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SCURT ăPREZENTAREăAăINSTITU IEI: 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de 

către ținisterul Culturii, denumit în continuare autoritatea, pentru țuzeul Na ional de 

Istorie a României – Bucureşti, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile OUG 

189/2008, cu modificările ulterioare şi HG 1301/2009 privind managementul institu iilor 

publice de cultură.  

Caăşiăcelelalte muzeeădinăRomânia,ăMNIRăfunc ioneaz ăînătemeiulăLegii nr. 311/2003, 

a muzeelor şi colec iilor publice, republicat ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, fiind 

clasată caă ună muzeuă deă importan ă na ional . MNIRă func ioneaz ă înă subordineaă direct ă aă

MinisteruluiăCulturii,ăfiindăorganizatăcaăunămuzeuăna ionalădeădreptăpublic.  

Înă 2014,ă MNIR aă fostă reacreditat,ă p strându-şiă statutulă deă muzeuă deă importan ă

na ional .  

Finan areaăMNIRăseărealizeaz ădinăvenituriăpropriiăşi/sauădinăsubven iileăacordateădeă

la Bugetul de Stat prin bugetul Ministerului Culturii.  

Conform ultimului Regulamentuluiă deăOrganizareă şiă Func ionare aflat înă vigoare înă

2014 (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2617 din 12.09. 2014) misiuneaăinstitu ieiă

esteădefinit  astfel:  

„țNIR este o institu ie publică de cultură, având ca activitate principală gestionarea 

şi valorificarea bunurilor de patrimoniu cultural mobil păstrate în colec iile sale (ce se 

îmbogă esc permanent prin achizi ii, dona ii şi cercetări arheologice). dar şi cercetarea-

dezvoltarea în domeniul ştiin elor umaniste (istorie şi arheologie etc.) ”.  

Avândă înă vedere faptulă c ă MNIRă de ineă celeă maiă valoroaseă bunuriă istorico-

arheologice şiănumismatice din patrimoniul cultural mobil al României, multe dintre ele fiind 

unicate şi înă Europa sau pe plan mondial, misiunea institu iei seă adreseaz ă atâtă publicului 

larg, românăşiăstr in, câtăşiăspecialiştilor. ConformăRegulamentuluiădeăFunc ionare,ămisiuneaă

muzeuluiă nostruă esteă definit ă astfel: „ … institu ia colec ionează, conservă, cercetează şi 

expune, în scopul cunoaşterii şi educării, mărturii materiale legate, în special, de istoria 
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teritoriului României”. Activit ile specifice de cercetare-dezvoltare,ărestaurareăşiăconservareă

a patrimoniului preced, înăchipăfiresc, expunereaăşiăvalorificareaămuzeal ăaăpieselor p strate 

înăcolec iileăMNIR.  

Deviza MNIR poateăfiăsintetizat  prinăaceast ăfraz : „Un viitor pentru trecutul nostru, 

ca parte a trecutului omenirii, în condi ii de conservare durabilă, vizibilitate şi securitate 

maxime!” 

Înă2014,ăMNIR s-a implicat tot mai activ, laănivelulă comunit iiămuzeale na ionale, 

atâtă prină organizarea unor expozi iiă temporareă realizateă înă cooperareă cuă institu iiă partenere 

româneştiădinăBucureştiăşiăprovincieăsauăstr ine, prinăitinerareaăpropriilorăexpozi iiăînă ar , câtă

şiăprinăprogrameleăşiăproiecteleădeăcercetareăarheologic ăsauăistoric ăpeăcareăleăderuleaz ămaiă

alesă înă Munteniaă şiă Dobrogea sau prină manifest riă ştiin ificeă deă anvergur ă na ional ă sauă

interna ional . Men ion mă c ă website-ulă MNIRă prezint ă patrimoniulă şiă programeleă sauă

proiecteleăderulateădeăinstitu ieălaăsediu, sau înăcooperareăcuăparteneriădintreăceiămaiădiverşi.  

Referitor la strategia de management pentru MNIR, neăraport măpermanentălaămediulă

externă (oportunit iă şiă riscuri) şiă laă publică (pentruă atragereaă unuiă num ră câtă maiă mareă deă

vizitatoriărealiăşiăvirtuali) şiăurm rimăprezen aătotămaiăimportant  înăcooperareaăinterna ional .  

Înă2014 MNIR a aniversat 42 deăaniădeălaădeschidereaăoficial ă(8ămaiă1972). Din 

p cateă şiă înă anulă careă aă trecut,ă caă deă altfel,ă înă ultimiiă 12ă ani,ă ceaă maiă mareă parteă aă

muzeuluiăaăr masăînchis ăpentruăpublic,ăiarăcl direaăcareăg zduieşteăinstitu ia,ăcontinu ă

s ă seă degradezeă şiă s ă nuă maiă corespund ă niciă m cară standardeloră minimeă pentru 

conservareaăşiăsecuritateaăpatrimoniuluiănostru.ă 

Cuă toateă acestea,ă laă sfârşitulă anuluiă 2014ă speran aăaă începutădinănouă s ă apar . 

Comisiaăpentruăcultur ăaăCamereiăDeputa ilorăaădecisăadoptareaăunuiăamendamentălaă

LegeaăBugetuluiăpeă2015,ă înăurmaăc ruiaăauăfostăprev zuteăfonduriăpentruădemarareaă

lucr rilorădeăexpertizareăaăcl diriiăMNIRăşiăorganizareaăunuiăconcursăinterna ionalădeă

proiecte de amenajare.  

În ciudaăcrizeiăprinăcareătreceădeăpesteăunădeceniu,ăîn 2014, MNIR s-a extins prin 

includereaăînăcomponen aăsaăaăMuzeuluiăNa ionalăFilatelic,ăinstitu ieăaflat ,ăanterior,ăînă
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administrareaăCompanieiăNa ionaleăPoştaăRomân . Cu acest prilej, patrimoniul muzeal 

ală institu ieiă s-aă îmbog ită cuă ccaă 15.000.000 piese (cele mai multe, fiindă înă prezent 

depuseăînăcustodieălaăBNR).  

Deăasemenea,ăMNIRăaăcunoscutăoărestructurare,ăcreându-se noi sec ii,ăserviciiăşiă

compartimente,ă înă vedereaă eficientiz rii activit ii institu iei,ă înt ririiă sec iiloră careă

gestioneaz ă patrimoniu şiă elimin riiă paralelismelor în atribu iileă acestora. Noua 

structur  organizatoric ă cuprinde: Secțiaă deăArheologieă Preă șiă Protoistoric ,ă Clasic ,ă

Medieval ășiăPreventiv  (creat ăprinăreunireaăfostelorăsec iiădeăArheologieăşiăArheologieă

Preventiv ), Sec iaădeă IstorieăMedieval ,ăModern ă şiăContemporan ,ă Sec iaăCabinetul 

NumismaticăşiăTezaurulăIstoric,ăSec iaăMuzeulăNa ionalăFilatelic,ăSecțiaăRela iiăPublice 

(care include şiă fostaă Sec ieă deă Studiiă Muzealeă Raduă Florescu),ă Secțiaă patrimoniu, 

Investiga iiăFizico-ChimiceășiăBiologice,ăSecțiaăRestaurare (c care include şiăfostaăsec ieă

deă Cercet riă Pluridisciplinareă Alexandraă Bolomey), Compartimentul Financiar-

ContabilășiăCasierieăşiăServiciulăTehnico-Administrativ (înăcareăauăfostăcomasateăfosteleă

servicii Tehnică şiă Administrativ),ă precumă şiă compartimentele:ă Juridic, Secretariat, 

Achizi iiă Publice,ă Resurseă Umaneă șiă Salarizare,ă Audită Publică Intern,ă de Prevenire a 

IncendiilorășiăProtec ieăaăMunciiăşiăInformatic .  
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RAPORT DE MANAGEMENT 

MUZEULăNA IONALăDEăISTORIEăAăROMÂNIEIă– BUCUREŞTI 

ANUL 2014 

 

a) Evolu iaăinstitu ieiăînăraportăcuămediulăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăşiăînăraportă

cuăsistemulăinstitu ionalăexistent: 

a. 1. colaborareaă (prezentareă succint ) cuă institu iile/organiza iileă culturaleă careă se 

adreseaz ă aceleiaşiă comunit iă – tipul/forma de colaborare, dup ă caz, proiectele 

desf şurateăîmpreun ăcuăacestea: 

 Înă2014, MNIR şi-a extins considerabil sfera raporturilor deăcooperareă activ ă cuăun 

mareănum rădeămuzee, institute de cercetare, instituiiădeăcultur  din ar ăşiădinăstr in tate, cu 

organizaii non-guvernamentale, organisme guvernamentale na ionaleă şiă str ine, 

pozi ionându-se ca un veritabil generator şiă catalizator de mari proiecte na ionaleă şiă

interna ionale pentru: 

 protejarea şi punereaăînăvaloare a patrimoniului cultural; 

 cercetarea şi diseminarea informaiilor despre cultura şiăistoriaăRomâniei; 

 promovarea metodologiilor şiă tehnologiiloră moderneă deă lucruă înă domeniu, al 

metodelor interdisciplinare de cercetare, restaurare, conservare, evidenăşi publicare; 

 educarea şi delectarea publicului; 

 sensibilizareaă autorit ilor şiă societ ii fa ă deă identitateaă şiă culturaă româneasc ă şi a 

minorit ilorădeăpeăteritoriulăRomâniei; 

 sprijinireaă asocia iilor şi a fundaiilor culturale şi profesionale, aă înv mântuluiă

umanist şi a educaiei continue; 

 schimburi culturale internaionale.  

Am realizată expozi ii deă referin , conferine, seminarii, precum şiă alteă evenimenteă

culturaleăînăparteneriatăcuăurm toareleăinstitu iiăpubliceăşiăONG-uri din ar ăşiădinăstr in tate:  
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Ministerulă Afaceriloră Externe,ă Parchetulă Generală deă peă lâng ă Curteaă deă Apelă Albaă

Iulia,ăInspectoratulăGeneralăalăPoli ieiăRomâne,ăcu AmbasadeleăRomânieiăînăMareaăBritanie,ă

Republicaă Federal ă aă Germaniei,ă Republicaă Popular ă Chinez ,ă Italia,ă Belgia,ă Danemarca,ă

Institutulă Culturală Română deă laă Bruxelles, Institutulă Culturală Română deă laă Newă York,ă

Institutulă Culturală Română deă laă Roma,ă Institutulă Culturală Română deă laă Milano,ă Institutulă

Culturală Română deă laă Vene ia, Institutul Culturală Română „Mihaiă Eminescu”ă – Chişin u, 

Arhiveleă Na ionale, Muzeulă Na ională deă Art ă ală Românieiă – Bucureşti, Muzeulă Na ională

Peleşă – Sinaia, Muzeulă Na ională Cotroceni-Bucureşti, Complexulă Muzeală Na ională

„Moldova”ă – Iaşi, Muzeulă Na ională deă Istorieă aă Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul 

Na ionalăBruckenthală– Sibiu, MuzeulădeăArt ădinăCluj-Napoca, MuzeulăJude eanădeăIstorieăşiă

Arheologie Prahova, Complexulă Muzeală Neam , Muzeulă riiă Crişuriloră dină Oradea, 

Complexulă Muzeală Curteaă Domneasc ă din Târgovişte, Muzeulă Jude eană Argeş, Muzeul 

Na ională Secuiescă dină Sf. Gheorghe, Muzeul Banatului din Timi oara, Muzeulă Br ilei, 

MuzeulăJude eană„TeohariăAntonescu”ă– Giurgiu, Muzeulă„VasileăPârvan”ă– Bârlad, Muzeul 

Olteniei – Craiovaă şiă Muzeulă Jude eană Argeş – Piteşti, Complexul Muzeal Bucovina – 

Suceava, InstitutulădeăCercet riăEco-Muzeale – Tulcea;ăMuzeulăJude eanăTeleorman, Muzeul 

Jude eană deă Istorieă Botoşani, Muzeulă Jude eană Gala i, Muzeulă Jude eană Mureş, Muzeul 

RegiuniiăPor ilorădeăFierădinăDrobeta-Turnu Severin, MuzeulăJude eană„IulianăAntonescu”ă– 

Bac u, Muzeulă Jude eană S laj, Muzeulă Jude eană Satuă Mare, Muzeulă Jude eană Maramureş,ă

Muzeulă Romana iuluiă dină Caracal, Muzeul Civilizaieiă Gumelni aă dină Olteni a, Muzeul 

Jude eană Ialomi a, Muzeulă Jude eană Buz u, Muzeulă Jude eană Ştefană celă Mareă dină Vaslui,ă

Muzeul Municipal Corabia, Arhiveleă Na ionale aleă României, Universitateaă Na ional ă deă

Art ă– Bucureşti, Casaă deăCultur ă aăMinisterului Administra ieiă şiă Internelor, Inspectoratul 

ŞcolarăalăMunicipiuluiăBucureşti, Colegiul NaionalădeăArt ăDinuăLippatiă– Bucureşti, Şcoala 

MEA – Bucureşti, Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta – Bucureşti, Şcoala 

Profesional ă Special ă nr. 2 – Bucureşti, Şcoalaă Gimnazial ă Special ă Stolnicul Constantin 

Cantacuzino – Izvoarele, jud. Giurgiu, Edituraă„CurteaăVeche”, Funda iaăASUR şi Funda iaă

Dignitas.  
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MNIRă şi-aă continuată şiă adâncită cooperareaă cuă Muzeulă Istoric German din Berlin, 

Muzeulă Na ională ală Sloveniei, Muzeulă Na ională deă Istorieă al Croa iei, Muzeul Republicii 

Srbska din BosniaăşiăHer egovina, MuzeulăNa ionalăalăMuntenegrului, MuzeuluiăNa ionalădeă

Istorie al Macedoniei, MuzeuluiăNa ionalădeăIstorieăalăAlbaniei, MuzeuluiăNa ionalădeăIstorieă

al Greciei, MuzeuluiăNa ionalădeăIstorieăa Serbiei, Muzeului Na ionalădeăIstorieăa Bulgarieiăşiă

Muzeului Leventis din Nicosia - Cipru.  

Înăcursulăanuluiă2014ăaăfostăîncheiatăunămemorandumăpentruăcooperareaăîntreăMuzeulă

Na ionalădeăIstorieăaăRomânieiăşiăMuzeulăNa ionalăalăRepubliciiăArmeniaăpentruăcooperareaă

înă vedereaă realiz riiă înă comună aă unoră expozi iiă şiă aă schimbuluiă cultural. Totă înă 2014ă auă

începutădiscu iileăpentruărealizareaăunuiăprotocolădeăparteneriatăcuăMuzeulăRegionalădeăIstorieă

dinăRuseă(Bulgaria),ăavândăînăvedereăfaptulăc ăacestămuzeuăesteăceaămaiăimportant ăinstitu ieă

de acest tipă situat ă înă vecin tateaă Bucureştiului,ă avândă atâtă ună patrimoniuă deă oă valoareă

excep ional ,ăcâtăşiăspecialiştiăcuăoăexperien ăprofesional ădeăprim ăm rime.  

De asemenea, înă 2014, am colaborat cu Directoratulă UNESCOă deă laă Vene ia, cu 

Institutul Cultural Franceză deă laă Bucureşti, Institutulă Italiană pentruă Cultur ă Vittoă Grassi, 

precum şiă cuă Ambasadeleă SUA, Republicii Populare Chineze, Rusiei, Italiei, Belgiei, 

BulgarieiăşiăArmenieiălaăBucureşti.  

Peălâng ăacesteăentit iădinăRomânia, MNIRăaărealizatăînă2014 ac iuniăînăculturaleăcuă

urm toriiăparteneriăstr ini:  

Directoratul UNESCO - Vene ia, muzeeleăna ionaleădeăistorieădinăSlovenia, Croa ia, 

Bosniaă şiă Her egovina, Macedonia, Albania, Grecia, Cipru, Serbia, Bulgaria şi Institutul 

CulturalăFrancezălaăBucureşti.  

Totă înă 2014 am continuat s ă punemă înă practic  parteneriatul cuă Agen iaă Na ional ă

pentru Schimburi de Patrimoniu din China şiăMuzeulăNa ionalăalăChinei, pentru realizareaăînă

cursul anului 2015 aă expozi ieiă „Comorileă României”. Aceastaă ară urmaă s ă fieă vernisat  la 

Muzeul Na ional alăChineiădinăBeijingăşiălaăMuzeulăMunicipalădinăTienăTsin  

MNIRăaăavutăoăcolaborareăfoarteăbun ăcuăMinisterul Culturii, pe care l-aăsprijinităînă

ac iuniă deă expertiz , recuperare a unor bunuri culturale sustrase ilegal de pe teritoriul 
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României, proiecte şi propuneri, rapoarte, note, ac iuni de reprezentare etc. Managerul 

general al MNIR este preşedintele Comisiei Naionale a Muzeelor şi ColeciilorădinăRomânia, 

calitateă înă careă aă urm rită aplicareaă legisla ieiă înă domeniuă şiă propuneriă deă îmbun t ire. De 

asemeneaă aă f cută parteă dină Comisiaă pentruă elaborareaă Coduluiă Patrimoniului,ă pentruă

elaborarea Criteriilor pentruă reevaluareaăpatrimoniuluiă (aă fostăpreşedinteleăcomisiei),ăpentruă

negociereaăachizi ieiădeăc treăStatulăRomânăaăopereiădeăart ăCumin enia Pământului.  

Dup ă cumă seă poateă constata,ăMNIRă aă stabilită rela iiă deă cooperareă cuă aproapeă

toate muzeele importanteă dină ar ,ă dară şiă cuă muzeeă şiă colec iiă maiă mici,ă instituteă

culturaleăşiădeăcercetare,ăaă sprijinităasocia iiă şiă funda iiăcuăpreocup riă înădomeniuăşiăaă

oferităprogrameăeduca ionaleăspecialeăpentruăunit iăşcolareăşiădeăînv mânt.  

 

a. 2. participareă înăcalitate de partener (coorganizator, coini iator, invitat, participant 

etc.) laă programe/proiecteă europene/interna ionaleă (listaă programelor/proiecteloră şiă oă

scurt ădescriereăaălor): 

GrupulădeălucruăalăMuzeelorăNa ionaleădeăIstorieădinăEuropaădeăSud-Est 

Înă 2014, înă calitate de membru al Grupuluiă deă lucruă ală Muzeeloră Na ionaleă deă

Istorie din Europa de Sud-Est reprezentantul MNIR a participat la organizareaăşiăvernisarea 

la Skopje (iunie) şiăAthenaă(noiembrie) aăexpozi ieiăinterna ionalăImagining the Balkans, care 

reprezint ă încununareaă uneiă munciă deă aproapeă doiă aniă pentru preg tireaă mareluiă proiectă

expozi ionalăorganizatăsubăegidaăUNESCOăşiăICOM. Grupul de lucru reuneşte specialiştiădină

muzeeleă na ionaleă deă istorieă dină Albania, Bulgaria, Bosniaă şiă Her egovina (Republica 

Srpska). Cipru, Croa ia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, România, Serbiaă şi Slovenia, 

precumăşiăMuzeulă IstoricăGermanădinăBerlin. Activitatea acestui grup de lucru s-a finalizat 

prinăorganizareaăuneiămariăexpozi iiăcareăvaăfiăitinerat ăînătoateăstateleăbalcanice şiăalteăstateă

europene.  
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Proiecte europene 

Oăalt ădirec ieădeădezvoltareăstrategic ăesteăreprezentat ădeăparticipareaăspecialiştiloră

MuzeuluiăNa ionalădeăIstorieăaăRomânieiăînăcadrulăunor proiecte europene şi anume: 

1. 3D Digitization of Icons of Europe in Architectural and Archaeological 

Heritage(2013–2015) (acronim 3D-ICONS). Director de proiect din partea 

României,ădr.ăErnestăOberländer-Târnoveanu,ăcoordonatorădr.ăCorinaăNicolae. 

Laădataădeă31ăianuarieă2015ăproiectulămaiăsusămen ionatăs-aăfinalizat,ăcuăurm toareleă

obiectiveăîndeplinite: 

1. Realizarea, prin tehnica fotogrametriei, a 100 de modele 3D ale unor piese ce fac 

parte din patrimoniul MNIR, al Catedralei Romano-CatoliceăSfântulăMihaiădinăAlbaă

Iulia,ă ală situluiă arheologică Sarmizegetusaă Regia,ă precumă iă pieseă dină patrimoniulă

Muzeului de Istorieă iă Arheologieă Tulceaă (proveniteă dină s p turileă efectuateă înă

necropolaă cet iiă Argamum).ă Acesteă pieseă suntă disponibileă spreă vizualizareă peă

platformaă www.europeana.eu,ă dară iă peă ună siteă independent,ă www.3dicons.mnir.ro, 

g zduitădeăwww.mnir.ro.  

2. Accesul publicului general, prin intermediul mediului online, la 500 de fotografii ale 

unorăpieseădeăexcep ieădinăpatrimoniulăMNIR,ădinăcelăalăCatedraleiăRomano-Catolice 

SfântulăMihai,ă dinăAlbaă Iuliaă iă ală situluiă arheologicăSarmizegetusaăRegiaă (conformă

listei anexate), disponibile pe platforma www.europeana.eu. Fotografiile sunt 

disponibileăpentruădownload,ăcuămen ionareaăsurseiă iăaăproprietaruluiăde drept asupra 

lor. 

3. Organizareaă primeiă coliă deă Var ă deă Fotogrametrieă dină România,ă intitulat ă

Photogrammetry for Cultural Heritage Summer School, 21-27 Septembrie 2014, 

Jurilovca,ăTulcea,ăînăcolaborareăcuăFondazioneăBrunoăKessler,ăTrentoă– 3DOM Unit, 

Italia,ă iă Institutulă deă Studiiă Sud-Estă Europeneă dină cadrulă Academieiă Române.ă Laă

aceast ă coal ădeăVar ăInterna ional ăauăparticipatăstuden iădinăItalia,ăRomânia,ăRusia,ă

Germaniaă iăGrecia. 

4. Organizareaă Conferin eiă Interna ionaleă Approachesă toă Archaeologicală Landscapes. 

Tools, methodology and case studies in the field of architectural and archaeological 

http://www.3dicons.mnir.ro/
http://www.mnir.ro/
http://www.europeana.eu/
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European Heritage, 22-23ă Octombrieă 2014,ă Bucure ti,ă înă colaborareă cuă proiectulă

Peisaje Arheologice. Perspective, istorie i evolu ie. 

Mai multe detalii: http://3dicons-project. eu/ 

 

 

Modelul 3D al sanctuarului dacic de la Sarmizegetusa Regia 

http://3dicons-project.eu/
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Modelul 3D al catedralei catolice de la Alba Iulia (secolele XI-XVI) 

2. DISCO - „Discovering the archaeologist of Europe 2012–2014”,ă coordonat de 

Yorkă Archaeologicală Trust,ă reunindă 23ă deă parteneriă institu ionali,ă întreă careă s-a 

aflată iă Muzeulă Na ională deă Istorieă aă Românieiă avândă calitateaă deă parteneră

(responsabilădr.ăCorinaăBorş). 

Scopul principal al proiectului l-a constituit o analizaăînădetaliuă(peăbazaăunorăcriteriiă

specificeădeăreferin )ăgraduluiădeăangajareăînădomeniulăarheologieiă iăidentificareaăbariereloră

existenteăînăceeaăceăprive teămobilitateaăfor eiădeămunc ăspecializateăînăacestădomeniuălaănivelă

european. 

MuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomânieiăaăg zduit,ăînălunaăaprilieă2014,ăceaăde-a cincea 

reuniuneădeălucruăaăproiectului.ăDeăasemenea,ăaăfostăredactatăraportulădeăsintez ăcuăprivireălaă

situa iaă deă referin ă dină România,ă intitulată „Descoperind arheologii din România 2012–

2014”.ăDateleăob inuteăcaăurmareăaăcercet riiăefectuateă înăcadrulăproiectuluiăpentruă19ăstateă

membreă UEă iă dou ă stateă europeneă dină afaraă UEă auă fostă sintetizateă într-un raport 

transna ional. 
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Rezultateleăproiectuluiăauăfostăprezentateăînăcadrulăuneiăsesiuniăspeciale,ăorganizateăînă

cadrul celei de-a 20-aăreuniuniăanualeăaăAsocia ieiăEuropeneăaăArheologiloră(EAA).ăProiectulă

aă fostă finan ată deă c treă Comisiaă European ă prină Agen iaă Executiv ă pentruă Educa ie,ă

Audiovizuală iă Cultur ă (proiectă nr.ă 52809-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LNW), cadrul 

Programuluiă deă Înv areă peă Termenă Lungă (Lifelongă Learningă Programme)ă ală Uniuniiă

Europene. 

Informa iiă detaliateă suntă disponibileă peă website-ul dedicat al proiectului 

http://www.discovering-archaeologists.eu/ 

3. SHARING HISTORY. Din octombrie 2012, MNIR a devenit membru al 

programului Sharing History derulat sub egida UNESCOăşiăa Ligii Arabe, care 

reuneşteă parteneriă dină Mareaă Britanie, Fran a, Germania, Suedia, Spania, 

Portugalia, Italia, Austria, Cehia, Ungaria, Polonia, Serbia, Croa ia, Grecia, Turcia, 

Rusia, Maroc, Algeria, Tunisia, Egipt, Iordania, ArabiaăSaudit ăşiăEmirateleăArabeă

Unite, careăurmeaz ăs ă realizezeăoămareă expozi ieă Europe and the Arab World – 

1815 – 2015, care va fiă deschis ă înă 2015. Reprezentan iiă MNIRă auă organizat 

reuniunea de lucru de laăBucureşti, înă28 mai – 1 iunie 2014. 

 

Cercetareăteoretic ă(fundamental ) 

Seăcuvineăremarcat ăcomponentaădeăcercetareăteoretic ă(fundamental ) desf şurat  de 

specialiştiă aiă MNIR înă cadrulă proiecteloră na ionale şiă interna ional , cuă finan are, 

preponderent, extrabugetar : 

1. COLLAGE (PNII 224/2012) - Sistem inteligent pentru analiza şi diagnoza 

obiectelor de patrimoniu pe bază de colagen. COLLAGE reprezint ăproiectulăsuportă

alăurm toarelorăacorduriăbilaterale:ă 

- "Advanced techniques and interdisciplinary studies for improved assessment of 

historical parchment documents",ăproiectăbilateralăRomânia-Italia; 

- "Quantitative assessment of environmental impact on collagen-based materials 

for low-energy climate control in archives and museums", proiect bilateral 

România-Fran a; 

http://www.discovering-archaeologists.eu/
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- „A comparative characterization study on naturally and artificially aged leathers 

by using different techniques”, proiect bilateral România-Turcia; 

- “Assessment and mitigation of impact of climate on library and archival 

heritage: experience, research, innovation”, proiectăbilateralăRomânia-Ungaria; 

- “Automatic Damage Assessment System for Cultural Heritage Leathers and 

Parchments (ADAS)”, proiect EUREKA. 

Proiectulăesteăfinan atădinăfonduriăsuntăasigurateădeăUEFIS-CDI. 

Activit ileăauăcuprins:ăefectuareaăunorăexperimenteădeă îmb trânireăartificial ăpentruă

probeă deă pieleă şiă pergamentă nou,ă manufacturată deă Institutulă deă Cercetareă Piel rieă şiă

Înc l minteă (ICPI);ă efectuarea si interpretarea analizelor pentru piei şiă pergamenteă noiă şiă

îmb trâniteă artificială şiă naturală prină spectrometrieă înă infraroşuă (FTIR/ATR), microscopie 

termic ă (MHT), termogravimetrieă cuplat ă cuă spectrometrieă deă mas ă (TG-MS) şiă piroliz ă - 

Gazăcromatografieăcuăspectrometrieădeămas ă(Py-GC-MS), calorimetrieădiferen ial  dinamic ă

(microDSC);ă elaborarea,ă înă colaborareă cuă institu iileă partenere,ă aă uneiă bazeă deă dateă careă s ă

con in ă rezultateleă ob inuteă deă MNIR/CCISă înă analizaă materialeloră colagenice,ă înă proiecteă

anterioareădesf şurateăînăacelaşiăconsor iu. 

2. Paleodemografie şi comportamente funerare în neoliticul şi eneoliticul din 

România în context european (proiect post-doctoral de tipă PDă PNă IIă finan ată deă

CNCS–UEFIS-CDI, director de proiect dr. C t lină Laz r). Proiectul îşi propune 

continuarea temei de doctorat, referitoare la riturile si ritualurile funerare din 

perioada neo-eneolitic , vizând aspectele legate de paleodemografia şi etologia 

populaiilor preistorice. Proiectul este finan atădinăfonduriăsuntăasigurateădeăUEFIS-

CDI. 

Detalii la: http://paleodemografie-preistorica. ro/ 

3. Reconstituirea identităţilor: fapte, locuri, oameni, animale şi obiecte din trecutul 

invizibil (proiectădeătipăIdeiăPNăIIăfinan atădeăCNCS–UEFIS-CDI, director de proiect 

dr. C t lină Laz r). Scopurile proiectului sunt de a identifica unele aspecte socio-

biologiceăaleăcomunit ilor eneolitice, grupateă înăcinciăniveleădeăanaliz :ă identitateaă

locurilor (undeă auă tr ită ei), macro-identitateaă comunit iloră (cumă auă tr ită ei). 

http://paleodemografie-preistorica.ro/
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identitateaăbiologic ă (cineă suntă ei), dimensiuneaămaterial ă aă identit ii – artefactele 

(ce au construit, folosit şi produs ei) şiă identit i reflectate de alte elemente (cum 

preferau eiăs ăadune, s ăculeag ăşiăs ăm nânceăanumiteălucruri, de ce şi cum). Analiza 

combinatorie a datelor obinuteă dină acesteă cinciă niveleă deă studiuă neă vaă permiteă s ă

r spundemălaăîntrebareaăcineăerauăaceiăoameniăşiăs ărecunoaştemăidentit ile multiple 

ale acestor populaii umane din trecut. Proiectulă esteă finan ată dină fonduriă suntă

asigurate de UEFIS-CDI.  

4. Modele de co-evoluţie între om şi mediu în zona umedă a Bălţii Ialomiţei (proiect 

deă tipă Ideiă PNă IIă finan ată deă CNCS–UEFIS-CDI, director de proiect dr. Dragomir 

Popovici). Acestăproiectăîşiăpropuneăs ădefineasc ăspecificul comunit ilorăumaneăînă

strâns ă leg tur ă cuă mediulă natural. Acestaă vaă puneă înă rela ieă parametriiă specificiă

ob inu iă prină studiiă de arheologie, sedimentologie, arheozoologie, micromorfologie, 

palinologie, antracologie,  carpologieă şiă antropologieă fizic , cuă referireă special ă laă

diferiteăcategoriiăaleăspa iului social, mai ales pentru Popina Borduşani. Proiectul este 

finan atădinăfonduriăsuntăasigurateădeăUEFIS-CDI. 

Detalii: http://www. mnir. ro/proiecte/balta-ialomitei/index. html 

5. Tehnologie interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de 

caz: Tronsonul premontan al Limes Transalutanus, 2014-2016, PN-II -PT-PCCA-

2013-4-0759, director de proiect Eugen S. Teodor. Proiectul de cercetare are drept 

obiectiveă esen ialeă urm toarele:ă definireaă uneiă tehnologiiă deă diagnostică arheologică

moderne,ăexpeditiveăşiăpu inăcostisitoare,ăpentruăobiectiveădeămariădimensiuni,ădeătipă

liniară (precumă oă autostrad ă sauă oă conduct );ă cartareaă câtă maiă complet ă aă Limes 

Transalutanus (forturi,ă turnuri,ă drumuri,ă etc.)ă şiă evaluareaă st riiă deă conservareă aă

monumentelor,ălaăsudădeărâulăArgeş. Proiectulăesteăfinan atădinăfonduriăsuntăasigurateă

de UEFIS-CDI. 

6. Roman versus Barbarian identity – the phenomenology of acculturation. The case 

of Roman Dacia and the adjacent Barbarian world - CNCS – UEFIS-CDI, nr PN-

II-ID-PCE-2012-4-0210, director de proiect dr. Ovidiuă entea. Proiectul este 

finan atădinăfonduriăsuntăasigurateădeăUEFIS-CDI. 

http://www.mnir.ro/proiecte/balta-ialomitei/index.html
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http://romanversusbarbarianidentity.ro// 

 

7. CERES. Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-științifice în 

arheologie, directorădeăproiectădr.ăOvidiuă entea. Obiectivul principal al proiectului 

este creareaă unuiă centruă cibernetică pentruă patrimoniulă culturală iă muzeologieă

modern .ă Fiecareă obiectivă dină cadrulă proiectuluiă vineă cuă ună pachetă deă lucruă

individuală ceă esteă finalizată atunciă cândă toateă rezultateleă a teptateă suntă furnizate.ă

Al turiă deă MNIR,ă laă proiectă particip ă Institutulă Na ională deă Cercetare-Dezvoltare 

pentruăOptoelectronic ă- INOE 2000, Muzeul Civiliza iei Daciceă iăRomaneăDeva şiă

S.C. Lavimar Consult S.R.L. 

Proiectulăesteăfinan atădinăfonduriăsuntăasigurateădeăUEFIS-CDI. 

Pagina web a proiectului/programului de cercetare: http://certo.inoe.ro/ceres 

8. Programul de cooperare româno-francez de la Hârșova-tell. Responsabil din partea 

român ădr.ăDragomirăPopovici.ăPartenerăMinisterulăCulturiiădinăFran a,ăproiectul este 

finan atăşiădeăMinisterulăCulturiiăşiăMNIR.  

9. Delta du Danube - Société et environnement dans le delta du Danube – Territoire 

des Hommes, Territoire de l’Eau. Dr.ăAdrianăB l şescuăesteăparticipantă laăproiect. 

Proiectul este finan ată deă Ministerulă Afaceriloră Externeă dină Fran a,ă de Ministerul 

CulturiiăşiăMNIR. 

10. Behind prehistoric technology: the eneolithic hard animal material industry from 

southeastern europe (2011-2014). Proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0133 (2011-2014) – 

etapa 4; directorădeăproiect:ăMonicaăM rg rită(UniversitateaăValahia,ăTârgovişte).ăDr. 

Adriană B l şescu esteă membruă înă colectiv,ă fiindă îns rcinată cuă realizarea studiului 

arheozoologic.  

11. Programul European Research Council (ERC), Stable isotope investigations on 

the adaptations of Neolithic husbandry to the climate and environmental settings 

of central, Mediterranean and North-western Europe (SIANHE; 2008-2014; 

proiectă coordonată deă c treă Marieă Balasse - Musé National d'Histoire Naturelle - 

http://romanversusbarbarianidentity.ro/
http://certo.inoe.ro/ceres
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UMRă 5197ă Paris).ă Dr.ă Adriană B l şescuă esteă coordonatoră ală programuluiă pentruă

România.ăProgramulăesteăfinan atădinăfonduriăeuropene. 

12. Proiectul Charting the population history of anatomically modern Europeans from 

their first arrival till the advent of farming (45,000-4,500 years before present), 

coordonator University College Cork, Marea Britanie (2011-2014). Dr. Adrian 

B l şescuăesteămembruăînăcolectiv,ăocupându-seădeăstudiulăarheozoologicăşiăstudiileă

deăpaleodiet .ăProgramulăesteăfinan atădinăfonduriăeuropene. 

13. Programul Național de Cercetare Autostrada 

Înăcursulăanuluiă2014,ăcolectiveădeăarheologiădinăcadrulăMuzeuluiăNa ionalădeăIstorieăaă

Românieiăauăefectuatăcercet riăarheologiceăpreventiveăînăleg tur ăcuăproiecteleădeăconstruireă

aleăurm toarelorătronsoane deăautostrad : 

 Coridorul IV de transport pan-european: Autostrada Deva – Lugoj, lotul 4 (km 

77+361 – km 99+500) (cercetareaă arheologic ă preventiv ă iă supraveghereă

arheologic ); 

 Autostrada A10: Sebe  – Turda, lot 4 (km 53+000 – km 70+000) (diagnostic 

arheologic,ăcercetareaăarheologic ăpreventiv ă iăsupraveghereăarheologic ); 

 Autostrada A3: Bucureşti – Braşov, Tronson Bucureşti – țoara Vlăsiei (km 0 – 

km 19 + 500) (diagnosticăarheologică iăsupraveghereăarheologic ). 

Înă cadrulă proiectuluiă deă construireă Coridorul IV de transport pan-european: 

Autostrada Deva – Lugoj, lotul 4 (km 77+361 – km 99+500) au fost cercetate 3 situri 

arheologice. 

În anul 2014, cadrulăproiectuluiădeăinfrastructur ăAutostrada A10: Sebe  – Turda, lot 4 

(km 53+000 – km 70+000) au fost cercetate 8 situri arheologice. 

14. Proiectul “Peisaje Arheologice. Perspective istorice și evoluție”, director de 

program drd.ă Bogdană Şandrică (INP)ă şiă Mihaiă Florea.ă Proiectulă a fost finan ată deă

Administra iaă Fonduluiă Culturală Na ională (Ministerulă Culturii), avândă caă scopă

principalăcercetarea,ăprotejareaă iăpromovareaăpatrimoniuluiăcultural.  
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Înă cadrulă proiectuluiă MNIRă aă organizat,ă înă perioada 22-23 octombrie 2014, 

conferin a tiin ific  interna ional ă„Abord riăaleăpeisajelorăarheologice.ă Instrumente,ă

metodologieă iă studiiă deă cază înă domeniulă patrimoniuluiă arhitecturală iă arheologică

european”.ă Evenimentulă aă fostă organizată înă colaborareă cuă Institutulă Na ională ală

Patrimoniuluiă (România)ă iă UMRă 7041ă ArScAnă (Archéologieă etă Sciencesă deă

l’Antiquité)ă– ÉquipeăArchéologiesăEnvironementalesă(Fran a). 

Desigur,ăparticipareaăMNIRă laă acestă genădeăproiecteă asigur ăoămaiăbun ăvizibilitateă

profesional ă institu ieiă şi,ă înă uneleă cazuri,ă poateă fiă oă surs ă deă finan areă aă unoră investi iiă înă

aparatur ăşiăprogrameăcareănuăpotăfiăasigurateădinăaloca iileăbugetareăcurente.ăTotuşi,ăavândăînă

vedereăcondi iileăspecificeăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăMNIRădup ăreducereaădrastic ăaă

personaluluiădinătoamnaăanuluiă2009,ămareaăr mânereăînăurm ăînăceeaăceăpriveşteăactivitateaă

deă eviden ă şiă conservareă aă patrimoniuluiă propriu,ă precumă şiă necesitateaă preg tiriiă reloc riiă

patrimoniuluiăşiăaăorganiz riiăexpozi ieiăpermanenteăaăunuiăviitorămuzeuădeăistorie,ăseăcuvineă

efectuareaă unuiă analizeă aă roluluiă şiă dimensiuniloră angaj riiă MNIRă înă astfelă deă proiecte. 

Proiectele de cercetare de acest gen, cuă excep iaă celoră legateă deă cercetareaă patrimoniuluiă

propriuă sauă deă îmbun t ireaă metodeloră deă conservareă aă patrimoniului,ă prină faptulă c  se 

deruleaz  pe perioade lungi, de 2 – 4 ani şiăsunt axateăpeăcercet riăarheologice de teren, care 

nu au condus la îmbog irea substan ial ăaăpatrimoniuluiăexponabil, ar fi mai potrivite unor 

institute de cercetare şiăuniversit iădecâtăunuiămuzeu, unde funciile institu iei, incluzândăşi 

cercetarea, impun un caracter mai aplicat.  

Aceste proiecte blocheaz  unănum rădeă angaja i cuă înalt ă calificareă şi experien ăai 

muzeului, uniiăocupândăşi func ii de conducere care, practic, nu mai au timp de a se implica 

înă activit ile normaleă uneiă institu iiă muzeale, ceeaă ceă produceă dezechilibreă întreă ceeaă ceă

trebuie f cută înă cadrulă unui muzeu şi ceea ce se face efectiv, întreă num rulă deă angaja i 

existentă înă schem ă şi cel, cu mult mai mic, al celor care r mână s ă acopere majoritatea 

activit ilor muzeale, de la managementul coleciilor, la organizarea de expoziii şi realizarea 

de publicaii  necesare puneriiăînăvaloareăaăpatrimoniuluiăşiăinstruirii publicului.  

Consider mă c ,ă înă acestă moment, angajamentulă MNIRă înă acesteă proiecteă

dep şeşteă cuă multă capacitateaă resurseloră umaneă deă careă dispuneă institu iaă şiă areă
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consecin eătotămaiăgreleăasupraăîndepliniriiăfunc iilorăesen ialeăaleăunui muzeu na ională

de istorie,ămaiăalesăînăceeaăceăpriveşteăgestionarea,ădocumentareaăşiăpunereaăînăvaloareăaă

propriiloră colec iiă deă arheologie şiă preg tireaă MNIRă pentruă sarcinaă deă aă restauraă şiă

consolidaă cl direaă şiă redeschideă expozi iaă permanent ,ă dup ă 13ă aniă deă absen ă aă

acesteia. 

 a. 3. ac iuniă deă publicitareă aă proiecteloră propriiă aleă institu ieiă (lista acestor 

ac iuni): 

Înă2014, MNIRăaăîncheiatăparteneriate media cu canalele de televiziune TVR, 

Digi 24, Canal D, City TV şiă Trinitas, cuă agen iileă deă pres ă Agerpres şi Hotnews, 

precumă şiă cuă National Geographic – România şiă cotidienele România Țiberă, 

Șurnalul Na ional şiăLumina.  

Toateă evenimenteleă Muzeuluiă Na ională deă Istorieă aă Românieiă auă fostă

promovate s pt mânal prin postere, invita ii, comunicateă deă pres , fiind apoi 

diseminate c tre:ă mass-mediaă na ional  şiă local , pe liste de corespondenă prină e-

mail, bloguri, portalurile Ministerului Culturii şi CIMEC, prin articole pe platforma de 

PRă dedicat ă specialiştiloră deă PRă dină muzee, publica iiă specializateă deă promovareă

turistic ă tipă„Zile şi nop i”, „On-line-Gallery”, „Oferta” şiăprinăpostareăpeăwebsite-

urileăMuzeuluiăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei, pe YouTube, precumăşiăprinăre elele de 

socializare on-line Facebook şiăTwitter.  

a. 4. ac iuniă întreprinseă pentruă îmbun t ireaă promov rii/activit iă deă PR/deă

strategii media: 

Activitatea de relaii publice şiăpromovareăaăfostăreorganizat ăînăanulă2014 şi 

echipaă înt rit ă cuă tineriă colaboratori, cu sarcini precise. Pentru fiecare eveniment a 

fostă realizată ună pachetă deă promovareă constândă dină poster, invita ie, map ă deă pres , 

comunicată deă pres , conferin ă deă pres ă pentruă reprezentan i media şi difuzarea 

informaiei pe canale multiple, maiăalesăînămediulădigital i pe social media.  

Înă cursul anului 2014, site-ul MNIR (www.mnir.ro) a continuat procesul de 

modernizareăşiăactualizareăaă interfe eiăpentruăoăaccesareămaiă facil ăaă informa iilorăşiă

http://www.mnir.ro/
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dateloră deă c treă publiculă interesat, dară şiă pentruă uneleă modific riă tehniceă ceă voră

contribuiălaăoămaiăbun ămediatizareăaăactivit iiăinstitu ieiăprin crearea unei platforme 

de newsletter (buletin informativ).  

 Paginaăprincipal ăaăsituluiăwww.mnir.ro 

 

http://www.mnir.ro/


RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 21 

 

Pagina de Facebook a MNIR 

 

Pagina pe Instagram a MNIR 

 

Pagina pe Twitter a MNIR 

Înă2014ăpaginaădeăTwitterăaăMNIRăeraăurm rit ădeă382ădeăpersoane,ăiară

cea de Instagram de 153 de persoane. 
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ÎnăultimiiătreiăaniăstrategiaădeăcomunicareăaăMNIRăseăbazeaz ăpeăoăfamilieă

deă situriăwebă careă graviteaz ă înă jurulă situluiă oficial,ă ceeaă ceă puneămaiă bineă înă

eviden ă principaleleă noastreă proiecteă peă termenă mediu,ă întreă careă men ionez:ă

Imago Româniae, Oameni, locuri şi comori, Muzeul virtual, Capodopere 2019, 

Marele Război.  

Siturile web suntă actualizateă înăpermanen  şiă suntă contorizate, permi ândăurm rireaă

num ruluiădeăvizitatoriăuniciăşiăloca iaălorăgeografic .  
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Se preg teşte şi versiunea complet  în limba englez  a sitului web al MNIR, 

precum şi a unor versiuni par iale în limbile german , francez  şi spaniol .  
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Captur ăaăuneiăpaginiăaăsituluiămnir.ro 
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Pagina de prezentare a proiectului Imago Româniae 

(www.imagoromaniae.ro) 

 

Pagina de prezentare a proiectului Muzeul Virtual  
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Pagina de prezentare a proiectului Capodopere 2019 

De asemenea, pagina pe Facebook a MNIR (http://www.facebook.com/MNIR) 

aă fostă împrosp tat ă şiă aă beneficiată deă post riă frecvente,ă popularizândă principaleleă

evenimente de la muzeu. Înăprezentă suntăpeste 6430 de prieteni care s-au abonat la 

paginaănoastr , o creştereăimportant  – de cca 20% fa ădeăanul trecut.  
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Pagina Facebook a MNIR 
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Pagina Instagram a MNIR 

Şiăînă2014ăMNIR a organizat înămodăconstantăconferin eădeăpres  legate de 

toate evenimentele majore caleăinstitu iei.ăDirectorulăgeneral,ăcuratoriiădeăexpozi iiăşiă

responsabili de organizarea evenimentelor au acordat numeroase interviuri pentru 

principalele posturi de radio şi televiziune,ăprecumăşiăpentruăpresaăscris . 

Înăacestăsensăcit măconferin aădeăpres ă„Noi piese adăugate Tezaurului Istoric 

al României” (02.06.2014),ă consacrat ă recuper riiă înă urmaă cooper riiă judiciare 

bilateralădintreăautorit ileăromâneăşiăitalieneăprivindăcombatereaătraficuluiăcuăbunuriă

culturaleă furate.ă Laă aceast ă conferin ă deă pres ă auă participată reprezentan iă aiă

Parchetului,ăMinisteruluiăAdministra ieiăşiăInternelorăşiăMNIRăşiăAmbasadeiăItaliei la 

Bucureşti,ă fiindă ocazionat ă deă repatriereaă unuiă num ră deă 27ă stateriă daciciă deă tipă

Koson. 
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Conferin aădeăpres ădină2 iunieă2014,ăprilejuit ădeărepatriereaăunuiălotădeă

27 de monede dacice din aur din Italia 

 

Monede dacice de tip Koson repatriateăînă2014 



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 30 

 

 

a.5. apari iiăînăpresaădeăspecialitateă– dosarădeăpres ăaferentăperioadeiădeă

raportare (nuă seă voră ataşaă comunicateă deă pres , ştiriă sauă anun uri, ci doar 

articole, cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.): 

Presaăaăfostămonitorizat ăpermanent şiăauăfostăarhivateăcopiiădup ăapari iileăînă

presaă scris ă şiă copiiă aleă emisiuniloră televizate cu apari iileă specialiştiloră MNIR. De 

asemenea, auă fostă conservateă fotografiileă şiă imaginileă filmateă cuă ocaziaă tuturoră

evenimentelor organizate de MNIR,ălaăsediuăsauăînăafaraălui,ămaterialeleărealizateăsuntă

fructificateă atâtă prină postareă on-lineă peă YouTube,ă Facebook,ă Twitteră şiă website-ul 

MNIR,ă câtă şiă prină realizareaă deă filmeă documentareă pentruă promovareaă MNIRă şiă aă

patrimoniuluiăRomâniei.ă 

Întreaga activitate a MNIR şi a colectivului s u de specialişti este reflectat  

prin cele 454 de ştiri de pres  (articole, interviuri, comunicate şi anun uri de pres  

etc.) publicate în mediul on-line al mass-media central  şi regional  (inclusiv radio şi 

TV). precum şi pe diverse site-uri de pres  şi bloguri dedicate.  

Materialele de pres  reflectând activitatea MNIR în 2014 pot fi  consultate în 

Anexa 1 – Dosar de presă, parte integrant  a acestui raport.  

 a. 6. profilul beneficiarului actual: 

– analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate: 

 Înăcursulăanuluiă2014 nu s-auăprodusămodific riăsemnificativeăfa ădeăceleăprezentateă

înăproiectulădeămanagement.  

 – estim riă pentruă atingereaă altoră categoriiă deă beneficiariă (comparativă cuă

proiectul de management)  

Estim rileăauăfostăprecizateăînăproiectulădeămanagementăşiăînăcursulăanuluiă2014 toate 

m surileăluateăauăvizatăîndeplinireaăacestora.  
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a. 7. realizarea unor studiiăvizândăcunoaştereaăcategoriilorădeăbeneficiariă– m sur toriă

cantitativeăşiăcalitativeăefectuateăînăperioadaăraportat : 

– beneficiarul- int ăalăprogramelor: 

– pe termen scurt: 

Şiă înă cursulă anuluiă 2014, am analizat înă modă permanentă evolu iaă num rului 

vizitatoriloră realiă şiă caracteristicileă loră socio-demografice, precumă şiă evolu iaă vizitatoriloră

virtuali, prin monitorizarea traficurilor pe website-uriăşiăanalizaăfeedback-ului.  

– pe termen lung: 

 Avându-se înăvedereăfaptulăc , foarte probabil, c ăînăanii 2015-2018ăinstitu iaăs ăintre 

într-ună procesă deă consolidareă şiă restaurareă aă cl diriiă înă careă func ioneaz ă şiă deă refacereă aă

expozi iilorădeăbaz , înă2014ănu s-au realizat sondaje de opinie privind politicile de PR ale 

MNIR pe termen lung.  

a. 8. analizaă utiliz riiă spa iiloră institu ieiă (cele destinate publicului: de primire, de 

prezentare, deăproduc ie, administrative, alteăspa iiăfolositeădeăinstitu ie): 

 Avândăînăvedereăfaptulăc ăşiăînăprezent, ceaămaiămareăparteăaăcl diriiăMNIR (cca 60%) 

este scoas ă dină uză pentruă activit ileă specificeă deă muzeu, dină cauzaă lucr riloră deă renovareă

începuteă înă 2002 şiă abandonateă înă 2006, înă continuare, ne-am confruntat cu foarte mari 

dificult i înăactivit ileăde conservare a coleciilor ,ăînăactivit ileăcuăpublicul şi de asigurare a 

func ionalit ilor eseniale ale unei instituii muzeale. Spa iile destinateă expozi iilor şiă

activit ilor culturaleăşiăeducative, aflate la parter, subsol şi, par ial, la etajul I au fost utilizate 

ra ionalăşiăcâtăseăpoateădeăeconomicos.  

Înăcursulăanuluiă2014, spa iile MNIR destinate publicului au fost folosite, dup ăcumă

urmeaz : 

a. Spa ii pentru expozi ii: 

  

Hol Central: 100% 
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- 1 ianuarie – 31 decembrie pentru expozi iile Aurul şi argintul antic al 

României (19 decembrie 2013 – 23 aprilie 2014), (Haina îl face pe om (15 mai 

– 21 septembrie 2014), Regele a murit!, Trăiască regele! (30 octombrie 2014 

– 31 martie 2015).  

Anex ăholăcentral, aripa dinspre Str. Stavropoleos: 100 % 

- 1 ianuarie-31 decembrie – expoziii temporare: Imaginând Balcanii (28 noiembrie 

2013-27 aprilie 2014), „România 1964 – Studen i americani descoperă un fluviu 

legând lumi în schimbare” (17 iulie – 15 septembrie 2014), “De la inventarea ro ii la 

nava spa ială – Istoria mijloacelor de transport” (22 septembrie – 15 decembrie 

2014), Minunata lume a basmelor i pove tilor (22 decembrie 2014-31 ianuarie 

2015). 

- Anex ăholăcentral, aripa dinspre Str. Francez : 60 % 

- 5 iunie - 31 decembrie – expoziii temporare: „Consonan e istorice ruso-

române: Centenarul vizitei împăratului Nicolae al II-lea la Constan a (1/14 

iunie 1914)” (5 iunie – 15 iulie 2014), Genio Gallico (23 iulie – 15 octombrie 

2014), “Traces of the past – Imagini ale peisajului arheologic” (22 

octombrie-23 noiembrie 2014), Arme din colec ia țuzeului Na ional de 

Istorie a României (19 decembrie 2014-31 martie 2015).  

Lapidariumă(platformaăsuperioar ): 100 % 

1 ianuarie-31 decembrie - Lans riădeăcarte, conferineădeăpres ,ăconcerteăşiăpentru expozi iile 

din ciclul Exponatul lunii.  

- Peronul dinspre Calea Victoriei: 100 % 

Laă sfârşitulă anuluiă 2013ă peronulă principală ală muzeuluiă aă fostă transformată înă spa iuă

expozi ionalăoutdoor,ăaiciăfiindăorganizateăexpozi iileăRegina Maria (1875-1938) (29 

decembrie 2013 – 25 iulie 2014), O clădire simbol: Palatul Po telor/țuzeul Na ional 

de Istorie a României (29 decembrie 2013 – 15 decembrie 2014), țarele Război - 

Neutralitatea (1914-1916) (31 iulie 2014 – 15 iulie 2015), DECEMBRIE ‘89. 25 DE 

ANI DE LIBERTATE (17 decembrie 2014 – 30 iunie 2015).  
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 b. Spa iiăpentruăactivit iăeducative: 

- Sala Mihai Viteazul: 100 %  

10 ianuarie – 24 decembrie – Conferin eă publice,ă activit iă dină ciclulă Duminica la 

muzeu şiăVara la muzeu.  

- Sala Iancu de Hunedoara:  

Înă2014ănuăs-auăorganizatăexpozi iiătemporare sauăactivit iăeducative înăacestăspa iu, 

dinălips ădeăsolicit ri.  

c. Spa iiădestinateăînchirierii: 

inândă îns ă contă deă faptulă c ă holulă centrală aă fostă dotată cuă structuriă expozi ionaleă

permanenteăînă2013,ăcaăşiădatorit ăprogramuluiăexpozi ionalăfoarteădens,ăînă2014ănuăauă

maiăfostădisponibileăspa iiăînăvedereaăînchirierii,ăfaptăceăaăredusăcompletăposibilitateaă

supliment riiăveniturilorădinăaceast ăsurs .  

 

a. 9. îmbun t iriăaduseăspa iilorăînăperioadaăraportat :ămodific ri, extinderi, repara ii, 

reabilit ri, dup ăcaz: 

Înă2014ăamăcontinuatăopera iuneaădeăredare,ăfieăşiăpar ial ăaăfunc ionalit iiăunorăspa iiă

înăvedereăasigur riiăunuiăminimănecesarăpentruăconservareaămaterialuluiăarheologicăprovenită

dinăcercet rileărecenteăsauărelocatădinăspa iileăinsalubreăaflateăînăsubsolulăcl dirii.ă 

Depozite 

ÎnăciudaăresurselorăextremădeălimitateădeăcareăaăbeneficiatăMNIR, şiăîn cursul anului 

2014, am continuat opera iuneaădeăorganizareăşiămobilareăaăunorăspa ii, pentru a putea fi , câtă

deă cât, convertiteă înă depozite func ionale. Înă acestă sens, auă fostă organizateă şiă dotateă cuă

mobilier 11 spa iiădeădepozite: 

a. Depozitul pentru piesele arheologice-ceramic ă greceasc , roman , 

bizantin ătimpurie – (amenajatăfostaăsal ă61, totalizândă57 m2).  
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b. Depozitul pentru piesele arheologice-ceramic ă epocaă bronzuluiă şiă

hallsttatian – (amenajatăfostaăsal ă62, totalizândă144m2).  

c. Depozitul pentru piesele arheologice-ceramic ă medieval  – (amenajat 

fostaăsal ă63, totalizândă87m2).  

d. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-ceramic  – (amenajat 

fostaăsal ă13A, totalizândă112 m2).  

e. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-ceramic  – (amenajat 

fostaăsal ă13, totalizândă176ăm2).  

f. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-ceramic  – (amenajat 

fostaăsal ă12, totalizândă200ăm2).  

g. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-ceramic  – (amenajat 

fostaăsal ă3, totalizândă189ăm2).  

h. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-ceramic ă – (amenajat 

fostaăsal ă13A, totalizândă112ăm2).  

i. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat 

fostaăsal ă19, totalizândă74ăm2).  

j. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat 

fostaăsal ă20, totalizândă35ăm2).  

k. Depozitul de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat 

fostaăsal ă21, totalizândă34ăm2).  

Cuă toateă c  aceste depozite, organizateă înă fosteă s liă deă expozi ie, uneleă l sateă

nefinisateă deă c treă constructoră înc ă din decembrie 2006, nuă ofer ă toateă condi iileă deă

conservare necesare, ele suntă incomparabilămaiă buneă pentruă aceast  destina ie, decâtă

spa iileă dină depoziteleă dină subsolulă cl dirii, undeă umiditateaă relativ ă esteă deă 100%, 

exist  infiltra iiăşiăcoloniiădeămucegaiuri.  
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Spa ii expozi ionale 

Înă2014, dină lips ădeăresurseăfinanciare, nu s-aăreuşitădecâtă finalizareaăprocesuluiădeă

remodelareăaăexpozi ieiăColumna lui Traian, devenit ăaccesibil ăpublicului,ăînăhainaăsaănou , 

înălunaăaprilie,ăcuăocaziaăîncheierii celebr riiăaă1900ădeăaniădeălaăconsacrareaămonumentului.  

Tot dină acelea iă motive, înă cursulă anului 2014 a continuat doar modernizarea 

sistemului deă iluminatădină expozi iaăpermanent ă aăTezauruluiă Istoric, înlocuindu-se vechile 

corpuri de iluminat, energofageăşiăpu inăfiabile, cuăunăsistemăextremădeăfiabilăşiăconsumator 

redus de energie.  

Caăşiăînăto iăaniiăşiăînă2014,ădatorit ăunorăinfiltra iiăşiăinunda iiăcauzateădeăsta ionareaă

şiă topireaăz peziiăamăfostăobliga iăs ăefectu mărepara iiăpunctualeăaleăacoperişuluiăMNIRăşiă

luminatoarelor,ădegradateăcaăurmareăaăinterven iilorădinăperioadaăanilor 2002-2006.  

 

MNIR. Sala Tezaurului Istoric, dup ăreabilitareaăiluminatuluiărealizat ăîn 2014.  
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Investi ii 

Înă cursulă anuluiă 2014, MNIRă aă realizată dină fonduriă propriiă urm toareleă

investi ii: 

1. Investi iiă dină venituriă propriiă – 165.395 lei (achizi ionareă patrimoniuă muzeal – 

115.395 lei, tehnic ădeăcalculăşiăclimatizare - 22.726 lei şi programe – 24.000 lei).  

B) Îmbun t ireaăactivit iiăprofesionaleăaăinstitu iei: 

b. 1. proiecteleăpropriiărealizateăînăcadrulăprogramelorălaăsediulăinstitu iei: 

 Înă cursul anul 2014 s-au derulat la sediul MNIR mai multe programeă şiă proiecte 

culturale, ştiin ificeă sauă deă îmbog ire, eviden ă şiă conservareă aă patrimoniuluiă na ional, 

utilizândăcreativăpu inele spaii de expunere, grupate mai ales la parter, înăholulămuzeului: 

A) Expozi iiădeăanvergur ăna ional ăorganizate la sediul MNIR înă2014: 

 

1. Expozi ia „Aurul şi argintul antic al României” - (19 decembrie 2013 – 23 aprilie 

2014).  

Realizat ă înă parteneriată cuă 31ă alteă institu iiă muzealeă dină ar :ă Muzeulă Na ională deă

Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeulă Na ională Bruckenthală – Sibiu, Complexul 

MuzealăNa ională„Moldova”ă– Iaşi,ăComplexulăMuzealăNeam ,ăMuzeulăNa ionalăalăUniriiă– 

Albaă Iulia,ăMuzeulă riiăCrişurilorădinăOradea,ăMuzeulăMunicipiuluiăBucureşti,ăComplexulă

Muzeală Curteaă Domneasc ă dină Târgovişte,ă Muzeulă Na ională Secuiescă dină Sf. Gheorghe, 

Muzeul Banatului din Timi oara,ăMuzeulăBr ilei,ăMuzeulă Jude eană„TeohariăAntonescu”ă – 

Giurgiu,ăMuzeulă „VasileăPârvan”ă – Bârlad,ăMuzeulăOltenieiă – Craiovaă şiăMuzeulă Jude eană

Argeşă– Piteşti,ăComplexul Muzeal Bucovina – Suceava,ăInstitutulădeăCercet riăEco-Muzeale 

– Tulcea;ă Muzeulă Jude eană Teleorman,ă Muzeulă Jude eană deă Istorieă Botoşani,ă Muzeulă

Jude eană Gala i,ă Muzeulă Jude eană Mureş,ă Muzeulă Regiuniiă Por iloră deă Fieră dină Drobeta-

Turnuă Severin,ă Muzeulă Jude eană „Iuliană Antonescu”ă – Bac u,ă Muzeulă Jude eană S laj,ă

Muzeulă Jude eană Satuă Mare,ă Muzeulă Romana iuluiă dină Caracal,ă Muzeulă Civiliza iei 

Gumelni aădinăOlteni a,ăMuzeulăMunicipalăCorabia,ă laăsediulăMNIR,ă(19ădecembrieă2013ă– 

23 aprilie 2014). Expozi ia,ăceaămaiămare deăacestăfelăorganizat ăpân ăînăprezentăînăRomânia,ă
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reuneşteă1004ăpieseădinăaurăşiăargintădeăceaămaiămareăvaloareădinăpatrimoniulănostruăcultural,ă

datândădinămileniulăalăVăa. C. pân ăînăsecolul al VII-lea p. C. Multeădintreăpiese,ăunicateăînă

Europa şiă înă lume, nu au mai fost prezentate publicului. Dup ă închidereaă expozi ieiă laă

Bucureşti,ă înă cursulă aniloră 2014-2016, ea aă fostă sauă urmeaz ă s ă fie prezentat ă înă 12ă oraşeă

importanteădinăRomânia. 

 

2. Haina îl face pe om. Şase secole de istorie vestimentară (15 mai – 21 septembrie 

2014). 

Expozi iaă a fost organizat ă înă parteneriată cuă Muzeulă Militară Na ională “Regeleă

Ferdinandă I”,ăBucureşti,ăComplexulăMuzealăNa ională“Moldova”,ă Iaşi,ăMuzeulă Jude eanădeă

Istorieă şiăArheologieăPrahova,ăPloie ti,ăMuzeulăBucovinei,ă Suceavaă şiăComplexulăNa ională

Muzeală“CurteaăDomneasc ”,ăTârgovişte. 

Expozi iaă temporar ă “Hainaă îlă faceă peă om.ă Şaseă secoleă deă istorieă vestimentar ”ă

propuneăoăincursiuneăînăistoriaăvestimentar ăaăspa iuluiăromânesc,ăînăperioadaăcuprins ăîntreă

secolele XV – XX.ăÎnăcadrulăacesteiaăvorăfiăprezentateăve minteălaiceă iăecleziastice,ăcostume,ă

uniforme,ă dară iă accesoriiă purtateă deă anumiteă catigorii sociale – nobilime, cler, negustori, 

diploma i,ămilitari,ă func ionari,ăoameniădeăcultur ă iă tiin ,ăarti tiădeă renume,ădară iă simpleă

doamneăcocheteă iă“gentlemeni”ădinăvremuriătrecute. 
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Expozi iaă aă fostă completat ă deă oă micro-expozi ieă Haina îl face pe om – 

Expoziţia prietenilor muzeului,ădeschis ălaă11ăseptembrieă2014.ăAceasta a constituit 

r spunsulă laă oă „provocare”ă lansat ă c treă public, cu ocazia vernisajului din 15 mai: 

aceeaădeăaăcontribuiăcuăobiecteă iăaccesoriiăvestimentareăvaloroase,ăaflateăînăcolec iileă

lor proprii,ă înăvedereaă realiz riiă uneiă expozi iiă aăvizitatoriloră iă prietenilorăMuzeuluiă

Na ionalădeă Istorieă aăRomâniei.ăApelulănostruănuăaă r masă f r ă r spunsă i,ă înă timpulă

scursădeă laăvernisaj,ă amăprimitămaiămulteăastfelădeăarticole,ă subă form  deă împrumută

sauă chiară dona ii. Întreă acestea,ă ună locă importantă îlă constituieă pieseleă donateă deă

doamnaăMargaretaăPâslaru.ă 
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3. Regele a murit! Trăiască regele! (30 octombrie 2014 – 31 martie 2015). 

Realizat ă înă colaborareă cuă Muzeulă Na ională deă Art ă ală României,ă Muzeulă

Na ionalăPele ă iăMuzeulăNa ionalăCotroceni. 

Prină intermediulă acesteiă expozi ii,ă MNIRă î iă propuneă s ă onorezeă memoriaă

primilorădoiăregiăaiăRomâniei,ăcuăocaziaăîmpliniriiăunuiăsecolădeălaăîncetareaădinăvia ă

aăregeluiăCarolăIă iăvenireaălaătronulăRomânieiăaăregeluiăFerdinandăI. 
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4. Consonanţe istorice ruso-române: Centenarul vizitei împăratului Nicolae al II-

lea la Constanţa (1/14 iunie 1914)”, (5 iunie – 15 iulie 2014) 

Realizat  în parteneriat cu Ambasada Federa iei Ruse, Reprezentan a 

Rossotrudnicestvo – Agen ia Federală Pentru Afaceri cu Comunitatea Statelor Independente, 

cona ionalii care locuiesc în străinătate şi pentru Colaborare Interna ională Umanitară 

şi Arhiva Diplomatic  A MAE. 

 

 

5. România 1964 – Studenţi americani descoperă un fluviu legând lumi în 

schimbare (17 iulie – 15 septembrie 2014). 

Realizat  cu sprijinul Dartmouth College (Hannover, New Hampshire, SUA) 

şi al Domnului Dan Dim ncescu, Consul Onorific al României la Boston, în 

parteneriat cu National Geographic România. 
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Şase dintre participan ii la expedi ia din1964 cu canoe pe Dun re, la 

vernisajul expozi iei 

 

6. Genio Gallico (23 iulie – 15 octombrie 2014). 

Realizat ă înă parteneriată cuă Muzeulă Na ional deă Art ă ală României,ă Muzeulă

Na ionalăPeleş,ăMuzeulăJude eanădeăIstorieăşiăArheologieăPrahovaăşiăMuzeulădeăIstorieă

ală Municipiuluiă Bucureşti,ă expozi iaă deă ceasuriă istoriceă aă fostă înso it ă deă ună bogată

catalog.  
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7. Marele Război - Neutralitatea (1914-1916) (31 iulie 2014 – 15 iulie 2015). 

Expozi ieăout-doorădedicat ăcomemor riiăcentenaruluiăPrimuluiăr zboiămondial. 
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8. De la inventarea roţii la nava spaţială – Istoria mijloacelor de transport (22 

septembrie – 15 decembrie 2014). 

 

Parte a proiectuluiădeăistoriaăaăştiin eiăşiătehniciiăaăMNIR,ăexpozi iaăaăfostărealizat ă

înăcolaborareăcu Asocia iaăSecular-Umanist ădinăRomâniaă(ASUR), Centrul de cursuri 

pentruăp rin iăParentime şiă InstitutulăFrancez. S-a înscris într-o serie de evenimente 

din ciclulădeămanifest riăBucharest Science Festival. 
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9. Traces of the past – Imagini ale peisajului arheologic (22 octombrie-23 noiembrie 

2014).  

Expozi iaă tematic  Traces of the past – Imagini ale peisajului arheologic a fost 

organizat ă caă unulă dină evenimentele finale ale proiectelor Peisaje Arheologice. 

Perspective, istorie, evolu ii,ă finan ată deă Administra iaă Fonduluiă Culturală Na ional, 

ArcheoLandscapes (ArcLand), finan ată deă Comisiaă European ă (programulă Cultureă

2007-2014)ă i 3D-ICONS,ă finan ată deă Comisiaă European ă (programulă ICt-PSP). 

Expozi ia a prezentat publicului i speciali tilor metodele moderne de cercetare 

arheologic  utilizând aero-fotografia, scanarea laser din avion i fotografiile satelitare. 

Pentru prima dat  au fost prezentate 70 de fotografii aeriene realizate asupra unor 

obiective arheologice din zona Dun rii i Dobrogea, în perioada 2007 – 2012. De 

asemenea, Direc ia Topografic  Militar  a contribuit cu o serie de h r i i planuri 

istorice, instrumente topografice i documente privind istoria topografiei române ti. 
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10. Arme din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României (19 decembrie 2014-31 

martie 2015). 

Expozi ia,ăparteăaăproiectulăprivindăistoriaăştiin eiăşiătehniciiăderulatădeăMNIRăprezint ă

publiculuiăoăparteădinăspectaculoasaăcolec ieădeăarmeăalbeăşiădeăfocămedievaleăşiămoderneăaă

institu ieiădinăsecoleleăXV-XX. Suntăexpuseăşiăarmeăapar inândăunorăpersonalit iăimportanteă

ale istoriei noastre – SinanăPaşa,ăGabrielăBethlen,ăCloşca,ăIancuăJianu,ăTudorăVladimirescu,ă

GheorgheăŞtirbei,ăGheorgheăMagheru,ăAvramăIancu,ăAlexandruăIoanăCuza,ăCarolăIăşiăMihaiă

I. 
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11. DECEMBRIE ‘89. 25 DE ANI DE LIBERTATE (17 decembrie 2014 – 30 iunie 

2015). 

Realizat  în parteneriat cu Guvernul României – Secretariatul de Stat pentru 

Recunoa terea Meritelor Lupt torilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în 

România în Perioada 1945 – 1989 i Institutul Revolu iei Române din Decembrie 

1989. 
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12. Minunata lume a basmelor și poveștilor (22 decembrie 2014-31 ianuarie 2015). 

Expozi ia a fost organizat  în parteneriat cu Muzeul Na ional Bran şi Muzeul 

Literaturii Române. Ea face parte din ciclul de manifest ri organizate de MNIR sub titlul 

– lumea copil riei. De data aceasta au fost prezentate c r i de poveşti şi pentru tineri 

editate în secolele XIX-XX, inclusiv edi ii princeps ale c r ilor de acest gen ale lui 

Creang , Eminescu, Delavrancea, Arghezi, al turi de c r i din biblioteca de la Bran a 

Reginei Maria. 
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15. Ciclul de expozi iiă„Exponatulălunii” 

Datorit ăorganiz riiătrei mari expoziiiăînăholulăcentralăalăMNIR, care au necesitat ample 

lucr riădeăamenajare, în cursul anului 2014 micro-expozi iile lunare din ciclul „Exponatul 

lunii” auăfostăorganizateăînăspa iulădeăpeăplatformaăsuperioar ăaăLapidarium-ului: 
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1. „Exponatul lunii ianuarie” – Ordinul Unirii – curatorul expozi iei Tudor Martin. 
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2. „Exponatul lunii februarie” – Tezaurul de la Voineşti (secolul XIII) – podoabe de 

influen ă bizantină – curatorul expozi iei dr. Silviu O a. 
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3. „Exponatul lunii martie” – Altarul de la Truşeşti – curatorul expozi iei dr. Dragomir 

Popovici. 

 



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 59 

 

4. „Exponatul lunii aprilie” – Pre iosul Tetraevanghel slavon al Parohiei „Sf. Sava cel 

Sfin it“ din Ia i. – curatorul expozi iei dr. Ginel Laz r. 
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5. „Exponatul lunii mai” – Ț’Arbre Généalogique de tous les Étates de l’Europe et de 

leurs Souverains, 1889. Dédié aux Souverains actuels”/”Arborele genealogic al 

tuturor statelor Europei şi al suveranilor ei, 1889. Dedicat suveranilor actuali – 

curatorul expozi iei dr. Diana Mandache. 
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6. „Exponatul lunii iunie” – Pandantive eneolitice din mandibule de Canis familiaris L 

– curatorul expozi iei dr. C t lin Laz r. 
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7. „Exponatul lunii iulie” – Fragmentele de pictur  mural  de la Biserica Trei Ierarhi 

din Ia i. – curatorul expozi iei dr. Romeo Gheorghi . 
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8. „Exponatul lunii octombrie” – Un tezaur de silicve descoperit la Poiana țică, jud. 

Braşov. – curator dr. Delia Moisil. 
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9. „Exponatul lunii noiembrie” CODEX ALTEMBERGER. Uimitorul manuscris 

medieval al saşilor din Sibiu. – curator dr. Ginel Laz r. 

 

 



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 65 

 

Acesteă expozi iiă auă devenit,ă de asemenea, capitole speciale ale volumului al treilea al 

publicaiei Capodopere din colec iile Muzeului Na ional de Istorie a României.  

Scopul acestor micro-expoziii  din ciclul Exponatul lunii este acela de a oferi lunar ceva 

nou publicului vizitator, cu eforturi financiareă maiă reduseă decâtă înă cazulă expozi iilor 

temporare mari, de a realiza evenimente culturale şi ştiin ifice înăjurulăacestor micro-expoziii 

– invitareaăunorăpersonalit iăcareăs ăvorbeasc ălaăvernisaje, organizarea unor mese rotunde şi 

evenimente muzicale – şi nu mai puin de a marca evenimente istorice şiăanivers riăna ionale 

sau internaionaleă într-un mod original, interesant, prin comorile mai puin cunoscute din 

patrimoniul muzeului.  

Înă plus, organizarea acestor expoziii este şi o motivaie pentru cercetarea şi 

documentarea unor bunuri culturale din coleciile muzeului, pentru restaurarea şi conservarea 

unor piese-vedet , dar şi o modalitate de a creşte experiena personaluluiă muzeuluiă înă

preg tireaă expozi iilor şi evenimentelor muzeale, fiind puşiă maiă desă înă situa ia de a se 

prezentaă înă fa a publicului. Expoziiileă auă pusă înă valoareă nuă doară pieseă deă patrimoniuă

interesante şiă rară sauădelocă expuseăpân ă atunci, dar şi istoria descoperirii sau achiziion riiă

acestora, a savanilor, colecionarilor şiăpersonalit ilor istorice, a epocilor şi evenimentelor 

contemporane asociate.  

 

Preg tireaăunorăexpozi iiădeăanvergur ăpentruă2015 

Oă alt ă important ă component ă aă activit iiă expozi ionaleă aă vizată preg tireaă aă cinci 

expozi iiăcuăsemnifica ieămajor .  

Înă primulă rândă esteă vorbaă deă expozi iaă Comorile României, eveniment cultural de 

importan ăexcep ional ăreunindăcca 700 de seturi de artefacte de o valoare excepional ădin 

patrimoniul cultural al României (obiecte arheologice – ceramic  neolitic , din epoca 

bronzului şi fierului, geto-dacic , roman , bizantin , medieval , arme şi podoabe din aur, 

argint şi bronz, monede, sculpturiă înă piatr ă şi lemn policrom, icoane, broderii, fresce, 

mobilier, manuscrise şi tip rituriăvechi, organizat ă înăcolaborareăcu 24 de muzee din ar ăşi 
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CentrulăNa ionalădeăSchimbădeăPatrimoniuăCulturalădinăChina. Expoziia aceastaăurmeaz ăs ă

fieăprezentat ăînăChina, înăcursul anului 2015.  

Cea de-aădouaăesteăoăexpozi ieăna ional ădeosebit , intitulat ăSultana – un sit neolitic. 

Aceastaăîşiăpropuneăs ăreuneasc ăuneleădintreăceleămaiăreprezentativeăpieseăale artei neolitice, 

datândă dină mileniile V-IV a. C., din coleciile MNIR şi a altor muzee din ar . Expozi iaă

urmeaz ă s ă fieă deschis ă laă sediulă Muzeuluiă Na ională deă Istorieă aă Românieiă (aprilie–august 

2015).  

Înă cursulă anuluiă 2014 s-a lucrat şiă laă preg tireaă uneiă mariă expozi ii privind istoria 

comunit iiă armeniloră dină România, intitulat ă Moştenirea culturală a armenilor din 

România. Ea va prezenta documente dină colec ia MNIR şi a mai multor muzee şi colecii 

privateă dină România, Armenia, Ungaria, Polonia, Ucraina, Italia, Austria. Expoziia va fi 

vernisat ăînălunaăoctombrie a anului 2015.  

Oă alt ă mareă expozi ieă careă esteă înă preg tireă esteă ceaă dedicat ă Civilizaţiilor epocii 

bronzului. Eaă vaă reuniă celeă maiă semnificativeă pieseă p strateă înă colec iile MNIR şi a 

numeroase muzee din ar . Deschidereaăeiăesteăpreconizat ăs ăaib ălocăînă2016.  

Cea de-a cincea mare expoziieăcareăesteăpreg tit ădeăMNIRăpentruăanulă2016ăesteăceaă

intitulat ăDacii şi celţii.  

 

Muzeul virtual MNIR 

 

Alte activit i specifice din anul 2014 s-au desf şurat în leg tur  cu Programul Muzeul 

Virtual, avându-se în vedere facilitarea accesului on-line al diverselor categorii de public din 

ar  şi str in tate la expozi iile temporare organizate de MNIR şi la piese reprezentative 

p strate în colec iile sale. 
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În prezent sunt accesibile urm toarele 22 expozi ii virtuale. În 2014 expozițiile 

virtuale au avut 13.000 vizitatori. 

Iat  lista expozi iilor virtuale accesibile publicului în 2014:  

1. Tezaur – Lapidariu (tur virtual). 
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2. Tezaurul istoric. 

 

 

 

3. Haina îl face pe om. 
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4. Încoronarea de la Alba Iulia. 

 

 

 

5. Aurul şi argintul antic al României (tur virtual).  
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Comorile Chinei (tur virtual). 
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6. Al Doilea Război Balcanic – 1913. 
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7. Aviaţia în România. 

 

 

 

8. Bing. Magia jucăriilor.  
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9. Evantaie din patrimoniul MNIR.  

 

 

 

10. Fotografii de Szatmari.  
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11. Elveţia – România. Relaţii diplomatice.  

 

 

 

12. Columna lui Traian.  
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13. Lapidarium.  

 

 

 

14. Copilăria de altădată, la ţară. 
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15. 150 de ani de diplomaţie românească.  

 

 

 

16. Imaginând Balkanii (tur virtual). 

 

 

  



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 77 

 

17. Basarabia 1812-1947. 

 

 

 

18. Genio Helvetico. 
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19. Arta prelucrării metalelor preţioase. 

 

 

 

 

20. România – Spania. Relaţii diplomatice. 
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21. Portret în istorie. 

 

 

 

Proiectul Imago Româniae (www.imagoromaniae.ro) a cunoscut o dezvoltare 

spectaculoas  în 2014, ajungând s  g zduiasc  peste 7000 de imagini ale spa iului românesc 

din secolele XVI pân  în 1947 şi fiind vizitat de peste 35.000 de vizitatori (peste 68.000 de la 

lansarea lui în 2011).  
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La sfârşitul anului, a fost editat volumul Oraşele Moldovei, cel de al treilea din seria 

monografic  a proiectului. 
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Legat de proiectul Imago Româniae este şi editarea volumului Bucureşti 555. 

 

Pe parcursul întregului an 2014 a continuat îmbog irea şi diversificarea sitului dedicat 

proiectului Capodopere 2019. Situl a avut 13.000 vizitatori în 2014. 
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La sfârşitul anului 2014 a ap rut şi volumul al treilea al seriei Capodopere din 

patrimoniul Muzeului Na ional de Istorie a României. El reuneşte piesele care au f cut parte 

din ciclul de expozi ii Exponatul lunii prezentate în cursul acestui an. 
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Proiectul „Marele R zboi” 

În 2014, cu prilejul împlinirii centenarului declanş rii Primului R zboi Mondial, MNIR 

a lansat proiectul Marele R zboi (www.marelerazboi.ro), care îşi propune s  pun  în valoarea 

uriaşa zestre documentar  despre acest eveniment p strat  în colec ia muzeului nostru şi a cea 

a altor 30 de institu ii partenere. 

 

De asemenea, tot în 2014 s-a reluat activitatea în cadrul proiectului Comunismul în 

România, care prezint  imagini din perioada 1945-1989 p strate în Fototeca Istoric  a MNIR. 

El va cunoaşte o dezvoltare rapid  în perioada urm toare. 

 

http://www.marelerazboi.ro/
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Nu în ultimul rând se cuvin amintite activit ile derulate în cadrul proiectului Oameni, 

locuri şi comori. Acest program este dedicat recuper rii istoriei „secrete” a unora dintre cele 

mai importante descoperiri arheologice şi piese istorice din colec iile MNIR. În cadrul s u în 

anul 2014 au fost elaborate prezent ri in extenso privind coiful de la Co ofăneşti, rhyton-ul de 

la Poroina şi Tezaurul de la Pietroasele (în curs de definitivare). acestea fiind postate pe site-

ul dedicat al programului (http://www. oamenisicomori. ro/).  

 

 

Evenimente culturale şi ştiin ifice 

 

MNIR a organizat laă sediulă s u şiă laă celă ală unoră institu iiă partenere mai multe 

evenimente culturale şiăştiin ifice înăanulă2014, dintre care amintesc: 

1. Conferin aă Interna ional ă „Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente, 

metodologie i studii de caz în domeniul patrimoniului arhitectural i arheologic 

european”,ă organizat ă înă parteneriată cuă INPă şiă finan at ă cuă fonduriă AFCN.ă Laă

conferin ăauăparticipatăspecialiştiădinăAustria,ăGermania,ăMareaăBritanie,ăNorvegia,ă

PoloniaăşiăRomânia. 

http://www.oamenisicomori.ro/
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Înăanulă2014ăMNIRăaălansatăciclulădeăconferin e din seria Historia Viva. Specialiştiiă

muzeuluiăşiădinăinstitu iiăpartenereăauăfostăsus inuteăşapteăconferin e cuăurm toareleăteme: 
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1. 28 februarie 2014 –„Tărtăria – Podu Tărtăriei: un nou sit din prima epocă a 

fierului pe valea țureşului mijlociu”ă(dr.ăCorinaăBorş). 
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2. 12 martie 2014 – „Dincolo de strălucirea aparentă – Vechiul aur şi argint al 

României din perspectiva unor cercetări recente”ă (dr.ă Ernestă Oberländer-Târnoveanu, 

Directoră generală ală Muzeuluiă Na ională deă Istorieă aă Românieiă şiă dr.ă Bogdan 

Constantinescu, cercet toră ştiin ificăprincipală înăcadrulă InstitutuluiădeăFizic ă şiă Inginerieă

Nuclear ă“HoriaăHulubei”). 
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3. 27 martie 2014 – „Tellul de la Borduşani-Popină. țodele de evolu ie în Balta 

Ialomi ei” (prezent riăaleăunorăspecialiştiădină ar ăşiădinăstr in tate,ăreprezentândăinstitu iiă

prestigioaseămuzeale,ădeăcultur ,ăînv mântăşiăinstituteădeăcercetareăprecum:ăInstitutulădeă

Arheologie din Erevan (Armenia), Institutul de Arheologie din Londra (Anglia), Centrul 

deă Cercetareă şiă Restaurareă aă Muzeeloră dină Fran aă (Paris,ă Fran a), Universitatea din 

Toulouseă (Toulouse,ă Fran a),ă Universitateaă “Valahia”ă (Târgovişte,ă România),ă

Universitateaă “Alexandruă Ioană Cuza”(Iaşi,ă România),ă Institutulă deă Fizic ă şiă Inginerieă

Nuclear ă “Horiaă Hulubei”ă (M gurele, România),ă Facultateaă deă Geologieă şiă Geofizic ,ă

Universitateaă Bucureştiă (Bucureşti,ă România),ă Muzeulă Dun riiă deă Josă (C l raşi,ă

România),ăMuzeulăJude eanăIalomi aă(Ialomi a,ăRomânia),ăCentrulăNa ionalădeăCercet riă

Pluridisciplinareă “Alexandraă Bolomey”ă dină cadrulă Muzeuluiă Na ională deă Istorieă aă

Românieiă (Bucureşti,ă România)ă şiă Muzeulă Na ională deă Istorieă aă Românieiă (Bucureşti,ă

România). Coordonatorulă conferin eiă publiceă aă fostă domnulă dr.ă Nicolaeă Dragomiră

Popovici,ăcercet torăştiin ificăînăcadrulăSec ieiădeăArheologieăPreăşiăProtoistoric ,ăClasic ă

şiăMedieval ,ăaăMuzeuluiăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei). 
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4. 29 mai 2014 - „Sistemul de fortificare al sta iunii eneolitice de la Pianu de Șos Podei 

(Alba). Între simbolism şi ra iuni defensive” (dr.ăC t linăBem). 
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5. iunie 2014 - „Conexiunile stepei: Există pietre cu reprezentări de cerbi din epoca 

bronzului mongol în zona pontică?” (prof. dr. William W. Fitzhugh, director al Centrului 

de Studii Arctice al Institutului Smithsonian (Washington D.C., SUA). 
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5. 26 iunie 2014 - „Unde sunt frontierele romane din România acum?” (dr.ăOvidiuă entea). 
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7. 17 iulie 2014 - „Exilul Regelui. Din arhivele securită ii: DOSARE, AGEN I, 

CODURI” (dr.ăDianaăMandache,ăistorică iăcercet toră tiin ificăînăcadrulăSec ieiădeă Istorie 

Medieval ,ăModern ă iăContemporan ăaăMNIR). 
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Înă seriaă unoră ac iuniă aleă muzeuluiă dedicateă „Anuluiă Brâncoveanu“ă aă fostă

prezentat ă conferin aă public , “Constantin Brâncoveanu, protector al culturii şi 

martir al credin ei ortodoxe” (dr.ăGinelăLaz r,ăcercet torăînăSec iaăIstorieădinăcadrulă

MuzeuluiăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei)ă– 15 aprilie 2014. 

 

Cuă ocaziaă s rb toririiă aă celeiă deă aă 555-aă aniversareă deă laă primaă men ionareă

scris ă aă Bucureştilor,ă MNIRă aă organizată evenimentul Bucureşti 555 - Zilele 

Bucureştiului (19 – 21 septembrie 2014). 

Şiă înă 2014ă aă continuată tradi iaă organiz riiă Ziuaă Por iloră Deschiseă peă unele 

şantiere arheologice ale MNIR, cum sunt cele de la Sultana-țalu Roşu (jud.ăC l raşi)ă

şiădeăla Castrul țălăieşti (com.ăDumbr veşti,ăjud.ăPrahova). 
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Educa ieămuzeal  

 

Înă cursulă anuluiă 2014, MNIR a derulat mai multe proiecte de educa ieă

muzeal : 

1. Noaptea muzeelor (17 mai 2014). 

MNIRăaă prezentată publiculă laă ună programădivers,ă peă plâng ăvizitareaă

expozi ieiăHaina îl face pe om. Şase secole de istorie vestimentară, cu ocazia 
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Nop iiăMuzeelor,ăauăavutălocămaiămulteăactivit iăprecum:ăateliereădeăcrea ieăşiă

educa ieămuzeal ;ă reconstituiriă istorico-militare;ăparad ă înăcostumeădeăepoc ;ă

spectacoleădeămuzic ,ăteatruăşiădans;ăvizitareaăexpozi iilorăpermanenteăTezaur 

Istoric, Lapidarium - CopiaăColumneiăluiăTraian;ăvizitareaăcaăşiă a Exponatului 

lunii - Arborele genealogic al tuturor statelor Europei şi al suveranilor ei, 

1889. Dedicat suveranilor actuali. 

ProgramulăNop iiăMuzeelor aă începută la MNIR sâmb t ,ă 17ămai,ă oraă

16,00,ăşiăs-a terminat duminic ,ă18ămai,ăoraă2,00. 

Peă lâng ă programulă artistic al evenimentului, MNIR s-a al turat 

proiectuluiă Kaleidoscope,ă oă aplica ieă pentruă smartphoneă (MobilActif),ă careă

putea fiă desc rcat ă şiă utilizat ă gratuită deă c treă vizitatoriă înă vedereaă realiz riiă

unoră autoportreteă înă interiorulă muzeului,ă inspirateă deă patrimoniulă acestuiaă

(MuseumSelfie).  

Num rulădeăvizitatoriăaăfostăde 8850. 
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1. Atelierul de creaţie din cadrul Nopţii Muzeelor, la sediul MNIR 

(17 mai 2014). – Broderie din hârtie. 

 

 

2. Dacii şi romanii. 
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3. Micii orfevri. 
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4. Atelierul de heraldică. 
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5. Ghiduşii muzeelor. 

Cu ocazia zilei de 1 iunie s-a derulat proiectul Ghiduşii muzeelor prin care un grup 

deăcopiiăşi-i asumat pentru o zi rolul de ghid de muzeu. 
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6. Duminica la muzeu. 

Înă 2014ă MNIRă aă lansată proiectulă educa ională complexă Duminica la muzeu, 

destinatăatâtăelevilor,ăcâtăşiăp rin ilorăşiăbunicilor.ăElăconst ădintr-o serie de prezent riă

interactiveălegateădeăistorieăşiăpatrimoniulăculturalăsus inuteădeăspecialiştiădinăMNIRă

sauăinvita i. Proiectul a fost coordonat de doamna prof. Daniela Niculescu. 

Înăcursulăacestuiăanăauăfostăsus inuteăurm toareleăprezent ri: 

1. „George Enescu în evocările contemporanilor”, Raluca Velicu. 

2. ”țetode ştiin ifice de analiză a operelor de artă şi arheologice; autentificarea şi 

depistarea falsurilor“,ădr.ăGheorgheăNiculescuăşiăIrinaăPetroviciu. 

3. „Eastwell Park: scurt istoric al re edin ei copilăriei Reginei țaria”, dr. Diana 

Mandache. 
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4. Moneda. Istorie și pasiune, CristianaăT taru. 
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5. Arheologia experimentală - instrument de cunoaştere a trecutului îndepărtat, dr. 

C t linăLaz r. 
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6. Aspecte din istoria şi evoluţia armamentului,ădr.ăCarolăKönig. 
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7. Vara la muzeu. 

Înă2014,ăîntreă3ăiulieăşiă31ăaugust,ăaăcontinuatăproiectulădeăeduca ieămuzeal ăşiăcultur ă

general ăVara la muzeu,ă coordonată deă doamnaăprof.ăDanielaăNiculescu.ă Temaăprincipal ă aă

fostăceaăaăistoriei,ăfunc ion riiăşiăroluluiăUniuniiăEuropene. 
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Editare deăpublica iiăînă2014: 

O alt  direc ie important  este reprezentat  de programul editorial al muzeului şi 

lansarea volumelor editate de acesta în anul 2014, anume cataloagele de expozi ie şi volume 

dedicate prezent rii patrimoniului na ional gestionat de MNIR: 

1. Catalogulă expozi ieiă Haina îl face pe om. Şase secole de istorie vestimentară. 

(volum bilingv – înălimbileăromân ăşiăenglez ). 
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2. Catalogulă expozi ieiă Genio Gallico. (volum bilingv – înă limbileă român ă şiă

francez ). 
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3. Catalogulăexpozi ieiățarele Război Neutralitatea 1914-1916. 

 

4. Catalogulăexpozi ieiăArme din colec ia țuzeului Na ional de Istorie a României.  
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5. Oraşele țoldovei (volum bilingv – înălimbileăromân ăşiăenglez  din seria Imago 

Româniae). 
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6. Capodopere din colec ia Muzeului Na ional de Istorie a României 2014 (volum 

bilingv – român ăşiăenglez ). 

 

 

7. Bucureşti 555,ăautoriăCornelăIlie,ăOanaăIlieăşiăAlexandraăM r şoiu. 

 



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 115 

 

8. Arme şi echipamente militare geto-dacice din patrimoniul țuzeului Na ional de 

Istorie a României (seria Patrimonium), autori C t lină Borangic şiă Alexandruă

B descu.  
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9. Din via a regelui Carol I, autor Alexandru Tzigara-Samurcaş,ăedi ieăanastatic ,ă

prefa ădeăAdrian Cioroianu. 
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10. Anuarul „Muzeul Na ional”, volumul XXVI . 
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11. Cercetări Numismatice, volumul XVI. 

 

 

12. Cercetări Arheologice, volumul XX. 
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13. Institu ii ecleziastice şi sentiment religios în ara Românească şi țoldova 

(secolul al XVI-lea), autor dr. Irina Ene. 

 

 

14. Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, autor dr. Adrian 

B l şescuă 
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Lans riădeăcarteăcareăauăavutălocăînă2014: 

Înăcursulăanuluiă2014ăauăavutălocămaiămulteălans riădeăcarteălaăsediulăMNIRăşiă

înăalteăloca iiă(târgurileădeăcarteăBookfestăşiăGaudeamus): 

1. Studii de Preistorie, vol. X (editat de ARA). 
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2. Ion șalinderu Documente şi mărturii, autor Oliver Velescu 

 

3. Cercetări Arheologice vol. XX. 

 

4.  Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, autor dr. 

AdrianăB l şescu. 

5. Institu ii ecleziastice şi sentiment religios în ara Românească şi țoldova 

(secolul al XVI-lea), autor dr. Irina Ene. 

6. Stolnicul între contemporani,ăautorăAcad.ăVirgilăCândea,ăînăparteneriatăcuă

Editura IDACO. 
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Cuă ocaziaă particip riiă MNIRă laă Salonulă Interna ională deă Carteă Bookfest (28 

mai - 1 iunie) au fost lansate volumele: 

1. țuzeul Na ional de Istorie a României, vol. XXV (30 mai). 
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2. Capodopere din patrimoniul țuzeului Na ional de Istorie a României 

(2013). 

3. Oraşe transilvane. 

 

La Târgul Interna ional GAUDEAțUS - Carte de învă ătură 2014 (19 – 23 

noiembrie) a fost lansat volumul Cercetări Numismatice, vol. XVI, (20 noiembrie). 

 

 

Cercetarea ştiin ific  aăMNIRăînă2014: 

Activitateaă deă cercetareă desf şurat ă deă specialiştiă dină cadrulă Muzeuluiă Na ională deă

IstorieăaăRomânieiăaăavutărezultateăimportante înăanulă2014. 

Dauăînăcontinuareălistaăcomunic rilor ştiin ificeă(alteleădecâtăceleăprezentateăînăciclulă

deăconferin eăHistoria Viva)ăşiăaăarticolelorăpublicate: 
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1. O. H. Barbu, M. Georgescu, Image Processing and X-ray Fluorescence Analysis for 

Pigment Identification, Multivariate Analysis and Chemometrics in Cultural Heritage and 

Environment Field, Roma 2014  

2.ăC.ăCar ote,ăI.ăPetroviciu,ăM.ăGeorgescu,ăE.ăLaz r,ăE.ăBadea,ă Investigarea materialelor din 

Codex Altemberger, SimpozionulăBucovina.ăFileădeăIstorieă(edi iaăXVI),ă27ă– 28 noiembrie 

2014, Suceava, România  

3.ă Lianaă O a,ă Ziziă Balt ,ă M. Georgescu, Un mormânt sarmatic descoperit la Dridu, 

prezentareălaăconferin aă„Metod ,ăTeorieăşiăPractic ăînăArheologiaăContemporan ”ăorganizat ă

deăInstitutulăNa ionalădeăArheologie,ă19ă– 21 martie 2014, Bucure ti 

4.ăRomeoăGheorghi ,ăM. Georgescu i Gheorghe Niculescu, Aspecte istorice, stilistice i de 

analiză tehnologică pentru trei fragmente de pictură murală, extrase de la biserica 

țănăstirii Trei Ierarhi din Ia i,ă Conferin aă Na ional ă deă Conservare-Restaurareă „Doinaă

Darva ”,ăMuzeulăNa ionalăalăSatuluiă(4-6 noiembrie); 

5. M. Georgescu,ă Romeoă Gheorghi ,ă Gheorgheă Niculescuă iă Sorinaă Gheorghi ,ă

Determinareaă prină analizeă nedistructiveă aă pigmen iloră folosi iă deă tefană Luchiană înă dou ă

picturiă cuă subiectă istoric,ă Simpozionulă Bucovina.ă Fileă deă Istorieă (edi iaă XVI),ă 27ă – 28 

noiembrie 2014, Suceava, România;  

6. Gheorghe Niculescu, M. Georgescu,ăDinuăS vescuă iăCorneliaăS vescu,ăAtribuireaăpicturiiă

murale dintr-oă biseric ă deă lemnă maramure ean ,ă Simpozionulă Bucovina.ă Fileă deă Istorieă

(edi iaăXVI),ă27ă– 28 noiembrie 2014, Suceava, România; 

7. Z.I. Balta, Caracterizarea firelor metalice prin metode nucleare de analiza (IBA) in 

colaborareă cuă MNARă şiă Surreyă Ionă Beamă Centreă - University of Surrey (UK), in cadrul 

proiectului european SPIRI 

8. Z.I. Balta, L. Csedreki, E. Furu, I. Cre u, R. Huszánk, M. Lupu, Z. Török, Z. Kertész, Z. 

Szikszai, Ion beam analysis of golden threads from Romanian medieval textiles ICNMTA 

2014 (International Conference of Nuclear Microprobe Technology and Applications), 6-11 

iulie 2014, Padova, Italia 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X15000403


RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 126 

 

9. “Sistem inteligent pentru analiza si diagnoza obiectelor de patrimoniu pe baza de colagen”ă

(COLLAGE) – PNII 224/2012, www.collage.com.ro (coordonator partener); 

11. "Advanced techniques and interdisciplinary studies for improved assessment of historical 

parchment documents ",ăproiectăbilateralăRomânia-Italia, (participant); 

12. "Quantitative assessment of environmental impact on collagen-based materials for low-

energy climate control in archives and museums",ă proiectă bilaterală România-Fran aă

(participant); 

13. “Automatic Damage Assessment System for Cultural Heritage Leathers and Parchments 

(ADAS)”, proiect EUREKA, (participant) 

14. Identification of dyes in threads used in 15th-16th c. seals,ă"Conferin aăTradi ie,ăIstorie,ă

Armat ",ă Bucure ti,ă 2014ă (prezentare:ă I. Petroviciu,ă D.ă Creang ,ă I.ă Cre u,ă F.ă Albu,ă A.ă

Medvedovici) 

14. Leather characterization by thermal analysis for improved microclimate conditions, 

Romanian Academy – Annual Symposium of Scientific Comunication, 14 februarie 2014, 

Bucure ti,ăRomânia (prezentare: C.ăCar ote,ăP. Budrugeac, I. Petroviciu, L. Miu, E. Badea) 

15. Artificially aged parchment investigated by FTIR, 3rd International Congress 

CHEMISTRY FOR CULTURAL HERITAGE (CHEM-CH 2014), 1– 5 iulie 2014, Viena, 

Austria (poster: I. Petroviciu, C.ăCar ote,ăW. Vetter, L. Miu, M. Schreiner) 

16. Evaluation of some conservation treatments for parchment artefacts, The 3rd International 

Seminar on Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage: Parchment, Leather 

and Textiles Collections and Their Environment, 15-18 octombrie 2014, Sibiu, România 

(prezentare:ăA.ăCucoş,ăE.ăBadea,ăL.ăMiu,ăC.ăCarşote,ăI. Petroviciu, P. Budrugeac) 

17. Non-destructive investigation of 11-12th c. parchment documents preserved in the state 

archives, Turin, The 3rd International Seminar on Emerging Technology and Innovation for 

Cultural Heritage: Parchment, Leather and Textiles Collections and Their Environment, 15-

18 octombrie 2014, Sibiu, România (prezentare: I. Petroviciu,ă C.ă Car ote,ă E. Badea, P. 

Budrugeac, A. V. Brovarone) 

http://www.collage.com.ro/
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18. Investigarea materialelor din Codex Altemberger, Simpozionul Bucovina. File de Istorie 

(edi iaă XVI),ă 27ă – 28 noiembrie 2014, Suceava, România (prezentare: C.ă Car ote,ă I. 

Petroviciu,ăM.ăGeorgescu,ăE.ăLaz r,ăE.ăBadea 

19. Correlation between colour, dye source(s) and fibres functionality – Hazard or criteria 

for  “gold embroideries” dating and provenance? Dyes in History and Archaeology 33, 

Glasgow, UK, 2014 (prezentare: I. Cre u, I. Petroviciu, I. Van den Berghe, J. Wouters, M. 

Lupu, F. Albu, A. Medvedovici) 

20. Este suficientă investigarea nedistructivă a materialelor organice din obiecte muzeale?, 

CONSCIENCE, Realită i i solu ii ale speciali tilor în conservare, în România anului 2014, 

Bucure ti,ă România,ă 2014ă (prezentare:ă I. Petroviciu, J. Wouters, C. Carşote, M. Lupu, P. 

Budrugeac, L. Miu, W. Vetter, M. Schreiner) 

21. Realizarea unei arhive computerizate pentru stocarea datelor analitice, Simpozionul 

Bucovina.ă Fileă deă Istorieă (edi iaă XVI),ă 27ă – 28 noiembrie 2014, Suceava, România 

(prezentare: I. Petroviciu, H. Nicolau, M. Lupu, C. Carşote, I. Cre u) 

22. “Sistem inteligent pentru analiza si diagnoza obiectelor de patrimoniu pe baza de 

colagen”ă(COLLAGE)ă– PNII 224/2012, www.collage.com.ro; 

23. "Advanced techniques and interdisciplinary studies for improved assessment of historical 

parchment documents ",ăproiectăbilateralăRomânia-Italia; 

24.  "Quantitative assessment of environmental impact on collagen-based materials for low-

energy climate control in archives and museums",ăproiectăbilateralăRomânia-Fran a; 

25. „A comparative characterization study on naturally and artificially aged leathers by 

using different techniques”, proiectăbilateralăRomânia-Turcia; 

26. “Assessment and mitigation of impact of climate on library and archival heritage: 

experience, research, innovation”, proiectăbilateralăRomânia-Ungaria; 

27. “Automatic Damage Assessment System for Cultural Heritage Leathers and Parchments 

(ADAS)”, proiect EUREKA 

http://www.collage.com.ro/
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28. C.ăCarșote, P. Budrugeac, I. Petroviciu, L. Miu, E. Badea, Leather characterization by 

thermal analysis for improved microclimate conditions, Romanian Academy – Annual 

Symposium of Scientific Comunication, 14 February 2014, Bucharest, Romania. 

29. E. Badea, C.ăCarșote, O. Miu, G. Della Gatta, Damage assessment for collagen-based 

artefacts simple and advanced analysis, Book and Paper Conservation: Horn II  conference - 

From Microorganisms to mega-organisms, 23 – 25 April 2014, Horn, Austria. 

30. Z.ă Sebestyén,ă C.ă Carșote,ă C.ă Sendrea,ă E.ă Badea,ă Z.ă Czégény,ă L.ă Miu,ă M.ă Blazsó,ă J.ă

Madarász,ăG.ăPokol,ăE.ăRajnai,ăJ.ăBozi,ăE.ăJakab,ăThe role of pyrolysis and thermal analysis 

in the protection of cultural heritage, 20th International Symposium on Analytical and 

Applied Pyrolysis, 19 – 23 May 2014, Birmingham, UK. 

31. C.ă Carșote, E. Badea, L. Miu, G. Della Gatta, P. Budrugeac, Differential scanning 

calorimetry fr quantifying damage in artificial aged leather, 3rd International Congress 

CHEMISTRY FOR CULTURAL HERITAGE (CHEM-CH 2014), 1 – 5 July 2014, Vienna, 

Austria. 

32. E. Badea, C.ă Carșote, G. Della Gatta, Assessing the impact of NOx on parchment. 

Synergistic effects of light and temperature, 3rd International Congress CHEMISTRY FOR 

CULTURAL HERITAGE (CHEM-CH 2014), 1 – 5 July 2014, Vienna, Austria. 

33. I. Petroviciu, C.ăCarșote, W. Vetter, L. Miu, M. Schreiner, Artificially aged parchment 

investigated by FTIR, 3rd International Congress CHEMISTRY FOR CULTURAL 

HERITAGE (CHEM-CH 2014), 1 – 5 July 2014, Vienna, Austria. 

34. E. Badea, C.ăCarșote, C. Sendrea, L. Miu, G. Della Gatta, Thermal analysis, FTIR and 

unilateral NMR study of the environmental degradation in vegetable tanned leather, XXXVI 

National Congress on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics, 8 – 11 

September 2014, Cagliari, Italy. 

35. C.ă Carșote,ă E.ă Badea,ă F.ă Yalçin,ă H.ă Ataă Karavana, P. Budrugeac, L. Miu, 

Characterisation of vegetable-tanned leather artefacts by thermal microscopy and 

Differential Scanning Calorimetry, European Chemistry Congress – 5th EuCheMS, 31 August 

– 4 September 2014, Istanbul, Turkey. 
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36. C.ă Carșote, E. Badea, L. Miu, G. Della Gatta, P. Budrugeac, Differential Scanning 

Calorimetry. A valuable technique for characterise vegetable tanned leather, 3rd International 

Seminar and Workshop on Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage 

Advanced Technology for Diagnosis, Preservation and Management of Historical and 

Archaeological Parchment, Leather and Textile Artefacts, 16– 18 October 2014, Sibiu, 

România. 

37. I. Petroviciu, C.ă Carșote, E. Badea, P. Budrugeac, A. V. Brovarone, Non-destructive 

investigation of 11-12th c. parchment documents preserved in the State Archives, Turin, 3rd 

International Seminar and Workshop on Emerging Technology and Innovation for Cultural 

Heritage Advanced Technology for Diagnosis, Preservation and Management of Historical 

and Archaeological Parchment, Leather and Textile Artefacts, 16– 18 October 2014, Sibiu, 

România. 

38. A.ăCucoş,ăE.ăBadea,ăL.ăMiu,ăC.ăCarșote, I. Petroviciu, P. Budrugeac, Evaluation of some 

conservation treatments for parchment artefacts, 3rd International Seminar and Workshop on 

Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage Advanced Technology for 

Diagnosis, Preservation and Management of Historical and Archaeological Parchment, 

Leather and Textile Artefacts, 16– 18 October 2014, Sibiu, România. 

39. Z. Sebestyén,ăZ. Czégény, C.ăŞendrea, C.ăCarșote, E. Barta-Rajnai, L. Miu, E. Badea, E. 

Jakab, Thermal characterization of new, artificially and naturally aged leather and 

parchment samples, 3rd International Seminar and Workshop on Emerging Technology and 

Innovation for Cultural Heritage Advanced Technology for Diagnosis, Preservation and 

Management of Historical and Archaeological Parchment, Leather and Textile Artefacts, 16– 

18 October 2014, Sibiu, România. 

40. A. O. Miu, E. Badea, C. Carșote, S. Ciobanu, Use of adaptive background estimation 

algorithm for the automatic damage assessment of collagen based historical objects, 3rd 

International Seminar and Workshop on Emerging Technology and Innovation for Cultural 

Heritage Advanced Technology for Diagnosis, Preservation and Management of Historical 

and Archaeological Parchment, Leather and Textile Artefacts, 16– 18 October 2014, Sibiu, 

România. 
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41. C.ăCarșote, L. Miu, A new automated, portable instrument for in situ damage diagnosis 

of collagen-based materials, 3rd International Seminar and Workshop on Emerging 

Technology and Innovation for Cultural Heritage Advanced Technology for Diagnosis, 

Preservation and Management of Historical and Archaeological Parchment, Leather and 

Textile Artefacts, 16– 18 October 2014, Sibiu, România. 

42. C.ă Carșote, P. Budrugeac, L. Miu, F.ă Yalçin,ă H.ă Ataă Karavana, E. Badea, Effect of 

temperature and relative humidity on vegetable tanned leather studied by thermal analysis, 

The 5th International Conference on Advanced Materials and Systems ICAMS 2014, 23 – 25 

October 2014, Bucharest, Romania. 

43. O. Miu, E. Badea, C.ă Carșote, S. Ciobanu, Automatic detection of collagen fibres 

shrinkage activity using Σ-Δ filtering, The 5th International Conference on Advanced 

Materials and Systems ICAMS 2014, 23 – 25 October 2014, Bucharest, Romania. 

44. E. Badea, L. Miu, C.ă Carșote, I. Petroviciu, R. Granziero, S. Perona, V. Cachia, B. 

Pittari, C. Laurora, G. Della Gatta, P. Budrugeac, A. V. Brovarone, Validazione di interventi 

di recupero conservativo di manufatti in pergamena, XII Congresso Nazionale IGIIC – Lo 

Statoădell’Arte,ă23ă– 25 October 2014, Milano, Italy. 

45. I. Petroviciu, J. Wouters, C.ăCarșote, M. Lupu, P. Budrugeac, L. Miu, W. Vetter, M. 

Schreiner, Investigarea neinvazivă a materialelor organice - între teorie şi practică, 

Conferin aă Na ionalaă deă Conservare-Restaurareă “Doinaă Darva ”ă – Realit iiă şiă solu iiă aleă

speciali tilorăînădomeniulăconserv riiăşiărestaur riiăpatrimoniuluiădinăRomânia anului 2014, 4 

– 6ănoiembrie,ăBucure ti,ăRomânia. 

46. H. M-Kiss, E. Badea, C.ăCarșote, L. Miu, Investigarea preliminară a unor artefacte din 

piele provenite din săpăturile arheologice din Cetatea Timişoara,ă Conferin aă Na ionalaă deă

Conservare-Restaurareă “Doinaă Darva ”ă – Realit iiă şiă solu iiă aleă speciali tiloră înă domeniulă

conserv riiăşiărestaur riiăpatrimoniuluiădinăRomânia anului 2014, 4 – 6ănoiembrie,ăBucure ti,ă

România. 
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47. I. Petroviciu, H. Nicolau, M. Lupu, C.ă Carșote, I. Cre u, Elaborarea unei arhive 

computerizate pentru stocarea rezultatelor analitice, Bucovina – File de istorie Symposium 

(XVI edition), 27 – 28 November 2014, Suceava, România. 

48. C.ăCarșote, I. Petroviciu, M. Georgescu, E. Lazar, E. Badea, Investigarea materialelor 

din Codex Altemberger, Bucovina – File de istorie Symposium (XVI edition), 27 – 28 

November 2014, Suceava, România. 

49. O. H. Barbu, M. Georgescu, Image Processing and X-ray Fluorescence Analysis for 

Pigment Identification, Multivariate Analysis and Chemometrics in Cultural Heritage and 

Environment Field, Roma 2014  

50. Balasse M., Tornero C., Fremondeau D., Hovsepyan R., Gillis R., Ughetto-Monfrin J., 

Popovici D., B l şescuă A., 2014, Țocal Herding at the Sites of Borduşani-Popină and 

Hârşova Tell (România, Danube River, 5th Millennium Cal BC), 20th AnnualăMeetıngăofătheă

EuropeanăAssocıatıonăofăArchaeologısts,ă10-14 September 2014, Istanbul. 

51. B l şescuă A., 2014, The Evolution of Animal Palaeoeconomy in Neolithic from 

Teleorman Valley (România),ă 20thă Annuală Meetıngă ofă theă Europeană Assocıatıonă ofă

Archaeologısts,ă10-14 September 2014, Istanbul. 

52. B l şescuăA., M. Balasse, V. Radu, C. Tornero, S. Brehard, V. Voinea, 2014, Humans 

and animals in landscape. The case of the Hamangia culture in România, Conferin aă

Interna ional ă„Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie i studii de caz 

în domeniul patrimoniului arhitectural i arheologic european”,ă MNIR,ă 22-23.10.2014, 

Bucure ti. 

53. D.ăPopovici,ăC.ăHait ,ăA. B l şescu,ăV. Radu, R. Hovsepyan, M. Danu, 2014, Landscape 

in the Danube river valley- Balta Ialomi ei. A study case. Conferin aăInterna ional ă„Abordări 

ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie i studii de caz în domeniul 

patrimoniului arhitectural i arheologic european”,ăMNIR,ă22-23.10.2014, Bucure ti. 

54. L. Carozza, C. Micu, A. Burens, B l şescuăA., Radu V., Haita C., etc, Archeologie du 

Delta du Danube. Le tell submerge chalcolithique de Taraschina, Colocviul International 
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Cultura Cucuteni înăcontextul neo-eneoliticului european (15-16.10.2014),ăMuzeulăJude eană

PiatraăNeam . 

55. B l şescuă A., Radu V., Arheozoologia culturii Hamangia, Sesiuneaă Anual ă deă

Comunic ri tiin ificeă aă Institutuluiă deă Arheologieă "Vasileă Pârvan"ă ală Academieiă Române,ă

19-21.03.2014; 

56. C.ăLaz r, M. Golea, A. Darie, R. Sandu, B l şescuăA., Considera ii privind modul de 

ardere al corpurilor în preistorie, colocviul ArheologiaăExperimental  organizat de Muzeul 

Jude ean Teleorman – Alexandria in 17.10.2014. 

57. B l şescuăA., Fauna Ța Tène de la Borduşani-Popină, conferin aăpublicaă„Tell-ul de la 

Borduşani-Popin .ăModeleădeăevolu ieăînăBaltaăIalomi ei”,ăînăseria „HistoriaăViva”ăMNIRă27ă

martie 2014  

58. B l şescuăA., Fauna eneolitică de mamifere de la Borduşani-Popină, conferin aăpublicaă

„Tell-ulă deă laăBorduşani-Popin .ăModeleă deă evolu ieă înăBaltaă Ialomi ei”,ă înă seria „Historiaă

Viva”ăMNIRă27ămartieă2014ă 

59. B l şescu A. (înăcolaborare), Studii interdisciplinare privind mormintele cu care de tip 

tracic (Peretu, Strelcha, Vraca, Zdanec), conferin aă„MorminteăcuăcareăînăEpocaăFieruluiăînă

SE-Europei – rezultateleăunuiăproiectăaproapeăîncheiat”,ăAcademiaăRomana,ămaiă2014 

60. B l şescuăA.,  Radu V., Fauna eneolitică de la Hârşova – tell, jud. Constan a, Sesiunea 

Na ionala de Rapoarte Arheologice, 4-6 iunie 2014, Oradea, iunie 2014.  

61. B l şescuă A.,  Radu V., Fauna eneolitică de la Borduşani – Popină, jud. Ialomi a, 

Sesiunea Na ionala de Rapoarte Arheologice, 4-6 iunie 2014, Oradea, iunie 2014.  

62. R.N.ă Bugoi,ă C.ă Talma chi,ă D.ă Cecato,ă C. Hait , Archaeometric studies of middle 

Byzantineă potteryă fromă Hârşovaă (Carsium),ă România (poster), The XIV-th International 

Conferenceă„Nuclearămicroprobeătechnologyăandăapplications”,ăPadova, Italia 

63. R.N. Bugoi, C.ă Hait , D.N. Popovici, PH. Sciau, A. Bouquillon A., Archaeometric 

investigationsă onă Gumelni aă ceramică pigmentsă (poster),ă XVII th World UISPP Congress, 

Burgos, Spania 
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64. D.N. Popovici, C.ă Hait ,ă A.ă B l şescu,ă V.ă Radu,ă M.ă Florea,ă Human environment 

Chalcolithică coevolutionă ină theă floodplaină areaă ofă Baltaă Ialomi eiă (Southeasternă România), 

XVII th World UISPP Congress,  

65. D. Popovici, C.ăHait , A. B l şescu,ăV. Radu, R. Hovsepyan, M. Danu, 2014, Landscape 

in the Danube river valley- Balta Ialomi ei. A study case. Conferin aăInterna ional ă„Abordări 

ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie i studii de caz în domeniul 

patrimoniului arhitectural i arheologic european”,ăMNIR,ă22-23.10.2014, Bucure ti. 

66. L. Carozza, C. Micu, A. Burens, B l şescuăA.,ăRaduăV.,ăHaita C., etc, Archeologie du 

Delta du Danube. Le tell submerge chalcolithique de Taraschina, Colocviul International 

Cultura Cucuteni înăcontextul neo-eneoliticului european (15-16.10.2014), Muzeul Jude ean 

Piatra Neamt. 

67. C.ăHait ,  Conferin aăpublic ăHistoriaăViva,ăTellulădeă laăBorduşani-Popin .ăModeleădeă

evolu ieăînăBaltaă Ialomi ei, AnalizeăsedimentologiceăşiămicromorfologiceăînăBaltaăIalomi ei,ă

MNIRăBucureşti 

68. C.ăHait , Conferin aă public ăHistoriaăViva,ăTellulă deă laăBorduşani-Popin .ăModeleă deă

evolu ieă înă Baltaă Ialomi ei, Petrografiaă materialuluiă litică şlefuită descoperită înă tell-ul de la 

Borduşani,ăMNIRăBucureşti 

69. C.ăHait , Conferin aă public ăHistoriaăViva,ăTellulă deă laăBorduşani-Popin .ăModeleă deă

evolu ieă înă Baltaă Ialomi ei, Micromorfologiaă secven eloră antropiceă dină tell-ul eneolitic 

BorduşaniăPopin ,ăMNIRăBucureşti 

70. C.ăBem,ăA.ăAs ndulesei,ăC.ăHait , C. Bem, V. Opriş, SimpozionulăAşez riăşiăteritoriileă

lor.ăAbord riămetodologiceăşiăstudiiădeăcaz,ăTell-urileăgumelni eneăgigantădinăbazinulăinferioră

alăCâlnişteiă(Muntenia,ăRomânia),ăValeaăAlunului,ăjud.ăTimiş. 

71. Corina Bor ,ăLucianaă Irimu ,ăVladăRumega, Two new bronze hoards found at Tărtăria 

(Alba county), Romania, 2014, septembrie – al 17-leaă Congresă Interna ională ală UISPP,ă

Burgos, Spania.   
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72.ăCorinaăBor :ăA new middle Hallstatt site on the țure  valley: Tărtăria – Podu Tărtăriei 

vest and the related bronze hoards, 2014, septembrie – al 17-leaă Congresă Interna ională ală

UISPP, Burgos, Spania. 

73. CorinaăBor ,ăLucianaăIrimu ,ăVladăRumega, New data about the Late Bronze Age on the 

Middle Mures Valley. The site Aurel Vlaicu – Obreza (Hunedoara County), 2014, septembrie 

– a 20-aăReuniuneăAnual ăaăAsocia ieiăArheologilorăEuropeniă(EAA),ăIstanbul,ăTurcia 

74.ăCorinaăBor ,ăLucianaăRumega-Irimu ,ăGabrileăVasile,ăMariusă Ilie,ăNew evidence on the 

funerary phenomena of the Middle Hallstatt period in Transylvania. The collective grave 

from Tărtăria – Podu Tărtăriei vest, 2014, septembrie – Simpozionulă Interna ională deă

Antropologieă Funerar :ă Homines, Funera, Astra (4th edition) – Time and Cause of Death 

from Prehistory to Middle Ages,ăAlbaăIulia,ăRomânia. 

75.ăCorinaăBor ,ăLucianaăIrimu ,ăVladăRumega, New Data about the Late Bronze Age on the 

MiddleăMure ăValley.ăTheăSiteăAurelăVlaicuă– Obreza (Hunedoara County) (Noi date privind 

epocaă târzieă aăbronzuluiăpeăvaleaămijlocieă aăMure ului.ăSitul de la Aurel Vlaicu – Obreza, 

jud. Hunedoara), 2014, decembrie – simpozionulă na ională cuă participareă interna ional ă

ArheoVest Symposium: Interdisciplinarity in Archaeology, second edition: In Honorem 

Gheorghe Lazarovici, Timi oara, România. 

76.ăCorinaăBor ,ăPaulăDamian,ăA better future to the past: large scale development projects 

and the protection of archaeological heritage in România, 2014, septembrie – al 17-lea 

CongresăInterna ionalăalăUISPP,ăBurgos,ăSpania. 

77. Corinaă Bor ,ă Paulă Damian,ă Future to the past: the motorways’ construction and the 

protection of archaeological heritage in România, 2014, septembrie – a 20-a Reuniune 

Anual ăaăAsocia ieiăArheologilorăEuropeniă(EAA),ăIstanbul,ăTurcia. 
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Studiiăşiăarticole publicate: 

1. E.ăOberländer-Târnoveanu,ă Contribu iiă laă istoriaă numismaticiiă medievaleă româneşti.ă

Studiileă deă pionierată privindă monet riaă luiă Mirceaă celă B trână şiă Mihailă Iă

(Contributions to the history of Romanian medieval numismatics. Pioneering studies 

regarding the coinage of Mircea the Elder and Michael I), Cercetări Numismatice, 16 

(2010), pp. 255-310. 

2. Catalogulă”Aurulă iăargintulăanticăalăRomâniei”,ăedi iaăaăII-a [RodicaăOan -Marghitu] 

3. SilviuăO a,ăThe Mortuary Archaeology of the Medieval Banat (10th – 14th Centuries), 

Leiden, Boston, Ed. Brill, 2014, vol. 26  
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83. Corina Nicolae, Photogrammetry applied to problematic artefacts, in collaboration 

with E. Nocerino, F. Menna, F. Remondino,ă înă Theă Internatională Archivesă ofă theă

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5, 

451-456, 2014, ISPRS Technical Commission V Symposium, 23 – 25 June 2014, 

Riva del Garda, Italia 

84. Corina Nicolae, Mihai Bozgan, Marius Amarie, Katia Moldoveanu, UAV 

Photogrammetric Archaeological Survey: Vitanesti Magurice Tell – înă cursă deă

publicare 

Înă 2014 s-au efectuat cercet riă arheologiceă preventiveă peă traseulă autostr zii Deva-

Lugoj,ăSebeş-TurdaăşiăBucureşti-Braşov. Peătraseulăautostr ziiăDeva-Lugoj au fost cercetate 

treiă situri,ă peă celă ală autostr ziiă Sebeş-Turda, optă situriă şiă ceă traseulă autostr ziiă Bucureşti-

http://romanversusbarbarianidentity.ro/publicatii/studii_articole/Studii_articole_RO.pdf
http://romanversusbarbarianidentity.ro/publicatii/studii_articole/Studii_articole_RO.pdf
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Braşovă s-auă efectuată doară lucr riă deă diagnostică şiă supraveghereă arheologic .ă Cercet rileă auă

scosălaăiveal ăurmeădeălocuireăşiănecropoleăpreistorice,ădeăepoc ăroman ăşiămedieval . 

Acestoră cercet riă deă terenă li seă adaug ă celeă cuă caracteră programată (cercet riă

arheologice sistematice) din cadrul siturilor arheologice preistorice de la Hârşova (jud. 

Constana), Vit neşti (jud. Teleorman), Borduşani (jud. Ialomia), Bucşani (jud. Giurgiu). 

Sultana (jud. C l raşi), deăperioad ăroman ădeălaăOstrov (jud. Constana) şi Sfârleancaă(jud. 

Prahova), precum şi deăperioad ămedieval ătimpurieă(bizantin ) de la Nuf ru (jud. Tulcea).  

Înă continuareă seă constat ă c ă volumul mare deă resurseă umaneă aleă institu ieiă

implicat deăcercet riăarheologice, mai ales înăcele preventive, cu toate aspectele pozitive 

legate de salvarea unui patrimoniu arheologic amenin at şiă peă plană financiar, are 

consecin eănegativeăasupraăactivit ii generale a institu iei noastre. An de an, aproape 

jum tateă dină personalulă ştiin ifică ală muzeului este plecată luniă laă rândă dină institu ie, 

nemaiavând timpul necesar pentru realizareaă activit iloră deă baz ă aleă muzeului:ă

documentarea şi cercetarea colec iilor, realizarea de expozi ii şi publica ii, organizarea 

depozitelor.  

 

Activit iădeăeviden  şi protec ie a patrimoniului desf şurateădeăMNIRăînă2014: 

Înăceeaăceăpriveşteăactivitatea de evidenţă a patrimoniului, aceasta a inclus o serie de 

ac iuniă specifică subsumateă programeloră Patrimonium, Thesaurus, Argus şiă Manuscriptum. 

Pentru anul 2014, principaleleădateădeăinteresăînăacestădomeniuăindic ăurm toarele: 

Creşterea patrimoniului: 6272 piese 

 1190 obiecteăproveniteădinăachizi ii;ă 

 3154 obiecteăproveniteădinădona ii; 

 694 obiecte nou inventariate; 

 175 obiecte de patrimoniul naionalăalăRomâniei traficate ilicit, au fost recuperate 

din ar ă şiă str in tateă (140ă deă stateriă daciciă deă aură şiă doiă stateriă deă aură deă tipă

Lysimachosă emişiă laăTomisă şiăCallatis auă fostă recupera iădină jude ulăHunedoara,ă27 
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stateri dacici de tip Koson, au fost recuperai din Italia, dou ădrahme dacice de argint 

de tip Koson au fost recuperate din Italia, cinci stateri de aur de tip Lysimachos au 

fostărecupera iădinăSpaniaăşi Germania); 

 14 manuscriseă șiă incunabuleă dină secoleleă XIV-XVI, aflateă înă custodieă laă

MNIR din anul 1971, au fost restituite Bisericii Franciscane din Dej. Ele au fost 

clasateăînăcategoriaăTezaură iăFond. 

 

Documentarea, conservarea şi clasarea colec iilor: 

 În 2014 au fost realizate 73 dosare de clasare, reunind 848 de piese. Dintre 

acesteaă377ăauăfostăclasateăînăcategoriaăTezaură iă471ăînăcategoriaăFond. 

 4500 de imagini scanate din fototeca MNIR; 

 Înă 2014,ă dină lips ă deă resurseă financiareă nuă amă putută continuaă opera iuneaă deă

scanare şi microfilmare a volumelor de patrimoniu, reprezentândă manuscrise, 

incunabule, c r i rare şiăaăpresei din secolul al XIX-leaăşiăprimulăsfertăalăsecoluluiăală

XX-lea.  

 Achizi ii de patrimoniu muzeal din subvenie – 115.000 lei.  

 Achizi ii de patrimoniu muzeal din venituri proprii – 0 lei.  

 

b. 2. proiecteă propriiă realizateă înă cadrulă programeloră înă afaraă sediuluiă institu ieiă (înă

proximitate:ăjude , jude eălimitrofe, alteăjude e, alteă riăetc.): 

Programulă„Ieşireaădinăincint ”  

O datorie a unui muzeu naională esteă aceeaă deă aă serviă cet eniloră româniă deă peă totă

cuprinsul rii, inclusivăprinăefortulădeăaăleăduceălaăeiăacas ăexpozi ii cu piese de patrimoniu 

pe care altfel nu le-arăputeaăvedeaăînăoriginal. O datorie avem şi fa ădeăromâniiăafla iăînăafaraă

granielor. Înăcursulăanuluiă2014, înăcadrulăprogramuluiăIeşirea din incintă, MNIR a organizat 

urm toareleă expozi iiă laă sediulă altoră muzeeă sauă înă spa ii publice neconvenionale din 
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majoritatea zonelor rii, fiindăprezentăînăBanat, Cri ana, Transilvania şi Muntenia, dar şiăînă

Republica Moldova, Italia, Belgia şi Danemarca: 

1. Expozi ia “Aurul şi argintul antic al României”, organizat  la Muzeul Banatului din 

Timişoara (21 mai – 29 iunie 2014). 
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2. Expozi ia “Aurul şi argintul antic al României”, organizat  la Muzeul rii 

Crişurilor din Oradea (16 iulie – 31 august 2014). 
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3. Expozi ia “Aurul şi argintul antic al României”, organizat  la Muzeul Jude ean Satu 

Mare (17 septembrie – 2 noiembrie 2014). 
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4. Expozi ia “Aurul şi argintul antic al României”, organizat  la Muzeul Na ional 

Bruckenthal din Sibiu (19 noiembrie 2014 – 18 ianuarie 2015). 
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5. Expozi iaă Imaginând Balkanii,ă vernisat ă laă Muzeulă Na ională ală Macedonieiă dină

Skopje (2 iunie-28 octombrie 2014). 

 

 

6. Expozi ia România 1964 – Studenţi americani descoperă un fluviu legând lumi în 

schimbare, organizat  la Muzeul Dun rii de Jos din C l raşi (26 septembrie 2014 – 

Februarie 2015). 
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7. Expozi iaăImaginând Balkanii,ăvernisat ălaăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăGrecieiădină

Athena (28 noiembrie 2014-15 aprilie 2015). 
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8. Expozi iaă„Românii și Marele Război”,ăorganizat ălaăPalazo Cusani din Milano (15 

iulie 2014 – 31 ianuarie 2015). 

9. Expozi iaă „Românii și Marele Război”,ă organizat ă laăMuseoă delă Risorgimentoă dină

Torino (30 octombrie 2014 – 31 ianuarie 2015). 

10. Expozi iaă„Românii și Marele Război”,ăorganizat ăMuzeulăRegalăalăFor elorăArmateă

iăIstorieiăMilitareădinăBruxellesă(1 decembrie 2014). 
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11. Expozi iaă „Românii și Marele Război”,ă organizat ă Guvern mântulă Flamandă dină

Bruxelles (3 decembrie 2014 – 31 ianuarie 2015). 

12. Expozi iaă„Românii și Marele Război”,ăorganizat ălaăMuzeul Vittoriano din Roma 

 (1 decembrie 2014 – 15 ianuarie 2015). 

 

 

http://www.mnir.ro/wp-content/uploads/2014/11/expo_romanii-si-marele-razboi_roma-si-bruxelles_nov2014.jpg
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13. Expozi iaă„Românii și Marele Război”,ăorganizat ăînăSala del Giubileo a Comunit iiă

Greco-Orientale din Trieste (9 decembrie 2014 – 22 decembrie 2014). 

14. Decembrie ‘89. 25 de ani de libertate (17 decembrie 2014 – 30 iunie 2015), la 

Ambasada României de la Copenhaga (15 decembrie 2014). 

15. Expozi iaă “Constantin Brâncoveanu și epoca sa”,ă vernisat ă înă Parculă Centrală dină

Chi in u (18 iulie 2014). 
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16. Expozi iaă “România, românii și Marele Război”, vernisat ă Parcul Central din 

Chi in u  (4 septembrie 2014).  

17. Expozi iaă“România, românii și Marele Război”, vernisat ălaăVervareuca,ăRepublicaă

Moldova  (24 octombrie 2014) 

18.  

 

b. 3. particip ri la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguriă etc. (înă ar , la nivel 

na ional/interna ional, înăUniuneaăEuropean , dup  caz, înăalteăstate): 

 Înă 2014, MNIRă aă participată cuă standuriă propriiă laă târgurile de carte Bookfestă şiă

Gaudeamus,ăprezentândăproduc iaăs-aăeditorial ădinăultimiiăaniăşiălansându-şiăvolume. 
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b. 4. proiecte realizate caăpartener/coproduc tor: 
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Înă 2014, MNIR s-a asociată laă urm toareleă evenimenteă culturale sau de binefacere 

organizateădeăc treăalteăinstitu ii publice sau ONG-uri laăsediulăs u: 

1. Şcoala altfel. Să ştii mai mult, să fii mai bun – 7-11 aprilie 2014.

 

 

2. ÎnăparteneriatăcuăNationalăGeographicăRomâniaăamăorganizatăprezentareaăînăpremier ă

na ional ăaăfilmuluiăCosmos: Odisee în timp şi spaţiu, ca parte a proiectului privind 

istoriaăştiin eiăşiătehnicii.  

3. Zilele Bucureştilor,ă organizândă oă expozi ieă deă c r iă poştale vechi cu imagini din 

Bucureştiiă deă alt ă dat ă şiă editândăunăvolumăspecială Bucureşti 555 (înăparteneriată cuă

Prim riaăMunicipiuluiăBucureşti)ă(15-22 septembrie 2014). 
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C) Organizareaă/ăSistemulăorganiza ionalăalăinstitu iei: 

c. 1.m suriădeăreglementareăintern ăînăperioadaăraportat : 

Sistemulă deă controlă internă ală MNIRă aă fostă concepută s ă permit ă conduceriiă s ă aib ă

mijloacele cele mai adecvate pentru a coordona funcionarea instituiei, atâtăpeăansamblulăei, 

câtă şiă înă cazulă fiec reiă activit i sau operaiuniă înă parte, pentru realizarea obiectivelor din 

proiectul de management.  

ÎnăcadrulăCompartimentuluiădeăAudităinternăaăfostăîntocmităunăprogramădeăasigurareăşi 

ameliorareăaăactivit ii interne. Principalele obiective ale acestui program sunt: 

1. Dezvoltarea cadrului normativ specific instituiei.  

2. Identificareaăactivit ilor şi riscurilor asociate acestora.  

3. Îmbun t ireaăcapacit ii de comunicare a auditorului intern.  

Principalii indicatori stabilii au fost: 

1. Actualizareaălisteiăactivit ilor.  

2. Întocmireaăşi realizarea Registrului riscurilor.  

Înăcursulăanuluiă2014, managerul MNIR aăemisăunănum rădeă189 decizii. 

 

c. 2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintateă autorit iiă înăperioadaă

raportat , dup ăcaz: 

Înă cursulă anuluiă 2013, MNIRă aă înaintată Ministeruluiă Culturiiă propuneriă privindă

modificareaă înă regimădeăurgen ăaăLegiiă182/2000ăşiăaăLegiiă422, precumăşiăaăOrdinuluiădeă

Ministru al Culturii privind aprobarea Normelor de export temporar de patrimoniu.  

c. 3. delegareaăresponsabilit ilor: 

Înă cursulă anuluiă 2014 au fost necesare 30 deă deleg riă deă competen ă deă c treă

managerulăinstitu iei, datorit ăunorădeplas riăînă ar ăsauăstr in tateăsauăefectu riiăconcediuluiă

deăodihn .  
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Nr.de 

înreg. 

Ziua, luna, anul Director General 

Dr.ăErnestăOberländer-

Târnoveanu 

Delegare de 

atribu ii 

Perioadaăşiă

localitatea 

Nr. zile 

7602 

 

 

 

7603 

 

 

855 

 

 

 

1242 

 

 

 

1327 

 

 

 

1567 

 

24. 12. 2013 

 

 

 

24. 12. 2013 

 

 

19. 02. 2014 

 

 

 

07. 03. 2014 

 

 

 

12. 03. 2014 

 

 

 

12. 03. 2014 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

Alexandru 

B descu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Cornel Ilie 

 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabil şefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

04 – 05. 01. 2014 

CO 

 

06 – 13. 01. 2014 

CO 

 

 

20. 02. 2014 

C l raşi 

 

 

10. 03. 2014 

Constan a 

 

13. 03. 2014 

Ploieşti 

 

 

24.03 – 28.03.2014 

Alba Iulia 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

5 
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2285 

 

 

 

2395 

 

 

 

2989 

 

 

 

 

3381 

 

 

3512 

 

 

3783 

 

 

3966 

 

18. 04. 2014 

 

 

 

25. 04. 2014 

 

 

 

21. 05. 2014 

 

 

 

 

06. 06. 2014 

 

 

12. 06. 2014 

 

 

19. 06. 2014 

 

 

27. 06. 2014 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

 

 

Director General 

 

 

Director General 

 

 

Director General 

 

 

Director General 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

 

Dir. Adj. Dr. 

Paul Damian 

 

Cornel Ilie 

 

 

Dir. Adj. Dr. 

Paul Damian 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

 

Dir. Adj. Dr. 

Paul Damian 

 

22.04 – 25.04.2014 

Republica Armenia 

 

 

26.04 – 30.04.2014 

Ploieşti 

 

 

22.05 – 23.05.2014 

Ploieşti 

 

 

 

06.06 – 10.06.2014 

Ploieşti 

 

13.06.2014 

Ploieşti 

 

20. 06. 2014 

Ploieşti 

 

30. 06. 2014 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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3967 

 

 

4221 

 

 

4415 

 

4416 

 

 

4566 

 

 

4927 

 

 

 

4928 

 

 

 

 

 

27. 06. 2014 

 

 

03. 07. 2014 

 

 

10. 07. 2014 

 

10. 07. 2014 

 

 

15. 07. 2014 

 

 

24. 07. 2014 

 

 

 

24. 07. 2014 

 

 

 

 

 

Director General 

 

 

Director General 

 

 

Director General 

 

Director General 

 

 

Director General 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

Dir. Adj. Dr. 

Paul Damian 

 

Cornel Ilie 

 

Dir. Adj. Dr. 

Paul Damian 

 

Dir. Adj. Dr. 

Paul Damian 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Cornel Ilie 

 

 

 

 

 

01. 07. 2014 

 

 

04. 07. 2014 

 

 

11. 07. 2014 

 

14. 07. 2014 

 

 

16. 07. 2014 

Oradea 

 

25. 07. 2014 

CO 

 

 

28.07 – 31.07.2014 

Alba Iulia 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

4 
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5211 

 

 

 

5580 

 

6345 

 

 

 

 

6855 

 

 

 

7150 

 

 

 

7862 

 

 

 

 

01. 08. 2014 

 

 

 

18 .08. 2014 

 

12. 09. 2014 

 

 

 

 

30. 09. 2014 

 

 

 

09. 10. 2014 

 

 

 

30. 10. 2014 

 

 

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

Director General 

 

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

Contabilăşefă

Cristina 

Moisescu 

 

 

Contabilăşefă

 

01.08 – 20.08.2014 

CO 

 

 

21.08 – 09.09.2014 

 

14.09 – 22.09.2014 

Düsseldorf,ăSatuă

Mare, Sf. Gheorghe 

 

 

01.10 – 03.10.2014 

Ploie ti 

 

 

10.10 – 23.10.2014 

R.ăP.ăChinez  

 

 

31. 10. 2014  

03. 11. 2014 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

14 

 

 

 

1 

1 
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8016 

 

 

 

8017 

 

 

 

 

8397 

 

 

 

10093 

 

04. 11. 2014 

 

 

 

04. 11. 2014 

 

 

 

 

14. 11. 2014 

 

 

 

22. 12. 2014 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

 

 

 

Director General 

 

 

 

Director General 

 

Cristina 

Moisescu 

 

Alina Dobre 

05, 07 – 09.11.2014 

Cluj 

 

 

06. 11. 2014 

Cluj 

 

 

 

17.11 – 22. 11.2014 

Sibiu, Alba Iulia 

 

 

29 – 30. 12. 2014 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

Activitatea consiliilor de conducere: 

Înă cursulă anuluiă 2014, Consiliului de Administraie a avut 4 şedine, dup ă cumă

urmeaz :  

20.01.2014 

03.03.2014 

19.03.2014 

26.06.2014 
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 Înă2014ănuăaăfostănevoieăs ăîntrunimăComisiaădeăDisciplin .  

 

c. 4. perfec ionareaă personaluluiă – cursuriă deă perfec ionareă (listaă nominal ă cuă

men ionareaă durateiă şiă tipuluiă cursuluiă deă perfec ionare/formareă profesional  pentru 

conducereăşiărestulăpersonalului): 

D m, înă continuare, lista nominal ă cuă men ionareaă şiă tipuluiă cursuluiă deă

perfec ionare/formareă profesional ă pentruă conducereă şiă restulă personalului la care au 

participatăangaja iiăMNIRăînăcursulăanuluiă2014:  

 Formaădeăpreg tire

 Cursăorganizatăînăafaraăunit iiă"Contabilitateă iăaudităinternăînăsectorulăpublic"

Nr. 

crt. 

Forma 

de 

preg ti

re 

Locul 

de 

desf şu

rare 

Conduc toră

(organizator) Participan i Perioad  Obiective Mod de evaluare 

1 

Curs 

organiz

ată înă

afara 

unit iiă

"Conta

bilitate 

i audit 

intern 

înă

sectorul 

public" 

Predeal 
OK Service 

Corporation 

1 contabil 

ef-Moisescu 

Cristina,        

2ăeconomi ti-

Dobre Alina 

şiă Dinu-

Ghebu ă

Maria 

07.03.201

4-

09.03.201

4 

1.Nout iă

privind 

contabilitate

a 

institu iiloră

publice                                   

2.Auditul 

internă înă

sectorul 

public 

Certificat de participare 
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2 

Curs 

organiz

ată înă

afara 

unit iiă

" coalaă

deăiarn ă

a 

exper il

oră înă

achizi iiă

publice

" 

Poiana 

Bra ov 

Consulting 

Point 

2ă referen iă deă

specialitate - 

Ghinea 

Marianaă şiă

Mihai 

Violeta; 1 

auditor-

Negrea 

Corina 

13.03.201

4-

16.03.201

4 

1.Ultimele 

modific riă

legislative 

(Noile 

directive 

europene 

privind 

achizi iileă

publice; 

Regulament

ul CE 

nr.1336/13.

12.2013 

aplicabil din 

01.01.2014;

Proiect de 

Hot râreă

privind 

modificarea 

i 

completarea 

HG 

nr.925/2006

)                          

2.Sistemul 

achizi iiloră

publice 

(participan iă

la procesul 

Certificat de absolvire ocupa iaă deă

"Expertă Achizi iiă Publice"cuă examenă deă

absolvireă +ă Diplom ă deă participareă

pt..Negrea 
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deă achizi ieă

public ;ă

planul anual 

al 

achizi iiloră

publice; 

estimarea 

valorii 

contractelor

; tipuri de 

contracte; 

excep iiă aleă

domeniului 

de aplicare; 

reguli de 

participare;r

eguli de 

publicitate; 

proceduri 

deă achizi iiă

publice; 

acordul 

cadru; 

procedurile 

de atribuire 

on-line; 

diverseă iă

neprev zute

; rolul 
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compartime

ntului intern 

etc.)  

3.Dosarul 

achizi ieiă

publice 

3 

Curs 

organiz

ată înă

afara 

unit iiă

"Cadru 

tehnic 

cu 

atribu iiă

înă

domeni

ul 

preveni

riiă iă

stingeri

i 

incendii

lor" 

Bucure

ti 

S.C. Bordun 

Tehnologica 

SRL 

1 referent - 

Lia Gheorghe 

24.03.201

4-

28.03.201

4 

1.Organizar

eaă iă

coordonarea 

activit iiădeă

ap rareă

împotrivaă

incendiilor                           

2.Întocmire

a 

documentel

or specifice 

de instruire 

aăsalaria ilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

3.Instruirea 

salaria iloră

înă domeniulă

situa iiloră

deă urgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

4.Monitoriz

are 

activit iloră

specifice de 

prevenireă iă

Certificatădeăabsolvireăpt.ăocupa iaădeă"Cadruă

TehnicăcuăAtribu iiăînăDomeniulăP.S.I."
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stingere a 

incendiilor             

5. 

Gestionarea 

resurselor 

materiale(m

ijloace de 

prim ă

interven ieă

înă cază deă

incendiu 

aflate înă

dotarea 

institu iei/o

peratorului 

economic 

solicitant) 

4 

Curs 

organiz

ată înă

afara 

unit iiă

" 

Asisten

t 

manage

r" 

Bucure

ti 

International 

Computer 

School 

1 muncitor 

calificat - 

Duminic ă

Tina Carmen 

100 ore 

din 

15.03.201

4 

1.Administr

area 

documenta i

ei                  

2.Corespon

den ă cuă

partenerii                 

3.Gestionar

ea 

informa iileăăăăăăăăăă

4.Raportare

aă activit iiă

Certificat de absolvire 
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asistentului 

de manager                    

5.Adoptarea 

deciziilor           

6.Analiza 

informa iilo

r 

semnificativ

e           

7.Optimizar

eaă for eiă deă

munc ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

8.Promovar

ea 

ini iativelorăăăăăăă

9.Comunica

rea 

interpersona

l .ă

Dezvoltarea 

activit iiă

profesionale

.            

10.Stabilire

a strategiei. 

Coordonare

a 

contactelor 

de afaceri                    
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11.Realizar

ea 

materialelor        

12.Organiza

rea de 

evenimente                      

13.Evaluare

a eficientei 

programelor 

deă rela iiă

publice   

14.Men iner

eaă rela iiloră

cu mass-

media                           

15.Preg tire

aăîntâlniriloră

de lucru                           

 

c. 5.m suriăluateăînăurmaăcontroalelor, verific rii/audit riiădinăparteaăautorit iiăsauăale 

altor organisme de control, înăperioadaăraportat : 

 Înă cursulă anuluiă 2014 s-a realizat o misiune de audit, verific riă sauă controaleă dină

parteaăautorit iiăşiăniciădinăparteaăCur iiădeăConturi.  

 Concluziile auditului efectuat de Curtea de Conturi s-auăpusăsauăsuntăînăcursădeăpunereă

înăaplicare. 

  

D) Situa iaăeconomico-financiar ăaăinstitu iei: 
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d. 1. execu iaăbugetar ăaăperioadeiăraportate: 

C utândă permanentă s ă pun ă ină practic ă principiileă moderneă deă eficientizareă şiă

gestionare a mijloaceloră financiareăşiăaă resurselorăumane, înăsensulăasigur riiăunorărezultateă

câtă maiă performanteă şiă ală promov riiă patrimoniuluiă şiă prestigiuluiă culturală ală institu iei, 

Muzeulă Na ională deă Istorieă aă Românieiă aă continuată înă cursulă anuluiă 2014 aplicarea unei 

strategiiă deă utilizareă judicioas ă aă resurseloră publiceă asigurateă deă Ministerulă Culturiiă prină

aloca ieă deă laă bugetulă deă stat, concentrându-se – deopotriv ă – peă identificareaă şiă accesareaă

unor surse financiare complementare, de tipul proiectelor de cercetare din fonduri publice sau 

privateăderulateăînăcadruăcontractual, aăunorăgranturiădeăcercetareăşiăculturaleăetc.. toate aceste 

fonduri fiind gestionate prin aplicarea pro-activ ăaămanagementuluiădeăproiect.  

Înăcentrulătuturorăactivit ilorăşiăproiectelor sale, r mâneăcaăprioritar ăreluareaăcâtămaiă

urgent ăaă lucr rilorădeăreconstruc ieăşiădeăreamenajareăaăcl diriiămuzeului, reintroducereaăînă

circuită publică aă expozi ieiă permanente, înă totalitateaă excursuluiă s uă istoric, respectiv 

deschiderea muzeului înăintegralitateăpentruămareleăpublic.  

Acestălaboriosădemersăreprezint ăunăobiectivăprimordialăpentruăconducereaăşiăîntregulă

colectiv al MNIR.  

 

 

Indicatori economici 

 Anulă2014…..  

BVC aprobat Încas riă/ 

Pl i 

Realizat / 

BVC aprobat 

0 1 2 3= 2 / 1 X 100 

Venituri totale (lei), din care 13.950.000 10.793.606 77.37 

soldăini ial    

venituri proprii 4.937.000 2.333.601 47.27 



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 173 

 

Suma FEN  232.000 102.480 44.17 

subven ii 8.781.000 8.357.525 95.18 

Cheltuieli totale (lei), din care 13.950.000 10.793.606 77.37 

cheltuieli de personal 4.416.000 4.154.526 94.08 

bunuriăşiăservicii,ădin care 9.534.000 6.639.080 69.64 

PROGRAM MINIMAL 1.239.400 1.239.400 100.00 

Conven iiă furnizareă

servicii (cf. Cod civil) 

   

Contracte pe drepturi de 

autor 

   

Proiecte FEN 433.000 222.620 51.41 

cheltuieli de capital, din care 48.000 46.727 97.35 

repara iiăcapitale    

    

Gradul de acoperire din 

venituri proprii a cheltuielilor 

institu iei(%) 

  21.62 

Ponderea cheltuielilor de 

personal din totalul 

cheltuielilor (%) 

  38.49 

Gradulă deă creştereă aă

venituriloră propriiă înă totalulă

veniturilor 

  21.62 

 



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 174 

 

d. 2. date comparativeădeăcheltuieliă(estim riăşiărealiz ri) înăperioadaăraportat : 

 

Nr. 

crt. 
Programul Tipul proiectului 

Denumirea 

proiectului7 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  proiecte mici  0  0  0 

 proiecte medii  17  239.000  239.000 

 proiecte mari  5  1.000.000  1.000.000 

 Total: Total:   Total: Total: 

 

Diferen eleădintreădevizulă estimată şiă celă realizată auăprovenită dină scumpireaă înă cursulă anuluiă

2014 aăpre uluiăunorăbunuriăşiăserviciiăcareănuăauăpututăfiăcuantificateăînă2011, înămomentulă

realiz riiăproiectuluiădeăbugetăşiăs-au acoperit prin sume realizate din venituri proprii.  

 

d. 3. gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilorăinstitu ieiă(%): 

21,62% 

 veniturileăpropriiărealizateădinăactivitateaădeăbaz , specific ăinstitu ieiă

pe categorii de bilete/tarifeă practicate:ă pre ă întreg/pre ă redus/biletă

profesional/bilet onorific, abonamente, cu men ionarea celorlalte 

facilit iăpracticate: 964.278 - 38.72% din veniturile proprii.  

 veniturileăpropriiărealizateădinăalteăactivit iăaleăinstitu iei: 1.369.617 – 

54,99% din veniturile proprii.  

 venituriă realizateă dină prest riă deă serviciiă culturaleă înă cadrulă

parteneriatelorăcuăalteăautorit iăpubliceălocale: 0% 

d. 4. gradulădeăcreştereăaăsurselorăatrase/veniturilorăpropriiăînătotalulăvenituriloră(%): 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTML%23%23
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 d. 5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor(%): 38,49% 

 d. 6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total(%): 0,43% 

d. 7. gradul de acoperire al salariilorădinăsubven ieă(%): 49,71% 

– pondereaă cheltuieliloră efectuateă înă cadrulă raporturiloră contractuale, alteleă decâtă

contracteleădeămunc ă(drepturiădeăautor, drepturi conexe, contracteăşiăconven iiăcivile). 

înătotalăcheltuieliăcuăBunuriăşiăServiciiă(%): 14,62% 

d. 8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

– dinăsubven ieă/ăaloca ie: 0,97% 

–din venituri proprii: 2,20% 

 

E) Strategia, programeleă şiă implementareaă planuluiă deă ac iuneă pentruă îndeplinireaă

misiunii specifice institu iei, conformăsarcinilorăşiăobiectivelorămanagementului: 

e. 1. situa iaă laă ziă aă inventaruluiăbunuriloră culturaleăaflateă înăpatrimoniulămuzeuluiă şiă

asigurareaăsecurit iiăbunurilorăculturale, conformălegisla ieiăînăvigoare: 

 Avândă înă vedereă situa iaă totală necorespunz toareă înă careă seă g seaă gestiuneaă

patrimoniului MNIR la mijlocul anului 2010, caăşiăscoatereaădinăfunc iuneăaăceleiămaiămariă

p r iă aă sistemuluiă deă asigurareă aă securit iiă acestuiaă (caă urmareă aă începeriiă şiă nefinaliz riiă

lucr riloră deă consolidare, resaturareă şiă reabilit riiă cl diriiă înă careă func ioneaz ă MNIR), una 

dintre sarcinile prioritare pe care mi le-am impus, înămomentulăînăcareăamăpreluatămandatulă

deămanagerăalăinstitu iei, aăfostăaceeaădeăaăluaăm suriăpentruăaducerea acestora la standardele 

înădomeniu. 

  

 Gestiunea colec iilor  

Preocupareaăpentruăacesteăaspecteăesen ialeăaleăactivit ii unui muzeu esteăreflectat ăşiădeă

faptulăc ănuămaiăpu inădeă35 decizii ale directorului general (30 % din totalul deciziilor emise 

înă 2014). privesc activitatea de reglementare a inventarierii patrimoniului sau a gestiunii 
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bunurilorăinstitu iei, înăgeneral. Înă2014 au fost reinventariate 22 gestiuni, aflateăînăcursădeă

predare-primire, dup ăcumăurmeaz : 

1. textile - piel rieă            3 buc     val gestiune 31.12.2014         306.269,94 lei 

2. lemn                            26 buc                                                    718.575,46 lei 

3. tezaur                        123 buc                                                 1.710.035,60 lei 

4. metale Antichitate      135 buc                                                   246.300,71 lei 

5. fototec ă                     520 buc                                                   224.459,04 lei 

6. os - corn                     632 buc                                                    54.232,48 lei 

7. metale Medievale        45 buc                                                     17.506,73 lei  

8. ceramic ă3ă              5538 buc                                                     36.463,56 lei 

9. manuscrise 2              537 buc                                                    26.770,99 lei 

10. metale contemporane       1728 buc                                                   414.296,57 lei 

11. manuscrise 1             585 buc                                                   570.461,79 lei 

12. medalistic ă               780 buc                                                     15.814,00 lei 

13. numismatic ă4ă        3314 buc                                                   574.681,13 lei 

14. moneda roman ă     1705 buc                                                   137.351,94 lei 

15. h r iă                            36 buc                                                     26.935,00 lei 

16. monedaămedieval ă   315 buc                                                       9.156,00 lei 

17. lapidarium                  407 buc                                                   162.233,91 lei 

18. ceramic ă1ă                307 buc                                                     66.055,00 lei 

19. moned ăgreceasc ă  1862 buc                                               3.731.002,06 lei 

20. utilaj litic                      171 buc                                                      5.500,00 lei 

21. numismatic ă6ă            223 buc                                                      2.351,50 lei 

22. ceramic ă2ă                 204 buc                                                     19.342,50 lei 

23. total                            19.196 buc 

24. val gestiuni 31.12.2014    753.183.026,82 lei 

Cu ocazia reinventarierii acestor gestiuni s-auă luată m suriă pentruă aducereaă laă ziă aă

documentelor de gestiune, pentru a fi conforme cu legislaiaăactual ăînămaterie.  

Pentruă asigurareaă securit ii documentelor de gestiune (registre de inventar, procese 

verbale de predare/primire) s-a luat decizia scan riiăşiămicrofilm riiă întregiiăarhiveă(pesteă

150.000ădeăpaginiăprocesateăînăaniiă2011-2014).  
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Înă strâns ă leg tur ă cuă opera iuneaă deă inventariereă esteă şiă aceeaă deă creareă de noi 

depozite sau reorganizareăaăcelorădejaăexistente,ăpeăcareăamămen ionat-o deja la par. a. 9.  

 

Reevaluarea patrimoniului 

 

Dup ă preluareaă mandatuluiă deă manageră înă iulieă 2010,ă amă trecută laă declanşareaă

opera iuniiă deă reevaluareă aă patrimoniului,ă înă conformitateă cuă legisla iaă înă vigoareă şiă cuă

recomand rileăaudit rilorăCur iiădeăConturi. 

Amploareaăacesteiăactivit iădesf şurat ădeăMNIRăînăultimiiăaniăpoateăfiăîn eleas ădac ă

parcurgemă creştereaă valoriiă solduriloră valoriloră patrimoniuluiă înregistrateă anuală înă

Contabilitatea muzeului: 

2009  soldăini ial  creştereăprinăachizi ii/reevalu ri sold final 

   2.894.695,79  147.974,40    3.042.670,19 

2010  3.042.670,19  222.145.632,68   225.188.302,87 

2011  225.188.302,87 -3.353.634,10    221.834.668,77 

2012  221.834.668,77 255.904.876,99   477.739.545,76 

2013  477.739.545,76 -776.003,07    476.963.542,69 

2014  476.963.542,69 511.879.835,15   988.843.377,84 

Seăpoateălesneăremarcaăoăcreştereădeăpesteă325 de ori aăvaloriiăini ialeăaăpatrimoniuluiă

MNIRăînăultimiiăpatruăaniăşiăjum tate,ă înăcondi iileă înăcareănuăs-aăreuşitădecâtăreevaluareaăaă

circaă10șădinătotalulăpieselorăaflateăînăcolec ie. 

     

Securitatea colec iilor 

Dină lips ă deă resurseă nuă amă putută continuaă opera iuneaă deă extindereă aă arieă deă

supraveghereăcuămijloaceăvideoăşiăsenzoriădeămişcareăaăspa iilorădinăinteriorulăMNIR,ădarăamă
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dotat toate vitrinele utilizate pentru expunerea pieselor din expozi iaăAurulăşiăargintulăanticăală

României,ăcuăocaziaăturneuluiăacesteiaăprină ar . 

Toateă acesteaă facă caă înă prezentă s ă existeă condi iiă deă asigurareă aă securit ii 

patrimoniului, incomparabilămaiă buneă decâtă înă urm ă cuă doiă ani, chiară dac ă ac iunea 

trebuie continuat ăşiăextins ăşiăînă2015.  

 

Amenajarea şi dotarea laboratoarelor 

În cursul anului 2014 a fost completat  dotarea Laboratorului de Restaurare 

Metale (careănuămaiăeraăfunc ionalădină2002), a Laboratorului de Sedimentologie şiăaăfostă

realizat un Laboratoră deă decontaminareă biologic  a pieselor arheologice scoase din 

depoziteleădinăsubsolulăcl dirii, înainteădeăaăfiărelocateăînăalteăspa ii.  

Au fost verificate, periodic, buna func ionareaă şiă gradulă deă conformitateă aă tuturoră

instala iilor electrice, deă gază şiă ap , precumă şiă aă celoră deă detec ieă şiă alarmareă înă cază deă

incendiuă sauă efrac ieă dină MNIR, asigurându-seă între inereaă şiă exploatareaă loră conformă

caietelorădeăsarciniăşiănormativelorăşiăefectuându-seătoateărepara iileănecesare.  

 

e. 2. scurt ă analiz ă aă programeloră (eficacitateaă acestoraă înă func ieă deă r spunsulă

comunit iiălaăproiecteleăincluseăînăacestea): 

1. Patrimonium – Este un programă destinată îmbog iriiă şiă diversific riiă colec ieiă

MNIR, înăvedereaădeschideriiănoiiăexpozi iiădeăbaz . Înăcursulăanuluiă2014, MNIR 

a achiziionatăunănum rădeă1190 piese, la care s-auăad ugatăunănum rădeă690 de 

piese, proveniteă dină cercet rileă arheologice ale specialiştilor noştri, care au fost 

nou inventariate, 142 monede dacice şiă greceştiă deă aură de aur recuperate de 

autorit i, precum şi 3134 piese rezultate din donaii .  

2. Thesaurus – Este un programădedicatăclas riiătuturorăbunurilorăsusceptibile aflate 

înăpatrimoniulăMNIR. Înăcadrulăacestuiăprogram, înă2014 au fost realizate 73 de 
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dosare de clasare, totalizândă 848 de piese de mare importan patrimonial ă dină

colec iaăMNIR.  

3. Mozaic – Este un program careă îşi propune realizareaăanual ăaăunuiănum rădeă2ă

mariăexpozi iiătemporare, laăsediulăMNIRăsauălaăsediulăunorăparteneriădină ar . Înă

cadrulă acestuiă programă înă anulă 2014 au fost realizate 5 proiecteă expozi ionale, 

dou ălaăsediuăşiăpatruăînăafaraăsaă(Timişoara,ăOradea,ăSatu Mare, Sibiu).  

4. Ieşirea din incintă – Este un program pentru realizarea anual ă aă unoră expozi iiă

temporareă deă amploareă mic ă sauă mijlocieă înă spa iiă „neconven ionale” sau cu 

parteneriă „neconven ionali”. Înă cadrulă acestuiă programă înă anulă 2014 au fost 

realizate 9 proiecteă expozi ionale. Ele s-auă desf şurat la Roma, Torino, Milano, 

Trieste,ăBruxelles,ăAnvers,ăCopenhaga,ăChişin u.  

5. Argus – Esteă ună programă dedicată cre riiă uneiă bazeă completeă deă imaginiă aleă

pieselor din patrimoniul MNIR. Înăanulă2014 au fost scanate 4500 fotografii din 

FototecaăIstoric ăaăMNIR.  

6. Imago Româniae – Esteă ună programă deă prezentareă peă situlă cuă acelaşiă numeă

(www.imagoromaniae. ro) a imaginilor reale şi virtuale ale spaiuluiăromânescădină

secolul al XI-leaă pân ă înă 1947. Înă 2014, situl proiectului Imago Româniae a 

crescutădeălaă700ădeăimaginiăexistenteălaăînceputulăanului, la 7.000ădeăimaginiăşiă12ă

studii sau articole. Înă 2014, situl a avut 35.000 vizitatori unici (68.000 de la 

lansareaăsaălaăsfârşitulăanuluiă2011). Totăînă2014, înăcadrulăacestuiăprogram a fost 

editat volumul al treilea al seriei, dedicat oraşelorăMoldovei.  

7. Oameni, locuri şi comori – Realizareaă unuiă siteă webă şiă CD, eventuală şiă aă uneiă

publica iiădedicateăistorieiă„secrete”ăaătezaurelorăaflateăînăcolec iaăMNIR. Înăanulă

2014, au fost plasate pe situl (www. oamenisicomori. ro) 3ăprezent riăaleăistoriei 

secrete ale unor tezaure importante – Coifulă deă laă Co of neşti, rhyton-ul de la 

PoroinaăşiătezaurulădeăAgighiol.  

http://www.imagoromaniae.ro/
http://www.oamenisicomori.ro/
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8. Lăsaţi copiii să vină la mine – Programădeăeduca ieămuzeal ădestinatăcopiilorăşiă

tinerilor. Înăanulă2014, la MNIR au fost derulate 7 proiecte educative pentru copii 

şiătineri.  

9. Cu toţii împreună – Programădestinatărealiz riiăunorăexpozi iiătemporareăşiăaăunuiă

site web de prezentare a pieselor din patrimoniul MNIR care privesc istoria 

minorit iloră dină Româniaă şiă aă celorlalteă popoareă europene. Înă cadrulă acestuiă

programă înă anulă 2014 au fost realizate dou  proiecte culturale. Unul legat de 

societ ileăbalcaniceăşi  cel de al doilea legat de reflectareaă realit ilorăRomânieiă

anuluiă 1964ă deă Natională Geographică caă urmareă aă uneiă expedi iiă aă nou ă studen iă

americaniăpeăDun re.ăDeăasemeneaăs-aă lucratăşiă la preg tireaăuneiămariăexpozi ii 

privindămoştenireaăcultural ăaăarmenilorădinăRomâniaăşiăa expozi iei internaionale 

legat ă deă rela iileă Europei cu lumeaă arab ă – 1815 – 2015, la care MNIR este 

partener.  

10. Manuscriptum – Programădeă digitizareă aă colec ieiă deămanuscrise, documenteă şiă

tip rituriă vechiă şiă realizareaă uneiă resurseă deschiseă pentruă cercetarea acestoraă şiă

creareaădeăexpozi iiăvirtuale, inclusiv pentru Biblioteca, ArhivaăşiăMuzeulăEuropeiă

(Europeana. eu). Înăcadrulăacestuiăprogramăînăanulă2014 a fost realizat un proiect, 

prin care au fost scanate şiăcreateămodeleă3D pentru 500 de piese din patrimoniul 

arheologicăna ionalăde inutădeăMNIR şiămodeleleă3Dăa trei monumenteăanticeă şiă

medievale foarteă importanteă aleă Românieiă – sanctuarele dacice de la 

Sarmizegetusaă Regia,ă castrulă romană deă laă M l ieştiă (jud.ă Prahova)ă şiă catedralaă

romano-catolic ă de laă Albaă Iulia.ă Prină acestă proiect,ă finalizată înă 2014,ă MNIRă aă

devenită celă maiă mareă contributoră institu ională individuală dină Româniaă laă

www.europeana.eu.  

11. Noul nostru muzeu virtual – Construirea unui muzeu virtual de istorie a 

României. Înăcadrulăprogramuluiăs-au derulat 12 proiecte,ăajungându-seălaăsfârşitulă

anuluiă 2014ă caă MNIRă s ă poat ă prezentaă publiculuiă 22ă deă expozi iiă şiă tururiă

virtuale..  
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12. Refacerea expoziţiilor permanente ale Tezaurului Istoric şi Columnei lui Traian 

– Acestea sunt singurele expoziii permanente ale MNIR care mai sunt deschise 

publicului. Dinăp cate, ele sunt marcate de trecerea a 40 de ani de la deschidere, 

fiind uzate şi din punct de vedere moral şi fizic, ne mai corespunzândăstandardeloră

actuale. Înă2014, înă cadrulă proiectuluiă auă fostăderulateădou ăproiecte. Primul, de 

refacere a iluminatului expozi ieiăpermanente a Tezaurului Istoric a fost finalizat 

înă decembrie 2014. Cel de al doilea proiect, vizândă refacereaă expozi ieiă

permanente a Columnei lui Traian, a fost finalizat  la mijlocul anului 2014.  

13. Aurul Carpaţilor – Marea expozi ie aurul şi argintul antic al României, reunind 

pieseădinăcolec iile a 31 muzee din ar ăa fost vernisat  laăTimişoara,ăOradea,ăSatuă

Mareă şiă Sibiu. Tot legat de acest program s-a derulat proiectul de organizare şi 

dotare a Laboratorului de Restaurare Metale.  

14. 2019 capodopere ale patrimoniului cultural românesc – Realizareaăuneiăexpozi iiă

virtuale, aă unuiă CDă şi, eventual, aă uneiă publica iiă careă s ă prezinte cele mai 

importanteăpieseădinăpatrimoniulăculturală românesc, cuăprilejulăprelu riiă deăc treă

Româniaă aă preşedin ieiă UE. Înă cadrulă programuluiă s-auă derulată dou ă proiecte. 

Unul s-a concretizat prin realizarea unui site, iar cel de al doilea, prin editarea 

volumului al treilea al seriei – Capodopere din colec iile țuzeului Na ional de 

Istorie a României.  

15. Noaptea muzeelor şi Ziua Internaţională a Muzeelor – Organizarea de 

evenimente – expoziii temporare, spectacole de teatru, dans şiămuzic ăcuăprilejul 

celorădou ămomentămajoreăaleăvie ii muzeelor. 8850 de vizitatori au luat cu asalt 

muzeulăînăNoapteaăMuzeelor, mai 2014.  

16. Cercetări arheologice sistematice şi preventive – Realizareaă deă s p turiă

arheologiceădeăc treăspecialiştii MNIR pentru obinerea de materiale şi informa ii 

istoriceănecesareă îmbog irii patrimoniului nostru. Înăcadrulăprogramului, înăanulă

2014, MNIR a derulat mai multe proiecte, careăauăinclusăs p turiăînăsiturileădeăla:ă

BORDUŞANIă (jud. Ialomi a), VIT NEŞTI (jud. Teleorman), HÂRŞOVA (jud. 

Constana), Sfârleanca (jud. Prahova), OSTROV (jud. Constana), NUF RUă(jud. 
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Tulcea), BUCŞANI (jud. Giurgiu), SULTANA (jud. C l raşi) şi HISTRIA (jud. 

Constana).  

17. Istoria tehnicii franceze – Realizarea unei mari expoziii de ceasuri franceze din 

colecia MNIR şiăaăaltorămuzeeădinăRomânia. Înăcadrulăprogramuluiăs-au derulat 2 

proiecte, dintre care, unulă aă constată înă realizareaă uneiă mariă expozi ii – Genio 

Gallico – Ceasuri istorice franceze, iar cel de al doilea, înăeditareaăunuiăcatalog.  

 

e.3. scurt ăanalizaăaăproiectelorădinăcadrulăprogrameloră(eficacitateaăacestoraă

înăfunc ieădeăr spunsulăcomunit iiălaăproiecteleăincluse înăacestea): 

 

Nr. 

crt. 
MOZAIC 

Scurt ădescriere 

a programului 

Nr. proiecte 

înăcadrulă

programului 

Tip proiect 

(mic / mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 

prev zut 

pe program2 

(lei) 

1.  

Realizarea de 

expozi iiă mariă şiă

mijlocii la sediul 

MNIR sau a unor 

institu iiă muzealeă

partenere 

Expozi ieă

Hainaăîlăfaceă

peăom.ăŞaseă

secole de 

istorie 

vestimentar .ă

Expozi ieădeă

ve minte,ă

mediu 
realizare 

expozi ie 

65.400 
mediu 

valorificarea 

patrimoniului 

mediu 

conferin e,ă

comunic riă

pentru public 

                                                           

1 Conform Anexei 2 din Proiectul de management aprobat. 

2 Bugetul alocat pentru Programul minimal 
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Nr. 

crt. 
MOZAIC 

Scurt ădescriere 

a programului 

Nr. proiecte 

înăcadrulă

programului 

Tip proiect 

(mic / mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 

prev zut 

pe program2 

(lei) 

costume, 

uniformeă iă

accesorii, din 

perioada sec. 

XV-XX. 

Cuprinde 

obiecte de o 

mare valoare 

istoric ă iă

artistic ,ădină

colec iaă

MNIRă iăa 

altor muzee 

dinăBucure tiă

iădină ar .ă

Multe dintre 

exponate sunt 

expuse pentru 

primaădat . 

4 

mediu proiect educativ 

   
Istoria tehnicii 

Expozi iaă
mediu 

realizare 

expozi ieădeă

ceasuri franceze 

59.000 
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Nr. 

crt. 
MOZAIC 

Scurt ădescriere 

a programului 

Nr. proiecte 

înăcadrulă

programului 

Tip proiect 

(mic / mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 

prev zut 

pe program2 

(lei) 

Genio Gallico 

îşiăpropuneăs ă

pun ăînă

valoare 

colec iaădeă

ceasuri 

fran uzeştiăaă

MNIRăşiăaă

altor 

parteneri, 

pentru 

prezentarea 

publicului a 

specificului 

realiz rilorădeă

vârfăaleă

tehnicii sec. 

XVIII- XXăşiă

personalit ileă

istorice 

4 

mediu 
valorificarea 

patrimoniului 

mediu 

conferin e,comu

nic riăpentruă

public 

mediu proiect educativ 

  
Expozi iaă Regeleă aă

murit!ă Tr iasc ă
3 mediu 

realizarea 

expozi ie 
75.000 
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Nr. 

crt. 
MOZAIC 

Scurt ădescriere 

a programului 

Nr. proiecte 

înăcadrulă

programului 

Tip proiect 

(mic / mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 

prev zut 

pe program2 

(lei) 

regele! 

Expozi iaă î iă

propuneăs ăaduc ăînă

fa aă publicului 

personalit ileă

remarcabile ale 

regeluiă Carolă Iă şiă

Ferdinand I, de la 

moarteaăprimuluiăşiă

venirea celui din 

urm ,ă câtă iă

evolu iaă Românieiă

pe parcursul a mai 

bineădeăjum tateădeă

secol. 

mediu 
valorificarea 

patrimoniului 

mediu proiect educativ 

  

Istoria tehnicii 

Expozi iaăArme din 

colec iaăMNIR 

Expozi iaă vreaă s ă

aduc ă laă cuno tin aă

publiculuiă evolu iaă

armamentuluiăalbă iă

de foc  

4 

mediu 
realizare 

expozi ie 

25.000 

mediu 
valorificarea 

patrimoniului 

mediu 

conferin e,ă

comunic riă

pentru public 

mediu proiect educativ 
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Nr. 

crt. 
MOZAIC 

Scurt ădescriere 

a programului 

Nr. proiecte 

înăcadrulă

programului 

Tip proiect 

(mic / mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 

prev zut 

pe program2 

(lei) 

de-a lungul 

timpului,ă aă aseă

secole de istorie. 

2. 

Cuăto iiă

împreun  

 

Imaginândă

Balkanii.ă Reuneşteă

11 muzee din 

Europa de Sud-Est 

şiă dină Muzeulă deă

Istorie German, sub 

egida UNESCO – 

Vernisaje la 

Skopje, Macedonia 

şiă laă Athenaă înă

Grecia. 

National 

Geographic - 

Expozi iaă "Pe 

Dunăre în jos într-

un loc frumos" - 

Româniaă deă acumă

50ădeăaniăv zut ădeă

National 

Geographică îşiă

propuneăs ăprezinteă

2 

mic 

itinerarea 

expozi ieiă

Imagining the 

Balkans 

15.000 

mic  
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Nr. 

crt. 
MOZAIC 

Scurt ădescriere 

a programului 

Nr. proiecte 

înăcadrulă

programului 

Tip proiect 

(mic / mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 

prev zut 

pe program2 

(lei) 

publiculuiă m rturiaă

expedi ieiă aă 9ă

studen iă americaniă

de-aă lungulăDun riiă

înă 1964,ă precumă şiă

reflectarea 

evenimenteloră înă

National 

Geographic 

1. Mozaic 

AurulăCarpa iloră- 

Aurulă iăargintulă

anticăalăRomâniei 

5 

mare 

vernisarea 

expozi ieiălaă

Timi oara 

1.000.000 

mare 

vernisarea 

expozi ieiălaă

Oradea 

mare 

vernisarea 

expozi ieiălaă

Satu Mare 

mare 

vernisarea 

expozi ieiăla 

Sibiu 

mare 
preg tireă

itinerare 
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Nr. 

crt. 
MOZAIC 

Scurt ădescriere 

a programului 

Nr. proiecte 

înăcadrulă

programului 

Tip proiect 

(mic / mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 

prev zut 

pe program2 

(lei) 

expozi ieă2015 

     TOTAL 1.239.400 

       

e.4. analizaăprogramuluiăminimalărealizat,ăînăraportăcuăcelăpropus,ăînăcorela ieăcuă

subven ia/aloca iaăprimit : 

 

Nr. 

Crt. 

Programe Num ră

de 

proiecte 

Buget 

prev zut 

Cheltuieli  

01.01-

30.06.2014 

Cheltuieli  

01.07-

31.12.2014 

Total 

(0) (1) (2) (4)  (6)  

1. 

Expozi iaădeă

costume, uniforme 

i accesorii 

vestimentare 

 

4 65.400 

70.225 4.059 74.284 

2. Istoria tehnicii 4 59.000 2.776 57.555 60.331 

3. 

Expozi iaăRegeleăaă

murit!ăTr iasc ă

regele! 

3 75.000 

 82.643 82.643 

4. Expozi iaăArme din 4 25.000  25.000 25.000 
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colec iaăMNIR 

5. Cuăto iiăîmpreun  2 15.000 15.242 2.120 17.362 

6. 

AurulăCarpa iloră- 

Aurulă iăargintulă

anticăalăRomâniei 

5 1.000.000 

348.848 707.655 1.056.503 

 

e.5. managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari: 

 

Nr. 

crt. 
Programul 

Tipul 

proiectului 

Num rul 

de 

proiecte 

Num rul8 de... *) 

Num rul 

de 

beneficiari 

(0) (1) (2) (4)  (6) 

1. Mozaic Mare 5 

20 

Expozi ii,ă

conferin e,ăateliere, 

cataloage 

 

* 

46949 vizitatoriășiă

participan iălaă

programele de 

educa ieămuzeal  

2. 
Cuăto iiă

împreun  
Mic 2 

Expozi ii  

      Total vizitatori la sediu 46.949*  

*ÎnăprezentăMNIRănuăareămijloaceăcaă s ăeviden iezeăvizitatoriiăpentruă fiecareă expozi ieă sauă

evenimentăculturalăînăparte, cuăexcep iaăNop iiămuzeelor, deoarece, înă2010, înămomentulăînă

careăamădevenitămanagerulăinstitu iei, laăaceastaăseăaflauăînăstocăcâtevaăsuteădeămiiădeăbileteă

de intrare, faptăcareănuăpermiteă tip rireaădeănoiăbilete speciale, pân ă laădiminuareaăstoculuiă

existent.  
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e. 6. eviden iereaănum ruluiădeăbeneficiariăaiăproiectelorăinstitu ieiăînăafaraăsediului: 

1. Expozi ia Aurul şi argintul antic al României (vernisat  la Timişoara, 

Oradea, Satu Mare şi Sibiu) – 25.229 vizitatori. 

2. Expozi ia Imaginând Balkanii (vernisat  la Skopje şi Athena) – 7.000 

vizitatori.  

3. Expozi ia Românii şi Marele Război (vernisat  la ICR Chişin u, Roma, 

Torino, Milano, Trieste, Bruxelles şi Anvers) – 19.000 vizitatori.  

4. Expozi ia Constantin Brâncoveanu şi epoca sa (vernisat  la ICR Mihai 

Eminescu Chişin u).* 

5. Expozi ia 1989 -2014  – 25 de ani de libertate (vernisat  la Copenhaga) – 

540 vizitatori.     

*nr. de vizitatori ai expozi iei Constantin Brâncoveanu şi epoca sa  

vernisat  la ICR Chi in u a fost raportat împreun  cu cei ai expozi iei 

Românii şi Marele Război (10.000).  

Total vizitatori în afara sediului 51.769 

* Statistica s-aărealizatăpeăbazaăraport rilorăoficialeăscriseăînaintateădeăinstitu iile partenere.  

 

e. 7. serviciiăculturaleăoferiteădeă institu ieă înăcadrulăprogramelorăproprii, rezultate din 

misiunea acesteia, alteleădecâtăceleădinăprogramul minimal, dup ăcaz: 

Prezentareaăprogramelorăcareănuăauăfostăfinan ateăprinăprogramulăminimalăşiănum rulă

de vizitatori virtuali al acestora : 

 

N

r.  

cr

t.  

Programul Tipul 

proiectu

lui 

Num rul 

de 

proiecte 

Num rulă deă

expozi ii/evenimenteă

culturale 

Num rul 

de beneficiari 

(0 (1)  (2)  (4)   (6)  
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)  

1.   

PATRIMO

NIUM- 

 

MARE 1 

proiect 

- 

Nuă implic ă ac iuniă cuă

publicul 

Nuă implic ă ac iuniă cuă

publicul 

2.  THESAUR

US 

 

MEDIU 1 

proiect 

Nuă implic ă ac iuniă cuă

publicul 

Nuă implic ă ac iuniă cuă

publicul 

3.   ARGUS 

 

MARE 1 proiect Nuă implic ă ac iuniă cuă

publicul 

Nuă implic ă ac iuniă cuă

publicul 

4.   IMAGO 

ROMÂNIA

E 

 

MEDIU 2 proiecte 2 evenimente culturale 35.000 

5.   OAMENI, 

LOCURIă şiă

COMORI 

MEDIU 1 proiect 1 eveniment cultural * 

6.   

MANUSCR

IPTUM 

 

MARE 1 proiect 2 evenimente culturale _ 

7.  NOUL 

NOSTRU 

MUZEU 

VIRTUAL 

MEDIU 2 proiecte 12 proiecte  12.000 

 

8. 

 

 2019 

CAPODOP

ERE ALE 

PATRIMO

MEDIU 2 proiecte 8 evenimente culturale 13.000 
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NIULUI 

CULTURA

L 

ROMÂNES

C  

9 CERCET

RI 

ARHEOLO

GICE DE 

SALVARE  

MARE 14 

proiecte 

14 evenimente culturale 

(ziuaăpor ilorădeschise)ă 

* 

 

     TOTAL VIZITATORI 

VIRTUALI 

60.000 

*ă nuă exist ă posibilitateaă

contoriz riiă nr.ă deă

vizitatori 

 

*Alteăserviciiăculturaleăauăfostăprezentateămaiăsus,ăcuăocaziaăenumer riiăactivit ilorădină

2014. 

Total vizitatori 161.718 din care 60.000 vizitatori virtuali  

e. 8. alteăserviciiăoferiteăcomunit iiăc reiaăseăadreseaz ăinstitu ia, dup ăcaz: 

e. 9. indiceădeăocupareăaăs lilor/spa iilorădestinateăbeneficiariloră(laăsediu) (%): 

 Hol Central – 100% 

 Anex ăholăcentral, aripa dinspre Str. Stavropoleos – 100% 

 Anex ăholăcentral, aripa dinspre Str. Francez ă– 100% 

 Lapidariumă(platformaăsuperioar ) – 100%.  

Spa iiăpentruăactivit iăeducative: 
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 Sala Mihai Viteazul – 100% 

F) Evolu iaă economico-financiar ă aă institu iei, pentruă urm toareaă perioad ă de 

management, cuă men ionareaă resurseloră financiareă necesareă deă alocată deă c treă

autoritate: 

f. 1. tabelulăvalorilorădeă referin ădinăproiectul de management, actualizat/concretizat 

pentruăurm toareaăperioadaădeăraportareăaămanagementului: 

Necesarul fondurilor pentru 2014 a fost fundamentat pe baza programului de vernisaje 

şiăalteăevenimenteăculturaleăşiăaăProgramuluiăminimalărezultatădin proiectul de management.  

Preciz măc ăs-aăavutăînăvedereălimitareaăcheltuielilor, f r ăcaăs ăfieăafectat ăcalitateaă

presta iilorăc treăbeneficiari.  

Necesarul de fonduri aferent anului 2014 pentruă desf şurareaă activit ii institu iei a 

fost acoperit din venituri proprii cu suma de 2.307 mii lei, diferena de 11.627 mii lei fiind a 

fiăacoperit ădinăsubven ie.  

  



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 194 

 

 

Nr. crt.  Categorii 2013 

Mii lei 

2014 

Mii lei 

2015 

Mii lei 

2016 

Mii lei 

1 Cheltuieli de personal 3.896.000 4.220. 666 4. 220. 666 4. 220. 666 

2 Venituri proprii 4.801.000 2.307.000 - Muzeul ar 

trebuiăs ăseă

închid ă înă

vederea 

consolid riiă

şi 

restaur riiă

cl diriiă şi 

refacerii 

expozi iei 

- Muzeul ar 

trebuiăs ăseă

închid ă înă

vederea 

consolid riiă

şi 

restaur riiă

cl diriiă şi 

refacerii 

expozi iei 

 

f. 2. tabelulă investi iiloră înă programeă dină proiectulă deă management, 

actualizat/concretizatăpentruăurm toareaăperioadaăde raportare a managementului: 

 inându-se cont deădinamicaăpre urilorămaterialelor şiăserviciilor, limitele valorice ale 

viitoarelorăproiecteăaleăMNIRăarătrebuiăs ăaib ăurm toareleăvalori, conform anexei nr. 2 din 

H. G. 1301/2009: 

Categoriiădeăinvesti iiăîn proiecte Limiteă valoriceă aleă investi iiloră înă proiecteă deă

management 

 

proiecte mici  Pân ălaă30.000 lei 

proiecte medii  De la 30.001ăpân ălaă100.000 lei  

proiecte mari Peste 100. 101 lei  
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Înăluminaămodeluluiădinăanexaănr. 3 din H. G. 1301/2009, proiectul minimal propus 

pentru anul 2014 era urm torul: 

NR.  

  

CRT.  

PROGRAM 

  

  

Scurt  descriere a 

programului  

  

  

Nr. proiecte  

în cadrul 

programului 

Tipul de 

proiect 

Denumirea proiectului 

  

  

Buget 

prev zut 

pe 

program 

(lei)  

1 

  

PATRIMONIUM 

  

Îmbog irea şi 

diversificarea 

colec iei MNIR 

  

 1 

  

Mediu 

  

  

  

50.000 

2 

  

THESAURUS 

  

Clasarea bunurilor 

din patrimoniul 

MNIR 

 1 

  

  

Mediu 

 Realizarea a 60 de dosare 

de clasare 

  

  

60.000 

3 

  

MOZAIC 

  

Organizarea de 

expozi ii temporare 

de mare amploare la 

sediul MNIR, înă ar ă

şiăstr in tate 

  

  

  

  

1.     

  

  

  

   

3 

 

Mediu 

2. " Rezultatele 

cercet rilor 

arheologice 

preventive"- 

organizare 

expozi ie 

  

50.000 

4 

  

  

  

IEŞIREA DIN  

INCINT  

  

  

Organizarea de 

expozi ii temporare 

de amploare mijlocie 

sauă mic ă laă sediulă

unoră institu iiă dină

  

4 

  

  

  

Mic 

  

  

1. Româniiă şiă Mareleă

R zboi 

2. 25 de ani de 

libertate 

3. Constantin 

  

20,000 

  

  



RAPORTăDEăMANAGEMENTăMuzeulăNa ionalădeăIstorieăaăRomâniei 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 196 

 

provincie, sau cu 

piese din patrimoniul 

unoră institu iiă dină

afara sistemului 

muzeal.  

 

  

Brâncoveanuă şiă

epoca sa 

5 

  

ARGUS 

  

Crearea unei baze 

complete de date şi 

imagini a 

patrimoniului MNIR 

  

2 

  

Mare 

1. Scan ri 

2. Microfilm ri 

3. Modele 3D 

  

100.000 

6 

  

  

  

IMAGO 

ROMÂNIAE 

  

  

  

Actualizarea site-ului 

şiă editareaă aă unoră

publica ii privitoare 

la imaginile locurilor 

dină spa iulă românescă

din sec. al XV-lea 

pân ăînă1947 

  

3 

  

  

  

Mare 

  

  

1. Actualizarea site-

ului 

2. Editareaă anastatic ă

a "Atlasului 

geograficăşi statistic 

alăRomânieiă" de D. 

Papazoglu, 1864 

3. Editarea 

catalogului 

"Oraşele  

Moldovei" 

  

  

  

100.000 

  

7 

  

OAMENI, 

LOCURI  

ŞI COMORI 

Actualizarea site-ului 

şi a unor  

publica ii dedicate 

istoriei " secrete" a 

tezaureloră aflateă înă

colec iileăMNIR 

  

5 

  

Mediu 

1. Actualizare site 

2. Editare pliant 

Coiful de la 

Co of neşti 
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3. Editare pliant 

Rython-ul de la 

Poroina 

4. Editare pliant 

Tezaurul de la 

Peretu 

5. Editare pliant 

Tezaurul de la 

Agighiol 

40.000 

  

8 

  

L SA IăCOPIIăS  

VIN ăLAăMINE 

Educa ie muzeal  

destinat  copiiloră şi 

tinerilor 

6 

  

Mic 

  

1. Organizarea de 

parade de costume 

istorice 

2. Ateliere educa ieă

muzeal  

3. Vara la muzeu 

4. Duminica la muzeu 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Expozi ia despre 

universulăcopil riei, 

înă pragulă

Cr ciunului 

 

40.000 

  

9 

  

CU TO II 

IMPREUN  

  

Realizarea unor 

expozi ii temporare 

care privesc istoria 

minorit ilor din 

România, a 

popoarelor europene 

şiăcuătematic ăprivindă

  

5 

  

Mare 

1. Imagining the 

Balkans"- expozi ie 

  

115.000 
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diversitatea cultural 

şiăreligioas  

  

  

  

  

   

  

  

  

Preg tireaă expozi ieiă

interna ionaleă – Sharing 

History – Europe and the 

Arab World – 1815-2015 

Expozi iaăPeăDun reăînăjosă

– Româniaă anuluiă 1964ă

v zut ă deă studen iiă

americani 

  

  

10 

  

MANUSCRIPTUM 

  

Digitizarea colec iei 

de manuscrise, 

documenteă şiă

tip rituri vechi în 

  

 1 

  

  

Scan ri şiăarhivare 

  

  

  

  

  

  

  

vederea realiz rii 

unei resurse 

deschise pentru 

cercetarea acestora 

  

  

Mediu 

  

  

  

80.000 

  

    şi crearea de expozi ii 

virtuale 

        

11 

  

NOUL NOSTRU 

MUZEU VIRTUAL 

Realizarea unui 

muzeu virtual de 

istorie a României 

1 

  

  

Mediu 

actualizare site 

  

  

40.000 

12 

  

MODERNIZAREA 

EXPOZI IEI 

PERMANENTE 

Reamenajarea 

expozi iei 

permanente a 

Tezaurului Istoric şi 

a Columnei lui 

Traian conform 

  

3 

  

Mare 

1. Tezaurul Istoric, 

continuarea 

moderniz riiă

expozi ieiă

permanente 

2. Columna lui 

  

150.000 
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cerin eloră moderne 

de prezentare 

 

Traian – 

modernizarea 

expozi iei 

permanente 

3. Expozi ia Columna 

lui Traian – 1900 

de ani de la 

inaugurare 

  

  

A TEZAURULUI 

ISTORIC ŞI A 

COLUMNEI LUI 

TRAIAN 

    

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

AURUL 

CARPA ILOR -  

" AURUL ŞI 

ARGINTUL AL 

ROMÂNIEI 

Itinerareaă înă ar ă cuă 

vernisaje la 

Timişoara,ă Oradea,ă

Satu Mare, Sibiu 

  

3 

  

Mare 

1. Catalog 

2. Vernisarea 

expozi ieiă înă patruă

muzee din 

provincie 

  

1.000.000

             

14 

  

2019 

CAPODOPERE 

ALE 

PATRIMONIULUI 

Realizarea unui site, 

aă unuiă catalogă şiă deă

plianteă careă s ă

prezinte cele mai 

  

3 

  

Mediu 

1. Realizarea a 

minimum 10 

expozi ii înă cadrulă

seriei Exponatul 

lunii 

2. Editarea volumului 

al III-lea al 

catalogului 

Capodopere din 

colec iileăMNIR 

3. Editarea de pliante 

  

45.000 
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pentru piesele 

excep ionaleă dină

colec iaă MNIR 

  

  

ROMÂNESC 

  

importante piese din 

patrimoniul 

cultural românesc 

  

  

  

  

    

  

17 

  

  

CL DIREAă MNIR 

– UN MONUMENT 

REPREZENTATIV  

ALă ROMÂNIEIă

MODERNE  

ISTORIC 

  

  

  

  

 5 

  

  

  

  

Mare 

1. Realizarea unei 

expozi ii privind 

istoricul edificiului 

2. Realizarea unei 

expozi iiă virtualeă

despre istoricul 

cl dirii, care va fi 

accesibil ă peă situlă

MNIR 

3. Proiect de 

igienizare a unor 

spa ii din MNIR 

  

  

150.000 

18 

  

  

AMENAJARE DE 

DEPOZITE 

  

  

  

  

  

  

 3 

  

Mare 

  

1. Amenajarea de noi 

spa ii de depozitare  

2. Achizi ionare de  

ambalaje, înă vedereaă

asigur riiă protec ieiă şiă

conserv riiă patrimoniului, 

precum şiă pentruă

preg tireaă reloc riiă

patrimoniului 

3. Continuarea 

proiectului de 

  

180, 000 
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îmbun t ireă aă

sistemului de 

securitateă şiă deă

asigurare a 

microclimatuluiă înă

depoziteăşiăspa iiădeă

expunere  

19 

  

COMORILE 

ROMÂNIEI 

  

  

  

 1 

  

Mediu 

(înă 2014, 

mareă înă

2015)  

  

1. Preg tirea unei 

mariă expozi iiă de 

arheologie 

româneasc , 

destinat ă a fi 

vernisat  în China, 

înă2015 

  

400.000 

20 

  

DACII ŞI CEL II 

  

  

  

 1 

  

Mediu 

(înă 2014, 

mareă înă

2015)  

  

1. Preg tirea unei 

mari expozi ii de 

arheologie 

româneasc , care 

urmeaz ă s ă fieă

vernisat  la Dublin, 

înă Irlanda, înă2016, 

înă parteneriată cuă

ICR 

  

40.000 

22 ISTORIA 

TEHNICII 

   2 Mic 1. Preg tireaă uneiă

expozi iiă deă ceasuriă

istorice franceze, care 

urmeaz ă s ă fieă

vernisat ăînă2014 

2. Organizarea unei 

60.000 
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expozi iiă cu piese 

privitoare la istoria 

tehniciiă dină colec iileă

MNIR 

23 PUBLICATII    10  Mare  Editarea de volume 

privind patrimonial 

MNIRăşiăistoriaăRomâniei 

100.000 

24 

  

CERCET RIă 

ARHEOLOGICE  

SISTEMATICE 

  

  

  

14 

  

  

  

Finan areaă cercet riloră

sistematice pe 14 şantiereă

arheologice 

  

50.000 

 25 SHARING 

HISTORY – 

EUROPE AND 

THE ARAB 

WORLD – 1815-

2015  

Expozi iaă

interna ional ă

organizat ă subă egidaă

UNESCOă şiă aă Ligiiă

Arabeă îşiă propuneă s ă

prezinte istoria 

multiplelor contacte 

dintreă Europaă şiă

lumeaă arab ă şiă

islamic ă înă decursulă

ultimelorădou ăsecole 

1 Mică (înă

2014, pt. 

partea 

român ). 

Va 

creşteă

treptat, 

pân ă laă

tipul de 

proiect 

mare, înă

2015 

Preg tireaă uneiă expozi iiă

interna ionaleă careă vaă fiă

vernisat ăînă2015 

 20.000 

26 100 DE ANI DE LA 

IZBUCNIREA 

PRIMULUI 

R ZBOIă

MONDIAL 

Expozi iaă

interna ional ă

organizat ă subă egidaă

Comisiei Europene  

1 Mică (înă

2014, pt. 

partea 

român ). 

Va 

creşteă

Preg tireaă uneiă expozi iiă

interna ionaleă realeă şiă

virtuale, care va fi 

vernisat ăînă2014ăşiă2016 

10.000 
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Bilete şiătaxeăpentruăalteăservicii 

Propunemăurm toareleătarife: 

 Adul iă(tarifăintegral) – 25 lei 

 Elevi, studen i, pensionari, şomeriă– 7 

 Biletăfamilială(2ăadul iăşiămaximumă3ăcopii, pân ăînă18ăani) – 50 lei 

 Bilet pentruăgrupuriă(pân ălaă30ădeăpersoane) – 120 

 Abonamentăanualăpentruăadul iă–72 lei 

 Abonamentăpentruă6ăluniăpentruăadul iă– 36 lei 

 Abonament anual pentru elevi, pensionariăsauăşomeriă– 18 lei 

 Abonament pentru 6 luni pentru elevi, pensionariăsauăşomeriă– 10 

lei 

 Ghidajeă înă limbaă român ă (pentruă grupuriă deă pân ă laă 30ă deă

persoane) –30 lei 

 Ghidajeă într-oă limb ă str in ă (pentruă grupuriă deă pân ă laă 30ă deă

persoane) – 50 lei 

 Oraădeăfilmareăînăscopuriăcomercialeă– 700 lei/ora 

 Expertiza fizico-chimic ă– 180 lei 

treptat, 

pân ă laă

tipul de 

proiect 

mare, înă

2014ă şiă

2016 

 TOTAL  89   …….  
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f. 3. tabelulăveniturilorăpropriiărealizateădinăactivitateaădeăbaz , specific ă institu ieiăpeă

categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentruăurm toareaăperioadaădeăraportareăaămanagementului: 

TOTAL VENITURI, din care:                                             13.942.000 LEI 

VENITURI PROPRII                                                            2.307.000 LEI 

SUBVENTII                                                                       11.627.000 LEI 

SUME PRIMITE DE LA UE                                                        8.000 LEI 

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:                                        13.942.000 LEI 

CHELTUIELI DE PERSONAL                                              4.124.000 LEI 

BUNURI SI SERVICII                                                           8.848.000 LEI 

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI  

EXTERNE NERAMBURSABILE                                              16.000 LEI 

f. 4. proiec iaăobiectivelorăpentruăurm toareaăperioad ădeăraportare a managementului, 

înăraportăcuălistaăobiectivelorăprev zuteăînăcontractulădeămanagement: 

Nu este cazul.  

 

f. 5. analiza swot a urm toareiăperioadeădeăraportareăaămanagementului, dup ăcaz: 

 

PUNCTE TARI 

(mediu intern)  

PUNCTE SLABE 

(mediu intern)  

 

Calitateaăprofesional ăaăuneiămariă

p r iă aă echipeiă deă specialişti, a 

Oăcl direăajuns ălaălimitaăfunc ionalit ii, dinăaăc reiă

suprafa ă ccaă 70%ă esteă totală improprieă utiliz riiă
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echipei tehniceăşiăadministrativeăaă

institu iei 

muzeale (înă conformitateă cuă normeleă actualeă deă

conservare)  

Calitatea, cantitateaă şiă

reprezentativitatea patrimoniului 

arheologică şiă istorică peă care-l 

gestioneaz ăMNIR 

Stareaă precar ă aă instala iiloră şiă dot rilor tehnice, 

uzateăfizicăşiădep şiteămorală 

Tradi iaă îndelungat ă aă activit iiă

MNIRă peă pia aă muzeografic ă

româneasc ăşiăinterna ional  

Imposibilitateaă deă aă asiguraă conservareaă şiă

securitatea patrimoniului muzeal, la standardele 

tehniceăşiădeăcalitateăaleăepociiănoastre 

Vizibilitateaă şiă recunoaştereaă

na ional ăşiăinterna ional  

Lipsaăunorăspa iiădeăparcareăînăzon  

Bunaă calitateă aă majorit iiă

expozi iiloră şiă evenimenteloră

culturale 

Uniiă şefiă deă departamente blaza iă şiă lipsi iă deă

autoritate 

Siguran aă finan riiă deă laăbugetulă

central 

Oă parteă dină personală cuă deficien eă înă asumareaă

responsabilit ilorăşiăneadaptatăcerin elorădeăeficien ă

şiămobilitateăceruteădeăepocaănoastr  

Amplasareaă excep ional ă aă

sediului MNIR 

Legisla iaă munciiă careă nuă permiteă recompensareaă

performatei şiă penalizareaă sauă eliminareaă

persoaneloră cuă gradă redusă deă competen ă

profesional ăşiăini iativ  

Oă capital ă european ă cuă circa 

2.000.000 locuitori 

Existen aăuneiăstructuriăpeăspecialit iăaăpersonaluluiă

careă nuă ineă seamaă deă necesit ileă asigur riiă

gestion riiă corecteă aă patrimoniuluiă şiă foarteă

debalansată peă grupeă peă vârst ă şiă competen eă

profesionale dovedite 

Cel mai mare muzeu de istorie din 

ar ă şi unul din marile muzee 

europene 

MarketingăşiăPRăinsuficient experimentat  
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Existen aă înă echip ă aă unoră

specialiştiă importan iă pentruă

anumiteădomeniiăaleăarheologieiăşiă

istoriei  

Web-siteăînăconstruc ieăşiădoarăînălimbaăromân  

Oădisciplin ă şiă spirită deă echip ă înă

creştere, caă şiă adoptareaă unoră

standardeă profesionaleă şiă eticeă

profunde  

ROFăşiăROIădeja dep şite 

Independen aă fa ă deă

administra iaălocal  

 

Experien aă rela iiloră

interna ionaleăşiăaăparteneriateloră 

 

Experien aă şiă performan eleă

managerului 

 

OPORTUNIT Iă(mediuăextern)  RISCURI (mediu extern)  

Importante venituri extrabugetare Legisla iaăconfuz ăşiăînăpermanent ăschimbare 

Men inereaă interesuluiă pentruă

problemeleă arheologiceă şiă istoriceă

a publicului la un nivel ridicat 

Imposibilitatea de a ob ineă reluareaă finan riiă

lucr riloră deă consolidare, restaurareă şiă reabilitareă aă

cl diriiăînăcareăfunc ioneaz ăMNIR 

Lipsaă uneiă concuren eă realeă laă

nivelulă metropolitană înă domeniulă

muzeelorădeăarheologieăşiăistorieă 

Imposibilitateaăprogram riiămultianuale aăactivit ii 

Num rulă infimă ală mariloră spa iiă

publiceă pentruă activit iă culturaleă

sauăsocialeăînăcentrulăcapitalei 

Imposibilitateaăaplic riiăfinan riiămultianuale 

Existen aăunorăspa iiăgeneroaseădeă

1800, 304ăşiă194ăm2, cu o ambian  

somptuoas .  

Imposibilitateaă legal ă deă aă motivaă financiară

personalul performant 
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Mediuă culturală şiă deă afaceriă ală

Capitalei mult mai dinamic, decâtă

înăalteăregiuniăaleăRomâniei 

Salarizareaăprecar , maiăalesăaăpersonaluluiătân r 

Rela iiă foarteă buneă cuă Ministerulă

Culturii, cuă alteă ministereă şiă

autorit iă centrale, precumă şiă cuă

corpul diplomatic acreditat la 

Bucureştiă 

Înr ut ireaăsitua ieiăeconomiceăaăpopula iei 

 

 Degradareaăgustuluiăşiăgraduluiădeăeduca ie, precum 

şi a discern mântului uneiă p r iă importanteă aă

popula ieiă 

 Instabilitateaă politic ă cuă efectă asupraă stabilit iiă

managementuluiăinstitu iilorăculturale 

 

f. 6. propuneriă pentruă urm toareaă perioadaă deă raportareă aă managementuluiă privindă

indiceleădeăocupareăaăspa iilorădestinateăbeneficiarilor.  

 Hol Central – 100% 

 Anex ăholăcentral, aripa dinspre Str. Stavropoleos – 60% 

 Anex ăholăcentral, aripa dinspre Str. Francez ă– 100% 

 Sala Iancu de Hunedoara – 0% 

 Lapidariumă(platformaăsuperioar ) – 100%.  

 

Spa iiăpentruăactivit iăeducative: 

 Sala Mihai Viteazul – 100% 

 Peronul dinspre Calea Victoriei – 100% 

 


