
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

 

 

I. Dispoziţii generale  

- prezentul regulament completează prevederile din Statutul Asociaţiei AMICII 

MUZEULUI (numita în continuare AM)  

- Toţi membrii AM au obligaţia să cunoască şi să respecte dispoziţiile prezentului 

regulament  

 

II. Principii  

1. AM reprezintă o asociaţie formată din membri/indivizi care aderă la principiile şi 

reglementările statutare şi cele interne ale AM.  

2. AM cuprinde patru grupuri de reenactment antic (reconstituire istorică antică) 

organizate pe baza civilizaţiei pe care o recreează (romani, daci, germanici, sarmaţi): 

a. LEGIO VII GEMINA FELIX PIA FIDELIS – reconstituie o vexilaţie (o cohortă 

– COH III) din  această legiune romană care a staţionat la Porolissum în castrul mare de 

pe Dealul Pomăt.  

b. NVMERVS PALMYRENORVM POROLISSENSIVM SAGITTARIORVM 

CIVIVM ROMANORVM - reconstituie o unitate militară romană de arcaşi care a staţionat 

la Porolissum în castrul mic de pe Dealul Citera.  

c. LUPII DACIEI – reconstituie un grup de războinici daci (nobili şi simpli 

luptători) din zona de nord-vest a Daciei aliaţi cu luptători de neam germanic. 

d. MAGNA SARMATIA – reconstituie un grup de războinici arcaşi sarmaţi aliaţi 

cu triburile dacilor.  

Alături de latura militară, mai sunt reconstituite şi aspecte ale vieţii civile: 

elemente de vestimentaţie, viaţă religioasă precum şi cele legate de bucătăria antică.  

 

      3. Fiecare grup de reenactment este condus de un INSTRUCTOR DE TEREN 



4. AM promovează autenticitatea istorică, printr-un efort continuu de îmbunătăţire a 

prezentării, a echipamentelor, materialelor şi obiectelor prezentate publicului, în 

conformitate cu cele mai recente date istorice, arheologice, etc. publicate.  

5. AM recreează aspecte de istorie antică locală, zonală sau naţională, 

corespunzătoare secolelor I-III d. Chr.  

 

III. Dispoziţii specifice  

a. membrul AM are următoarele obligaţii:  

- să cunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentul de Ordine Interna ale AM  

- să respecte şi să urmeze deciziile organelor de conducere ale AM şi a 

INSTRUCTORILOR DE TEREN 

- în timpul unei reprezenţatii publice, toţi membrii AM au obligaţia să urmeze 

ordinele INSTRUCTORILOR DE TEREN întocmai şi la timp  

- să nu prejudicieze în nici un fel AM şi imaginea AM, prin acţiuni personale 

reprobabile, indecente, ilegale  

- să nu aibă şi să nu încurajeze comportamentul ofensator de nici un fel faţă de 

proprii colegi din AM 

 - să nu aibă şi să nu încurajeze comportamentul ofensator de nici un fel faţă de 

membri altor grupuri de reenactment (reconstituire istorică)  

b. dreptul de a purta însemnele AM este acordat doar membrilor AM  

 

IV. Instructorii de teren  

Instructorii de teren sunt conducătorii celor două grupuri de reenactment 

(reconstituire istorică) din cadrul AM pe parcursul reprezentaţiilor publice şi a 

antrenamentelor  

a. – Tribunus - desfăşoară activitatea ca şi conducător al reenactorilor din AM care 

fac parte din grupurile de reconstituire romană. 

- Tarabostes – desfăşoară activitatea ca şi conducător al reenactorilor din AM 

care fac parte din grupurile de reconstituire dacică împreună cu aliaţii acestora 

(germanicii şi sarmaţii). 



b. - după stabilirea detaliilor şi tacticilor care trebuie urmate pe parcursul unei 

reprezentaţii publice, INSTRUCTORII DE TEREN sunt singurii care au iniţiativa şi 

comanda pe durata acţiunii, timp în care vor fi ascultaţi de toţi membrii AM; 

urmaresc respectarea programului manifestarii de catre toti membrii AM implicati la 

acel moment dat.  

c. - fiecare dintre INSTRUCTORII DE TEREN, sau fiecare dintre membrii 

Consiliului Director, au dreptul de a opri pe oricare dintre membrii AM să participe 

la o acţiune publică sau un antrenament în orice moment al desfăşurării acestuia (dar 

şi în timpul transportului la şi de la locul manifestării) dacă constată că vreunul 

dintre membrii AM are un comportament indecent, ilegal, imoral, sau dacă se află 

sub influenţa alcoolului, sau a unor substanţe interzise (droguri, halucinogene, etc.). 

 

V. Echipamentul de reconstituire istorică 

a. – echipamentul reenactorilor trebuie să respecte standardele ştiinţifice  

b. – AM încearcă (în măsura posibilităţilor) să pună la dispoziţia reenactorilor 

echipamente pentru a-i implica în manifestările publice  

c. – membrii reenactori trebuie să aibă grijă de echipamentul de reconstituire istorică 

(să nu-l deterioreze) primit spre utilizare în cadrul diverselor manifestări publice 

d. – membrii reenactori sunt obligaţi  să repare pe cheltuiala proprie echipamentul 

deteriorat din vina lor  

e. - întreţinerea echipamentului este obligaţia fiecărui membru reenactor din cadrul 

celor două grupuri de reconstituire istorică 

f. - echipamentul (sau elemente de echipament) neconform perioadei recreate de AM 

nu este acceptat în manifestările publice; comandanţii de teren şi membrii 

Consiliului Director pot interzice în orice moment purtarea acestora la manifestările 

publice la care ia parte AM.  

g. - obiectele de primă necesitate (medicamente, plasturi, sticla de apa, etc.) se poartă 

în pungi de piele sau camuflate sub îmbrăcăminte; telefoanele nu se poartă la vedere 

şi vor fi camuflate şi în momentul utilizării.  

 



 

VI. Norme de conduită  

      Normele de conduită se aplică şi trebuie respectate întocmai la orice manifestare 

publică la care ia parte AM prin membrii săi, în toate momentele în care un membru 

AM este îmbrăcat cu echipamentul de reenactor sau are orice fel de însemn AM 

vizibil:  

a. - consumul de băuturi alcoolice şi  fumatul în timpul acţivităţilor de reconstituire 

istorică precum şi consumarea de substanţe ilegale sunt interzise 

b. - nu se admite participarea la evenimente publice sub influenţa alcoolului sau a 

unor substanţe interzise (droguri, halucinogene, etc.)  

c. - părăsirea taberei / a locului de campare / a locului de desfăşurare a unei acţiuni 

publice fără acordul comandanţilor de teren este sancţionată  

d. - toţi membrii AM implicaţi într-un eveniment participă la stabilirea şi ridicarea 

taberei; eschivarea nemotivată este sancţionată  

Prevederile acestui Regulament de ordine interioară se aplică începând cu data la 

care a fost redactat.  

e. - Toţi membrii AM au obligaţia să cunoască prevederile Regulamentului şi să 

semneze că au luat la cunoştinţă. 
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