
Muzeul   Naţional   de   Artă   al   României                                               

Bursa ”Micaela ELEUTHERIADE” 

 

1 | p a g i n a  

 

Muzeul Naţional de Artă al României 

Bursa „Micaela Eleutheriade” 

Regulament 

Expunere de motive 

Prezentul Regulament avizat de Consiliul Științific și adoptat de Consiliul 

Administrativ al Muzeului Național de Artă al României, precizează condițiile 

acordării Bursei ”Micaela Eleutheriade”, cu respectarea clauzelor donației 

pictoriței (1900 – 1982). 

Bursa are ca scop stimularea creației originale – grafică și pictură – a 

tinerei generații de artiști, pentru afirmarea școlii naționale de pictură și grafică. 

Lucrările selectate din creația bursierului vor intra în patrimoniul și 

proprietatea MNAR prin donație. 

Principiile și Condițiile acordării Bursei ”Micaela Eleutheriade” sunt 

următoarele: 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1) Muzeul Naţional de Artă al României, denumit în continuare MNAR acordă 

bursa „Micaela Eleutheriade” având ca fundament Contractul de donaţie nr. 

3879 din 16 aprilie 1982. 

(2) Bursa „Micaela Eleutheriade” constă din atribuirea în folosinţă pe o 

perioadă determinată a apartamentului nr. 43, situat în Bucureşti, Sectorul 1, str. 

Ştirbei Vodă nr. 4, bl. 2, care va fi folosit ca atelier de creație artistică.  

(3) Bursa „Micaela Eleutheriade” se acordă de către MNAR prin concurs 

public, pe o durată fixă de 2 (doi) ani, fără posibilitatea de prelungire pentru 

aceeași persoană, unui absolvent de învăţământ superior de specialitate în 

domeniul picturii sau graficii, în vârstă de până la 35 de ani.  

(4) Câştigătorul bursei va beneficia timp de 2 (doi) ani de apartamentul-atelier 

ca spaţiu de creaţie în mod gratuit (fără plată a cheltuielilor de închiriere a 

spațiului atelier de creație), având obligația asumată faţă de MNAR de a achita 

toate cheltuielile de întreţinere aferente acestui apartament (cotele de întreținere, 
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consumul de energie electrică, televiziune prin cablu, telefonie, alte costuri care 

revin de regulă chiriașului). Câștigătorul bursei va prelua apartamentul-atelier, 

inclisiv inventarul, pe baza unui proces verbal 

(5) O condiție obligatorie în sarcina persoanei fizice beneficiare a bursei este ca 

la finalizarea perioadei celor doi ani ai bursei „Micaela Eleutheriade”, să doneze 

MNAR un număr de 6 (şase) lucrări de grafică sau pictură din creaţia sa, astfel: 

câte 3 (trei) lucrări în fiecare an. În primul an de bursă înaintea împlinirii a 9 

luni, iar în cel de al doilea an tot înaintea împlinirii a 9 luni din acel an de bursă. 

Datele limită de predare ale lucrărilor vor fi stabilite prin contract între bursier 

și instituția publică muzeală de interes național, organizatoare a concursului. 

Bursierul va pune la dispoziție în vederea selecţiei, un număr de minimum 6 

lucrări în fiecare an de brusă, deci în total minimum 12 lucrări în cei doi ani de 

bursă, selecție care va fi realizată de specialiştii MNAR. 

(6) Beneficiarul bursei va colabora cu Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte 

Culturale şi Marketing a MNAR pentru realizarea a 2 ateliere pentru public pe 

an la sediul muzeului. 

(7) Bursierul declară că își asumă întreaga răspundere juridică, că lucrările 

donate MNAR, în cadrul obligațiilor asumate sunt lucrări originale create de 

către acesta.  

Art. 2 

(1) Personalul contractual din cadrul MNAR nu poate beneficia de bursa 

„Micaela Eleutheriade”. 

(2) Persoanele fizice pot beneficia o singură dată de Bursa „Micaela 

Eleutheriade”. 

Capitolul II 

Procedura de acordare a bursei „Micaela Eleutheriade” 

(1) Bursa se acordă de către un juriu format din 5 (cinci) membri pe baza unei 

proceduri de evaluare şi selecţie și a unui interviu, care vor fi elaborate de 

specialiștii numiți de conducerea MNAR prin Decizie. 

(2) Sesiunea de evaluare şi selecţie se organizează o dată la doi ani, de regulă 

înaintea încheierii ultimului trimestru din cel de-al doilea an al bursei anterioare. 

(3) Juriul care va evalua şi selecţiona candidatul câştigător al bursei este numit 

prin Decizia Directorului general al MNAR dintre specialiştii săi în pictură (2 
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membri) şi grafică (2 membri) şi din cadrul Secţiei Educaţie, Comunicare, 

Proiecte Culturale și Marketing (1 membru). 

(4) Anunţul privind organizarea selecţiei va fi făcut public pe site-ul MNAR, în 

presă și prin comunicare instituțiilor de învățământ superior artistic şi va 

cuprinde: condiţiile de acordare a bursei, termenul limită de depunere a 

dosarelor şi criteriile de eligibilitate. 

Art. 3 

(1) Dosarul de înscriere și solicitare a bursei „Micaela Eleutheriade” va 

cuprinde obligatoriu următoarele documente: 

a) Scrisoare de intenţie; 

b) Curriculum vitae (format Europass); 

c) Copie după actul de identitate; 

d) Copie/ii după diploma/ele de studii absolvite, autentificate; 

e) Două scrisori de recomandare din partea unui specialist / artist din 

domeniu, dintre care una din partea unei personalități din mediul 

academic/universitar; 

f) Portofoliu: 10 fotografii ale lucrărilor personale, cu specificarea 

tehnicii, a dimensiunilor şi a datei execuţiei; cataloage de participare la expoziţii 

şi dosar de presă după caz, alte documente relevante privind activitatea sa. 

Criterii de evaluare: 

1. Profilul profesional 

2. Calitatea portofoliului artistic prezentat 

3. Interviu 

Art. 4 

(1) Acordarea bursei „Micaela Eleutheriade” se face pe baza hotărârii juriului de 

evaluare şi selecţie și va fi validată de Consiliul Ştiinţific şi Consiliul 

Administrativ ale muzeului. 

(2) Câştigătorul bursei va fi nominalizat pe site-ul muzeului. 

Art. 5 



Muzeul   Naţional   de   Artă   al   României                                               

Bursa ”Micaela ELEUTHERIADE” 

 

4 | p a g i n a  

 

 (1) Acordarea bursei „Micaela Eleutheriade” se face pe baza unui contract 

încheiat pe o durată de 2 ani între MNAR şi beneficiarul bursei. 

(2) Contractul va cuprinde: asumarea angajamentului de a folosi apartamentul 

de la Art.1 (2) numai ca atelier de creaţie plastică, fără activitate cu publicul, 

comercială sau de orice altă natură incompatibilă cu cea de atelier de creație; 

obligația de a achita la zi cheltuielile de întreţinere ale apartamentului, a 

curentului electric, internetului sau cablului; obligația de a achita penalităţile 

pentru neplata la zi a acestora; obligația de a comunica de îndată muzeului orice 

degradare a apartamentului sau defecţiune la instalaţiile acestuia. Nu sunt 

permise intervenţii (reparaţii, înlocuiri de uşi, modificări, etc.) fără acordul 

prealabil scris al conducerii MNAR. Contractul va stipula şi clauzele privind 

rezilierea contractului de către MNAR, dacă acesta consideră că nu sunt 

îndeplinite condiţiile de acordare a bursei sau dacă bursierul nu respectă una 

dintre obligațiile stipulate și/sau prevăzute în Regulamentul de acordare a 

bursei. Instituția organizatoare a bursei poate oricând reveni asupra acordării 

bursei, fără nici o motivare sau orice fel de compensații, dacă constată că 

bursierul nu respectă condițiile acordării bursei. Se desființează de îndată și fără 

nici o procedură prealabilă contractul dintre bursier și instituția organizatoare 

(MNAR) dacă bursierul nu achită toate cheltuielile cu întreținerea atelierului de 

creație timp de mai mult de 50 de zile de la scadența acestora față de asociația 

de proprietari a blocului în care se află atelierul, sau în cazul în care s-a depășit 

termenul de predare al lucrărilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice. La 

terminarea perioadei de acordare a bursei sau în caz de desființare a contractului 

de acordare a bursei, bursierul are obligația predării pe bază de proces verbal a 

spațiului care constituie atelier de creație în termen de 15 zile, către MNAR. 

Toate cheltuielile neonorate de bursier rămânâ în sarcina sa, inclusiv 

eventualele cheltuieli de recuperare a debitelor. 

(3) În cazul neonorării obligației de predare a lucrărilor de pictură/grafică, care 

conduce la desființarea contractului și a acordării bursei, obligațiile fostului 

bursier rămân în ființă până la îndeplinirea obligației proporționale cu beneficiul 

acordat de folosire a atelierului de creație.   

(4) Renunţarea la bursa „Micaela Eleutheriade” va fi notificată MNAR cu cel 

puţin 20 de zile înainte de părăsirea atelierului de creație, apartamentul urmând 

a fi predat de îndată pe bază de proces verbal. 

Art. 6 

(1) Orice eventual litigiu decurgând din prezentul Regulament, al 

contractului privitor la Bursă, al altor acte privitoare la executarea sau 
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încetarea bursei, indiferent de natura lor se rezolvă pe cale amiabilă 

între părți. 

(2) Litigiile de orice natură, apărute și decurgând din derularea sau 

executarea obligațiilor privitoare la Bursa ”Micaela Eletheuriade”, 

care nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența 

exclusivă a instanțelor din circumscripția Judecătoriei Sectorului 1 – 

București și/sau ale Tribunalului București, locul situării atelierului de 

creație. 

 

 


