
Primăvara 
2013 

În cadrul Atelierului Românesc MAIA din București  se fabrică și comercializează obiecte 
decorative. 

Obiective strategice ale proiectului Atelierului: 

•inserția socio-profesională a persoanelor cu dizabilități; 

•profesionalizarea beneficiarilor angajați; 

•promovarea educației prin artă; 

•promovarea patrimoniului imaterial – tradiția; 

•prevenirea problemelor financiare a familiilor/ persoanelor vulnerabile implicate în 
proiect; 

•reducerea numărului de cazuri de destabilizare şi dezorganizare familială.  

Atelierul Românesc MAIA 

este un atelier protejat unde lucrează persoane vulnerabile social (persoane cu dizabilități). 
Magazin în București și online www.asociatia-maia.ro 

  



MĂRȚIȘOR 
2013 

Atelier Românesc MAIA 



Colecția Mărțisoare Tradiționale de la Atelierul Românesc MAIA  

 

Povestea Mărțișorului          

        În vremurile apuse, mărţişoarele erau reprezentate de 
pietricele vopsite în alb şi roşu, înşirate pe o aţă, 
simbolizând, pentru străbunii noştri, fertilitate şi frumuseţe. 

          

        Pietricelele erau purtate până când copacii înfloreau pentru 
că apoi să fie atârnate de crengile lor.  

        Cu timpul, obiceiul s-a schimbat şi, de la începutul secolului 
XIX, mărţişorul este dăruit în dimineaţa primei zile din luna 
lui Martie, înainte de a răsări soarele; el are aspect de  
amuletă iar simbolistica este dată de prosperitate pentru 
întreg anul. 

 

Atelier artizanal social 

        Atelierul Românesc MAIA a realizat colecţia de mărtişoare 
tradiţionale 2013 pentru a reaminti valorile cu care sunt 
încărcate aceste mici obiecte simbolice. 

        Cu fiecare mărţişor Maia aducem frumuseţe, prosperitate, 
originalitate şi noroc în rândul celor care le poartă.  

 

 

 

 



Colecția Mărțisoare Tradiționale  

de la Atelierul Românesc MAIA 

 

---- 

        Fetița Mărțișor 

        din fire de bumbac de diferite culori, 
dantelă, panglică tricoloră, mărgeluţe 
şi pânză topită 

         

• Preţ: 6 lei/mărţişor 

• Pentru comenzi mai mari de 50 
bucăţi, preţul este  de 4 lei/mărţişor 

 

       Detalii 

        Fetițele Mărțișor sunt realizate 
manual în cadrul Atelierului 
Românesc MAIA , atelier protejat 
unde lucrează persoane vulnerabile 
social (persoane cu dizabilități).  

 

 

 

Fiecare mărţişor este ambalat individual pentru 
siguranţă la manipulare şi transport. 
 
Contact:  Raluca 
raluca.paul@asociatia-maia.ro 
telefon: 0728 967 515 
 
Magazin în București și online www.asociatia-maia.ro 



Colecția Mărțisoare Tradiționale  

de la Atelierul Românesc MAIA 

 

--- 

        Broșa delicată Mouline 

        are o cusătură delicată cu aţă 
mouline, pânză de etamină albă şi 
bucăţele de lemn fin de traforaj. Este 
o  broșă ingenioasă, combinând 
metoda clasică de cusătură cu tehnica 
traforajului. 

        Poate fi dăruită ca mărțișor. 

 

• Preţ: 11 lei/mărţişor-broșă 

 

        Detalii 

        Broșele delicate Mouline sunt 
realizate manual în cadrul Atelierului 
Românesc MAIA , atelier protejat 
unde lucrează persoane vulnerabile 
social (persoane cu dizabilități).  

 

         

 

Fiecare mărţişor este ambalat individual pentru 
siguranţă la manipulare şi transport. 
 
Contact:  Raluca 
raluca.paul@asociatia-maia.ro 
telefon: 0728 967 515 
 
Magazin în București și online www.asociatia-maia.ro 
 


