
REPERTORUL MONUMENTELOR DE 
ARHITECTURĂ VERNACULARĂ DIN 
MUZEELE ÎN AER LIBER DIN ROMÂNIA.

Strategie de promovare şi vizibilitate pe plan 
naţional şi internaţional

Iuliana Mariana Grumăzescu



MUZEU ÎN AER LIBER...

EXPERIENȚA  NORDICĂ – SKANSEN, SUEDIA
Fondat de eruditul Arthur Hazelius în 1891 ca o soluție la ”schimbarea societăţii”; 
muzeu sociologic; primul muzeu în aer liber din lume

EXPERIENȚA  OCCIDENTALĂ – ECOMUZEU
Muzeu ce prezintă publicului atât monumente de arhitectură cât și ocupații, 
obiceiuri – museum vivum

EXPERIENȚA  ROMÂNEASCĂ – MUZEU ÎN AER LIBER
Cercetarea – începutul anilor 1900
Fondarea – 1936
Muzeu ce prezintă publicului monumente de arhitectură vernaculară, originale sau 
copii, reconstituind armosfera satului românesc (sec XVI - XXI)
19 muzee în aer liber – 2 cuprinzând arhitectura tradițională și a etniilor 
conlocuitoare din toată țara, 16 – prezentând arhitectura locală – martor
Peste 6000 de monumente de arhitectură – potențial economic, turistic, cultural







.... ASOCIATIA MUZEELOR IN AER LIBER DIN ROMANIA 
AMALR – este o instituţie neguvernamentală, cu personalitate juridică, cu scop 
cultural şi profesional, cu sediul social în Bucureşti, Şos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, 
înfiinţată în anul 1993 la Sibiu. 

Este o instiuţie afiliată AEOM, ICOM, ICOMOS (organizaţii de renume în 
promovarea şi prezervarea patrimoniului material şi imaterial mondial) al cărui scop 
principal şi activitate, totodată este legat promovarea celor 19 muzee în aer liber din 
România.

Aceasta a luat fiinţă în anul 1993 – acum 20 de ani şi până în anul 2008 aceasta a 
avut sediul la Sibiu. Din iunie 2008,  Asociaţia şi-a mutat sediul  la Bucureşti in spatiul 
administrativ al Muzeului National al Satului Dimitrie Gusti.

De la aceasta data conducerea AMALAR este detinuta de directorul Muzeului 
National al Satului “Dimitrie Gusti”, conf. Univ. Dr. Paulina Popoiu; secretar Iulia 
Grumăzescu

Vicepreşedinte: Luminiţa Pally, Director General
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti, Argeş

Vicepreşedinte: dr. Valeriu Olaru, Director General
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale “ASTRA



... Membri 
Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Bucureşti
Complexul Naţional Muzeal „ Astra”, Sibiu
Muzeul Satului Bănăţean “ Pădurea Verde”, Timişoara
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Tulcea
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare
Muzeul Maramureşului, Sighetul Marmaţiei
Muzeu Ţării Oaşului, Negreşti – Oaş
Muzeul Bucovinei (Complexul Muzeal Bucovina), Suceava
Muzeul „ Arta lemnului”, Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava
Muzeul Vrancei, Secţia de Arhitectură şi Tehnică populară ”Crângul Petreşti”,
com. Vânători, jud. Vrancea
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii, Goleşti, jud. Argeş
Muzeul Bran, Bran, jud. Braşov
Muzeul Satului Vâlcean (sectie a Muzeului Judeţean Aurel Sacerdoţeanu), 
Bujoreni, jud. Vâlcea
Muzeul Judeţean Aurel Sacerdoţeanu (Complexul Muzeal Măldărăşti),
com. Măldărăşti, jud. Vâlcea,
Muzeul Etnografic Reghin, Reghin, jud. Mureş
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj – Napoca
Muzeul Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe, Covasna
Muzeul Naţional Secuiesc al Ciucului (Muzeul Naţional Secuiesc),
Miercurea-Ciuc, Harghita
Muzeul Haszmann Pal (Muzeul Naţional Secuiesc), Cernat, Covasna



... Membrii individuali
prof. Iulian Dalin Toma
Marghiol Nicolae
Cosmin Matei
dumneavoastră?

... Membri onorifici
Dr. Georgeta Stoica
Titi Iliescu
Rusalin Işfănoni
Doina Işfănoni
Aurelia Cosma
Ioana Dăncuş
Ioan Opriş
Simona Munteanu
Ana Bârca
Tiberiu Toşa
Tibi Graur



...Scopuri

- promovarea în rândul românilor a unei reţele de muzee naţionale şi locale cu 
specific etnografic;
- promovarea în rândul muzeelor din Europa a unei reţele de muzee în aer liber, 
locale şi naţionale;
- promovarea pe toate planurile a dialogului profesional şi schimbul de experienţă 
ştiinţifică şi metodologică, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional;
- sprijinirea în mod permanent a efortului de calificare profesională a cadrelor 
tinere deopotrivă, în ţară cât şi în străinătate;
- organizarea şi participarea la conferinţe la nivel naţional şi internaţional cu 
tematici legate de domeniile de interes ale muzeelor: cercetare etnografică, 
conservare, restaurare, promovarea acţiunilor cu publicul, acţiuni de pedagogie 
muzeală;
- consultarea specialişilor din domeniu în funcţie de necesităţile legislative şi 
specificităţile problemelor cu care se confruntă muzeele;
- medierea schimbului de vizite între specialiştii muzeelor din ţară şi de peste 
hotare, participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale;
- valorificarea schimbului de experienţă naţională în publicistica de specialitate 
internaţională;



... De ce? 

Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din România este o nevoie socială, o dorinţă a 
specialiştilor din muzeele în aer liber dar şi o dorinţă a publicului larg pentru o bună 
comunicare cu patrimoniul muzeal.
România are o reţea de muzee puternice, care reprezintă cu mândrie ţara la 
Conferinţele internaţionale, cu oameni pregătiţi şi dedicaţi ştiinţei.
Reţeaua muzeelor în aer liber este un instrument de lucru pentru cei ce doresc să afle 
despre Muzeele de gen din ţară, instituţiile afiliate dar şi reţeaua muzeelor din spaţiul 
european şi nu numai. Se pot crea conexiuni între muzee dar şi între vizitatori.
Plann-ing-ul unei călătorii în ţară dar şi în afara ţării, în ceea ce priveşte turismul rural, 
se poate realiza cu ajutorul site-ului Asociaţiei, care reprezintă în acest caz o bază de 
date excelentă dar şi o modalitate prin care ştim în ce perioade să călătorim datorită 
Calendarului de evenimente desfăşurat la rubrica Evenimente.
Este un avantaj pentru Membrii, care pot vizita muzeele din România, datorită
Legitimaţiei de Membru care scuteşte de plata taxei de intrare prin simpla prezentare 
a acesteia.
Sunt mai multe motive, însă, te lăsăm să le descoperi… singur… sau însoţit şi apoi să 
ni le transmiţi prin mailul – muzeulsatului_ig@yahoo.com



... Fapte responsabile....

Traseu turistic AMALR
Proiect amplu, o provocare pentru AMALR, realizabilă prin intermediul unui 
parteneriat şi o colaborare strânsă cu Asociaţia Cele mai Frumoase Sate din 
România, din Braşov (http://cele-mai-frumoase-sate-romania.webs.com/)

Traseu turistic 2020 AEOM - De la munte la mare...
România a fost aleasă ca țară gazdă pentru susținerea a 5 zile de 
Conferință Internațională AEOM





... Fapte...de responsabilizare...

Întâlniri la nivel național pentru valorificarea potențialului zonelor 
etnografice

Întâlniri la nivel internațional pentru atragerea de parteneri, beneficii de 
imagine, dezvoltarea de proiecte transfrontaliere

Responsabilitate împărțită pe principiul că ...floare cu floare facem 
primăvară

Participarea la Târguri naționale și internaționale cu ofertă de Vizitați 
circuitul de muzee în aer liber din  România – Germania, Belgia
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Colaborarea cu operatori turistici naționali – OPEN AIR MUSEUMS CARD

... Fapte...

PASS CARD
ROMANIAN OPEN 
AIR MUSEUMS

AVAILABLE :  7 DAYS
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Asociaţia Muzeelor în Aer Liber din România
Afiliată ICOM, ICOMOS, AEOM

Şos. Kiseleff, nr. 28, sector 1, cod 011342, 
Bucureşti

Tel: 021 317. 91. 03/ int.143
Fax: 021 317. 90. 68

www.amalr.ro


