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Asociaţia Prietenii Muzeului Naţional de Artă al României 

 

 

Raport de activitate 

 

Legal constituită în 1998, Asociația Prietenii Muzeului Național de Artă al României a fost prima organizație de acest tip 

din România. A fost recunoscută atât la nivel național (a participat la seminarii și traininguri organizate de Ministerul 

Culturii, Consiliul Europei, Comisia Europeană), cât și la nivel internațional, ca membră a Federației Internaționale a 

Prietenilor Muzeelor (din 2000).  

Asociația a dobândit de-a lungul anilor o experiență deosebită în managementul organizației non-profit și în organizarea 

de spectacole sau evenimente având ca scop strângerea de fonduri pentru finanțarea diferitelor proiecte ale muzeului. De 

asemenea, Asociația a susținut constant programele educative derulate de muzeu prin furnizarea materialelor necesare 

desfășurării activității atelierului de creație.  

Sumar activități: 

Asociaţia Prietenii Muzeului Naţional de Artă al României a reuşit să finanţeze peste 20 proiecte destinate muzeului, de la 

mobilier pentru Galeria de Artă Europeană şi uniforme destinate personalului, până la echipamente performante de 

încălzire şi de măsurare a umidităţii, esenţiale pentru conservarea colecţiilor, tipărirea ghidurilor şi aşa numitul program 

Euroart, al cărui obiectiv l-a reprezentat asigurarea unor bune condiţii de vizitare a muzeului şi pentru persoanele cu 

handicap locomotor. Asociaţia Prietenii Muzeului Naţional de Artă al României a lansat și primul audioghid portabil din 

România destinat spaţiului muzeal. Prietenii MNAR au organizat două evenimente de strângere de fonduri anual: 

Evenimentul The Best Chef of Bucharest și Balul Muzeului.  
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2000 

Asociația s-a aflat alături de conducerea și echipa muzeului cu prilejul redeschiderii Galeriei de Artă Europeană (luna 

mai); 

A fost organizat primul Bal al Muzeului în Sala Tronului, care a reprezentat nu numai un prilej de strângere de fonduri, ci 

și primul bal organizat în acest spațiu istoric în mai bine de 50 de ani. 

2001 

Asociația s-a aflat alături de conducerea și echipa muzeului cu prilejul redeschiderii Galeriei de Artă Românească 

Modernă (luna martie); 

Până în primăvara lui 2001, Prietenii au strâns fonduri de peste 100.000 de dolari, inclusiv un grant de 20.000 de dolari 

acordat de programul PHARE al Uniunii Europene (pentru accesul persoanelor cu handicap în muzeu). Prietenii au 

finanțat renovarea garderobei, a banchetelor și a scaunelor destinate vizitatorilor, în toată Galeria de Artă Românească 

Modernă. 

2002 

Asociația s-a aflat alături de conducerea și echipa muzeului cu prilejul redeschiderii Galeriei de Artă Medievală 

Românească (luna aprilie); 

Asociația a fost recunoscută pentru eforturile depuse prin voluntariat pentru artă și cultură în România în cadrul Galei 

Societății Civile. 

2003 

Asociația s-a aflat alături de conducerea și echipa muzeului cu prilejul redeschiderii Muzeului Colecțiilor de Artă, muzeu 

satelit al MNAR (luna decembrie); 

2004 

2005 
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Cu sprijinul Asociației au fost achiziționate meteriale pentru atelierul de creație, microfoane și căști pentru îmbunătățirea 

serviciilor de ghidaj, au fost confecționate uniforme pentru personalul de supraveghere și pază. 

În decembrie, Asociația a organizat o Seară de Crăciun pentru copii. Corul Asociației Light into Europe și Brass Quartet 

au interpretat colinde în timp ce Moș Crăciun a împărțit daruri copiilor. 

2006 

Cu sprijinul Asociației au fost achiziționate materiale pentru atelierul de creație și a fost inițiat proiectul de realizare a 

audio-ghidului pentru Galeria de Artă Veche Românească. 

În decembrie Asociația a organizat Serbarea Bradului de Crăciun pentru copii. Corul Studenților și corul Asociației Light 

into Europe au interpretat colinde în timp ce Moș Crăciun a împărțit daruri copiilor. 

2007 

Cu sprijinul Asociației au fost achiziționate materiale pentru atelierul de creație și a fost continuat proiectul de realizare a 

audio-ghidului pentru Galeria de Artă Veche Românească. 

În decembrie Asociația a organizat Serbarea Bradului de Crăciun pentru copii. Corul Studenților și corul Asociației Light 

into Europe au interpretat colinde în timp ce Moș Crăciun a împărțit daruri copiilor. 

2008 

Cu sprijinul Asociației au fost achiziționate materiale pentru atelierul de creație și a fost finalizat proiectul de realizare a 

audio-ghidului pentru Galeria de Artă Veche Românească, care a fost lansat în februarie. În plus, Asociația a suportat 

integral costurile de retipărire a ghidului Galeriei de Artă Veche Românească, disponibil pentru vizitatori în limbile română, 

engleză și franceză. 

În iunie, a fost organizat Balul Muzeului, prilej de sărbătorire a celei de-a 10-a aniversări a Asociației. 

În decembrie, Asociația a organizat, în parteneriat cu Muzeul și cu sprijinul Fundației Culturale Grecești, Sărbătoarea 

Bradului de Crăciun pentru copii. Corul Grupului Școlar Reginba Elisabeta, precum și grupul psaltic condus de 
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protopsaltul Paraclisului Ambasadei Greciei la București, Viorel Iosif, au interpretat colinde, în timp ce Moș Crăciun a 

împărțit daruri copiilor.  

În perioada 2004 – 2008, Asociația a strâns peste 250.000 de euro, fonduri din organizarea de evenimente, din partea 

corporațiilor și a membrilor. 

2009 

Asociația a sprijinit organizarea evenimentelor Noaptea Muzeelor, circuit pentru publicul bucureștean și Sărbătoarea 

Bradului de Crăciun. De asemenea, în acest an a fost inițiată seria de conferințe Serile Prietenilor la Muzeul Zambaccian. 

2010 

Asociația a sprijinit organizarea seriei de conferințe Serile Prietenilor la Muzeul Zambaccian, a susținut financiar dotarea 

atelierului de creație în care se desfășoară programele educative organizate de muzeu și s-a implicat în organizarea 

următoarelor evenimente speciale: lansarea cărții pentru copii De-a avangarda, Noaptea Muzeelor 2010 și programul 

special de 1 iunie la Muzeul Zambaccian. 


