
  

 

 

 

 

Raport anual 2018 



      Anul Centenar a fost un an deosebit de bogat în proiecte și activități 
pentru Asociația DAR DEVELOPMENT. Suma totală a finanțărilor 
obținute pentru proiecte culturale și editoriale a fost de circa 620.000 
RON, depășind cu mult aștepările noastre. Am desfășurat 4 proiecte 
finanțate de Ministerul Culturii, 1 proiect AFCN, 1 proiect finantat de 
Centrul Judetean de Cultura Dâmbovita, 3 proiecte ale Primăriei 
Municipiului Iași pe lângă multe altele desfășurate în parteneriat cu 
muzee și alte organizații. Numărul partenerilor si amploarea 
activităților au crescut foarte mult. Am hotărât înființarea unei noi 
entități pe care să concentrăm proiectele educative și după multă 
strădanie în luna Martie 2019 a apărut Asociația PATRIMONIU, ARTĂ, 
CULTRURĂ pentru TINERET (PACT). 



Anul 2018 în cifre 

 2017   2018 

 RON   RON 

Veniturile asociatiei   413.740      687.464 

Proiecte nerambursabile     486.161 

Sponsorizari       201303 

Excedent la final de an  139.373   94.002 

 

Valoarea bilanțului  173.296   195.019 

Datorii    0   0 

Active fixe   0   0 



100 de ani ai orasului  expoziție de artă vizuală itinerată la 

Bucuresti si Iasi 
Asociația DAR ASSOCIATION și - a propus să 
promoveze prin proiectul „100 de ani ai orașului”, 
patrimoniul arhitectural  românesc creat în ultimii 100 
de ani. 
Proiectul a implicat itinerearea la Iași și București a 
expoziției „100 de ani ai orașului”, expoziție care a  
cuprins 20 de picturi de inspirație urbană și fotografii 
ale unor lucrări murale realizate în ultimii ani de 
artistul Laurențiu Dimișcă . Lucrările confirmând 
apetența artistului pentru descrierea spațiului citadin 
prin mijloace proprii, inconfundabile. 
Partenerii proiectului au fost: Primăria Municipiului 
Iași , Departamentul Iașul Centenar si Muzeul 
Municipal Iași, pentru prezentarea de la București 
Primaria Capitalei prin Casa de cultură Friedriech 
Schiller, deasemeni  Asociatia-Editura Istoria Artei  n-i 
s-a alăturat în acest proiect.  
Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii 
și Identității Naționale în cadrul programului dedicat 
Zilei Culturii Naționale 2018. 
Valoarea totală a finanţării în conformitate cu 
contractul încheiat a fost : 17.000 RON la care se 
adaugă valoarea contribuţiei proprii de : 4300 RON 
  

 

 



”De la Unirea Principatelor la Marea Unire – 

Parcurs istoric si cultural”- expoziție foto-documentară itineranta 

la Bucuresti- Iasi- Răcari (DB) , 

 Potlogi (DB) 
În anul CENTENARULUI Marii Uniri, Asociația 

DAR DEVELOPMENT, a realizat cu sprijinul 

Ministerului Culturii și Identității Naționale 

proiectul ”De la Unirea Principatelor la Marea 

Unire –Parcurs istoric si cultural”,o expoziție 

fotodocumentară care a reunit mărturii 

documentare din perioada 1859-1918. Expoziția a 

adus  în primplan personalitatea lui Alexandru 

Ioan Cuza, de la moartea căruia s-au împlinit 145 

de ani în 2018. Unirea Principatelor din 1859, a 

dat un impuls deosebit societății și culturii 

românești contribuind la crearea conștiinței 

naționale care a stat la baza coagulării energiilor 

necesare înfăptuirii Marii Uniri. Partenerii  

proiectului au fost : Arhivele Naționale ale 

României, Primăria Municipiului Iași , 

Departamentul Iașul Centenar. Complex Național 

Muzeal  Moldova. 

Documentarea pentru  cele 5 panouri referitoare 

la domnia lui A.I. Cuza a fost facută cu sprijinul 

autorilor volumului „Alexandru Ioan Cuza — 
demnitate publică și repere familiale” realizată de 
istoricii ieșeni Aurica Ichim și Sorin Iftimi și editată 
de Editura DAR PUBLISHING în 2017. La acestea s-
au adăugat panourile referitoare la personalități , 
societăți și evenimente culturale din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. 
 

 



Expozitia- De la Unirea Principatelor la Marea Unire a fost itinerată la  
Colegiu National Gheorghe Lazar din Bucuresti ,  
Liceul Teoretic Ion Gica Răcari si Liceul Teoretic IC Vissarion din Titu. 



În cadrul Complexului Muzeal Bistrița 
Năsăud, cu sprijinul Consiliului Județean 
Bistrita, DAR Association în parteneriat 
cu Cenafer – Centrul Național de 
Instruire Feroviară și Muzeul CFR, au 
propus publicului bistrițean o expozitie 
de fotografie si machete cu trenulețe 
funcționale.  
Este prima expozitie dedicată ”căilor 
ferate spectaculoase din România” pe 
care am organizat-o. - la Complex 
Muzeal Bistrita Nasaud. 
 

Căi Ferate Bistritene 

expoziție de fotografie si machete feroviare 



Ziua Eroilor la Potlogi - Mai 2018- Expoziție, marș, program artistic 

 
În 17 Mai , Ziua Eroilor am fost alături de 
Primăria Potlogi în organizarea unui program 
care a inclus instalarea expoziției adaptată 
 pentruu elevii mici la Scoala Gimnazială si un 
 program artistic la Monumentul Eroilor 
 din Primul Război Mondial. 

 



Festivalul de 

Teatru adolescent 

AMFITEATRU 

În luna aprilie am fost teatru  
timp de 5 zile pe durata  
Festivalului Amfiteatru 10  
in calitate de parteneri ai 
 organizatorilor. 



La Târgoviște am început proiectul prin care am 
propus printr-o expoziție itinerantă co-finanțată  
de Administrația Fondului Cultural Național, 
reevaluarea tezaurului de ornamente din scrierile din 
cancelaria brâncovenească  
aduse în fața publicului în variate forme actuale, 
imaginate de organizatorii expoziției. 
Pictate cu măiestrie pe sticlă în maniera icoanelor de 
către artista clujană Teodora Roșca, 
 transpuse pe hârtie manuală, calc sau pânză, 
ornamentele părăsesc documentele de 
 cancelarie peste care s-a așezat colbul celor trei 
veacuri de cînd au fost scrise. 

Ornamente în documentele brâncovenești 

expoziție de artă vizuală 



Prezentarea expoziției a fost la Palatul Brâncovenesc 
Mogoșoaia în Holul cu Mozaic. Museikon – sectia de arta religioasa si carte veche a 

 Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 



Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea Complexul Mitropoliei la Iași 



Capitolul final al acestui proiect frumos a fost la la Salonic în Grecia  la sediul Asociației Românilor din 

Salonic Carpatia. 



”Sub semnul infinitului vertical”-  
instalație vizuală- Heidelberg- Viena- București-Iași- Alba Iulia 

Proiectul implică replicarea în mai multe locații din 
țară și din străinătate a unui eveniment artistic de 
celebrarea a Centenarului, eveniment care include 
simultan expunerea unor cărți -obiect –expoziție de 
mari dimensiuni și doua prezentări multimedia. 
Proiectul a implicat cooperarea cu un grup de artiști 
vizuali cu consultanții istorici pentru realizarea 
produselor proiectului care vor fi prezentate 
publicului la Heidelberg- Viena -București- Iași – Alba 
Iulia 
Proiectul a fost realizat de Asociatia DAR 
DEVELOPMENT în parteneriat cu Arhivele Naționale 
ale României, Muzeul Municipal Iași și 
Departamentul Iașul Centenar din subordinea 
Primăriei Municipiului Iași și Muzeul Național al 
Unirii și Departamentul Alba Iulia unește Romania 
1916-1918 de pe lângă Consiliul Județean Alba la 
care se adaugă Institutul Cultural Român din Viena 
Asociația Alexandru Ioan Cuza din Heidelberg 
Germania, care găzduit evenimentele din străinătate. 
si a fost Welthaus din Heidelberg. 



”Sub semnul infinitului vertical”-  

instalație vizuală- la Institutul Cultural Român de la Viena 



La sediul central al Arhivelor Naționale ale României 
La Museikon Alba Iulia 



Liceul Tehnologic Goga Ionescu din Titu In Gara Alba Iulia – 1 Decembrie 2018 



Deschiderea Muzeului 
 Militar din Iasi 
11.11.2018 



In 13 octombrie a avut loc la Palatul 
brâncovenesc de la Potlogi, în cadrul 
ciclului anual de conferințe Mostenirea 
Culturală a Epocii Brâncovenești 
organizate de Asociația DAR 
DEVELOPMENT, cea de-a treia ediție 
intitulată Brâncoveanu 330- Scrierile 
Epocii Brâncovenești. 
 
În an aniversar, la împlinirea a 330 de 
ani de la urcarea pe tron a voievodului 
Constantin Brâncoveanu în cadrul 
conferinţei, va avea loc şi lansarea 
primului volum din lucrarea Constantin 
Basarab Brâncoveanu – Portret 
domnesc 

 și retrospectiva unei epoci. 1654-1688, 
autor Claudiu-Victor Turcitu, editată de 
DAR Development Publishing proiect 
susţinut de Fundația Alexandrion. De 
asemenea, tot în cadrul conferinţei, cu 
ocazia împlinirii a cinci ani de activitate 
și tot atâția de când asociația DAR 
DEVELOPMENT a început să realizeze 
activități în promovarea  

Moștenirii Culturale a Epocii 
Brâncovenești vom oferi un simbol al 
recunoștinței noastre celor care  

s-au implicat în realizarea acestor 
activități sau ne-au inpirat în 
conceperea lor. 



Poveștile Colorate ale Unirii – decembrie 2018 – co finantat 

MCIN- co organizator alături de Fundatia OUTSIDER 



Editura DAR DEVELOPMENT Publishing 

 

Aparitie Ianuarie 2018 
Proiect Primăria Iasi 

Aparitie Martie  2018 
Proiect Museikon Alba Iulia 



Aparitie Aprilie 2018 
Proiect Museikon Alba Iulia 



Aparitie August 2018 
Proiect  Fundația Observatorul Cultural 

Aparitie Septembrie  2018 
Proiect Complex Național Muzeal Moldova 
Palatul Culturii Iași 



Aparitie Octombrie 2018 
Proiect Sub sembul infinitului vertical 
Ministerul Culturii și Identității Naționale 



Aparitie Octombrie 2018 
Proiect  Fundația Alexandrion 

Aparitie  Noiembrie  2018 
Proiect Ministerul Transporturilor 



Aparitie Decembrie 2018 
Proiect Primăria Municipiului Iași 


