin Preda" - SILIȘTEA GUMEȘTI ["Marin Preda" Memorial
Centre]
Adresa: 147350, SILIȘTEA GUMEȘTI, com. SILIȘTEA GUMEȘTI, jud. Teleorman
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Program: marți - sâmbătă: 10:00 - 12:30 (și
la cerere)
Expune obiecte, documente și fotografii
privind viața și activitatea scriitorului Marin
Preda (1922 - 1980).
Objects, photographs and documents
regarding the life and activity of the novelist
Marin Preda (1922 - 1980).

SIMERIA
Parcul Dendrologic - SIMERIA [Dendrological Park]
Adresa: Str. Biscaria nr. 1, 335900, SIMERIA, jud. Hunedoara
Tel: 0254/261.254
Program: 8:00 - 20:00
Creat în secolul al XVIII-lea, beneficiază în
secolul al XIX-lea de construirea clădirii
principale și a bazinelor, fiind declarat
monument al naturii în 1957. Se pot vizita
un ansamblu arhitectural, sere, colț
zoologic, pepiniere de puieți exotici.
It was established in the 18th century. In
the 19th century the main building and
pools were built, and in 1957 it was
declared a monument of nature. There are
an architectural complex, greenhouses, a
zoological corner, exotic plants, rare trees
from the entire world.
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SINAIA
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Sinaia - SINAIA [Sinaia Orthodox
Monastery Museum Collection]
Adresa: Str. Mănăstirii nr. 2, 106100, SINAIA, jud. Prahova
Tel: 0244/314.917; Fax: 0244/314.917; Email:
protovaris@yahoo.com
Web: www.manastireasinaia.ro

Program: 9:30 - 18:00
Acesta este primul muzeu de artă religioasă din
România. Prezintă obiecte de artă decorativă
religioasă (piese de argintărie, broderii, țesături,
mobilier de cult); artă religioasă din sec. XVII - XIX
(icoane de școală brâncovenească, rusă,
grecească, remarcabile fiind cele create de Pârvu
Mutu); peste 500 de exemplare de carte veche
românească. Mănăstirea Sinaia este un complex
monahal alcătuit din: biserica veche, ridicată la
sfârșitul secolului al XVII-lea, biserica nouă
ridicată la 1842, clopotnița ridicată în 1895,
precum și corpul de chilii ridicate între 1690 - 1842.
The monastery has also a rich mobile heritage including silverware, embroideries, textiles, church
furniture, over 500 rare books, Brancovan, Russian, and Greek icons, of which those created by Pârvu
Mutu are remarkable. Sinaia Monastery is a monastic complex comprising the old church, built by the
end of the 17th century, the new church built in 1842, the bell tower raised in 1895, as well as the body
of cells built between 1690 and 1842.
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Muzeul Rezervației Naturale Bucegi - SINAIA ["Bucegi Natural Park" Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
Adresa: Parc Ghica, 106100, SINAIA, jud. Prahova
Tel: 0244/311.750
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Fauna și flora din zona Munților
Bucegi, cu prezentare dioramică,
hărți turistice.
Fauna and flora from the Bucegi
mountains, exhibited in dioramas,
and tourist maps.

Casa Memoriala "George Enescu" - SINAIA ["George Enescu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Național "George Enescu"
Adresa: str. Yehudi Menuhin nr. 2, 106100, SINAIA, jud. Prahova
Tel: 0244/311.753; Email:
g.enescu_cmsinaia@yahoo.com
Web: www.primariasinaia.ro

Program: marți - duminică: 10:00 - 17:00
Vila Luminiş, realizată într-un stil autentic
românesc, a fost folosită de muzicianul
George Enescu, ca loc de odihnă şi de
creaţie.
The Luminiş Villa was the place of rest and
work of the Romanian musician George
Enescu.
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Muzeul Național Peleș - SINAIA [Peleș National Museum]
Adresa: Str. Peleșului nr. 2, 106100, SINAIA, jud. Prahova
Tel: 0244/310.918; 0244/312.184; Fax:
0244/312.416; Email: museum@peles.ro,
contact@muzeu-peles.ro

Web: www.peles.ro
Program: marți: 11:00 - 17:00, miercuri duminică: 9:00 - 17:00; luni: închis (vara);
miercuri: 11:00 - 17:00, joi - duminică: 9:00
- 17:00; luni, marți: închis (iarna)
Castelul Peleș a fost reședință regală de
vară, construită la sfârșitul secolului al
XIX-lea. Castelul este înconjurat de terase
decorate cu statui, fântâni sculptate în
piatră, vase ornamentale. Vizitatorii pot
admira camerele armurilor, Camera
Florentină, Sala de recepție (unde sunt
expuse picturi reprezentând castele aparținând familiei de Hohenzzolern), Camera Franceză, Camera
Turcească, Sala de Consiliu, Sala de concerte și Apartamentul Imperial. Muzeul deține pictură
europeană, artă decorativă (faianță și porțelan de secol XVIII, sticlărie franceză, argintărie engleză și
rusă din sec. XVIII - XIX), arme europene și orientale din sec. XV - XIX (circa 4.000 de piese), vitralii,
covoare orientale, tapiserii, ordine și decorații.
Peleş Castle used to be a royal summer residence, built at the end of the 19th century. The Castle is
surrounded by terraces decorated with statues, fountains carved in stone, ornamental vases. Visitors
can admire the armour chamber, the Florentine chamber, the reception Hall displaying paintings
representing castles belonging to the Hohenzzolern family), the French Chamber, the Turkish Chamber,
the Council Hall, the Concert Hall and the Imperial Apartment. The museum holds European paintings,
decorative art items (faience and porcelain from the 18th century, French glassware, English and
Russian silverware from the 18th – 19th centuries), European and Oriental weapons from the 15th –
19th centuries (about 4,000 pieces), stained-glass windows, Oriental carpets, tapestries, orders and
decorations.

SIRET
Muzeul de Istorie - SIRET [History Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Str. 9 Mai nr. 17, 725500, SIRET, jud. Suceava
Tel: 0230/280.996
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Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Deține obiecte de arheologie: ceramică, piese de metal, os, piatră, sticlă; etnografie: costume populare
din zonă, diverse piese etnografice; memoriale: cărți, reviste, scrisori, documente, obiecte ale unor
personalități.
The museum building was a home at first. It also functioned as a hospital for physically impaired
children. Since 1985 it has been a History Museum.

SLATINA

Muzeul Județean Olt. Secția de Etnografie - SLATINA [Olt County Museum.
Ethnography Department]
Subordonare: Muzeul Județean Olt
Adresa: Str. Ionașcu nr. 73, 230091, SLATINA, jud. Olt

Tel: 0249/435.663; Fax: 0249/435.663
Web: www.mjolt.ro
Program: 8:00 - 16:00
Muzeul deține diverse colecții, structurate pe: obiceiuri,
ocupații, ceramică, textile, țesături, metale, lemn, port
popular. Se remarcă valorosul patrimoniu de țesături de
borangic provenind din trei zone etnografice: Olt
(platforma Cotmeana), Câmpia Boianului, Romanați.
Colecția de ceramică cuprinde obiecte din centrele de
olari Oboga, Corbeni, Româna, în special ulcioare de
nuntă. De asemenea, muzeul deține obiecte din centrul
de cojocărie Vădastra, piese textile de la începutul
secolul XX, ouă încondeiate (din Oboga).
The Ethnography Department includes valuable
collections of costumes and rugs from the ethnographic areas of Olt, Romanați, Câmpia Boianului
(Boian Plain); pottery from the traditional centres on the Olt Valley: Oboga, Corbeni, Româna; sheepskin
coats, remarkable are those from Vădastra. It is worth mentioning the collections of customs, dyed eggs
(Oboga), folk architecture from the Olt area, head kerchiefs, artefacts used in traditional professions and
crafts, reflecting a long-lasting civilization from Olteț, Olt and Vedea down to the Danube.
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Muzeul Județean Olt - SLATINA [Olt County Museum]
Adresa: Str. Ana Ipătescu nr. 1, 230079, SLATINA, jud. Olt
Tel: 0249/415.279; Fax: 0249/415.279;
Email: muzeu_olt@yahoo.com,
contact@mjolt.ro
Web: www.mjolt.ro

Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă și
duminică: 9:00 - 17:00
Muzeul cuprinde două secții: cea de
istorie și arheologie, precum și secția
de artă. Secția de istorie-arheologie
deține: unelte aparținând culturii de
prund, ceramică și plastică neolitică
din culturile Vădastra și Sălcuța,
ceramică dacică; numismatică: tezaur
bizantin, monede romane, austriece și
rusești; obiecte ilustrând istoria și
cultura Slatinei. Secția de artă are la bază donația Spiru Vergulescu (50 de picturi, 30 desene și
ilustrații). Alături de această colecție secția mai deține lucrări de pictură aparținând unor artiști români
cunoscuți ca: Ciucurencu, H. Catargi etc. De asemenea pot fi întâlnite lucrări de grafică, sculptură, artă
decorativă, icoane pe lemn rusești (din prima jumătate a secolului XIX) și autohtone (din zona Oltului).
The archaeology collections stand proof of the occupation continuity and uninterrupted civilization on
the lower Olt Valley by items illustrating the prehistorical or ancient material and spiritual culture: pottery,
tools, anthropomorphic and zoomorphic statuettes; others prove the Geto-Dacian civilization, the
Roman civilization in the area of the Alutan and trans-Alutan limes, the occupation continuity in the
migrations age (two cultures of the same period were discovered in Olt: Chilia Culture and Ipotești
Culture near Slatina-Cândești-Ciurelu), as well as the unbroken ties with the Byzantine Empire (the
Byzantine silver coin hoard from the 7th century, digital fibulas and traditional Byzantine lamps). The
Middle Ages reflects in a series of testimonies illustrating the links some princes had with Olt county:
Vlad Vintilă, Michael the Brave, Matei Basarab and Constantine Brancovan; documents on great
families, such as: Buzești, Brancovan, Deleanu, etc.; weapons; rare books; ornaments; numismatics coins or coin hoards proving longstanding trade relations in an important customs place like Slatina
(documented on the 20th of January 1368).
The modern age comprises collections of documents, weapons, prints, period photographs, decorative
art items and emphasizes the role of the urban settlement in the revival and national emancipation
processes.

Muzeul Mănăstirii Clocociov - SLATINA [Clocociov Monastery Museum]

Adresa: Str. Mănăstirii Clocociov nr. 3, 0500, SLATINA, jud. Olt
Tel: 0249/435.489; Fax: 0249/435.489
Program: la cerere
Ansamblul mănăstiresc a fost ctitorit de Diicu Buicescu, mare dregător în vremea lui Matei Basarab. În
chiliile de pe latura de sud este organizat depozitul de carte veche. În casa stăreției sunt expuse icoane,
obiecte de cult, veșminte preoțești, carte veche. De o mare valoare sunt cele patru icoane împărătești
lucrate în atelierul domnesc de la Târgoviște, comanditar fiind Marco Danovici, mare armaș în vremea
lui Matei Basarab, pentru ctitoria sa de la Sâmburești (Olt).
The monastery complex was built by Diicu Buicescu, high official during Matei Basarab's reign. The rare
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book storeroom is found in the cells on the south side. In the abbey there are icons, religious items,
priestly garbs, and rare books. It is worth mentioning the four imperial icons manufactured in the princely
workshop at Târgoviște, sleeping partner being Marco Danovici, a high official during Matei Basarab's
reign, for his construction at Sâmburești (Olt).

SLĂNIC PRAHOVA
Muzeul Sării - SLĂNIC PRAHOVA [Museum of the Salt]
Subordonare: Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
Adresa: 106200, SLĂNIC PRAHOVA, jud. Prahova
Tel: 0244/240.961
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul este organizat în Casa
Cămărășiei, clădire monument istoric
construită la începutul secolului al XVIIllea, reședința funcționarului domnesc care
se ocupa cu strângerea taxelor pe sare,
monopol domnesc. Casa a fost recent
restaurată, muzeul fiind deschis în mai
2003. Sunt expuse documente și
reconstituiri privind istoria prelucrării sării
la Slănic, unelte și utilaje, cristale de sare,
planșe geologice; floră și faună din zonă.
Într-una din încăperile de la etaj a fost
reconstituit biroul cămărașului.
The Museum is opened in a historic monument building recently restored, dating from the beginning of
the 18th century which used to be the residence of the officer in charge with salt taxation in the benefit
of the Wallachian princes. The house was recently restored and the museum opened in May 2003. The
history of salt mining and processing at Slănic, tools and equipment, salt crystals, geological maps; flora
and fauna from the area, a reconstruction of the office of the tax collector.
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SLOBOZIA

Muzeul Județean Ialomița - SLOBOZIA [Ialomița County Museum]
Adresa: B-dul. Matei Basarab nr. 30, 920062, SLOBOZIA, jud. Ialomița
Tel: 0243/230.054; Fax: 0243/230.054; Email:
office@mjialomita.ro
Web: www.cicnet.ro

Program: 09:00 - 17:00; duminică: 10:00 16:00; luni: închis
Prezintă obiecte de arheologie: colecții
înfățișând istoria locală, vestigii arheologice
neolitice aparținând culturii Boian și
Gumelnița, geto-dacice sec. IV p. Ch., cultura
Dridu, medievale; etnografie: obiecte care
vorbesc despre cultura ialomițeană, ocupații;
numismatică: monede descoperite în Orașul
de Floci și din descoperirile întâmplătoare din
județ. Patrimoniul muzeal conține peste
20.000 de piese.
Archaeology: local history collections, Neolithic archaeological vestiges of the Boian and Gumelnița
cultures, Geto-Dacian ones from the 4th century AD, Dridu culture items, mediaeval items, as well as
ethnographic objects illustrating the Ialomița culture, its trades, coins uncovered at Orașul de Floci and
from the stray finds in the county, as well as an art collection. The museum heritage comprises 20,000
pieces.

358

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul Național al Agriculturii - SLOBOZIA [National Museum of Agriculture]
Adresa: B-dul Matei Basarab nr. 10, 6944503, SLOBOZIA, jud. Ialomița
Tel: 0243/230.184; 0243/231.991; Fax:
0243/231.991; Email:
secretariat@slobozia.buzau.ro
Web:

www.diligenta.com/muzeulagriculturiislo
bozia

Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Muzeul
deține
colecții
reprezentative
privind
istoria
agriculturii (peste 8.400 de piese):
colecția de unelte, mașini agricole
și industriale (printre firmele
românești se numără în expoziție
nume
precum
Combinatul
Metalurgic Reșița, Rieger S.A.
Sibiu, iar dintre cele străine se remarcă International Harvester&Co., McCormick, Daniel West, Fordson,
Lanz-Manheim, Stahl, Rud Sack - Leipzig, Deutz, Petkus, HSCS, M. Kir. Allami Gepgyar Budapest,
Gutjar&Muller Budapest, Bacher R. - Melichr F. Budapest etc.), un inventar al uneltelor agricole
realizate în ateliere sau gospodării țărănești, vehicule de transport (vagoane, căroaie, căruțe, sănii etc.),
bunuri cu valoare etnografică (unelte, obiecte de uz casnic, mobilier, ceramică, textile, îmbrăcăminte,
piese de harnașament, obiecte de cult, măști, fotografii), bunuri istorice și documente (obiecte,
documente scrise și iconografice importante pentru agricultura românească, medalii, decorațiuni,
patente), bunuri cu semnificație artistică (opere de artă, obiecte de cult). Ansamblul muzeal include
Biserica din Lemn de la Poiana - monument istoric și arhitectural (datat documentar în 1737).
Representative collections (over 8,400 pieces) for the history of agriculture. The collection of tools,
agricultural and industrial machines include Romanian brands like Toplet, Steelworks and Metallurgy
from Reșița, Rieger S.A. Sibiu and foreign brands like International Harvester & Co., McCormick, Daniel
West, Fordson, Lanz (Manheim), Stahl, Rud Sack (Leipzig), Deutz, Petkus, HSCS, M. Kir. Allami
Gepgyar Budapest, Gutjahr & Muller Budapest, Bacher R. - Melichr R. Budapest, etc. An inventory of
agricultural implements manufactured in workshops and homesteads, transportation vehicles (wagons,
"căroaie," carriages, sledges, etc.). Items of ethnographic significance: tools, objects of domestic and
household use, furniture, pottery, textiles, clothing, harness pieces, religious artefacts, masks and
photographs, Historic Property and Documents: objects, written documents and iconography which
pertain to Romanian agriculture, medals, decorations, patents, works of fine art, and religious artefacts.
The museum collections include The "Poiana" Wooden Church, a historic and architectural monument
(documents certify it by 1737).
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SOLCA

Casa - Muzeu - SOLCA [House - Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Str. Ștefan Tomșa nr. 11, 725600, SOLCA, jud. Suceava
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara);
9:00 - 17:00 (iarna)
Casa muzeu datează din secolul
al XVII-lea și este monument de
arhitectură
populară,
reprezentativă pentru zona
etnografică Rădăuți.
The museum house dates from
the 17th century and is a
monument of folk architecture,
representative for the Rădăuți
ethnographic area.

STEJARU
Muzeul de Etnografie - STEJARU [Ethnographic Museum]

Adresa: în incinta Primăriei Comunei Stejaru, 147365, STEJARU, com. STEJARU, jud. Teleorman
Expune obiecte de etnografie și
istorie locală.
The exhibits include ethnography
and local history items.
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STREHAIA

Colecția muzeală a Mănăstirii Strehaia - STREHAIA [Strehaia Monastery
Museum Collection]
Adresa: 225300, STREHAIA, jud. Mehedinți
Tel: 0252/370.949
Program: la cerere
Colecția conține piese de artă
religioasă, carte veche românească,
icoane.
The exhibits include religious art
items, Romanian rare books, and
icons.

STUPINA
Complexul Muzeistic "Ciprian Porumbescu" - CIPRIAN PORUMBESCU
["Ciprian Porumbescu" Museum Complex]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: 727125, STUPINA, com. CIPRIAN PORUMBESCU, jud. Suceava

Tel: 0230/534.783
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni: închis
Complexul muzeal cuprinde casa
memorială și muzeul memorial. Casa
memorială este adăpostită în clădirea care
a mai rezistat timpului, fosta bucătărie de
vară și cancelaria preotului și scriitorului
Iraclie Porumbescu, tatăl muzicianului.
Casa mare (parohială) a ars în timpul
Primului Război Mondial. Construcția,
datând din secolul al XIX-lea, a suportat
mai multe restructurări, fără a i se afecta
forma inițială. Este compusă din două
încăperi și tindă. Expoziția reconstituie atmosfera de viață cotidiană în locuința familiei Porumbescu și
cuprinde mobilier, fotografii, pianul Mărioarei Porumbescu, sora muzicianului, partituri, documente de
familie, scrisori, fotografii, obiecte personale, mobilier legate de muzicianul Ciprian Porumbescu (1853 1883).
The museum complex comprises the Memorial House and the Memorial Museum. The Memorial House
is sheltered in the only building that survived over time - the former summer kitchen and office of the
priest and writer Iraclie Porumbescu, Ciprian’s father. The main house (the parish) burned during World
War I. The construction, dating from the 19th century, underwent several refurbishments, but the original
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form remained. It comprises two rooms and an entrance hall. The exhibition reconstructs the home daily
life of the Porumbescu family and includes furniture, photographs, Mărioara Porumbescu’s piano,
scores, and family documents.

SUBCETATE
Colecția muzeală sătească - SUBCETATE [Village Museum Collection]
Adresa: 537300, SUBCETATE, com. SUBCETATE, jud. Harghita
Etnografie și istorie locală.
Local history and ethnography.

SUCEAVA

Colecția muzeală a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților - SUCEAVA
[Collection of the Archiepiscopate of Suceava and Rădăuți]
Adresa: Str. Ioan Vodă Viteazul nr. 2, 720034, SUCEAVA, jud. Suceava

Conţine icoane de lemn, mobilier, documente, carte veche și obiecte de artă decorativă cu caracter
religios.
Collection of wooden icons, furniture, documents, rare books, and religious objects.

Casa Memorială "Simion Florea Marian" - SUCEAVA ["Simion Florea Marian"
Memorial House]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Aleea Simion Florea Marian nr. 4, 720193, SUCEAVA, jud. Suceava
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Tel: 0230/216.439 (int. 118); 0230/215.710;
Email: memoriale@muzeul-bucovina.ro
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni: închis
Exponate din colecția etnografului și
folcloristului Simion Florea Marian (1847 1907) - cărți, manuscrise, documente.
The exhibits to the ethnograph and
folklorist Simion Florea Marian collection books, manuscripts, historical documents.

Cetatea de Scaun a Sucevei - SUCEAVA [Princely Court of Suceava]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: 720028, SUCEAVA, jud. Suceava

Tel: 0230/216.439
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 8:00 - 20:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Ruinele Cetății de Scaun, reședință a
domnitorilor Moldovei în perioada medievală.
The ruins of the Princely Residence of
Suceava, seat of the princes of Moldavia
during the Mediaeval Period.

Complexul Muzeal Bucovina. Secția de Artă - SUCEAVA [Bukovina Museum
Complex. Art Department]

Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 33, 720003, SUCEAVA, jud. Suceava
Tel: 0230/216.439 (int. 110); Email: arta@muzeul-bucovina.ro
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
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Colecția datează din 1900 și cuprinde pictură de Mișu Popp, Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman,
Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Ștefan Dimitrescu, Vasile
Popescu, Dimitrie Ghiață, Dan Hatmanu; sculptură: Cornel Medrea, Oscar Han; grafică: Aurel Jiquidi,
Ligia Macovei, Mariana Petrașcu; colecție de icoane pe lemn.
The collection includes paintings by Mișu Popp, Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Ștefan Dimitrescu, Vasile Popescu,
Dimitrie Ghiață, Dan Hatmanu; sculptures by Cornel Medrea, and Oscar Han; graphics by Aurel Jiquidi,
Ligia Macovei, and Mariana Petrașcu; wooden icons collection.

Complexul Muzeal Bucovina. Secția de Etnografie - SUCEAVA [Bukovina
Museum Complex. Ethnographic Department]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Str. Ciprian Porumbescu nr. 5, 720066, SUCEAVA, jud. Suceava
Tel: 0230/216.439 (int. 115); 0230/214.081; Fax: 0230/522.979; Email: etnografie@muzeu-bucovina.ro,

etnosv@yahoo.com
Web: www.istoriabucovinei.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Secția etnografie cuprinde: Hanul Domnesc (pavilionar) și Muzeul Satului Bucovinean (în aer liber).
The ethnography department includes: the Princely Inn (pavilion) and the Bukovina Village Museum
(open air).

Complexul Muzeal Bucovina - SUCEAVA [Bukovina Museum Complex]
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 33, 720003, SUCEAVA, jud. Suceava
Tel: 0230/216.439; 0230/212.138; 0230/214.493;
Fax: 0230/522.979; Email:
relatii_publicecmb@yahoo.com
Web: www.istoriabucovinei.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Complexul muzeal are secții de arheologie,
istorie, științele naturii, artă, memoriale și
observator. Muzeul de istorie prezintă mărturii
arheologice și istorice începând din paleolitic
până în epoca contemporană, piese dacice,
piese rezultate din săpăturile arheologice de
la Cetatea Sucevei. Pot fi văzute piese
excepționale: tronul de la Lipcani (eneolitic),
idolul androgin de la Mioveni (eneolitic),
pandantiv de aur cu almandine de la Rotopănești (secolul al V-lea), monede de aur bizantine, inelul de
aur al domnitorului Bogdan I, veșminte descoperite în mormântul domnitorului Petru I Mușat (1375 1391), veșminte de curte (secolul al XVII-lea) descoperite arheologic și restaurate.
The museum complex has departments of archaeology, history, natural history, art, memorials and
observatory. The museum includes archaeological artefacts from the Palaeolithic to the contemporary
age, Dacian finds, artefacts from the archaeological excavations at the Suceava Fortress. Exceptional
items include: the "throne" from Lipscani (Eneolithic period), the androgynous from Mioveni (the
Eneolithic), the gold pendant with almandines from Rotopănești (the 5th c.), Byzantine gold coins, the
gold ring of Prince Bogdan I, clothes uncovered in the tomb of Prince Peter I Mușat (1375 - 1391),
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courtly robes (the 17th c.).

Muzeul de Științele Naturii - SUCEAVA [Natural Sciences Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 23, 720003, SUCEAVA, jud. Suceava
Tel: 0230/213.775; Fax: 0230/213.775; Email:
muzeu.naturale@muzeul-bucovina.ro
Web: www.istoriabucovinei.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Muzeul cuprinde colecții de mineralogie,
petrografie, paleobotanică, paleozoologie,
botanică,
malacologie,
entomologie,
ornitologie, mamalogie. Printre acestea se
află colecții foarte rare în muzeele din țară:
gândaci de scoarță, viespi aurii, eșantioane
de paleofloră și de flori de mină; herbarul
Flora Bucovinei; macromamifere din
pădurile Bucovinei.
The museum comprises collections of mineralogy, petrography, palaeontology, paleozoology, botany,
malacology, entomology, ornithology and mammalogy.

Planetariul - SUCEAVA [Planetarium]

Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: Str. Universității nr. 13 A, 720229, SUCEAVA, jud. Suceava
Tel: 230/216.439 (int. 119); Email: planetariu@muzeul-bucovina.ro
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Planetariul este alcătuit din: sală de proiecții (filme video și fond documentar); expoziții de astronomie,
cameră solară, bibliotecă germană.
Planetarium, film hall (video and documentary material), astronomical exhibitions, solar room, German
library.
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Complexul Muzeal Bucovina. Muzeul Satului Bucovinean - SUCEAVA
[Bukovina Museum Complex. Bukovina's Village Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina. Secția de Etnografie
Adresa: Parcul Cetății, 720028, SUCEAVA, jud. Suceava
Tel: 0230/214.081; Email: etnosv@yahoo.com
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Prezintă pe o suprafață de 6 ha monumente
de arhitectură populară și instalații populare
(sec XVII - XX) din Bucovina. Cuprinde peste
80 de monumente de arhitectură populară:
biserică, școală, gospodării țărănești, ateliere
meșteșugărești, instalații tehnice, crâșmă.
The museum presents on 6 ha open air park
folk architecture and technical installations
from Bukovina (17th - 20th centuries). There
are over 80 buildings: church, school, peasant
homesteads, workshops, an inn and others.

SUCEVIȚA
Colecția muzeală a Mănăstirii Sucevița - SUCEVIȚA [Sucevița Monastery
Museum Collection]
Adresa: 727510, SUCEVIȚA, com. SUCEVIȚA, jud. Suceava
Tel: 0230/417.110
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna)
Expoziția este organizată într-una din
sălile vechii stăreții, recent restaurată,
unde
sunt
prezentate
broderii
(acoperămintele de mormânt ale lui
Ieremia și Simion Movilă), manuscrise,
cărți liturgice, icoane şi piese de argintărie.
The exhibition is organized in one of the
halls of the old abbey, recently restored,
where embroideries are on display (the
tombstones of Ieremia and Simion Movilă);
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manuscripts; liturgy books; icons; silverware.

SULINA
Muzeul "Farul Sulinei" - SULINA ["Lighthouse of Sulina" Museum]

Subordonare: Muzeul de Istorie și Arheologie
Adresa: Str. II nr. 15; adresa de corespondență - ICEM Tulcea, Muzeul Farul Sulinei, 820009, Tulcea,
Str. 14 Noiembrie nr. 5, 825400, SULINA, jud. Tulcea
Tel: 0240/542.131; 0240/513.231;
0240/513.626; Email: icemtl@icemtl.ro
Program: marți - duminică: 8:00 12:30, 16:00 - 20:00 (vara); marți duminică: 8:00 - 16:00 (iarna); luni:
închis
Exponatele fac parte din colecția de
istorie modernă și contemporană a
Muzeului de Istorie și Arheologie din
cadrul ICEM Tulcea. Se remarcă
piesele de mobilier care au aparținut
scriitorului Jean Bart și fotografiile de
familie ale acestuia, colecția de arme
din sec. XVIII - XX, medaliile,
documentele, hărțile și fotografiile
privind activitatea Comisiunii Europene a Dunării.
The exhibits of the Sulina Lighthouse Museum belong to the modern and contemporary history
collection of the History and Archaeology Museum that belongs to the Eco-Museum Research Institute.
One can remark the pieces of furniture that belonged to the writer Jean Bart and his family photographs,
the weaponry collection from the 18th - 20th centuries, the medals, documents, maps and photographs
relating to the activity of the European Danube Commission.

SUSENI
Colecția muzeală sătească - SUSENI [Village Museum Collection]
Adresa: 537305, SUSENI, com. SUSENI, jud. Harghita
Etnografie și istorie locală.
Local history and ethnography.
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Ș

ȘIMIAN

Muzeul Memorial Kazinczy Ferenc, Fráter Lóránd și Csiha Kálmán - ȘIMIAN
["Kazinczy Ferenc, Fráter Lóránd and Csiha Kálmán" Memorial Museum]
Adresa: str. Principală nr. 50, 417545, ȘIMIAN, com. ȘIMIAN, jud. Bihor
Tel: 0259/356.172; Fax: 0259/356.263; Email:
muzeusimian@gmail.com

Program: luni - vineri: 10:00 - 16:00
Muzeul este dedicat memoriei a trei personalități ale
culturii maghiare: Kazinczy Ferenc (n. 1759 Șimian - m.
1831 Széphalom), poet și lingvist, care și-a adus
contribuția prin opera sa la modernizarea limbii
maghiare; Fráter Lóránd (n. 1872 Șimian - m. 1930
Budapesta) compozitor și interpret de muzică populară
cultă și Csiha Kálmán (n. 1929 Șimian - m. 2007 Târgu
Mureș), episcop reformat al Transilvaniei între 1990 2000.
The museum is dedicated to the memory of the three
personalities of Hungarian culture: Kazinczy Ferenc (b.
1759 Şimian - d. 1831 Széphalom), a poet and linguist who contributed through his work to the
modernization of the Hungarian language, Fráter Lóránd (b. 1872 Şimian - d. 1930 Budapest), a
composer and performer of folk music and Csiha Kálmán (b. 1929 Şimian - d. 2007 Târgu Mureş), a
reformed bishop of Transylvania between 1990 - 2000.

ȘIRIA
Muzeul Memorial "Ioan Slavici și Emil Monția" - ȘIRIA ["Ioan Slavici and Emil
Monția" Memorial Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: Str. Infanteriei nr. 185, 317340, ȘIRIA, com. ȘIRIA, jud. Arad
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Tel: 0257/384.088; Email:

office@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția permanentă din acest
castel în stil baroc târziu este
dedicată scriitorului Ioan Slavici
(1848 - 1925), născut în Șiria, și
compozitorului Emil Monția (1887 1965), născut la Şicula, dar care șia petrecut cea mai mare parte a
vieții sale în comuna Șiria.
The permanent exhibition of this
late Baroque style castle is
dedicated to the writer Ioan Slavici (1848 - 1925), born in Șiria, and to the composer Emil Monția (1887 1965), born at Şicula, who lived most of his life in Șiria.

ȘIRNEA

Muzeul Etnografic, Olimpic și de Artă Contemporană "Nicolae Frunteș" ȘIRNEA ["Nicolae Frunteș" Ethnographic, Olympic and Contemporary Art
Museum]

Adresa: 507072, ȘIRNEA, com. FUNDATA, jud. Brașov
Tel: 074.01.23.224
Program: vineri - luni (la cerere)
Colecţia de bază a fost înfiinţată în anii 1962 - 1967, după care s-a extins în actuala locaţie (circa 500
de bunuri). Toate bunurile au fost adunate prin intermediul donaţiilor. O deosebită semnificaţie prezintă:
Sala expoziţională amenajată în memoria profesorului Nicolae Frunteş; Colecţia destinată Legendei
Branului (exemplificată expoziţional: statui, tablouri, text original, obiecte personale ale Profesorului I.
Duicu - autor); Colecţia de artă contemporană, constituită din lucrări de artă plastică- picturi ale Grupului
Prolog (Paul Gherasim, Horia Paştina, Mihai Sârbulescu, Constantin Flondor etc). Din 1983 muzeul
găzduiește o Secție olimpică.
The permanent collection was established in the years 1962 - 1967, and then expanded into the current
location (about 500 items). All the items have been acquired through donations. Particular significance
presents: the Exhibition Hall arranged in memory of Professor Nicholas Frunteş; the collection for the
Legend of Bran (illustrated in the exhibition: statues, paintings, original text, personal belongings of
Professor I. Duicu - author); the contemporary art collection consisting of works of fine arts - paintings of
the Prolog Group (Paul Gerasim, Horia Paştina, Mihai Sârbulescu, Constantin Flondor, etc). Since 1983
the museum has hosted an Olympic Unit.
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ȘIȘEȘTI

Ansamblul Muzeal și Monumental "Dr. Vasile Lucaciu" - ȘIȘEȘTI ["Dr. Vasile
Lucaciu" Museum and Monumental Group]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
Adresa: nr. 250, 437325, ȘIȘEȘTI, com. ȘIȘEȘTI, jud. Maramureș
Tel: 0262/298.070; 0262/298.038
Web: www.maramuresmuzeu.ro;
www.maramuresmuzeu.com

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Ansamblul
muzeal
evocă
personalitatea lui Vasile Lucaciu,
supranumit Leul de la Șișești (1852
- 1922). Cuprinde: casa parohială
(sec. XVIII), școala (1905), Biserica
Sfintei Uniri a Tuturor Românilor
(1890), cu mormântul eroului, Locul
de adunare, Izvorul Maicii
Românilor de la Șișești, coloanele
de piatră pentru statuile lui Traian și
Decebal, altarul vechii biserici de
lemn, biblioteca familiei Lucaciu.
The museum assembly evokes the personality of Vasile Lucaciu, called "the Lion of Șișești" (1852 1922). Includes: the parish house (the 18th century), the school (1905), the Church of the Sacred Union
of All Romanians (1890), with Vasile Lucaciu's tomb, the Gathering Place, the Romanians' Mother
Spring of Șișești, the stone columns for Trajan's and Decebalus' statues, the altar of the old wooden
church, and the library of the Lucaciu family.

ȘTEFĂNEȘTI, jud. ARGEŞ
Casa Memorială "Liviu Rebreanu" - ȘTEFĂNEȘTI ["Liviu Rebreanu" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Județean Argeș
Adresa: 117715, ȘTEFĂNEȘTI, com. ȘTEFĂNEȘTI, jud. Argeș

Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Expoziția este organizată în casa în care a locuit și creat marele prozator
Liviu Rebreanu (1885 - 1944), începând din 1930, și expune mobilier,
biblioteca autorului, manuscrise și fotografii.
The exhibition is organized in the house where the great novelist Liviu
Rebreanu (1885 - 1944) lived and created from 1930, and presents
furniture, the author’s library, manuscripts and photographs.
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ȘTEFĂNEȘTI, jud. BOTOŞANI

Expoziția Permanentă de Artă Plastică Contemporană - ȘTEFĂNEȘTI
[Permanent Exhibition of Contemporary Fine Arts]

Subordonare: Muzeul Județean Botoșani
Adresa: 717385, ȘTEFĂNEȘTI, com. ȘTEFĂNEȘTI, jud. Botoșani
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția cuprinde lucrări de artă plastică românească contemporană semnate I. Pacea, I. Grigore, H.
Paștină, P. Achițenie, I. Sălișteanu, I. Muraru, C. Piliuță, C. Neamțu etc.
The exhibits include works of contemporary Romanian fine arts by I. Pacea, I. Grigore, H. Paștină, P.
Achițenie, I. Sălișteanu, I. Muraru, C. Piliuță, C. Neamțu, etc.

ȘTEFĂNEȘTI, jud. VÂLCEA
Casa Memorială "Theodor Bălășel" - ȘTEFĂNEȘTI ["Theodor Bălășel"
Memorial House]
Adresa: 247685, ȘTEFĂNEȘTI, com. ȘTEFĂNEȘTI, jud. Vâlcea
Sunt expuse obiecte cu profil etnografic.
The exhibits include ethnographic items.

T
TARCĂU
Muzeul de Artă "Iulia Hălăucescu" - TARCĂU ["Iulia Hălăucescu" Art Museum]
Adresa: 617445, TARCĂU, com. TARCĂU, jud. Neamț

Web: http://www.viziteazaneamt.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Muzeul a fost inaugurat in noiembrie 2003, în clădirea în care a funcționat fosta "școală a învățătorului".
Clădirea muzeului are șase săli, care adăpostesc aproape 120 de lucrări plastice, dar și obiecte
personale ale pictoriţei Iulia Hălăucescu (1924 - 2007), născută în Tarcău, care a fost supranumită
"doamna acuarelei românești".
The museum was opened in November 2003, in the former building of the teacher's school. In the six
rooms of the museum there are 120 works of art and personal belongings of the painter Iulia
Hălăucescu (1924 - 2007), born in Tarcău, who is named "the Lady of the Romanian watercolour."
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TAZLĂU

Casa memorială "I.I. Mironescu" - TAZLĂU ["I.I. Mironescu" Memorial House]
Adresa: 617460, TAZLĂU, com. TAZLĂU, jud. Neamț

Web: /www.tazlau.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna); luni: închis
Casa în care s-a născut şi a locuit medicul şi scriitorul I.I. Mironescu (1883 - 1939). A fost reconstituită
camera de lucru cu mobilierul originar, obiectele personale, biblioteca, imagini din activitatea medicală.
În Tazlău este şi un muzeu al satului, găzduit la Casa de Cultură.
The house where the physician and writer I.I. Mironescu (1883 - 1939) was born and lived: the working
room with original furniture, personal belongings, library, images from his medical activity. In Tazlău you
can also visit a museum of the village, hosted at the Culture House.

TĂCUTA
Colecția "Elena și Costel Rotaru" - TĂCUTA ["Elena and Costel Rotaru"
Collection]

Adresa: 737515, TĂCUTA, com. TĂCUTA, jud. Vaslui
Tel: 0235/349.135
Program: 13:00 - 20:00
Muzeu prezintă obiecte de etnografie.
Ethnographic items.

TĂLMACIU

Colecția Boița - BOIȚA [Boița Collection]

Adresa: în cadrul Căminului Cultural, 555700, TĂLMACIU, jud. Sibiu
Expoziția prezintă unelte legate de creșterea vitelor, păstorit, tăierea și prelucrarea lemnului, obiecte de
uz casnic, textile și ceramică din zonă.
The collection includes tools illustrating cattle breeding and wood cutting, fabrics, household items, and
pottery from the area.

TĂMĂȘENI

Muzeul etnografic - TĂMĂȘENI [Ethnographic Museum]
Adresa: 617465, TĂMĂȘENI, com. TĂMĂȘENI, jud. Neamț
Web: www.neamt.ro
Muzeul s-a înfiinţat în anul 1992. Se află în incinta Căminului cultural şi expune mai ales valoroase
piese de port popular. Exponatele provin din donaţii de la locuitorii comunei şi din satele din jur, colecţia
fiind una foarte apreciată.
The museum was founded in 1992. It is located in the Cultural House and presents valuable folk
costumes and other traditional objects. The exhibits were donated by people from Tămăşeni and other
nearby villages, being very much preised for the quality of its pieces.
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TĂȘNAD

Muzeul Orășenesc - TĂȘNAD [Town Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: Str. N. Iorga nr. 6, 445300, TĂȘNAD, jud. Satu Mare
Tel: 0261/825.508
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
Sunt valorificate expozițional piese de arheologie: unelte începând cu epoca pietrei șlefuite; etnografie:
unelte agricole, textile de interior, costume, ceramică.
The exhibits include archaeological finds: polished tools from the Stone Age; ethnography items:
agricultural tools, interior fabrics, costumes, pottery.

TÂRGOVIȘTE
Complexul Mitropoliei - TÂRGOVIȘTE [Metropolitan Bishopric' Complex]
Adresa: Parcul Central, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Ansamblu de arhitectură în aer liber.
Mediaeval architectural complex in the
open air.

Casa - Atelier "Gheorghe Petrașcu" - TÂRGOVIȘTE ["Gheorghe Petrașcu"
House and Workshop]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Str. Bărăției nr. 17, 130002, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
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Tel: 0245/612.877; Email: contact@muzeedambovitene.ro

Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Clădirea a fost ridicată în 1924, după
planurile
arh.
Ion
Răducănescu,
respectând
și
indicațiile
artistului
Gheorghe Petrașcu (1872 - 1949). Sunt
expuse lucrări de pictură, gravură, desen,
obiecte personale.
The building was raised in 1924, after the
architect Ion Răducănescu's design, in
compliance with the artist’s guidelines. The
exhibits include paintings, etchings,
drawings and personal belongings of Gheorghe Petrașcu (1872 - 1949).

Complexul Muzeal "Curtea Domnească" - TÂRGOVIȘTE ["The Royal Court"
Museum Complex]
Adresa: Calea Domnească nr. 181, 130017, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/613.946; 0245/612.877; Fax:
0245/612.877; Email: contact@muzeedambovitene.ro

Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 19:00 (vara); 9:00 - 17:00
(iarna); luni: închis
Complexul aulic a fost edificat între sec.
XIV - XVII. Prezintă obiecte de arheologie;
istorie;
etnografie;
arte
plastice;
documente
literare,
carte
veche,
manuscrise, monumente in situ. Arta
bisericească din epoca brâncovenească
este reprezentată prin: pictură, veșminte
preoțești, tipărituri, podoabe, mobilier,
lespezi de mormânt, ceramică, arme,
discuri ornamentale, fresce.
The court complex was built in the 14th - 17th centuries. The exhibits include religious art items from the
Brancovan age: paintings, priestly garbs, prints, ornaments, pieces of furniture, tombstones; pottery,
weapons, ornamental disks, and frescos.
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Galeriile de artă Stelea - TÂRGOVIȘTE [Stelea Art Galleries]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Str. Muzeului nr. 6, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877, 0245/612.877; Fax:
0245/612.877; Email: contact@muzeedambovitene.ro

Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Spațiul expozițional al Galeriilor Stelea este
special amenajat pentru expoziții temporare.
Space for temporary exhibitions.
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Muzeul "Vasile Blendea" - TÂRGOVIȘTE ["Vasile Blendea" Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 24, 130034, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Email: contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Colecția conține o mică parte din lucrările
de sculptură și sculptură monumentală,
pictură sau desen, care vin să definească
personalitatea artistului Vasile Blendea.
The collection includes a small part of the
works of sculpture and monumental
sculpture, painting and drawing, that
define the artist's personality.

Muzeul de Artă - TÂRGOVIȘTE [Art Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Calea Domnească nr. 185, 130167, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877; 0245/611.844;
0245/614.481; Fax: 0245/612.877; Email:
contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Deține colecții de pictură religioasă (fresce
și icoane), mobilier de epocă, podoabe și
țesături orientale. Arta modernă și
contemporană românească este prezentă
prin: Nicolae Grigorescu, Sava Henția,
Nicolae Tonitza, Ioan Andreescu, Theodor
Pallady, Iosif Iser, Camil Ressu, Lucian
Grigorescu, Henri Catargi, Magdalena
Rădulescu, Matiass Teutsch, Marcel
Iancu.
The museum holds and exhibits religious paintings (frescos and icons), period furniture, jewels and
oriental textiles, as well as modern and contemporary Romanian works.
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Muzeul de Istorie - TÂRGOVIȘTE [History Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Calea Domnească nr. 25, 130167, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877; 0243/613.946; Fax:
0245/612.877; Email: contact@muzeedambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Prezintă ceramică și figurine neolitice,
ceramică din epoca bronzului, tezaurul de
monede de argint thassiene și
macedonene sec. II - I î.e.n. de la
Căprioru, tezaurul de monede dacice de la
Adânca, sau cel de la Mircea cel Bătrân.
Spațiul rezervat domnitorilor Neagoe
Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul,
Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu,
este ilustrat cu obiecte de artă decorativă,
fresca brâncovenească, carte veche, ornamente tipografice, xilogravuri, lapidariu provenit de la Palatul
Potlogi, care demonstrează efortul depus de către voievozi pentru dezvoltarea culturii medievale.
There is here material and spiritual evidence of the existence of the Geto-Dacian population, Neolithic
pottery and figurines, Thassian and Macedonian silver coins hoards from the 1st and 2nd centuries BC
from Căprioru, the Dacian coins hoard from Adânca, ornaments, etc. The exhibits point to the
emergence and development of the Romanian feudal states, to the emergence of the feudal state of
Wallachia, and illustrate the election of the city of Târgoviste as the princely residence by Mircea the
Old. The quarters dedicated to the rulers Neagoe Basarab, Petru Cercel, Michael the Brave, Matei
Basarab, Constantine Brancovan include objects of decorative art, Brancovan frescoes, rare books,
print ornaments, woodcut, the lapidarium from Potlogi Palace, testifying to the efforts made by the
princes for the development of mediaeval culture.

Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni - TÂRGOVIȘTE [Museum of the Writers of
Dâmbovița Region]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Str. Justiției nr. 7, 130017, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877; Fax: 0245/612.877; Email:
contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Documente originale, fotomontaje care
ilustrează activitatea literară a membrilor
familiei Văcărescu, scurta existență a lui
Vasile Cârlova, personalitatea lui Ion
Eliade Rădulescu, ca și viața și opera lui
Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, I. C.
Vissarion; ediții princeps; corespondență;
manuscrise; obiecte personale; mobilier. O
piesă rară este "Gramatica românească" a
lui I.H. Rădulescu, tipărită la Sibiu, în
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1828.
The exhibits include original documents, slides illustrating the literary activity of the members of the
Văcărescu family, the short life of the poet Vasile Cârlova, the personality of Ion Eliade Rădulescu, as
well as the lives and works of Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, and I. C. Vissarion, first issues, letters,
manuscripts, personal belongings, furniture. A rare item is 'The Romanian Grammar' by Ion Heliade
Rădulescu, printed at Sibiu, in 1828.

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești - TÂRGOVIȘTE [Romanian
Printing and Rare Books Museum]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: Str. Justiției nr. 7, 130017, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/613.946; 0245/612.877; Fax:
0245/612.877; Email: contact@muzeedambovitene.ro

Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Manuscrise, documente, tipărituri din sec.
XVI - XIX ("Noul Testament" - 1648,
"Cazania" lui Varlaam - 1643, "Îndreptare
legii" - 1652, tipărituri ale lui Antim Ivireanu
- 1712, cărți bisericești). O secțiune a
muzeului prezintă cărți rare editate în
tipografii europene de prestigiu: Roma,
Leipzig, Londra, Köln.
The exhibits include manuscripts,
documents, prints from the 17th - 18th centuries ("The New Testament" - 1648, Varlaam’s "Cazania"
1643, "Law Book" - 1652, Antim Ivireanu's prints - 1712, religious books). A department of the museum
presents rare books published in famous European printing houses: Rome, Leipzig, London, Köln.

378

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul Eparhial din cadrul Mănăstirii Stelea - TÂRGOVIȘTE [Diocese Museum
in Stelea Monastery]
Adresa: str. Stelea nr. 1, 130018, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/213.727
Program: 8:00 - 17:00
Mănăstirea este datată din
secolul al XVI-lea. Clădirea a fost
restaurată în anul 2000, iar din
2004 este muzeu. Prezintă o
colecție de artă bisericească,
documente.
The monastery dates to the 16th
century. The building was
restored in 2000, since 2004 it
has been a museum. It presents
a collection of religious art,
documents.

Muzeul Poliției Române - TÂRGOVIȘTE [Museum of the Romanian Police]

Adresa: Calea Domnească nr. 187, 130008, TÂRGOVIȘTE, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/614.060
Web: www.politiaromana.ro
Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
Amenajat într-o clădire cu mare valoare artistică și istorică, fosta Casă a coconilor domnești, refăcută în
stil neoclasic între anii 1867 - 1893, sălile muzeului expun bogate colecții de heraldică, uniforme și
echipament, documente și obiecte din istoria de peste un secol și jumătate a Poliției și Jandarmeriei
Române.
Located in a building of great artistic and historic value, the former "House of Little Princes", restored in
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the neo-classical style between 1867 and 1893, the halls of the museum preserve rich heraldic
collections, uniforms and equipment, documents and items illustrating the one and a half century old
history of the Romanian Police and Gendarmerie.

TÂRGȘORU VECHI
Rezervația Arheologică "Târgșoru Vechi" - TÂRGȘORU VECHI [Târgșoru Vechi
Archaeological Park]

Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: 107590, TÂRGȘORU VECHI, com. TÂRGȘORU VECHI, jud. Prahova
Email: histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara)
Sit arheologic și istoric aflat la circa 9 km
V-SV de orașul Ploiești, care însumează
un ansamblu de monumente (așezări și
necropole) începând cu paleoliticul
superior și continuând, cu hiatusuri
nesemnificative, până în secolul al XVIIIlea.
It is an archaeological and historical site
found about 9 km west - south-west from
Ploiești City, comprising a complex of
monuments
(settlements
and
cemeteries) starting from the Upper
Palaeolithic, continuing with the insignificant hiatuses, up to the 18th century.

TÂRGU JIU

Casa Memorială "Ecaterina Teodoroiu" - TÂRGU JIU ["Ecaterina Teodoroiu"
Memorial House]

Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 270, 210108, TÂRGU JIU, jud. Gorj
Web: www.muzeulgorjului.ro
Program: 8:00 - 16:00; luni, marți: închis
Mobilier original de interior țărănesc de la
începutul secolului XX, obiecte personale,
fotografii, facsimile, cărți aparținând
Ecaterinei Teodoroiu (voluntară în Primul
Război Mondial, care a pierit în luptele de
la Mărășești din 1917).
Original folk interior furniture from the
beginning of the 20th century, personal
belongings, photographs, facsimiles,
books belonging to Ecaterina Teodoroiu
(volunteer in World War I, who died as a
volunteer during the battle of Mărășești
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from 1917).

Muzeul de Artă - TÂRGU JIU [Art Museum]

Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: Str. Traian (Parcul Central), 210120, TÂRGU JIU, jud. Gorj
Tel: 0253/218.550
Web: www.muzeulgorjului.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul expune o colecție de icoane,
sculptură în lemn din secolele XVII - XVIII,
pictură românească modernă (Mișu Pop,
Corneliu Baba, Vasile Grigore) și sculptură
(Rodica Popescu), din donație.
The museum holds collection of icons and
wood sculptures from the 17th - 18th
century; paintings (Mișu Pop, Corneliu
Baba, Vasile Grigore) and sculptures
(Rodica Popescu), donated.

Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu" - TÂRGU JIU ["Alexandru Ștefulescu"
County Museum]
Adresa: Str. Geneva nr. 8, 210136, TÂRGU JIU, jud. Gorj
Tel: 0253/212.044; Fax:
0253/212.044; Email:

muzeulgorjului@gmail.com
Web: www.muzeulgorjului.ro

Program: 9:00 - 17:00; luni:
închis
Cuprinde colecții de arheologie
(epoca preistorică, dacică și
romană), istorie medie, modernă
și contemporană, colecție de
numismatică (epoca romană),
colecția
de
documente
Alexandru Ștefulescu (sec. XV XIX), carte veche, icoane.
The museum holds archaeology
collections (the prehistoric age, the Dacian and Roman periods), mediaeval, modern and contemporary
history items, hoards (the Roman period), the Alexandru Ștefulescu documents collection (15th - 19th
centuries), rare books, icons.
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TÂRGU MUREȘ
Grădina Zoologică - TÂRGU MUREȘ [Zoological Garden]

Adresa: str. Verii nr. 41, 300, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș
Tel: 0265/221.408; Email: office@zootirgumures.ro
Web: www.zootirgumures.ro
Program: 10:00 - 20:00 (vara); 10:00 - 17:00 (iarna)
Deține circa 500 de animale din 120 de specii, atât de fauna locală, cât și exotică.
About 500 animals belonging to 120 species, both local and exotic fauna.

Muzeul Bolyai - TÂRGU MUREȘ [Bolyai Museum]

Adresa: Str. Bolyai Farkas nr. 17, 540067, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș
Tel: 0265/261.857
Web: http:/telekiteka.ro
Program: 9:00 - 17:00
Colecția cuprinde obiectele, manuscrisele
și lucrările celor doi matematicieni - Bolyai
Farkas (1775 - 1856) și fiul său, János
(1802 - 1860) - ce și-au petrecut în orașul
Târgu-Mureș cea mai mare parte a vieții.
Târgu
Mureş
(Marosvásárhely
in
Hungarian) is the city of the Bolyais; this is
where
the
two
outstanding
mathematicians, Bolyai Farkas (1775 1856) and his son János (1802 - 1860)
spent most of their lives. Their relics and
works are exhibited in the Bolyai Memorial Museum.

Galeria de Artă "Ion Vlasiu" - TÂRGU MUREȘ ["Ion Vlasiu" Art Gallery]

Subordonare: Muzeul Județean Mureș
Adresa: str. Bolyai, nr. 17, 540067, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș
Tel: 0265/267179
Web: www.cjmures.ro
Program: 9:00 - 16:00; sâmbătă: 9:00 - 14:00; duminică: 9:00 - 13:00
Galeria prezintă lucrările donate de maestrul Ion Vlasiu, sculptor, pictor și scriitor târgumureșan.
Donation from master Ion Vlasiu, a Târgu Mureș sculptor, painter and writer from Târgu-Mureş.
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Galeria de Artă "Nagy Imre" - TÂRGU MUREȘ ["Nagy Imre" Art Gallery]

Subordonare: Muzeul Județean Mureș
Adresa: str. Köteles Sámuel nr.1, 540057, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș
Tel: 0265/265.267
Web: www.cjmures.ro
Program: 9:00 - 16:00; sâmbătă: 9:00 - 14:00; duminică: 9:00 - 13:00
Artă plastică.
Fine arts.

Muzeul Județean Mureș. Secția de Artă - TÂRGU MUREȘ [Mureș County
Museum. Art Department]
Subordonare: Muzeul Județean Mureș
Adresa: Str. Enescu nr. 2, 540052, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș
Tel: 0265/267.179; Fax: 0265/236.987
Web: www.cjmures.ro
Program: 9:00 - 16:00; sâmbată, duminică:
9:00 - 13:00
Colecţii de artă şi pictură maghiară. Sunt
expuse lucrări de: Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, Nicolae Tonitza, Nicolae
Dărăscu, Ferenczy Karoly, Teodor Harsia,
Aurel Ciupe. Foarte bine reprezentată este
arta contemporană, cu fenomenul plastic
local și cel național și Galeria pictorilor
băimăreni.
Collections of Romanian and Hungarian
art. The exhibits include works by Theodor
Aman, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Nicolae Dărăscu, Ferenczy Karoly, Teodor Harsia, Aurel
Ciupe. Contemporary fine arts are well represented by local and national works.

Muzeul Județean Mureș. Secția de Etnografie și Artă Populară - TÂRGU
MUREȘ [Mureș County Museum. Ethnography and Folk Art Department]
Subordonare: Muzeul Județean Mureș
Adresa: Piața Trandafirilor nr. 11, 540049, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș
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Tel: 0265/250.169; Fax: 0265/250.169; Email:
muzeuetnomures@yahoo.com
Web: www.cjmures.ro

Program: marți - duminică: 9:00 - 17:00
(vara); marți - vineri: 9:00 - 16:00;
sâmbătă: 9:00 - 14:00; duminică: 9:00 13:00 (iarna); luni: închis
Muzeul deține piese de port popular,
textile de interior, icoane pe sticlă și pe
lemn, obiecte care vorbesc despre ocupații
și meștesuguri, despre realitățile satului
românesc din zona județului Mureș.
The exhibits include folk art pieces,
costumes, interior textiles, glass and
wooden icons, objects illustrating skills and crafts, and the rural life in the Mureș county region.

Muzeul Județean Mureș. Secția de Științele Naturii - TÂRGU MUREȘ [Mureș
County Museum. Natural Sciences Department]
Subordonare: Muzeul Județean Mureș
Adresa: Str. Horea nr. 24, 540036, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș
Tel: 0251/236.987; Fax: 0251/236.987
Web: www.cjmures.ro
Program: marți - vineri: 9:00 - 16:00;
sâmbătă: 9:00 - 14:00; duminică: 9:00 13:00; luni: închis
Muzeul deține colecții de mineralogie;
petrografie;
paleontologie;
botanică
(ierbare din 1872); antropologie; geologie;
zoologie (trofeul de cerb carpatin - al
doilea ca valoare în lume); malacologie cu
piese autohtone și exotice; entomologie
(fluturi exotici-Weber W, fluturi autohtoni
V. Vicol, E. Halabori); ornitologie; oologie;
osteologie.
The exhibits include collections of mineralogy; petrography; palaeontology; botany (herbs from 1872),
anthropology, geology, zoology (the Carpathian stag trophy - the second most valuable in the world),
malacology (local and exotic pieces), entomology (exotic butterflies - Weber W, local butterflies - V.
Vicol, E. Halabori); ornithology; zoology; osteology.

384

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

Muzeul Județean Mureș - TÂRGU MUREȘ [Mureș County Museum]
Adresa: str. Mărăști nr. 8 (sediu administrativ), 540328, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș

Tel: 0365-430.021; Fax: 0365-430.021
Program: marți - duminică: 9:00 - 18:00
(vara); 9:00 - 16:00 (iarna)
Muzeul de Istorie are un patrimoniu care
numără în jur de 57.000 de piese, care se
constituie
în
colecții
de:
artă
decorativă,documente, istorie, medalii și
plachete, decorații, numismatică, știință și
tehnică. Activitatea expozițională s-a
realizat prin expoziții temporare care au
pus în valoare colecțiile muzeului privind
dezvoltatea municipiului Târgu-Mureș. Prin
obiectele expuse și prin materialul intuitiv
adecvat se va urmări reprezentarea tuturor
etniilor conlocuitoare în spațiul mureșan:
români, maghiari, germani, evrei etc., începând din Evul Mediu până în perioada contemporană.
The History Museum has a heritage counting about 57,000 pieces, including collections of: decorative
art, documents, history, medals and plaques, decorations, coins, science and technology. The exhibits
and the adequate intuitive material will aim at representing all the ethnic groups living together in Mureș
land: Romanians, Hungarians, Germans, Jews, etc, since the Middle Ages to the contemporary period.

TÂRGU NEAMȚ
Casa Memorială "Veronica Micle" - TÂRGU NEAMȚ ["Veronica Micle" Memorial
House]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 33, 615200, TÂRGU NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/662.594; Email:

muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Program: 9:00 - 17:00
Fotografii, facsimile, mobilier de birou,
tipărituri de epocă (sec. al XIX-lea).
The photographs, facsimiles, study
furniture, prints from the period (the 19th
century).
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Cetatea Neamțului - TÂRGU NEAMȚ [Neamț Fortress]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Arcașului nr. 1, 615200, TÂRGU NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0744.702.415; Email: muzeupn@yahoo.com;
office@yahoo.com

Web: www.neamt.ro
Program: 10.00 - 18.00, luni închis
Cetate datând din secolul al XIV-lea (menţiune
documentară în 1395), a avut un important rol militar
și strategic în istoria Moldovei.
The fortress dating from 14th century (1395), with
important military and strategic role in the history of
Moldova.
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Muzeul de Istorie și Etnografie - TÂRGU NEAMȚ [History and Ethnography
Museum]
Subordonare: Complexul Muzeal Județean Neamț
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 37, 615200, TÂRGU NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/662.594; Email:

muzeupn@yahoo.com; office@yahoo.com
Web: www.neamt.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna)
Materiale arheologice și valori etnografice
din zona Târgu Neamț: monede, arme,
inscripții, podoabe.
The museum presents a synthesis of the
rich mediaeval history of the town, as well
as the traditional crafts practised in the
area

TÂRGU SECUIESC

Muzeul Breslelor - TÂRGU SECUIESC [Guilds' Museum]
Subordonare: Muzeul Național Secuiesc
Adresa: Str. Curtea nr. 10, 525400, TÂRGU SECUIESC, jud. Covasna
Tel: 0267/361.748; Email:
dimenyattila.sznm@gmail.com
Web: www.sznm.ro
Program: 9:00 - 16:00; sâmbătă: 9:00 13:00; duminică: 9:00 - 14:00; luni: închis
Muzeul prezintă istoria breslelor: lăzi de
breaslă, steaguri, obiecte folosite de
tâmplari, cojocari, olari, cizmari, pantofari,
tăbăcari, fierari, turtari, macelari, pălărieri,
croitori.
The museum presents the history of the
guilds: guild chests, flags, objects used by
carpenters, furriers, potters, cobblers,
shoe-makers, curriers, smiths, butchers,
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hatters, and tailors.

TÂRGU-OCNA
Monumentul-muzeu "Măgura" - TÂRGU-OCNA ["Măgura" Monument and
Museum]

Adresa: Măgura Ocnei, 605600, TÂRGU-OCNA, jud. Bacău
Tel: 0234/344.114

Este unul dintre cele mai impresionante monumente ridicate în memoria ostașilor căzuți în primul război
modial. A fost ridicat între 1925 – 1928, în amintirea celor peste 14.000 de soldati români ce au luptat și
au căzut eroic pe frontul de la Oiutuz - Coșna - Cireșoaia. Monumentul este din piatră, având parter și
două etaje, legate printr-o scară interioară circulară și o înălțime de 22 m.
It is one of the most impressive monuments raised in the memory of the soldiers fallen during World
War I. It was raised between 1925 and 1928 in memory of over 14 thousand Romanian soldiers who
fought and fell heroically on the battlefield of Oituz - Cosna - Ciresoaia. It is a 22 m. high stone
monument comprising the ground floor and two upper floors, linked by an circular inner staircase.

Muzeul de Istorie - TÂRGU-OCNA [History Museum]

Adresa: str. Trandafirilor nr. 2, în cadrul Casei de Cultură, 605600, TÂRGU-OCNA, jud. Bacău
Tel: 0234/340.122
Program: luni-vineri: 8:00 - 16:00
Muzeul deține colecții de arheologie, artă,
istorie locală, numismatică și etnografie.
The museum holds: an archaeological
collection, collections of art, local history,
numismatics and ethnography.
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TÂRLELE FILIU, oraș IANCA

Casa Memorială a Arhimandritului Dometie Manolache - TÂRLELE FILIU
[Archimandrite Dometie Manolache Memorial House]

Adresa: adresa de corespondență: Primăria orașului Ianca, 815206, TÂRLELE FILIU, oraș IANCA, jud.
Brăila
Tel: 0239/668.178
Program: deschis permanent
Muzeul a fost fondat de către frații în viață
ai părintelui Dometie în anul 2001. Muzeul
deține colecții de fotografii familiale ale
Părintelui, diplome de studii în xerocopii,
cărți cu privire la viața părintelui, un
veșmânt preoțesc, icoane și obiecte
artizanale.
The museum was established by the
brothers of Father Dometie in 2001. The
exhibits include family photographs of the
Father's, diploma copies, books on his life,
a priestly garb, icons, and craftsman's
items.

TÂRNĂVENI
Muzeul Municipal Târnăveni - TÂRNĂVENI [Târnăveni City Museum]
Adresa: Str. Stadionului nr. 2, 545600, TÂRNĂVENI, jud. Mureș
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Tel: 0265/440.902; Email:

muzeultarnaveni@yahoo.com.

Program: miercuri, vineri, duminică: 8:00 14:00; marți, joi: 17:00 - 20:00; luni: închis
Prezintă colecții de: arheologie și istorie,
etnografie, fotografii, paleontologie, păsări
și animale naturalizate, carte veche și
numismatică. Clădirea a fost ridicată în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. A
fost reședința grofului Beldi Gergely,
cunoscută în epocă drept castelul Beldi.
Collections of paleontology, archaeology
and history, photographs, ethnography,
rare books and numismatics. The building
was built during the second half of the 19th century. It had been the premises of the noble Beldi
Gergely, known at the time as Beldi Castle.

TÂRPEȘTI
Muzeul "Nicolae Popa" - TÂRPEȘTI ["Nicolae Popa" Museum]
Adresa: 617317, TÂRPEȘTI, com. PETRICANI, jud. Neamț
Tel: 0233/785.112; Fax: 0233/785.112; Email:
popamuseum@gmail.com;
popamuseum@yahoo.com
Web: http:///npopamuseum.netfirms.com;
www.npopa.uv.ro

Program: 9.00 - 19:00
Este prezentată publicului colecţia de
măşti și costume a meşterului popular
Nicolae Popa.
Collections of masks and costumes of the
folk craftman Nicolae Popa.
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TECUCI
Muzeul Mixt - TECUCI [Town Museum]
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 36, 805300, TECUCI, jud. Galați
Tel: 0236/811.672; Fax: 0236/811.672; Email: muzeultecuci@yahoo.com
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Deține colecții de arheologie preistorică, dacică, tezaure de
podoabe și monede. Descoperirile din cetatea dacică de la Poiana
(Piroboridava).
Collections of prehistoric, Dacian archaeology, coins and jewelry
hoards. You can see the finds from the archaeological site of
Poiana (Dacian centre of Piroboridava).

TEIU
Muzeul Sătesc - TEIU [Village Museum]
Adresa: 117735, TEIU, com. TEIU, jud. Argeș
Muzeul deține obiecte etnografice ( în două camere) și istorie ilustrând viața locală. Muzeul este în
aceeași clădire cu Casa Memorială "Vladimir Streinu".
The museum has ethnography and history items illustrating local life.
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TEIU-VALE

Casa Memorială "Vladimir Streinu" - TEIU ["Vladimir Streinu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Viticulturii și Pomiculturii
Adresa: 117735, TEIU-VALE, com. TEIU, jud. Argeș
Clădirea a aparținut familiei Vladimir
Streinu între 1902 - 1972. Sunt expuse
obiecte ce au aparținut familiei scriitorului,
tablouri, costume populare specifice zonei.
Muzeul deține și o bibliotecă a Societății
(cu cărți ce au aparținut lui Vladimir
Streinu și donate de scriitori).
În aceeași clădire este amenajat și muzeul
sătesc.
The building belonged to the familiy of
Vladimir Streinu between 1902 and 1972.
The museum shows objects of the writer's
family including paintings, folk costumes of
the region. The museum owns a library of
the Society. In the same building there is the village museum.

TEMEȘEȘTI
Punctul muzeal - TEMEȘEȘTI [Village Museum]

Adresa: 317276, TEMEȘEȘTI, com. SĂVÂRȘIN, jud. Arad
Tel: 0257/557.361

Sunt expuse piese de etnografie: port, țesături, icoane, ceramică, specifice Văii Troașului.
Ethnographical collection of olk costumes, fabrics, icons, and pottery from the Troaș Valley is on
display.

TEREMIA MARE

Centrul Cultural Teremia Mare - TEREMIA MARE [Cultural Centre of Teremia
Mare]

Adresa: nr. 74, în cadrul Centrului Cultural Teremia Mare, 307405, TEREMIA MARE, com. TEREMIA
MARE, jud. Timiș
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Tel: 0256/380.003
Program: luni - vineri: 8:00 - 16:30
Centrul cultural cuprinde mai multe expoziții: Expoziția de pictură, Expoziția "Nichita Stănescu", Muzeul
de Istorie și Expoziția de viticultură.
The cultural centre hosts several permanent exhibitions: Painting Exhibition, Poet "Nichita Stănescu"
Exhibition, History Museum and Viticulture Exhibition.

Muzeul Pompierilor - TEREMIA MARE [Museum of Firemen]

Adresa: 307405, TEREMIA MARE, com. TEREMIA MARE, jud. Timiș
Tel: 0256/380.003
Program: 8:00 - 16:30
Muzeul este adăpostit în Clădirea pompierilor și expune obiecte care au aparținut formației de pompieri,
înființată în 1905.
The museum is located in the firemen's building, and presents items that belonged to the local firemen's
team, established in 1905.

TESCANI
Casa Memorială "Rosetti Tescanu - George Enescu" - TESCANI ["Rosetti
Tescanu - George Enescu" Memorial House]

Subordonare: Muzeul Național "George Enescu"
Adresa: 607056, TESCANI, com. BEREȘTI-TAZLĂU, jud. Bacău
Tel: 0234/353.545; 0234/353.401
Web: www.centrul-rosetti-enescu.ro
Program: 10:00 - 18:00
Conacul, construit pe la 1880 - 1898 de Dumitru Rosetti Tescanu, a fost încă de la început o bună
gazdă pentru artiști și intelectuali, un adevărat salon al artelor. Este monument istoric și a aparținut
soției muzicianului George Enescu, Maruca. Aici și-a petrecut George Enescu verile între 1909 și 1946,
lucrând câte trei - patru luni pe an și tot aici a compus opera Oedip. Casa a fost restaurată în 1970,
păstrându-se o bună parte din mobilierul original și pianul la care lucra Enescu.
The manor, built in 1880 - 1898 by Dumitru Rosetti Tescanu, was from the beginning a good host for
artists and intellectuals. Today a historic monument, the house belonged to Maruca, the wife of the
musician George Enescu, one of the greatest composers of the 20th century who spent here many
summers between 1909 and 1946 working at his compositions. He composed his opera Oedipus here.
The memorial house was restored and opened in 1970, keeping the original furniture, the piano and
other objects.

TILIȘCA

Muzeul local - TILIȘCA [Local Museum]

Adresa: nr. 531, 557280, TILIȘCA, com. TILIȘCA, jud. Sibiu
Program: 8:00 - 16:00
Colecția de istorie locală și etnografie este adăpostită de o casă țărănească din lemn, datată ante 1900.
Local history and ethnography collection is sheltered by a wooden village houses, dated ante 1900.

TIMIȘOARA
Colecția muzeală a Episcopiei Ortodoxe Sârbe - TIMIȘOARA [Serbian Orthodox
Bishopric Museum Collection]
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Adresa: Piața Unirii nr. 4, 300085, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0256/204.336; 0356-42.90.81;
Fax: 0256/204.336; Email:
eparhijatemisvarska@yahoo.com

Program: luni - joi: 8:30 - 9:00;
vineri: 9:00 - 13:00
Obiecte de cult (icoane pe lemn
și pânză de la biserici și mănăstiri
ortodoxe sârbe și portrete de
episcopi ortodocși sârbi (sec.
XVIII – XIX), cărți vechi de cult,
argintărie). Piesele expuse sunt
prezentate cronologic în şase săli
de expoziție.
Religious objects (wooden and
cloth icons from Serbian Orthodox churches and monasteries, portraits of Serbian Orthodox bishops,
18th - 19th centuries, rare books and silverware). The pieces exposed are presented in chronological
order in six exhibition halls.

Colecția muzeală a Mitropoliei Ortodoxe a Banatului - TIMIȘOARA [Banat
Orthodox Metropolitan Museum Collection]
Adresa: bd. Ferdinand I nr.1, Catedrala Mitropolitană Timișoara, 300021, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0264/490.287
Program: luni, marți: 9:00 - 13:00; miercuri - sâmbătă: 9:00 - 13:00;
duminică: închis
Muzeu de artă religioasă veche ce include peste 4.000 de obiecte.
Old religious art museum comprising over 4,000 mobile heritage
artefacts.

Grădina Zoologică "Pădurea Verde" - TIMIȘOARA ["Pădurea Verde" Zoological
Garden]

Adresa: TIMIȘOARA, jud. Timiș
Email: office@zootimisoara.ro
Web: www.zootimisoara.ro
Program: marți - duminică: 10.00 - 19.30 (vara); marți - duminică: 10.00 - 18.00 (iarna); luni: închis
O varietate de animale in habitate moderne, specii care trăiesc în America Centrală și America de Sud,
în Europa, în Africa și Australia. Pentru copii a fost amenajat un parc mini-safari și un acvariu.
A variety of animals in modern habitats. The species on display originate in Central America and South
America, in Europe, and some of them in Africa and Australia. A mini-safari park and an aquarium have
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been put in place for children.

Muzeul Banatului. Secția de Științele Naturii - TIMIȘOARA [Museum of Banat.
Natural Sciences Department]

Subordonare: Muzeul Banatului
Adresa: Piața Iancu Huniade nr. 1, 300002, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0256/491.339; 0256/201.321; Fax: 0256/201.321; Email: muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.muzeulbanatului.ro
Program: 10:00 - 16:00; luni: închis
În anul 1873 a luat ființă Societatea de Științele Naturii și s-au pus bazele colecțiilor de botanică,
zoologie și mineralogie ale viitorului muzeu. În 1954 secția se mută în clădirea actuală, Castelul
Huniazilor. Edificiul este în curs de restaurare.
In 1873 the Natural Sciences Society was established and the botany, zoology and mineralogy
collections of the future museum emerged. In 1954, the department moved into the present building,
Huniazi Castle. The building is in restauration.

Muzeul Banatului - TIMIȘOARA [Museum of Banat]
Adresa: Piața Iancu Huniade nr. 1, 300002, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0256/201.321; 0256/491.339; Fax:
0256/201.321; Email:
muzeul.banatului@yahoo.com
Web: www.muzeulbanatului.ro

Program: 10:00 - 16:00; luni: închis
Expoziția de bază prezintă materiale
arheologice referitoare la perioadele
neolitică, daco-romană și medievală
timpurie.
The permanent exhibition presents
archaeological material on the Neolithic,
Daco-Roman periods and the Middle
Ages.
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Muzeul de Artă - TIMIȘOARA [Art Museum]
Adresa: P-ța Unirii nr. 1, 300085, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0256/491.589, 0256/491.592; Fax:
0256/491.582; Email:
muzeuldeartatm@clicknet.ro
Web: www.muzeuldeartatm.ro

Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Sunt expuse lucrări de artă italiană, din
sec. XV - XVII (Donato Veneziano, I.
Bassano) și ale altor reprezentanți ai
școlilor din Veneția, Florența, Roma.
Colecția de grafică se remarcă prin lucrări
de mare importanță ale artei europene.
Colecția mai cuprinde artă românească,
icoane pe lemn, fotografie cu valoare
artistică, artă decorativă.
The exhibits include works of Italian art from the 15th - 17th centuries (Donato Veneziano, Jacopo
Bassano and other representatives of the schools of Venice, Florence and Rome). The graphics
collection can be remarked due to extremely important works of European art.

Muzeul de Transport Public "Corneliu Miklosi" - TIMIȘOARA ["Corneliu
Miklosi" Museum of Public Transport]
Adresa: Bd. Take Ionescu nr. 56, 300124, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0256/277.710; Email: relatii@ratt.ro
Web: www.ratt.ro

Clădirea a fost o hală de reparații din 1935. Colecția muzeală cuprinde mai multe tipuri de vagoane (de
la cele cu tracțiune cabalină la cele de tip Electroputere), tramvaie, troleibuze, autobuze dar și diferite
utilaje tehnice sau manuale.
The building was a hall for repairs in 1935. The museum collection includes several types of cars, from
the horse driven ones to the Electroputere type, trams, trolleys, buses as well as different technical
equipment or manuals.

Muzeul Episcopiei Romano-Catolice - TIMIȘOARA [Roman-Catholic Episcopal
Museum]
Adresa: Str. Episcop dr. Augustin Pacha nr. 4, 300055, TIMIȘOARA, jud. Timiș
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Tel: 0256/490.081; Fax: 0256/490.201; Email:
ep_rc_tm@lasting.ro

Program: luni - vineri: la cerere (programările
se fac cu 4 - 5 zile înainte la secretariatul
Episcopiei Romano-catolice, 0256/490.081,
între 9 - 12:30 de luni până vineri)
Muzeul se află în cadrul Palatului episcopal
(construit la jumătatea secolului al XVIII-lea),
care a fost reședința episcopului romanocatolic. Colecția conține documente, hărți,
piese de artă decorativă cu caracter religios.
The museum is located in the Episcopal
Palace (built by the middle of the 18th
century) that was the residence of the RomanCatholic bishop. The collection includes documents, maps, and objects of religious decorative art.

Muzeul Militar - TIMIȘOARA [Military Museum]

Adresa: Piața Libertății nr. 6, 300077, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0256/447.201
Program: la cerere
Muzeul Militar Timișoara este organizat în
șase săli, cinci dintre ele reflectând perioade
distincte din istoria României: "Decebal", "Evul
mediu timpuriu", "Evul mediu", "Mihai
Viteazul", "Unirea Principatelor Române și
cele două războaie mondiale", iar sala numită
"Sala armelor și a ținutelor militare"
cuprinzând exponate de acest gen din diferite
perioade istorice.
Patrimoniul muzeului este format din peste
2.000 de obiecte muzeale: hărți, documente
de epocă, machete ale unor monumente
istorice, fotografii, armament și ținute militare.
Timișoara Military Museum is located in six halls, five of which reflect distinct periods of Romanian
history - "Decebalus", "Early Middle Ages", "The Middle Ages", "Michael the Brave", "The Union of the
Romanian Principalities and the two World Wars" - and the hall named "Weapons and Military Uniforms"
comprising exhibits of this kind from various historical periods. The museum heritage includes over
2,000 museum artefacts: maps, period documents, models of historic monuments, photographs,
weaponry and military uniforms.

Muzeul Satului Bănățean - TIMIȘOARA [Village Museum]

Adresa: Aleea Avram Imbroane (fostă C.F.R.) nr. 1, 300136, TIMIȘOARA, jud. Timiș
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Tel: 0256/225.588; Fax: 0256/225.588; Email:
msb_tm@yahoo.com
Web: www.msbtm.ro

Program: 10:00 - 18:00 (vara); 8:00 16:00 (iarna); luni: închis
Concepută ca un sat tradițional bănățean,
rezervația de arhitectură etnografică în aer
liber din Pădurea Verde cuprinde
gospodării țărănești aparținând diverselor
etnii din Banat (români, sârbi, slovaci,
șvabi, ucrainieni, maghiari etc.), clădiri cu
funcție socială ale satului tradițional
(primărie, școală, biserică), instalații
tehnice și ateliere.
Designed as a traditional Banat village, the open air ethnographic museum includes homesteads
belonging to ethnic groups in Banat (Romanians, Slovak, Swabians, Serbians, Ukrainians, Hungarians,
etc.) social buildings (town hall, church, school), technical installations and workshops.

Sala de Tradiții Militare - TIMIȘOARA [Military Traditions Hall]
Adresa: Piața Libertății nr. 5-7, 300077, TIMIȘOARA, jud. Timiș
Tel: 0256/201.657; Fax: 0256/201.657
Program: la cerere
Clădirea garnizoanei Timișoara datează din 1754, Piața Libertății deține rolul de centru militar al Cetății
unde se aflau unitățile de comandă ale trupelor de apărare.
The building of the Timișoara garrison dates to 1754, Piața Libertății (Liberty Square) plays the role of
military center of the Fortress where there were the commandment units of the defence troops.

TINCA
Muzeul de Științe Naturale - TINCA [Natural Sciences Museum]
Adresa: str. Avram Iancu nr. 57, 417595, TINCA, com. TINCA, jud. Bihor
Tel: 0259/310.0299; Email: berkesandor@gmail.com
Înfiinţat la 15 mai 1956 prin donaţia lui Csák Coloman, Muzeul de ştiinţe naturale din Tinca deţine
materiale rezultate din cercetările de teren, desfăşurate de către fondatorul acestuia (Csák Coloman) în
zona Crişului Negru. Colecţia este structurată pe două domenii: geologie şi zoologie. Expoziţia de
geologie prezintă cronologic evoluţia geologică, modificările suferite de scoarţa pământului în arealul
Crişului Negru. Colecţia de zoologie deţine piese ale faunei dispărute şi actuale din zonă.
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Founded on 15th of May 1956, due to
Coloman Csák's donation, the Museum of
Natural Sciences in Tinca owns materials
from the results of field investigation,
conducted by its founder (Csák Coloman)
in the Crişul Negru area. The collection is
organized in two domains: geology and
zoology. The geology exhibition presents a
chronological evolution of geology, the
geological changes in the earth's crust in
the Crişul Negru area. The zoological
collection is represented by pieces of
missing and present wildlife in the area.

TISĂU
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Ciolanu - TISĂU [Ciolanu Orthodox
Monastery Museum Collection]

Adresa: 127610, TISĂU, com. TISĂU, jud. Buzău
Tel: 0238/544.328; Fax: 0238/544.328
Program: 9:00 - 17:00 (în curs de reamenajare)
Expoziția valorifică bunuri din domeniile: carte veche; icoane; picturi ale lui Gheorghe Tattarescu;
unelte; obiecte de uz gospodăresc folosite de călugări în agricultură, stupărit, olărit. Interesantă este
vechea brutărie, în care sunt expuse forme de pâine.
The exhibits include rare books, icons, paintings by Gheorghe Tattarescu; tools, household utensils
used by monks in agriculture, bee keeping items, pottery. There is an interesting old bakery where
various kinds of bread moulds are presented.

TISMANA
Colecția muzeală a Mănăstirii Tismana - TISMANA [Tismana Monastery
Museum Collection]
Adresa: 217495, TISMANA, com. TISMANA, jud. Gorj
Tel: 0253/374.317
Program: 9:00 - 17:00
În corpul de chilii, restaurat între 1976 - 1979, s-a
organizat o expoziție de artă medievală, carte
veche și manuscrise, artă religioasă și fresce (din
anul 1732) şi icoane pe lemn.
The cells sector, restored between 1976 and
1979, shelters an exhibition of mediaeval art, rare
books and manuscripts, religious art and frescoes
from 1732, wooden icons.
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TOHANI

Expoziția permanentă "Tohani - Popas pe drumul vinului" - TOHANI ["Tohani Halting Place on the Wine Road" Permanent Exhibition]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: 107302, TOHANI, com. GURA VADULUI, jud. Prahova
Fax: 0244/514.437; Email:
histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro

Program: 9:00 - 17:00; duminică,
luni: închis
Exponatele ilustrează documentele
atestând
vechimea
localităţii
Tohani (atestată documentar la
1610), mobilier în stil românesc şi
european, scoarţe munteneşti,
icoane pe sticlă, obiecte aparţinând
Casei Regale, unelte şi vase legate
de viticultură.
The
exhibits
illustrate
the
documents and maps attesting the locality of Tohani (mentioned by 1610), furniture made in the
Romanian and European styles, Wallachian rugs, icons painted on glass, objects belonging to the
Romanian Royal House, as well as tools and vessels illustrating the practice of viticulture in the area.

TOPALU

Muzeul de Artă "Dinu și Sevasta Vintilă" - TOPALU ["Dinu and Sevasta Vintilă"
Art Museum in Topalu]

Subordonare: Muzeul de Artă
Adresa: nr. 328, 907280, TOPALU, com. TOPALU, jud. Constanța
Tel: 0241/256.010
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Muzeul este organizat în fosta locuință a părinților donatorului, dr. Dinu Gheorghe Vintilă, prezintă 228
de lucrări de pictură ale lui Ioan Andreescu, Octav Băncilă, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian,
Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza, Alexandru Ciucurencu; sculptură: lucrări de Dimitrie Paciurea,
Cornel Medrea, G. Tudor; grafică: lucrări de Theodor Aman, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Nicolae
Dărăscu.
The museum was organized in the former home of the parents of the donor, dr. Vintilă D. Gheorghe,
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and holds 228 works: paintings by Ioan Andreescu, Octav Băncilă, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian,
Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza, and Alexandru Ciucurencu; sculptures by Dimitrie Paciurea,
Cornel Medrea, G. Tudor; and graphics by Theodor Aman, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, and Nicolae
Dărăscu.

TOPLIȚA
Colecția muzeală a Mănăstirii "Sf. Ilie" - TOPLIȚA ["St. Elias" Monastery
Museum Collection]
Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 62, 535700, TOPLIȚA, jud. Harghita
Tel: 0266/342.649

Sunt expuse obiecte de artă religioasă, carte românească veche, icoane pe lemn și sticlă.
The exhibits include religious art items, Romanian rare books, wooden and glass icons.

Muzeul de Etnografie - TOPLIȚA [Ethnography Museum]

Adresa: Str. Eroilor nr. 24, 535700, TOPLIȚA, jud. Harghita
Tel: 0266/342.827; Fax: 0266/341.772; Email: primtop@toplita.ro
Program: 8:00 - 16:00; sâmbătă - duminică: doar pentru grupuri organizate
Muzeul deține obiecte ce ilustrează aspecte privind structura ocupațiilor tradiționale în zona Toplița:
agricultura, creșterea animalelor, păstoritul, pădurăritul, meșteșuguri tradiționale, vânătoarea, pescuitul,
culesul din natură; obiecte ce ilustrează portul popular, amenajarea și împodobirea locuinței; instalații
tradiționale; obiecte ce ilustrează aspecte ale vieții spirituale, de cult, credințe etc.
The exhibits include items illustrating the aspects on the traditional trades in the area of Toplița:
agriculture, animal breeding, shepherding, forestry, traditional crafts, hunting, fishing, picking up from
nature, objects illustrating the folk costumes, house decoration, traditional installations, objects
illustrating the specificity of spiritual life.

TRAIAN VUIA
Expoziția Memorială "Traian Vuia" - TRAIAN VUIA ["Traian Vuia" Memorial
Exhibition]
Subordonare: Muzeul Banatului
Adresa: nr. 32B, 307435, TRAIAN VUIA, com. TRAIAN VUIA, jud. Timiș
Tel: 0256/324.479
Web: www.muzeulbanatului.ro

Expoziția este organizată în casa sa natală și prezintă documente și obiecte legate de viața lui Traian
Vuia (1872 - 1950), inginer și inventator, constructorul primului avion din lume, brevetat în Franța la 17
august 1903, avion care la 18 martie 1906 s-a desprins de la sol numai prin forța motorului său. Vuia
este și autorul unui generator de abur cu randament tehnic mare, brevetat în Franța și în alte țări.
Documents and artefacts relating to the life of Traian Vuia (1872 - 1950), an engineer and inventor, who
constructed the first airplane in the world, licensed in France on the 17th of August 1903. That airplane
took off on the 18th of March 1906 through the power of its engine only. Vuia is also the author of a high
efficiency steam generator, licensed in France and in other countries.
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TRIFEȘTI

Muzeul "Costache Negruzzi" - TRIFEȘTI ["Costache Negruzzi" Memorial
House]
Subordonare: Muzeul Literaturii Române
Adresa: 707521, TRIFEȘTI, com. HERMEZIU, jud. Iași
Tel: 0232/298.155
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro
Program: 10:00 - 17:00; luni:
închis
Casa memorială cuprinde o
expoziție
documentară
și
reconstituirea muzeografică a
patru camere memoriale dedicate
scriitorului Costache Negruzzi și
familiei acestuia.
The memorial house includes a
documentary exhibition and the
museum reconstitution of four
memorial rooms dedicated to the
Romanian writer Costache Negruzzi and his family.

TUDOR VLADIMIRESCU

Colecția muzeală a Mănăstirii Vladimirești - TUDOR VLADIMIRESCU
[Vladimirești Monastery Museum Collection]

Adresa: 807295, TUDOR VLADIMIRESCU, com. TUDOR VLADIMIRESCU, jud. Galați
Tel: 0236/828.781
Program: deschis permanent
Colecția muzeului conține 106 icoane vechi care datează, din perioada 1816 - 1920, în tehnica pictură
pe lemn și câteva cu ferecătură de argint si alamă. Pe lângă aceste icoane în sala de muzeu mai este
expusă și o mare parte a catapetesmei cu care a fost dotată biserica mănăstirii în anul 1941.
The museum collection includes 106 rare icons dating from the period 1816 - 1920, using the technique
of painting on wood and a few silver and brass locks. Beside these icons the museum hall presents a
large part of the iconostasis with which the monastery church was endowed in 1941.

TULCEA
Centrul Ecoturistic "Delta Dunării" - TULCEA [Danube Delta Eco-touristic
Centre]

Subordonare: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Adresa: Str. 14 Noiembrie nr. 1, 820009, TULCEA, jud. Tulcea
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Tel: 0240/515.866; Fax: 0240/513.231; Email:
naturale@icemtl.ro
Web: http://3d-center.ro

Program: 8:00 - 18:00 (vara); 8:00 - 16:00
(iarna)
Centrul deține colecții de geologie,
ihtiologie, botanică, malacologie, colecție
oologică, balguri, ornitologie, entomologie,
colecție de mamifere, preparate umede.
Collectons of geology, ichthyology, botany,
malacological, the oology collection,
ornithology, entomology, the mammals
collection, wet preparations.

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale - TULCEA [Institute for Eco-Museum
Researches]
Adresa: Str. 14 Noiembrie nr. 3, 820009, TULCEA, jud. Tulcea
Tel: 0240/515.375 ; 0240/513.231;
0240/515.866; 0340-105.652; Fax:
0240/513.231; Email: icemtl@yahoo.com,
icemtl@icemtl.ro
Web: http://icem.romclub.ro
Program: marți - duminică: 10:00 - 18:00
(vara); marți - duminică: 8:00 - 16:00
(iarna)
Istorie și arheologie (pre și protoistorie,
greco-elenistică,
daco-romană,
medievală), tezaure monetare cu piese
romane, genoveze, tătărești); științele
naturii; artă plastică și decorativă;
etnografie; bibliofilie, carte veche.
History and archaeology, ethnography, natural sciences and art. Each museum of the Institute conducts
its own activity trying to rigorously mingle the scientific activity of cultural heritage research,
conservation, restoration, valorisation and enriching with actions pointing to synergic domains, activity in
the fields: ecology, ethnography, art history, history and archaeology.

Muzeul de Artă - TULCEA [Art Museum]

Subordonare: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Adresa: Str. Gr. Antipa nr. 2, 820017, TULCEA, jud. Tulcea
Tel: 0240/513.249; Fax: 0240/515.375; Email: arta@icemtl.ro
Web: http://icem.romclub.ro
Program: 8:00 - 16:00 (iarna), 10:00 - 18:00 (vara); luni: închis
Muzeul de Artă este găzduit într-o clădire de stil neo-clasic, ridicată între anii 1863 - 1865, ca Palat
administrativ al Sangeacului de Tulcea, denumit atunci și Conacul Pașei, care a cunoscut multe
transformări. Sunt puse în valoare obiecte de artă modernă și contemporană românească (din colecții
de pictură, de grafică, de sculptură, artă decorativă, plăci de gravură, mobilier, artă religioasă), precum
și de artă orientală. Structurată pe tema Dobrogea oglindită în arta plastică românească, muzeul
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prezintă pe simezele sale din expoziția de bază, opere de mare valoare națională și internațională, care
pot naște invidia marilor muzee. Ele sunt creațiile de pictură și grafică modernă și contemporană, dintre
cele mai alese sunt ale unor artiști ca: Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Ștefan
Popescu, Petre Iorgulescu-Yor, Jean Al. Steriadi, Francisc Șirato, Ștefan Dimitrescu, Nicolae Dărăscu,
Ion Theodorescu Sion, Vasile Popescu, Samuel Mützner, Rodica Maniu, Marius Bunescu, Cecilia
Cuțescu Storck, Gheorghe Sârbu, Stavru Tarasov, Leon Biju, Ion Țuculescu, Iosif Iser, Lucia Dem.
Bălăcescu, Dimitrie Ghiață, Michaela Eleutheriade, Paul Miracovici.
The Art Museum is hosted by a neoclassical building, raised between 1863 and 1865, as an
administrative palace of Tulcea
Sangeac, called at the time
Pasha's Mansion, that underwent
changes in time. Modern and
contemporary
Romanian
Art
(painting,
graphic,
sculpture,
decorative art, engraving plates,
furniture, religious art collections);
oriental art. Following the theme of
"Dobrudja Reflected in Romanian
Fine Art", the museum presents in
the galleries of the permanent
exhibition works of great national
and international value, that could
engender the envy of the great
museums. They are works of
modern and contemporary graphics and painting, including works by artists, such as: Gheorghe
Petrașcu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Ștefan Popescu, Petre Iorgulescu Yor, Jean Al. Steriadi,
Francisc Șirato, Ștefan Dimitrescu, Nicolae Dărăscu, Ion Theodorescu Sion, Vasile Popescu, Samuel
Mützner, Rodica Maniu, Marius Bunescu, Cecilia Cuțescu Storck, Gheorghe Sârbu, Stavru Tarasov,
Leon Biju, Ion Țuculescu, Iosif Iser, Lucia Dem. Bălăcescu, Dimitrie Gheață, Michaela Eleutheriade, and
Paul Miracovici.

Muzeul de Etnografie și Artă Populară - TULCEA [Museum of Ethnography and
Folk Art]

Subordonare: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Adresa: Str. 9 Mai nr. 2, 820026, TULCEA, jud. Tulcea
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Tel: 0240/516.204; Fax: 0240/513.231; Email:
etno@icemtl.ro
Web: http://icem.romclub.ro

Program: 8:00 - 18:00 (vara); 8:00 - 16:00
(iarna); luni: închis
Etnografie și artă populară din nordul Dobrogei
(țesături, decorative, piese de port, unelte,
podoabe, icoane, vase de aramă).
The ethnography and folk art collections from
northern Dobrudja, comprises a movable
heritage presenting the practice of traditional
trades and crafts, the lifestyle by the end of the
19th century and early 20th century up to 1950.

Muzeul de Istorie și Arheologie - TULCEA [History and Archaeology Museum]

Subordonare: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Adresa: Parcul Monumentul Independenței, TULCEA, jud. Tulcea
Tel: 0240/513.626; Email: history@icemtl.ro
Web: http://icem.romclub.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 8:00 16:00 (iarna); luni: închis
Muzeul deține colecții de arheologie din
nordul Dobrogei: pre și protoistorie, grecoelenistică,
daco-romană,
medievală
(ceramică, sticlă, unelte, arme, podoabe),
numismatică: antică, medievală, modernă
(tezaure monetare cu piese romane,
genoveze, tătărești), lapidariu (monumente
epigrafice și sculpturale).

The
museum
holds
archaeology
collections of Northern Dobrudja, from
prehistory, protohistory, the Graeco-Hellenistic period, the Daco-Roman period, the Middle Ages
(pottery, glassware, tools, weapons, ornaments), ancient, mediaeval and modern coins (hoards with
Roman, Genoese and Tartar pieces), a lapidarium (epigraphic and sculptural monuments).
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TULGHEȘ
Colecția muzeală sătească - TULGHEȘ [Village Museum Collection]
Adresa: 537330, TULGHEȘ, com. TULGHEȘ, jud. Harghita
Etnografie și istorie locală.
Local history and ethnography.

TURDA
Grădina Zoologică - TURDA [Zoological Garden]
Adresa: Aleea Băilor, 401169, TURDA, jud. Cluj
Tel: 0264/311.125
Program: deschis parțial
Faună autohtonă și străină.
Animals from local and foreign fauna.

Muzeul de Istorie - TURDA [History Museum]
Adresa: Str. B. P. Hașdeu nr. 2, 401154, TURDA, jud. Cluj
Tel: 0264/311.826; Fax: 0264/311.826; Email:
muzeuturda@yahoo.com
Web: www.muzeu-turda.cimec.ro

Program: închis pentru renovare, probabil
se redeschide în 2010
Sunt conservate și valorificate expozițional
piese de arheologie preistorică, romană,
monumente votive și funerare (stele,
aedicule, statui, lei, conuri de pin,
sarcofage), elemente arhitectonice și
materiale de construcție. Perioada
medievală este ilustrată de tezaure
monetare, piese de armură, istoria
breslelor și mineritului. Există și bunuri
etnografice și de istorie modernă a zonei
Văii Arieșului.
Collections of prehistorical archaeology items, Roman pottery collection, votive and funerary
monuments, architectonic elements and construction materials. The Middle Ages are illustrated by
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hoards, armour pieces, inscriptions, history of guilds, and mining tools. There are also ethnographical
and modern history goods.

TURNU MĂGURELE
Muzeul Municipal de Artă - TURNU MĂGURELE [City Art Museum]
Adresa: 145200, TURNU MĂGURELE, jud. Teleorman
Program: temporar închis
Clădirea muzeului a fost construită în
1908. Prezintă lucrări de artă plastică
românească începând cu secolul XX.
The museum building dates from 1908 and
is a historic monument. The exhibits
include works of Romanian fine arts
achieved after 1900.

TURNU ROȘU
Expoziția muzeală - TURNU ROȘU [Turnu Roșu Village Exhibition]

Adresa: 557285, TURNU ROȘU, com. TURNU ROȘU, jud. Sibiu
Tel: 0269/527.888; Email: primariaturnurosu@yahoo.com
Program: la cerere
Colecțiile (circa 320 obiecte) sunt adăpostite într-o clădire din 1829, cu destinația de școală, ce se află
în curtea bisericii. Expune obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits include ethnography and local history items in a former school building from 1829.

TURȚ
Muzeul Local - TURȚ [Local Museum]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: str. Principală (Târgul de vite), 447330, TURȚ, com. TURȚ, jud. Satu Mare
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Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00
- 14:00 (iarna); luni: închis
Clădirea este o casă țărănească
tradițională de locuit din zona Oaș,
construită în perioada anilor 1920 - 1930.
A fost strămutată din localitatea Gherța
Mare la Turț în scopul realizării muzeului.
Casa este formată din două camere, tindă,
cămară de alimente și pivniță.
The building is a traditional homestead in
the Oaş area, built between the years
1920 - 1930. It was moved from the
locality of Gherța Mare to Turț in order to
organize the museum. The museum house consists of two rooms, an entrance hall, a food pantry and a
cellar.

U

UDEȘTI

Casa Memorială "Eusebiu Camilar" - UDEȘTI ["Eusebiu Camilar" Memorial
Collection]
Subordonare: Complexul Muzeal Bucovina
Adresa: 727535, UDEȘTI, com. UDEȘTI, jud. Suceava
Tel: 0230/227.297; 0230/216.439
Web: www.istoriabucovinei.ro
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna); luni: închis
Casa în care a trăit și a creat scriitorul
Eusebiu Camilar (1910 - 1965) este o
locuință țărănească, acoperită cu șindrilă
din prima jumătate a secolului al XX-lea.
Colecția prezintă mobilier vechi, inventar
gospodăresc țărănesc, fotografii, tablouri,
documente familiale, manuscrise, cărți,
reviste, ziare.
The house where the writer Eusebiu
Camilar (1910 - 1965) lived and created is
a homestead from the first half of the 20th
century. The collection presents old
furniture, folk household items, photographs, pictures, family documents, manuscripts, books, reviews,
newspapers.
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URLAȚI
Muzeul Conacul "Bellu" - URLAȚI ["Bellu" Manor House Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. Orzoaia de Sus nr. 2, 106300, URLAȚI, jud. Prahova
Tel: 0244/271.721; Fax: 0244/271.721; Email:
histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul adăpostește un patrimoniu mixt de
artă plastică și decorativă, etnografie
(ceramică, țesături, unelte, covoare românești
din secolul al XIX-lea), cărți rare în ediții de
lux, picturi din secolul al XIX-lea, faianță,
mobilier stil din diverse epoci, artă orientală și
extrem-orientală (vase și stampe japoneze,
vase de aramă, mobilier), icoane și arme din
sec. XVII - XIX, mobilier etc., care au aparținut
aproape în totalitate familiei Bellu.
The museum shelters a mixed heritage of decorative art and fine arts, ethnography items (pottery,
fabrics, tools, Romanian carpets from the 19th century), rare books in luxury editions, paintings from the
19th century, faience, period furniture from various ages, East and Far East art (Japanese pots and
prints, copper vessels, furniture), icons and weapons from the 18th and 19th centuries, furniture
belonging to the Bellu family.
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VADU CRIȘULUI

V

Peștera Vadu Crișului - VADU CRIȘULUI [Vadu Crișului Cave]
Adresa: 417615, VADU CRIȘULUI, com. VADU CRIȘULUI, jud. Bihor

Este o peșteră naturală care a fost locuită de om, cu altitudinea absolută de 305 m, relativă de 20 m și o
lungime totală de 1.000 m, având o intrare înaltă de 3,05 m și lată de 5 m, iar un coridor duce de la un
pod peste lac la o încăpere sferică denumită Globul pământesc. Este electrificată și se poate vizita cu
un ghid local. Urmele arheologice descoperite aparțin epocilor neolitic și epoca bronzului.
It is a natural cave inhabited by humans, with the absolute altitude of 305 m, the relative one of 20 m
and a total length of 1.000 m, having an entranceway 3.05 m high, 5 m wide and a corridor leading to a
bridge over the lake, to a spherical space named "Globe". The cave is electrified and can be visited with
a local guide. The archaeological traces found here belong to the Neolithic and Bronze Ages.

VAIDEENI

Colecția muzeală sătească - VAIDEENI [Village Museum Collection]

Adresa: Fundaţia "Vaideenii", centrul civic, 247725, VAIDEENI, com. VAIDEENI, jud. Vâlcea
Tel: 0250/86.50.09; Fax: 0250/86.53.19
Program: la cerere
Colecţia Vaideeni este expusă în sediul Fundaţiei "Vaideenii", care
este o fostă clădire de bancă din perioada interbelică, situată în
centrul civic, lângă primărie. Prezintă circa 200 de obiecte: fotografii
vechi, obiecte din lână tradiţionale (desagi, chindee, ţoluri, piese de
port popular), obiecte din lemn şi un lanţ de măsurat terenul datând
de la reforma agrară din timpul lui Alexandru Ioan Cuza (1864).
The collection is exhibited in the building of the Vaideenii
Foundation, a former bank building, in the civic centre of the
commune. It has about 200 objects: old photographs, traditional
wool items, carpets, folk costumes and an iron chain for measuring
the land at the agrarian reform in 1864.
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VALEA BĂLCEASCĂ

Muzeul Memorial "Nicolae Bălcescu" – Valea Bălcească ["Nicolae Bălcescu"
Memorial Museum]
Adresa: 247429, VALEA BĂLCEASCĂ, com. NICOLAE BĂLCESCU, jud. Vâlcea
Tel: 0250/761.249, 0250/761.250; Fax: 0250/761.088
Prezintă documente legate de viața și
activitatea istoricului și omului politic român
Nicolae Bălcescu (1919 - 1852),
conducător al revoluției de la 1848 din Țara
Românească.
The exhibits include the first studies
published in "Propășirea", "History
Magazine for Dacia" etc. The large panels
contain information on the Revolution of
1848. The letters and manuscripts reflect
the diplomatic activities of Nicolae
Bălcescu and the contacts with the
representatives of the major Western
powers.

VALEA LUI MIHAI
Muzeul Orășenesc de Istorie și Etnografie "Dr. Andrássy Ernö" - VALEA LUI
MIHAI ["Andrássy Ernö" History and Ethnography Museum]
Adresa: str. Kazinczy Ferenc nr. 4, 415700, VALEA LUI MIHAI, jud. Bihor
Tel: 0259/356.608; Fax: 0259/355.933; Email:
primăria.valealuimihai@cjbihor.ro

Muzeul poartă numele unei personalități
locale, Dr. Andrássy Ernö (1894 – 1968),
medic, ornitolog și arheolog.
The museum honours a local character:
Dr. Andrássy Ernö (1894 – 1968), a
physician, ornithologist and archaeologist.

VALEA LUNGĂ-CRICOV
Punct muzeal - VALEA LUNGĂ-CRICOV [Local Museum]

Adresa: 137465, VALEA LUNGĂ-CRICOV, com. VALEA LUNGĂ, jud. Dâmbovița
Tel: 072.840.56.10
Program: la cerere
Colţul muzeal este amenajat în incinta Căminului Cultural Cricov. Colecţia este formată din obiecte de
utilitate casnică, unelte, piese de port, țesături, ștergare.
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It is a museum department organized in the precincts of the Cricov Cultural House. The collection is
made up of household objects, tools, costumes, fabrics, and towels.

VALEA MARE PRAVĂȚ
Mausoleul "Mateiaș" - VALEA MARE PRAVĂȚ ["Mateiaș" Mausoleum]
Subordonare: Muzeul Municipal Câmpulung
Adresa: 115100, VALEA MARE PRAVĂȚ, jud. Argeș
Email: muzeulcampulung@clicknet.ro
Web:
www.campulungmuscelmuseum.ro

Program: 9:00 - 19:00 (vara); 9:00 17:00 (iarna)
Mausoleul evocă militarii români
căzuți în luptele grele pentru oprirea
ofensivei trupelor germane spre
Moldova în timpul Primului Război
Mondial (1916). În apropierea
mausoleului s-a construit un
muzeu, în cadrul căruia sunt
expuse mărturii ale luptelor
desfășurate în zonă în toamna
anului 1916.
The mausoleum commemorates the Romanians who died in the heavy battles for the stop of the
German army offensive in 1916, during the first World War. Close to the mausoleum a museum was
built, presenting testimonies from the battles waged in the area, in the autumn of 1916.

VALEA VIILOR
Muzeul Bisericii Evanghelice - VALEA VIILOR [Evangelical Church Museum]
Adresa: str. Principală nr. 345, 557290, VALEA VIILOR, com. VALEA VIILOR, jud. Sibiu
Program: luni - vineri: 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Muzeul expune fotografii, vase ceramice, costume săsești, mobilier și alte obiecte.
The museum exhibits photos, ceramic pots, Saxon folk costumes, furniture, and other objects.
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VALEA VINULUI

Casa Memorială "Aloisie Tăutu" - VALEA VINULUI ["Aloisie Tăutu" Memorial
House]

Subordonare: Muzeul Județean Satu Mare
Adresa: Valea Vinului nr. 303, 447345, VALEA VINULUI, com. VALEA VINULUI, jud. Satu Mare
Program: 10:00 - 18:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (vara); 9:00 - 17:00; sâmbătă: 10:00 - 14:00 (iarna);
luni: închis
Expoziția cu caracter memorial este organizată în casa în care a trăit Aloisie Tăutu (1895 - 1981),
canonic, istoric, consilier ecleziastic la Legația română de la Vatican, autor a numeroase lucrări
teologice și istorice.
The memorial exhibition is organized in the house where Aloisie Tăutu (1895 - 1981) lived. He was a
canon, historian, ecclesiastic counsellor with the Romanian legation to Vatican, author of many
theological and historical works.

VASLUI
Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" - VASLUI ["Stephen the Great" County
Museum]
Adresa: Piața Independenței nr. 1, 730141, VASLUI, jud. Vaslui
Tel: 0235/311.626; Fax: 0235/311.626; Email:
museumvs@yahoo.com

Program: 8:00 - 16:00
Pot fi admirate obiecte de arheologie
(ceramică Cucuteni, tezaurul medieval
Schinetea), istorie, etnografie și artă.
Deosebite sunt colecțiile Emil Racoviță,
Florica și Dumitru Bagdasar, Constantin
Teodorescu, Constantin Tănase.
Archaeology: Cucuteni pottery, Schinetea
mediaeval treasure; history; ethnography,
folk art; modern paintings. We can remark
the Emil Racoviță, Florica and Dumitru
Bagdasar, Constantin Teodorescu and
Constantin Tănase collections.
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VATRA DORNEI

Muzeul de Științele Naturii și Cinegetică - VATRA DORNEI [Natural Sciences
and Hunting Museum]

Adresa: Str. Unirii nr. 3, 725700, VATRA DORNEI, jud. Suceava
Tel: 0230/371.368; Fax: 0230/371.368; Email: dorna@warpnet.ro (la primărie)
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
Fauna montană din zona Dornelor, istoria vânătorii din județul Suceava; colecții de geologie, floră din
nordul Moldovei.
Mountain fauna from the Dornelor area, history of hunting in Suceava county, geology collection, flora
from Northern Moldavia.

Muzeul Etnografic - VATRA DORNEI [Ethnographic Museum]
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 17, 725700, VATRA DORNEI, jud. Suceava
Tel: 0230/371.720
Program: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
Muzeul este adăpostit în fosta primărie a orașului, construită în 1897, și declarată monument istoric.
Expune artă populară din zonă.
The museum is located in a historic monument building, made in 1897 which formerly was the town city
hall. The museum exhibits folk art from the area.

VATRA MOLDOVIȚEI

Colecția muzeală a Mănăstirii Moldovița - VATRA MOLDOVIȚEI [Moldovița
Monastery Museum Collection]
Adresa: 727595, VATRA MOLDOVIȚEI, com. VATRA MOLDOVIȚEI, jud. Suceava
Tel: 0230/336.348
Sunt expuse piese de broderie; sculptură
în lemn (jilțul lui Petru Rareș, mobilier
bisericesc de secol XVII); icoane; cărți
bisericești; ceramică decorativă și piese
arhitectonice din lut ars, descoperite în
timpul săpăturilor arheologice.
The exhibits include embroideries; wooden
sculptures (Petru Rareș's princely chair,
church furniture from the 17th century);
icons, religious books; decorative pottery
and architectural clay pieces, uncovered
during the archaeological excavations.
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VĂLENII DE MUNTE
Casa Memorială "Nicolae Tonitza" - VĂLENII DE MUNTE ["Nicolae Tonitza"
Memorial House]
Adresa: Str. Berevoiești nr. 57, 106400, VĂLENII DE MUNTE, jud. Prahova

În această clădire și-a instalat atelierul de creație pictorul Nicolae Tonitza (1921 - 1924).
The Romanian painter Nicolae Tonitza (1921 - 1924) had his workshop in this house.

Muzeul de Etnografie al Văii Teleajănului - VĂLENII DE MUNTE ["Teleajăn
Upper Valley" Ethnographic Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: str. George Enescu nr.1, 106400, VĂLENII DE MUNTE, jud. Prahova
Tel: 0244/280.861; Email:
histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul de etnografie al Văii Teleajenului
este consacrat domeniului tradițional al
țesăturilor din lână şi ocupațiilor
tradiționale din zonă.
The museum is dedicated to the traditional
wooden textiles and other handicrafts of
the area.

Muzeul Memorial "Nicolae Iorga" - VĂLENII DE MUNTE ["Nicolae Iorga"
Memorial Museum]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Adresa: Str. George Enescu nr. 1, 106400, VĂLENII DE MUNTE, jud. Prahova
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Tel: 0244/280.861; Email: histmuseumph@yahoo.com
Web: www.histmuseumph.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Muzeul păstrează amintirea istoricului şi omului politic Nicolae
Iorga, care a locuit aici 30 de ani, între 1910 și 1940.
The museum preserves the memory of the Romanian historian and
politician Nicolae Iorga who lived and worked here for 30 years,
between 1910 and 1940.

Muzeul Natura Văii Teleajănului - VĂLENII DE MUNTE [Museum of Teleajăn
Valley Nature]
Subordonare: Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova
Adresa: str. Berevoiești nr. 14, 106400, VĂLENII DE MUNTE, jud. Prahova
Tel: 0224/282.400
Program: 9:00 - 17:00, luni:
închis
Colecția prezintă plante, păsări și
animale naturalizate, trofee de
vânătoare. O dioramă complexă
și uriașă (lățimea de 2,5 m, iar
lungimea între 4 - 10 m) prezintă
exponate într-un decor ce
prezintă peisaj, cascadă, curs de
apă, podeț de lemn, având ca
fundal sonor sunetele specifice.
The
collection
presents
naturalized plants, birds and
animals, as well as hunting trophies. A complex and huge diorama (width of 2.5 m and length between
4.10 m) presents exhibits in a setting presenting landscapes, waterfall, stream, wooden footbridge with
the specific sounds in the background.
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VĂRATEC

Colecția muzeală a Mănăstirii Văratec - VĂRATEC [Văratec Monastery Museum
Collection]
Adresa: 617013, VĂRATEC, com. AGAPIA, jud. Neamț
Tel: 0233/244.616; Fax: 0233/244.616
Program: 9:00 - 17:00
Mănăstirea Văratec a fost ridicată pe ruinele
unei biserici de lemn de la 1785, iar în 1808 a
apărut și o biserică de piatră. Sunt valorificate
expozițional icoane din sec. XV - XVII,
manuscrise, obiecte de cult, covoare, broderii.
Văratic Monastery was raised on the traces of
a wooden church from 1785, and in 1808 a
stone church emerged. Icons from the 15th 17th centuries, manuscripts, religious items,
carpets, and embroideries.

VÂNĂTORI - NEAMȚ
Casa Memorială "Mihail Sadoveanu" - VÂNĂTORI - NEAMȚ ["Mihail
Sadoveanu" Memorial House]
Subordonare: Muzeul Național al Literaturii Române
Adresa: 617500, VÂNĂTORI - NEAMȚ, com. VÂNĂTORI - NEAMȚ, jud. Neamț
Tel: 0233/662.089
Web: www.mlr.ro
Program: 10:00 - 17:00
Muzeul dedicat
scriitorului
Mihail
Sadoveanu a fost înființat în 1964 - 1966.
Scriitorul a locuit în clădirea actualului
muzeu în perioada 1944 - 1961, fiind
reședința sa de vară. Muzeul păstrează
ambianța de epocă și expune obiecte
memoriale.
The museum dedicated to the writer Mihail
Sadoveanu was established between 1964
and 1966. The writer lived in the building
of the present museum between 1944 and
1961, as it used to be his summer house. The museum has preserved the historical atmosphere. The
exhibits include memorial objects.

Colecția muzeală a comunei Vânători - Neamț - VÂNĂTORI - NEAMȚ [Museum
Collection of Vânători - Neamț]
Adresa: 617500, VÂNĂTORI - NEAMȚ, com. VÂNĂTORI NEAMȚ, jud. Neamț

Web: www.neamt.ro
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Adăpostită în localul vechii şcoli a satului, această colecţie a rezultat din activitatea plină de dăruire a
unui profesor de istorie (C. Bordeianu), care a adunat valoroase obiecte etnografice, de artă populară,
tipărituri, monede, materiale arheologice etc.
Located in the former village school building, the collection was gathered by a history teacher, C.
Bordeianu: folk art and ethographic objects, prints, coins, archaeological finds etc.

VIFORÂTA

Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Viforâta - VIFORÂTA [Viforâta
Orthodox Monastery Museum Collection]
Subordonare: Complexul Mitropoliei
Adresa: 137007, VIFORÂTA, com. ANINOASA, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/226.548; Fax: 0245/226.548; Email:
manastireaviforata@yahoo.com
Web: www.dambovita.djc.ro

Program: 8:00 - 16:00
Mănăstirea Viforâta are o biserică din
secolul al XVI-lea. Sunt expuse piese de
artă religioasă, carte veche și icoane.
Viforâta Monastery comprises a church
from the 16th century. The exhibits include
religious art items, rare books, and icons.

VIIȘOARA
Punct Muzeal - VIIȘOARA [Village Museum]
Adresa: 137463, VIIȘOARA, com. ULMI, jud. Dâmbovița
Colecție de obiecte de etnografie și istorie locală.
The exhibits illustrate the local history and ethnography.
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VISCRI

Colecția muzeală din Biserica Fortificată Viscri - VISCRI [Museum Collection of
the Fortified Church in Viscri]
Adresa: 507039, VISCRI, com.
BUNEŞTI, jud. Brașov

Biserica este atestată documentar
din secolul al XII-lea, a fost extinsă și
fortificată între sec. XIII - XVIII.
Prezintă în trei săli obiecte și piese
de port cu specific săsesc.
The church dates from the 12th
century, being extended and fortified
during the 13th - 18th centuries.
There are three rooms exhibiting
traditional Saxon costumes.

VIȘEU DE SUS
Muzeul de Etnografie și Istorie - VIȘEU DE SUS [Museum of Ethnography and
History]
Adresa: Str. Libertății nr. 7, 435700, VIȘEU DE SUS, jud. Maramureș
Tel: 0745.631.787; Fax: 0262/355.117; Email: muzeuviseu@yahoo.com
La parter dispune de o sală de istorie. La etaj există o sală pentru expoziția de etnografie, una pentru
obiectele de cult, precum și o terasă
pentru expunerea obiectelor muzeale
mai mari.
On the ground floor there is a room
dedicated to the History Department.
On the first floor there is a room
dedicated
to
the
Ethnography
Department, a room for cult objects, a
terrace for bigger objects on display.
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VLADIMIR
Casa Memorială "Tudor Vladimirescu" - VLADIMIR ["Tudor Vladimirescu"
Memorial House]

Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: 217550, VLADIMIR, com. VLADIMIR, jud. Gorj
Tel: 0253/230.076
Web: www.muzeulgorjului.ro, www.gorj.djc.ro
Program: 8:00 - 16:00
Copii de documente privind viața și
activitatea lui Tudor Vladimirescu,
conducătorul Revoluţiei din 1821, piese de
interior de epocă (obiecte de uz casnic),
fotografii și cărți.
The copies of documents regarding the life
and activity of Tudor Vladimirescu, the ruler
of the Revolution from 1821, period interior
(household utensils), photographs and
books.

VLĂDENI
Muzeul Satului - VLĂDENI [Village Museum]

Adresa: str. Mare, nr. 240, 507061, VLĂDENI, com. DUMBRĂVIȚA, jud. Brașov
Tel: 0268/255.023
Program: la cerere
Sunt expuse obiecte de etnografie și istorie locală
The exhibits include ethnographic and historic items specific of the area.
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VOINEȘTI

Punct muzeal - VOINEȘTI [Local Museum]

Adresa: 137525, VOINEȘTI, com. VOINEȘTI, jud. Dâmbovița
Tel: 0722.77.93.02
Program: la cerere
Colecție personală de obiecte şi piese de port, actualmente neexpuse.
Private collection of objects and costumes, currently not on display.

VOITEȘTI

Casa Memorială "Ion Popescu-Voitești" - VOITEȘTI ["Ion Popescu Voitești"
Memorial House]

Subordonare: Muzeul Județean "Alexandru Ștefulescu"
Adresa: 217042, VOITEȘTI, com. BĂLĂNEȘTI, jud. Gorj
Program: 9:00 - 17:00; luni, marți: închis
Exponate (cărți, manuscrise) evocând
activitatea
geologului
și
profesorului
universitar Ion Popescu Voitești (1876 - 1944).
Colecție de malacologie și paleontologie.
The house shelters exhibits (books,
manuscripts) relating to the activity of the
geologist and university professor Ion
Popescu-Voitești (1876 - 1944). The
malacology and palaeontology collection.

VOȘLĂBENI
Colecția muzeală sătească - VOȘLĂBENI [Village Museum Collection]
Adresa: 537355, VOȘLĂBENI, com. VOȘLĂBENI, jud. Harghita
Etnografie și istorie locală.
Local history and ethnography.

VULCANA-PANDELE
Colecția sătească - VULCANA-PANDELE [Village Collection]

Adresa: 137540, VULCANA-PANDELE, com. VULCANA-PANDELE, jud. Dâmbovița
Expoziția permanentă organizată în sala mare a Căminului Cultural prezintă publicului aproximativ
1.300 de obiecte. În această sală este amenajat şi un atelier de lucru format din două războaie de ţesut
și două gherghefuri, unde 25 de copii, îndrumaţi de patru meșteri, învaţă mesteşugul țesutului şi pe
acela al împletitului răchitei.
The permanent exhibition organized in the large hall of the Cultural House, comprises about 1,300
items. In this hall there is also a workshop made up of two weaving looms and two frames, where 25

421

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro

children guided by four masters learn the handicraft of weaving and that of watling.

Casa - Atelier "Gabriel Popescu" - VULCANA-PANDELE ["Gabriel Popescu"
House and Workshop]

Subordonare: Complexul Muzeal "Curtea Domnească"
Adresa: 137540, VULCANA-PANDELE, com. BRĂNEȘTI, jud. Dâmbovița
Tel: 0245/612.877; Fax: 0245/612.877; Email:
contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro
Program: 9:00 - 17:00; luni: închis
Expoziția, adăpostită într-o clădire
construită în 1905 după proiectul arh.
Alexandre Clavel, prezintă pictură,
mobilier, obiecte personale, fotografii,
corespondență, desene, gravuri ale
graficianului Gabriel Popescu (1866 1937), întemeietor al școlii românești de
gravură, originar din această localitate.
Opera sa vădește surse de influență
locale, subliniate prin meștesug și har.

The exhibition is housed in a building from 1905, built after the design of the architect Alexandre Clavel.
It presents paintings, furniture, personal belongings, photographs, letters, drawings, etchings of the
graphic artist Gabriel Popescu (1866 - 1937), founder of the Romanian school of etching and engraving,
a native of this locality.

VULCĂNEASA
Colecția muzeală sătească - VULCĂNEASA [Village Museum Collection]
Adresa: 627204, VULCĂNEASA, com. MERA, jud. Vrancea
Tel: 0237/627.204
Program: 9:00 - 17:00
Etnografie (artă populară, port popular, ocupații, obiceiuri); științele naturii.

Ethnography collections (folk art items, costumes, artefacts illustrating the local trades and customs)
and natural sciences collections.
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VUTCANI

Muzeul Sătesc - VUTCANI [Village Museum]
Adresa: 737620, VUTCANI, com. VUTCANI, jud. Vaslui
Program: 9:00 - 18:00
Muzeu cu profil etnografic.
Ethnographical museum.

Z

ZALĂU

Muzeul Județean de Istorie și Artă. Secția de Artă - ZALĂU [History and Art
County Museum. Art Department]
Subordonare: Muzeul Județean de Istorie și Artă
Adresa: Str. Gheorghe Doja nr. 6, 450040, ZALĂU, jud. Sălaj
Email: muzeul.zalau@gmail.com
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Deține colecții de artă românească, modernă și
contemporană, piese memoriale - Ioan Sima
(1.200 piese).
The "Ioan Sima" Art Gallery emerged due to the
donation of 106 pictures from master Sima.
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Muzeul Județean de Istorie și Artă - ZALĂU [History and Art County Museum]
Adresa: Str. Unirii nr. 9, 450042, ZALĂU, jud. Sălaj
Tel: 0260/612.223; 0260/661.747;
0260/661.076; Fax: 0260/661.706; Email:
muzeul.zalau@gmail.com
Web: http://muzeuzalau.ro
Program: 10:00 - 18:00; luni: închis
Printre colecțiile muzeului se numără
obiecte din domeniile: arheologie
(tezaurul de la Guruslău, vase
ceramice din epoca bronzului,
ceramică dacică de la Buciumi, piese
din castrul roman de la Porolissum Moigrad), istorie (unelte, arme,
documente), etnografie și artă
populară (textile și piese de port,
sumane,
pieptare,
icoane),
entomologie (lepidoptere și coleoptere).
The museum collections include exhibits representing the fields of: archaeology (the Guruslău hoard,
Bronze Age pottery, Dacian pottery from Buciumi; artefacts from the Roman camp of Porolissum Moigrad); history: tools, weapons, documents; ethnography and folk art (textiles, costumes, thick long
coats, shirt fronts, icons); entomology (Lepidoptera and Coleoptera).

ZAMFIRA
Colecția muzeală a Mănăstirii Zamfira - ZAMFIRA [Zamfira Monastery Museum
Collection]
Adresa: 107340, ZAMFIRA, com. LIPĂNEȘTI, jud. Prahova
Tel: 0244/215.178
Program: 8:00 - 19:00 (vara); 9:00 16:00 (iarna)
Mănăstirea Zamfira a fost ridicată la
jumătatea secolului al XIX-lea. În 1975
a avut loc o reparație capitală a întregii
mănăstiri. Pictura bisericii din cimitir a
fost restaurată între anii 1986 - 1989.
Sunt expuse lucrări de artă plastică și
decorativă de factură religioasă, din
secolul al XIX-lea (icoane) și carte
veche românească.
Zamfira Monastery was built by the
middle of the 19th century. In 1975 it
underwent an overall repair. The cemetery church painting was restored between 1986 and 1989. The
exhibits include works of religious fine and decorative arts, icons from the 19th century, Romanian rare
books.
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ZĂBALA

Muzeul Etnografic Ceangăiesc - ZĂBALA [Ethnographic Museum]
Subordonare: Muzeul Național Secuiesc
Adresa: str. Gării nr. 789, 527195, ZĂBALA, com. ZĂBALA, jud. Covasna
Tel: 0267/375.566; Email:

csangomuzeum@gmail.com,
petibotond@gmail.com
Web: www.csangomuzeum.ro

Program: 10:00 - 18:00
Bogată colecţie locală de etnografie şi
istorie a ceangăilor, românilor şi saşilor din
zonă. Cahlele de ceramică din Zăbala
alcătuiesc cea mai valoroasă colecție a
muzeului, alături de mobilier, textile,
fotografii de familie, obiecte casnice.
Muzeul organizează diferite activități
specifice pentru cunoașterea culturii
populare tradiționale (ex. încondeiatul
oulelor de Paști, țesutul, pictatul lăzilor de
zestre) de către elevi și cadre didactice. De asemenea, se prezintă pentru vizitatori în grup filme
documentare legate de cultura populară.
Rich local collection of traditional culture and history of Csángós, Romanians and Saxons in the area.
The most valuable part of this collection is represented by ceramic tiles, as well as furniture, textiles,
family photos, objects of personal and everyday use. The collection is documented with the help of an
outstanding visual material.

ZĂBRANI
Expoziția Memorială "Adam Müller-Guttenbrunn" - ZĂBRANI ["Adam MüllerGuttenbrunn" Memorial Exhibition]
Subordonare: Complexul Muzeal Arad
Adresa: 317410, ZĂBRANI, com. ZĂBRANI, jud. Arad
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Tel: 0257/280.114; Email: office@museumarad.ro
Web: www.museumarad.ro
Program: la cerere
Dedicată lui Adam Müller-Guttenbrunn (1852 - 1923), important
eseist, critic și om de teatru german, născut în comuna Zăbrani.
Dedicated to Adam Müller-Guttenbrunn (1852 - 1923), important
German writer and theatre director, born in Zăbrani.

ZEMEȘ
Colecția de sculptură "Vasile Catană" - ZEMEȘ ["Vasile Catană" Sculpture
Collection]
Adresa: 607690, ZEMEȘ, com. ZEMEȘ, jud. Bacău

Colecția cuprinde peste 300 de sculpturi în lemn create de Vasile Catană, expuse în casa acestuia.
The collection comprises over 300 wooden sculptures created by Vasile Catană, and displayed in his
home.

ZETEA
Colecția muzeală sătească - ZETEA [Village Museum Collection]
Adresa: 537360, ZETEA, com. ZETEA, jud. Harghita
Etnografie și istorie locală.
Local history and ethnography.

ZLATNA
Colecția Arheologică - ZLATNA [Archaeological Collection]
Adresa: Valea Morilor nr. 5, 516100, ZLATNA, jud. Alba
Tel: 0258/856.181

Muzeul deține colecții arheologice și obiecte legate de meșteșugul mineritului aurifer în anticul oraș
roman Ampelum.
The museum presents archaeology and ethnography collections relating to gold mining in ancient
Roman city of Ampelum.
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