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SCURTĂ PREZENTARE A INSTITUŢIEI

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea activității
managementului pentru perioada 22.07.2011-1.03.2016 de către Ministerul Culturii, denumit
în continuare autoritatea, pentru Muzeul Naţional de Istorie a României – Bucureşti (MNIR),
aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile OUG 189/2008, cu modificările
ulterioare şi HG 1301/2009 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
Ca şi celelalte muzee din România, MNIR funcţionează în temeiul Legii nr. 311/2003,
a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, fiind
clasificat ca un muzeu de importanţă naţională. MNIR funcţionează în subordinea directă a
Ministerului Culturii, fiind organizat ca un muzeu naţional de drept public. Finanţarea MNIR
se realizează din venituri proprii şi/sau din subvenţiile acordate de la Bugetul de Stat prin
bugetul Ministerului Culturii. În 2014, MNIR a trecut prin procedura reacreditării și și-a
păstrat statutul de muzeu de importanţă naţională.
Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF), aprobat prin Ordinul
Ministrului Culturii nr. 2617 din 12.09. 2014, misiunea instituţiei este definită astfel: „MNIR
este o instituţie publică de cultură, având ca activitate principală gestionarea şi valorificarea
bunurilor de patrimoniu cultural mobil păstrate în colecţiile sale (ce se îmbogăţesc
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permanent prin achiziţii, donaţii şi cercetări arheologice), dar şi cercetarea-dezvoltarea în
domeniul ştiinţelor umaniste (istorie şi arheologie etc.)”.
Perioada de analiză a managementului MNIR – 22.07.2011-1.03.2016 – acoperă o
perioadă foarte complexă din istoria acestei instituții deschisă publicului în urmă cu 44 ani, la
8 mai 1972. Din cea de a doua parte a anului 2002 și până la momentul redactării acestui
raport, cea mai mare parte a muzeului a rămas închisă pentru public, ca urmare a unui proiect
eșuat de consolidare a sediului și de refacere a expoziției permanente (pentru care se
cheltuiseră cca 16.000.000 € în 3 ani și ar fi trebuit să se finalizeze în 2005!).
Mai mult decât atât, datorită nefinalizării lucrărilor proiectului de consolidare și
restaurare a sediului MNIR, în ultimii 14 ani, clădirea care găzduieşte instituţia și instalațiile
sale au continuat să se degradeze şi să ofere condiții tot mai precare atât pentru expunerea,
conservarea şi securitatea patrimoniului nostru, cât și pentru accesul publicului la serviciile
culturale oferite de instituție. În același timp, MNIR deţine cele mai importante bunuri
istorico-arheologice şi numismatice din patrimoniul cultural mobil al României (750.000 de
piese), multe dintre ele fiind unicate şi în Europa sau pe plan mondial, ceea ce mărește nu
doar responsabilitatea managerului și personalului instituției, dar ar fi trebuit să determine
autoritățile să găsească soluții rapide care să ducă la rezolvarea, cât mai urgentă, a acestei
situații grave, care poate fi definită ca o vulnerabilitate națională. Având în vedere starea
reală a funcționalității clădirii în care funcționează MNIR, deviza noastră „Un viitor pentru
trecutul nostru, ca parte a trecutului omenirii, în condiţii de conservare durabilă, vizibilitate
şi securitate maxime!” este din ce în ce mai greu de acoperit, în fapt, în ciuda eforturilor
considerabile care s-au făcut între 2011 și 2016 pentru a remedia cât mai multe dintre
lipsurile constatate în momentul în care am preluat conducerea instituției.
MNIR este singura instituție de acest rang care nu are în administrare decât clădirea
sediului său și nu are filiale sau secții în afara acestuia.
Misiunea instituţiei se adresează atât publicului larg român şi străin, cât şi
specialiştilor. În toată perioada acoperită de mandatul managerului, 22.07.2011-1.03.2016,
MNIR a fost implicat foarte activ, atât la nivelul comunităţii muzeale naţionale, prin
organizarea unor expoziţii temporare, realizate în cooperare cu instituţii partenere româneşti
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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din Bucureşti, din provincie sau cele străine, prin itinerarea propriilor expoziţii în ţară, cât şi
prin programele şi proiectele de cercetare europene sau naționale. De asemenea, MNIR a fost
prezent în cadrul unor manifestări ştiinţifice de anvergură naţională sau internaţională.
Referitor la strategia de management a MNIR în anii 2011-2016, m-am raportat
permanent la mediul intern și extern (oportunităţi şi riscuri), căutând soluții practice pentru
asigurarea cât mai bună a conservării, evidenței și punerii în valoare a patrimoniului muzeal,
precum şi prin deschiderea către public a instituției (pentru atragerea unui număr cât mai
mare de vizitatori reali şi virtuali), în condițiile în care atât sediul acesteia și dotările sale erau
mult sub standardele curente, nu numai la nivel internațional, dar chiar și la cel național.
Situația a fost în permanență complicată de faptul că resursele financiare și umane alocate au
fost în permanență mult subdimensionate față de necesitățile reale. Nu este un secret faptul că
în 2010, când am preluat conducerea interimară a MNIR, instituția traversa o perioadă de
declin, datorată atât crizei provocate de proiectul eșuat de refacere a sediului său și expoziției
permanente, a dezorganizării sistemului de prezentare și conservare a patrimoniului, cât și a
imobilismului managerial, care evita confruntarea cu realitățile grave care se acumulaseră
timp de decenii, în așteptarea unor soluții minune care ar fi trebuit să vină numai de la
autoritate.
După o carieră de peste 30 de ani în MNIR, timp în care au cunoscut, din interior,
punctele tari și slabe ale instituției, dar și în urma experienței practice pe care am căpătat-o în
urma unor stagii petrecute în câteva muzee mari din străinătate, am decis, în 2011, să accept
sarcina deloc ușoară de manager al acestui muzeu. Analizând toate datele disponibile, m-am
convins că principalul obiectiv de a rezolva criza gravă în care se găsea MNIR era acela de
reluare a procesului de consolidare și restaurare a sediului instituției și de refacere a
expoziției permanente a acesteia.
În pregătirea acestui obiectiv major au fost necesare acțiuni mai puțin spectaculoase
dar absolut necesare după 9 ani de dezordine și improvizat. Dintre acestea menționez:
punerea în siguranță a imensului patrimoniu muzeal dislocat și ținut în condiții improprii;
măsuri de oprire a degradării în continuare a clădirii, de la subsol la acoperiș; eliberarea de
gunoaie a spațiilor interioare și exterioare; refacerea instalațiilor, inclusiv a toaletelor; crearea
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unor condiții decente de lucru pentru personal și laboratoare; deschiderea pentru public a
tuturor spațiilor disponibile de la parter; punerea în valoare a patrimoniului prin expoziții
temporare, la sediu și itinerante, bazate pe o tematică variată, pe o cercetare temeinică și
realizate profesionist; pregătirea și specializarea personalului; inventarierea și digitizarea
patrimoniului; clasarea, reevaluare și expertizarea bunurilor culturale din colecții; refacerea
comunicării publice a muzeului, inclusiv pe web și rețelele sociale; soluționarea problemelor
juridice complicate în care se afla instituția.
O muncă tenace, sistematică, adesea în conflict cu dezinteres și comodități, dar cu
rezultate evidente în toate aceste direcții! MNIR azi este la cu totul alți parametri calitativi
și de imagine publică decât în urmă cu 5 ani.
În primii ani ai mandatului, activitatea managerială s-a concentrat asupra unor măsuri
necesare creării unor condiții mai bune de conservare a patrimoniului, de aducere la parametri
tehnici legali a unor instalații vitale (instalația de încălzire și electrică, închiderea spațiilor
lăsate neprotejate în momentul abandonării lucrărilor de construcție, a igienizării subsolurilor
și altor spații, sufocate de prezența a mii de m3 de gunoaie, a înlăturării schelelor abandonate
pe acoperișul clădirii, a salvării arhivei instituției), de reluare a funcționalității unor servicii și
funcții muzeale esențiale (refacerea și mobilarea unor depozite, refacerea atelierelor de
restaurare, dinamizarea și modernizarea evidenței muzeale, îmbunătățirea securității
colecțiilor, impulsionarea activității de relații publice), chiar în condițiile nefavorabile oferite
de starea clădirii și a resurselor insuficiente alocate.
A doua direcție a programului managerial a vizat deschiderea largă spre public,
inclusiv a celui din spațiul virtual. Am urmărit ca MNIR să fie o prezenţă mult mai activă în
viața culturală nu numai a Capitalei, dar și a țării.
În ultimii 5 ani MNIR și-a câștigat rolul de catalizator al energiei muzeelor de profil
din țară pentru a oferi publicului mari evenimente culturale. În plus, am contribuit substanțial
la ocuparea de către România a unei poziții mai proeminente în domeniul cooperării
internaţionale, în domeniul schimburilor culturale de specialitate și în protecția patrimoniului
cultural.
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Toate aceste eforturi au fost subsumate pregătirii și perfecționării profesionale a
personalului și pregătirii patrimoniului instituției pentru a fi gata să reia procesul de
consolidare, restaurare a sediului MNIR, de refacere a expoziției permanente și de readucere
a muzeului în centrul interesului public.
În toamna anului 2012, după îndelungate și complicate negocieri cu reprezentanții
ROMCONSTRUCT S.R.L., firma a acceptat rezilierea contractului, prin acordul părților
(aceasta câștigase în 2002 licitația pentru lucrările de consolidare, restaurare și refacere a
MNIR, iar după oprirea lucrărilor, în decembrie 2006, ca urmare a unui control al Corpului de
Control al Primului Ministru, a refuzat să rezilieze contractul fără plata unei despăgubiri
consistente). Prin aceasta, ultimul obstacol legal în calea reluării lucrărilor de refacere a
MNIR a dispărut, dar vor trebui să mai treacă încă doi ani de incertitudini înainte ca procesul
să poată fi materializat prin organizarea unui concurs internațional de arhitectură.
În 2015, cu sprijinul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaților au fost create condițiile financiare și tehnice pentru reluarea procesului
de consolidare, restaurare a sediului MNIR și de refacere a expoziției sale permanente. Chiar
dacă cu o întârziere de șase luni (care nu este imputabilă MNIR), la 1 februarie 2016,
Ministerul Culturii a anunțat lansarea unui Concurs Internațional de Soluții de Arhitectură,
sub egida Uniunii Internaționale a Arhitecților. Concursul se va finaliza la 1 iulie a.c., prin
desemnarea unui câștigător, căruia îi va fi încredințată proiectarea noului MNIR. Lucrările de
consolidare și restaurare a clădirii și de refacere a expoziției permanente sunt prevăzute să fie
începute în toamna anului 2017, iar finalizarea lor ar urma să aibă loc în 2021. Costul
întregului proiect este estimat la cca 110.000.000 Euro (TVA inclus).
În pregătirea momentului refacerii MNIR, între 2011-2016 instituția a demarat
organizarea unei serii de expoziții memorabile la sediul său sau la cel al partenerilor săi, din
țară sau străinătate. Între acestea menționez câteva, care au marcat nu numai evoluția MNIR
în ultimii cinci ani, dar au propulsat instituția în centrul interesului publicului intern și extern.
În 2011, am prezentat publicului din Republica Moldova expoziția „Stindardul liturgic al lui
Ștefan cel Mare”, care a fost prima mare manifestare culturală organizată de un muzeu
românesc în Basarabia. Succesul public și în mass media a fost uriaș.
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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În 2013, MNIR a găzduit cea mai mare expoziție străină organizată în România, în
ultimii 25 de ani – „Comorile Chinei”, realizată de trei mari muzee din R. P. Chineză –
Muzeul Palatului Imperial din Beijing, Muzeul Regiunii Shansi din Xi’an și Muzeul din
Shanghai, sub egida Art Exhibitions China și a Ambasadei R.P. Chineze la București.
Tot în același an a fost lansat inovativul proiect expozițional „Aurul și argintul antic
al României”, care reunea 1004 piese din aur și argint provenite din 32 de muzee din țară.
Expoziția a fost concepută să fie prezentată și în muzeele din provincie, MNIR asigurând nu
numai mobilierul special, dar și cheltuielile legate de plata asigurărilor, a celor de transport și
instalare (în medie, peste un milion de lei anual). Din primăvara anului 2014 până în prezent,
expoziția a fost montată, demontată, recompusă în funcție de spațiile expoziționale diferite
din fiecare oraș și vernisată în 10 muzee din țară: Timișoara, Oradea, Satu Mare, Sibiu, ClujNapoca, Târgu Mureș, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Buzău și Craiova. Expoziția a fost
concepută ca un important instrument de prezentare a marilor valori ale patrimoniului nostru
istoric și către publicul din țară și ca o modalitate de implicare a MNIR în viața culturală la
nivel național. Peste tot a fost primită ca un eveniment cultural de anvergură, intens
mediatizat, a fost vizitată de câteva sute de mii de cetățeni și a constituit, în același timp, o
școală practică pentru muzee și muzeografi din toată țara în aplicarea standardelor
profesionale de conservare, transport, securitate și expunere a patrimoniului.
În 2016, după doi ani de negocieri și activități de pregătire extrem de migăloase, a fost
deschisă la Beijing, la Muzeul Naţional al Chinei, expoziţia „Comorile României”. Aceasta
este nu numai cea mai mare expoziției românească organizată, până acum, în China, dar și
cea mai mare și complexă manifestare culturală organizată de România în străinătate.
Expoziția reunește 445 piese de tezaur reprezentative pentru ilustrarea evoluției istorice a
spațiului românesc din epoca paleolitică până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, provenite din
34 de muzee din București și provincie.
În 2014, MNIR a cunoscut o restructurare organizatorică de mult necesară în vederea
eficientizării activităţii instituţiei, a întăririi secţiilor care gestionează patrimoniul şi eliminării
paralelismelor în atribuţiile acestora, dar și punerii în acord cu legile în vigoare privind
numărul de salariați în secții, servicii și birouri și cu modificările apărute în componența
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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MNIR (preluarea Muzeului Național Filatelic). Noua structură organizatorică cuprinde: 1)
Secția de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă (creată prin
reunirea fostelor secţii de Arheologie şi Arheologie Preventivă); 2) Secţia de Istorie
Medievală, Modernă şi Contemporană; 3) Secţia Cabinetul Numismatic şi Tezaurul Istoric; 4)
Secţia Muzeul Naţional Filatelic; 5) Secția Relaţii Publice (care include şi fosta Secţie de
Studii Muzeale Radu Florescu); 6) Secția Patrimoniu; 7) Laboratorul de Investigaţii FizicoChimice și Biologice (care include şi fosta secţie de Cercetări Pluridisciplinare Alexandra
Bolomey); 8) Secția Restaurare, Serviciul Financiar-Contabil și Casierie şi Serviciul TehnicoAdministrativ (în care au fost comasate fostele servicii Tehnic şi Administrativ), precum şi
compartimentele: Juridic, Secretariat, Achiziţii Publice, Resurse Umane și Salarizare, Audit
Public Intern, de Prevenire a Incendiilor și Protecţie a Muncii şi Informatică.
În 2011 MNIR avea în schema sa 147 posturi, dintre care 9 de conducere și 138 de
execuție (dar nu toate erau ocupate). În acest moment, MNIR funcționează cu un număr de
155 posturi și o structură organizatorică coordonată de 1 manager, 2 directori adjuncți, 1
contabil șef, 8 șefi de secție, 1 șef de serviciu, 1 șef de birou. Potrivit structurii organizatorice
în vigoare, în structura MNIR mai activează și 7 compartimente funcționale. Numărul
personalului este mult prea redus față de necesarul presupus de mărimea patrimoniului și a
cerințelor legate de asigurarea funcționării instalațiilor instituției.
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RAPORT DE MANAGEMENT
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI – BUCUREŞTI
Perioada 22.07.2011 – 1.03.2016
PARTEA I:

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea

1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
În perioada 2011-2016, MNIR și-a extins continuu sfera raporturilor de cooperare
activă cu un mare număr de muzee, institute de cercetare, instituţii de cultură din ţară şi din
străinătate, cu organisme guvernamentale naţionale şi străine și cu organizaţii nonguvernamentale, poziţionându-se ca un veritabil generator şi catalizator de mari proiecte
naţionale şi internaţionale pentru:


protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural;



cercetarea şi diseminarea informaţiilor despre cultura şi istoria României;



promovarea metodologiilor şi tehnologiilor moderne de lucru în domeniu, al
metodelor interdisciplinare de cercetare, restaurare, conservare, evidenţă şi publicare;



educarea şi delectarea publicului;



sensibilizarea autorităţilor şi societăţii faţă de identitatea şi cultura românească şi a
minorităţilor de pe teritoriul României;



sprijinirea asociaţiilor şi a fundaţiilor culturale şi profesionale, a învăţământului
umanist şi a educaţiei continue;



schimburi culturale internaţionale.
În stabilirea direcțiilor majore ale cooperării MNIR cu instituțiile muzeale din țară, în

perioada 2011-2016, am pornit de la necesitatea de a se restabili cooperarea interinstituțională
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grav subminată de evoluțiile de după 1989, care au avut drept consecință încetarea participării
muzeelor la elaborarea unor mari proiecte culturale destinate publicului din țară sau
străinătate, ca și scăderea standardelor tehnice generale la toate nivelele. Accentul pus pe
mari proiecte nu însemna o atitudine de desconsiderare față de cele de dimensiuni medii sau
mai mici, dar pornea de la observația că muzeele românești nu au suficiente resurse să
organizeze, fiecare în parte, mari evenimente culturale. De aceea era nevoie să se concentreze
mijloacele materiale și umane spre acțiuni de amploare, care să aibă un impact public major.
În plus, cooperarea pentru realizarea unor mari proiecte putea reprezenta și o bună ocazie de a
pune în practică o formă eficientă de pregătire a personalului și de implementare a unor
proceduri moderne în instituțiile muzeale românești. În paralel, MNIR a materializat o nouă
paradigmă a cooperării inter-muzeale, pregătind, cu resurse proprii, mari expoziții care să fie
itinerante în țară, nu doar în străinătate, cum se obișnuia până acum.
O mare atenție a fost consacrată pregătirii unor proiecte de cooperare internațională
pentru realizarea unor mari expoziții românești în străinătate sau pentru găzduirea unor
expoziții străine la MNIR. Pregătirea unor astfel de expoziții a constituit o excelentă ocazie
de însușire și exersare practică de către personalul nostru a tehnicilor de negociere,
planificare și execuție la standarde legale, tehnice și financiare foarte înalte ale operațiunilor
legate de organizarea unor mari evenimente de acest gen și ca o avanpremieră, la scară
redusă, a materializării operațiunilor și procedurilor necesare în momentul când patrimoniul
nostru va trebui relocat și pentru pregătirea realizării noii expoziții permanente a MNIR.
Un alt domeniu important al politicii de cooperare al MNIR promovat de managerul
instituției în perioada 2011-2016 a fost implicarea majoră în punerea în aplicare a politicii de
protecție a patrimoniului cultural național și de recuperare a pieselor exportate ilegal. În acest
sens au fost puse la punct procedurile pentru colaborarea cu autoritățile judiciare românești și
străine care au permis identificarea, recuperarea și repatrierea unor piese arheologice și
numismatice foarte importante, care părăsiseră în mod ilegal teritoriul național.
Un alt pilon al politicilor privind parteneriatele au fost acela de deschidere spre ONGuri și persoane private, încercând o raliere a tuturor resurselor disponibile pentru creșterea
integrării MNIR nu numai în sistemul public muzeal, dar și la un nivel social mai larg.
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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În perioada 2011-2016, MNIR s-a afirmat ca unul dintre muzeele cele mai dinamice
din România, lansând mari proiecte expoziționale naționale sau internaționale, pentru
realizarea cărora a stabilit parteneriate cu majoritatea muzeelor naționale și județene din
București și din țară, precum cu numeroase instituţii publice şi ONG-uri din România şi din
străinătate. Deoarece lista muzeelor românești cu care am colaborat în anii 2011-2016 este
foarte lungă (am prezentat-o, în detaliu, în rapoartele anuale), voi menționa doar câteva
instituții județene cu care nu am reușit să concretizăm cooperări: Muzeul Județean Arad,
Muzeul Județean Olt, Muzeul Județean Vâlcea, Muzeul Județean Brașov și Muzeul Județean
Bistrița-Năsăud, care nu au răspuns, din motive obiective sau subiective, propunerilor noastre
de participare la mari proiecte expoziționale.
Pe lângă muzeele de rang național din București și provincie și cu cele județene,
MNIR a colaborat și cu muzee mai mici, cum ar fi: Muzeul Civilizației Gumelnița din
Oltenița, Muzeul Vasile Pârvan din Bârlad, Muzeul Municipal de Istorie Turda, Muzeul
Municipal Carei, Muzeul Orășenesc Corabia, Muzeul Comunicațiilor și Informaticii, Muzeul
Universității Politehnice București, sau cu alte așezăminte culturale, cum ar fi Casa de
Cultură a Municipiului Brad (jud. Hunedoara) sau Casa de Cultură a Ministerului
Administrației și Internelor.
Pentru realizarea unor proiecte culturale sau pentru activități legate de recuperarea
patrimoniului exportat ilegal, MNIR a stabilit relații foarte strânse de colaborare cu:
Ministerul Afacerilor Externe, Ambasadele României în Republica Populară Chineză, SUA,
Italia, Belgia, Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Austria, Republica Moldova, Danemarca,
cu Institutele Culturale Române de la Chișinău, Londra, Bruxelles, Roma, Milano, Veneţia,
Lisabona și New York, Ministerul Administrației și Internelor, Parchetul General și IGPR.
Dintre muzeele partenere străine amintim: Ashmolean Museum din Oxford, Muzeul
Forurilor Imperiale din Roma, Muzeul Artei Cicladice din Athena, Muzeul Istoric German
din Berlin, Muzeul Naţional al Sloveniei, Muzeul Naţional de Istorie al Croaţiei, Muzeul
Republicii Srpska din Bosnia şi Herţegovina, Muzeul Naţional al Muntenegrului, Muzeului
Naţional de Istorie al Macedoniei, Muzeului Naţional de Istorie al Albaniei, Muzeului
Naţional de Istorie al Greciei, Muzeului Naţional de Istorie a Serbiei, Muzeului Naţional de
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Istorie a Bulgariei şi Muzeului Leventis din Nicosia – Cipru, Muzeul Regal de Artă din
Bruxelles, Muzeul Național de Arheologie și Istorie al Republicii Moldova din Chișinău,
Muzeul Palatului Imperial din Beijing, Muzeul Provinciei Shansi din Xi’an, Muzeul din
Shanghai, Muzeul Național al Chinei din Beijing și Muzeul Provinciei Sichuan din Chengdu.
În 2012 și 2014, MNIR a semnat două memoranda de cooperare cu Art Exhibitions
China pentru organizarea unor mari expoziții în România și China, ca și în domeniul
pregătirii și perfecționării specialiștilor și protecția patrimoniului cultural.
În 2014, s-a semnat un memorandum pentru cooperarea cu Muzeul de Istorie a
Armeniei din Erevan, pentru realizarea unei mari expoziții dedicate moștenirii culturale a
armenilor din România.
În anii 2011-2016, am avut proiecte comune cu Institutul Cultural Francez de la
Bucureşti, Institutul Italian pentru Cultură Vitto Grassi, Forumul Cultural Austriac, Institutul
Ceh și Institutul Polonez, cu ambasadele Finlandei, Spaniei, Elveției, Portugaliei, Rusiei și
Bulgariei la București şi am purtat discuții cu ambasadorii SUA, Germaniei, Republicii
Moldova, Belgiei, Austriei, Slovaciei, Bulgariei, Croației, Sloveniei, Macedoniei, Albaniei,
Lituaniei, Turciei, Armeniei, Libanului, Coreei de Sud şi Columbiei, în vederea materializării
sau inițierii unor proiecte culturale bilaterale.
MNIR a desfășurat mai multe proiecte de cercetare științifică și culturale cu o gamă
foarte largă de instituții și asociații, care merg de la Facultatea de Istorie a Universității din
București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, Institutul de
Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei București-Măgurele, Arhivele Naţionale ale
României, Uniunea Arhitecților și Ordinul Arhitecților din România, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti și numeroase școli de toate gradele, cu Fundaţia ASUR, Fundaţia
Dignitas, Muzeul Copiilor din Viena, FRida & freD – Muzeul Copiilor din Graz, Fundaţia
„Kogainon Films” – Boston, Asociaţia „Colecţionarilor de Jucării Antice din România”, Casa
Memorială „Costin Petrescu”, Asociaţia „Muzeul Jucăriilor din România”, Asociaţia
„Colecţionarilor de Aparate Radio din România – Pro Radio Antic”, Asociaţia Jurnaliştilor şi

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 13

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

Scriitorilor Minorităţilor Etnice din România “Europa 21”, Fundaţia „Because We Care”
până la Banca Comercială Română, mall-ul Auchan și Compania Aeroporturi București.
MNIR a avut o colaborare foarte bună cu Ministerul Culturii, pe care l-a sprijinit în
acţiuni de expertiză, recuperare a unor bunuri culturale sustrase ilegal de pe teritoriul
României, proiecte şi propuneri legislative, rapoarte, note, acţiuni de reprezentare etc.
Managerul general al MNIR este preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor
din România, calitate în care a urmărit aplicarea legislaţiei în domeniu şi a făcut propuneri de
îmbunătăţire a acesteia.

2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

(mediu intern)

(mediu intern)

Calitatea profesională și umană a Sediul MNIR aflat într-o clădire ajunsă la limita
unei mari părţi a echipei de funcţionalităţii, din a cărei suprafaţă cca 60-70% este
specialişti, a echipei tehnice şi total improprie utilizării muzeale (în conformitate cu
administrative

a

MNIR normele actuale de conservare), vulnerabilă la un

entuziasmul și devotamentul lor posibil seism major, cu consecințe grave asupra
față de instituție și bunul ei siguranței
renume.

patrimoniului,

personalului

și

vizitatorilor.

Deschiderea

spre

însușirea Lipsa unor depozite adecvate.

standardelor tehnice și etice ale
profesiunii

de

muzeograf,

de Dotarea deficitară a laboratoarelor de restaurare și

restaurator sau conservator a celei investigații.
mai mari părți a personalului de
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specialitate.
Calitatea,

cantitatea

şi Starea precară a instalaţiilor şi dotărilor tehnice ale

reprezentativitatea patrimoniului MNIR, uzate fizic şi depăşite moral, după 45 de ani
arheologic şi istoric al României de utilizare și la capătul unui proiect eșuat de
pe care-l gestionează MNIR.

restaurare a clădirii, ca potențiale surse de pericol
pentru securitatea patrimoniului, personalului și
publicului.

Tradiţia îndelungată a activităţii Imposibilitatea
MNIR

pe

piaţa

de

a

asigura

conservarea

şi

muzeografică securitatea patrimoniului muzeal, la standardele

românească şi internaţională.

tehnice şi de calitate ale epocii noastre.

Vulnerabilități

în

sistemul

de

evidență

al

patrimoniului.
Vizibilitatea

şi

recunoaşterea Lipsa unor spaţii de parcare în zonă, care să se

naţională şi internaţională.

asigure accesul turiștilor care vin în grupuri
organizate.

Buna

calitate

expoziţiilor

şi

a

majorităţii

evenimentelor Personal insuficient față de obiectivele prioritare ale

culturale.

instituției, cu ponderi debalansate între secții, care
nu țin seama de nevoile reale de management a
colecțiilor și cu rupturi mari între generații și în ceea
ce privește experiența practică reală.
Imposibilitatea ca managerul să-și aleagă echipa de
conducere.

Siguranţa finanţării de la bugetul
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responsabilităţilor şi neadaptat cerinţelor de eficienţă

central.

şi mobilitate cerute de o mare instituție muzeală
contemporană.
Amplasarea
sediului

excepţională

MNIR

în

a Legislaţia muncii care nu permite recompensarea

centrul performanței
persoanelor

Capitalei.

şi
cu

penalizarea
grad

redus

sau

eliminarea

de

competenţă

profesională şi iniţiativă.
Situarea într-o capitală europeană
cu circa 2.000.000 locuitori.
Cel mai mare muzeu de istorie din Marketing şi PR încă insuficient de articulat, din
ţară şi unul din marile muzee lipsă de resurse umane și salarizare descurajantă,
care

europene.

împiedică

angajarea

de

personal

înalt

specializat.
Website doar în limba română.
O disciplină şi spirit de echipă în Nefinalizarea adoptării procedurilor pentru toate
creştere, ca şi adoptarea unor genurile de activități desfășurate în MNIR, ROF şi
standarde profesionale şi etice ROI deja depăşite.
înalte.
Independenţa

faţă

de

administraţia locală.
Posibilitatea de a accede, încă, la
importante venituri extrabugetare
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Experienţa relaţiilor
internaţionale şi a parteneriatelor
multi-instituționale.
Experienţa, notorietatea şi
performanţele managerului.
OPORTUNITĂŢI (mediu extern)

RISCURI (mediu extern)

Menţinerea interesului publicului Lipsa în ultimii 25 de ani a unor strategii clare și
pentru problemele arheologice şi realiste ale Ministerului Culturii în ceea ce privește
patrimoniul cultural mobil și instituțiile desemnate

istorice la un nivel ridicat.

să-l gestioneze.
Subfinanțarea cronică a sistemului instituțiilor
culturale publice în ultimii 25 de ani.
Legislaţia confuză şi în permanentă schimbare.
Lipsa unei concurenţe reale la Imposibilitatea de a obţine din partea MC, până în
nivelul metropolitan în domeniul 2015, a reluării finanţării lucrărilor de consolidare,
muzeelor de arheologie şi istorie.

restaurare

şi

reabilitare

a

clădirii

în

care

funcţionează MNIR.
Numărul infim al marilor spaţii Imposibilitatea, în practică, de a programa
publice pentru activităţi culturale multianual bugetul instituției și de a asigura
sau sociale în centrul Capitalei.

continuitatea și predictibilitatea finanțării
desfășurării programelor și proiectelor instituției.

Existenţa,

chiar

și

în

sediul

nerestaurat, în zona holului mare
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a

unor

spaţii

expoziționale

generoase, cu o suprafață de
1.800, 304 şi 194 m2 și cu o
ambianţă somptuoasă. Cele din
urmă se pretează și la organizarea
altor genuri de activități culturale.
Mediu cultural şi de afaceri al
Capitalei, mult mai dinamic decât
în alte regiuni ale României.
Relaţii

bune

cu

Ministerul Salarizarea precară, mai ales a personalului tânăr.

Culturii, cu alte ministere şi
autorităţi centrale, precum şi cu
corpul diplomatic acreditat la
Bucureşti.
Înrăutăţirea situaţiei economice a populaţiei în
ultimii 5 ani, care limitează drastic consumul
cultural.
Bariere birocratice care fac imposibilă adaptarea
instituțiilor de cultură la schimbarea ritmului de
viață al potențialilor beneficiari (de exemplu,
modificarea orarelor de funcționare)
Degradarea gustului şi gradului de educaţie, precum
şi a discernământului unei părţi importante a
populaţiei.
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Promovarea agresivă a imposturii, non-valorii,
incompetenței, clientelismului și a nepotismului de
către unele grupuri politice și din media pentru
ocuparea unor poziții cheie de către persoane
apropiate lor, care să le permită accesul la banul
public sau privatizarea/transferul bunurilor din
proprietatea publică a Statului în mâini private.
Instabilitatea politică, cu efect asupra stabilităţii
managementului instituţiilor culturale.

După părerea mea, în acest moment, principala amenințare care planează
asupra MNIR derivă din starea gravă în care se află construcția care-i servește drept
sediu. Declanșarea unui seism major, înainte de finalizarea consolidării clădirii, în
condițiile existenței patrimoniului, personalului și vizitatorilor în interiorul ei ar putea
provoca daune grave, poate chiar ireparabile.

3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
În momentul în care am preluat managementul MNIR, imaginea publică a instituției
mai era încă marcată de moştenirea de dinainte de 1989, de amintirea „Expoziţiei Omagiale”
şi a propagandei de partid în prezentarea istoriei naționale. În cadrul comunității muzeelor din
țară, imaginea MNIR era afectată de evenimente chiar mai vechi, legate de modul în care s-a
constituit o parte din patrimoniul său inițial, în anii 1970-1972, prin transferuri, mai mult sau
mai puțin voluntare.
După 1990, MNIR a devenit din ce în ce mai puțin prezent pe piața culturală națională
și căpătase un fel de monopol al expozițiilor dedicate marilor aniversări politice oficiale.
Timp de mai mulți ani, politicile manageriale s-au axat pe transformarea MNIR într-un
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institut de cercetare, mai ales în domeniul arheologiei, în detrimentul punerii în valoare a
patrimoniului arheologic, istoric, numismatic, artistic și documentar valoros prin expoziții sau
publicații destinate publicului larg. Practic, nu existau raporturi cu ONG-urile, care erau
privite ca niște adunături de amatori dubioși, care veneau cu propuneri, întotdeauna
inoportune.
În plus, degradarea sistemelor de iluminat, încălzit, a mobilierului expozițional au
accentuat aerul neprimitor al instituției, la care se adăuga maniera antipatică sau nepăsătoare
de a trata publicul vizitator pe care o abordaseră unii angajați ai MNIR. În asemenea condiții,
nu este de mirare că, pe drept sau pe nedrept, MNIR (ca și alte mari muzee din România) a
căpătat faima că este un loc în care nu se prea întâmplă evenimente importante sau
interesante și, în care, în cel mai bun caz, vizitatorul ar fi trebuit să fie mulţumit că i-a fost
permis accesul (contra plății biletului).
În perioada 2011-2016, managerul MNIR a încercat să transforme radical imaginea
instituției, atât în ochii publicului, cât și a membrilor comunității muzeale din România. S-a
dorit și, în mare măsură s-a și reușit, crearea unui nou brand cultural care să despartă complet
imaginea MNIR de moştenirea sa datând din epoca anterioară, pre și post 1989.
Instituția a fost angajată într-un efort major de comunicare publică, de captare a
atenției publicului românesc și străin, în care a fost implicat managerul și o parte a echipei de
conducere a MNIR, prin reorganizarea, întărirea și dinamizarea secției Relații Publice, prin
atragerea și fidelizarea unor jurnaliști, prin regândirea paginilor de media socială proprii (siteul MNIR, pagina de Facebook, Twitter, Instagram). Între 2011 și 2016, MNIR a fost implicat
în organizarea unor mari evenimente culturale în țară și străinătate, ca și într-o serie de acțiuni
de recuperare a patrimoniului cultural național exportat ilegal sau în operațiuni de expertizare
spectaculoase, care au fost reflectate pe larg de media românească și străină. Urmărind revista
presei despre activitatea MNIR în perioada 2011-2016, putem spune, fără exagerare că în
acești cinci ani s-a scris despre instituție mult mai mult decât în toate precedentele două
decenii! În plus, în toată această perioadă, MNIR a fost asociat cu știri pozitive.
Activitatea de relaţii publice şi promovare a jucat un rol foarte important în acest
proces. Secția de Relații Publice fost întărită cu tineri colaboratori care au avut sarcini
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precise. Pentru fiecare eveniment a fost realizat un pachet de promovare constând din poster,
invitaţie, mapă de presă, comunicat de presă, conferinţă de presă pentru reprezentanţi media
şi difuzarea informaţiei pe canale multiple, mai ales în mediul digital și pe social media.
În cursul anului 2012, site-ul MNIR (www.mnir.ro) a fost reconstruit și de atunci a
cunoscut un continuu proces de modernizare şi actualizare a interfeţei pentru o accesare mai
facilă a informaţiilor şi datelor de către publicul interesat. De la data de 2 octombrie 2012,
până în prezent site-ul a fost accesat de 316.859 vizitatori unici.
Pagina de Facebook a MNIR a cunoscut o dezvoltare explozivă în perioada 20112016, ajungând să aibă în prezent un număr de 8500 prieteni (de la 3300 prieteni în 2012, la
6430 prieteni în 2014 și peste 7000 în 2015, cu o creștere de 5500 de prieteni în patru ani –
+257%). Ea este împrospătată, aproape, zilnic, reflectând nu numai activitatea curentă a
MNIR, dar și marile aniversări culturale sau sociale ale României și ale lumii. Pagina de
Facebook constituie una dintre legăturile vii ale instituției cu publicul, cu cetățenii.
Foarte dinamică a fost dezvoltarea paginii MNIR de pe platforma Twitter. În ea fost
creată în 2014. În 2015 numărul persoanelor care urmăreau această sursă de informații a
ajuns la 480 (de la doar 382, în 2014), ceea ce reprezintă o creștere de 79,5%.
Pagina pe Instagram a MNIR a fost creată tot în 2014. Ea a fost accesată de 203
persoane în 2015, cunoscând și ea o creștere de 32,67% într-un an.
Începând cu 2014, strategia de comunicare a MNIR se bazează pe o familie de situri
web care gravitează în jurul celui oficial, ceea ce permite să punem mai bine în evidenţă
principalele proiecte ale instituției, între care menţionăm: Imago Romaniae, Oameni, locuri şi
comori, Muzeul nostru virtual, Capodopere 2019, Comunismul în România, Marele Război,
Galeria de portrete, Prin industriei, pentru țară. Siturile web sunt actualizate în permanenţă
şi sunt contorizate, permiţând urmărirea numărului de vizitatori unici şi locaţia lor geografică.
Desigur, o politică susținută de comunicare publică, oricând de persuasivă și articulată
ar fi, nu poate modifica, pe termen lung, imaginea unei instituții. Ea trebuie să fie dublată de
o ofertă pe care muzeul a făcut-o publicului. După preluarea mandatului de manager, MNIR a
lansat o ofertă culturală suficient de diversificată pentru a atinge toate segmentele potenţiale
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ale publicului său. A avut loc o adevărată întoarcere cu fața spre public. Una din căile ieşirii
din situaţia de relativă izolare pe piața culturală a României, dar și în comunitatea muzeelor
noastre a fost politica “ieșirii din incintă”, de aducere patrimoniului şi a specialiştilor MNIR
în sânul comunităţilor locale, în diverse locuri din țară. Pe această cale, MNIR s-a adresat
publicului din provincie cu o ofertă complet neobișnuită în istoria și practica muzeografiei
românești, cu itinerarea unor expoziții reunind piese extrem de valoroase din colecțiile sale și
ale altor muzee din țară, adesea suportând din resurse proprii majoritatea cheltuielilor legate
de organizare. Această nouă abordare, în ciuda dificultăților logistice, a permis publicului
provincial să vadă, pentru prima oară, la el acasă piese de mare importanță din patrimoniul
nostru cultural (de exemplu Tezaurul de la Pietroasele). Pot să afirm că rar mi-a fost dat să
văd, într-o carieră de peste 40 de ani, scene atât de emoționante, de sinceră apreciere și
recunoștință ale vizitatorilor pentru bucuria de a fi față în față cu piese pe care nu le văzuseră
decât în manuale școlare sau în documentare TV.
Schimbarea imaginii MNIR în comunitatea muzeală s-a desfășurat și printr-o intensă
activitate pe care aș numi-o de diplomație internă. Am fost angajat în laborioase negocieri
interinstituționale, reușind, în majoritatea cazurilor, să stabilim sau restabilim raporturi
corecte, constructive și echitabile cu celelalte muzee și cu colegii de breaslă, în folosul
publicului larg. Poate nu întâmplător, organizarea unor mari expoziții a însemnat doi sau mai
mulți ani de muncă, în economia cărora negocierile cu partenerii au însemnat cel puțin un an
de zile.
Ca parte a acestei politici de deschidere spre publicul care nu are posibilitatea să ne
calce pragul prea ușor (din motive obiective sau subiective), am conceput o serie de proiecte
care să facă accesibile colecțiile noastre prin expoziții virtuale. Și în aceste cazuri am antrenat
în proiectele noastre și alte muzee și colecționari privați și reacția publicului a fost
încurajatoare.
Pe de altă parte, am fost conștient de faptul muzeul nostru, în ciuda uriașelor
vulnerabilități produse stării de funcționalitate a clădirii în care activează, de eșecul
proiectului de restaurare și refacere din anii 2002-2006, trebuie să devină un loc viu, unde să
vii cu plăcere, pentru că acolo se întâmplă ceva important şi util – și se transmit idei, poţi să
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comunici, te instruieşti, te relaxezi. Aceasta a însemnat nu numai posibilitatea de a face noi
oferte de expoziții și alte evenimente culturale de ținută, dar și o intensă muncă de curățenie
(la propriu) și de îmbunătățire a stării de igienă și confort a spațiilor destinate activităților cu
publicul.
Poate pentru unii dintre colegii din alte muzee (care nu ne-au mai trecut, de multă
vreme pragul) a stârnit mirare faptul că vizita la MNIR o fost considerată ca generând cel mai
înalt grad de satisfacție culturală vizitatorilor bucureșteni intervievați în 2014 – 4,67
(conform Barometrul de Consum Cultural 2014. Cultura, între global și local), dar aceasta
constituie recunoașterea obiectivă a muncii depuse, după 2011, de către personalul MNIR
pentru a schimba percepția despre instituție.

4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
- termen scurt:
În analiza profilului publicului beneficiar al ofertei culturale a MNIR a trebuit să
avem în vedere situația concretă a instituției în perioada post 2002, respectiv, faptul că
expoziția permanentă, cu excepția celei a Tezaurului Istoric şi a Lapidarium-ului, este închisă
de 14 ani. De asemenea, am fost obligați să ținem cont de faptul că cea mai mare parte a
clădirii este inutilizabilă pentru activități cu publicul. În plus, conform programului de
management, în 2012 sediul MNIR trebuia să fie închis, în vederea reluării acțiunii de
consolidare, restaurare a sediului MNIR, pentru refacerea și redeschiderea expozițiilor
permanente ale acestuia. În aceste condiții, MNIR s-a orientat spre extinderea ofertei de
expoziții temporare, realizate la sediul propriu și la sediul instituțiilor partenere și spre
expozițiile virtuale.
Ținând cont de situația specifică a MNIR în anii 2011-2016, s-au întreprins doar
cercetări parțiale, realizate, în cea mai mare parte, cu resursele Secției Relații Publice, privind
profilul vizitatorilor din “epoca în care instituția funcționa la parametri de avarie”.

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 23

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

Conform unui studiu efectuat de Secția Relații Publice a MNIR la sfârșitul anului
2011, ponderea diferitelor categorii de vizitatori în structura publicului MNIR era
următoarea:


elevi și studenți – 41,3%



persoane adulte (în majoritate turişti străini şi români) – 43,3 %



persoane de vârsta a treia – 14,5 %



specialişti, personal diplomatic, politicieni, oameni de afaceri – cca 1%

Din datele rezultate dintr-o cercetare realizată tot de Secția Relații Publice reieșea că
studenții reprezentau cca 19% din publicul vizitator.
De altfel, analiza dinamicii veniturilor rezultate din vânzarea biletelor arată că între
2009-2012, cuantumul sumelor rezultate din vânzarea biletelor pentru copii și studenți a
crescut cu peste 300% (în condițiile menținerii neschimbate a tarifelor și a continuării
efectelor declinului veniturilor populației datorate crizei). Deși nu mai ating parametrii din
anii 2009-2012, volumul veniturilor realizate prin biletele vândute publicului tânăr a sporit
continuu până în prezent (chiar după creșterea tarifelor din 2013).
Pornind de la realitatea că peste 50% din beneficiarii serviciilor culturale prestate de
MNIR sunt tineri, în august 2012, în cooperare cu Centrul de Expertiză Strategică pentru
Instituţii şi Organizaţii, Secţia Relaţii Publice a realizat sondajul Percepţia tinerilor asupra
instituţiilor muzeale. Rezultatele sondajului au stat la baza strategiei de relaţii publice a
MNIR pentru atragerea acestei categorii de public în anii 2013-2015. Ea s-a reflectat și în
politica expozițională, care a fost adaptată să răspundă cât mai mult aşteptărilor exprimate de
categoriile de public ţintă vizate.
Și după 2012 am analizat permanent evoluţia numărului vizitatorilor reali şi
caracteristicile lor socio-demografice, precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali, prin
monitorizarea traficurilor pe website-uri şi analiza feedback-ului. Rezultatele acestor
demersuri pun în evidență menținerea unei ponderi foarte importante a publicului tânăr (elevi
și studenți), dar și a creșterii numărului turiștilor străini, în cadrul contingentului de vizitatori
maturi.
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Din motive financiare, dar și de program mai ușor controlabil, beneficiarii aparținând
categoriei celor de vârsta a treia domină în acțiunile culturale la care accesul este liber (cu
excepția Nopții muzeelor europene).
Din păcate, amploarea cercetărilor întreprinse de MNIR, în anii 2011-2015 asupra
publicului nostru real și virtual a depins foarte mult de resursele materiale disponibile în
bugetul instituției (și acestea au fost întotdeauna foarte limitate!). Din această cauză, am fost
obligați să recurgem la resursele interne ale Secției Relații Publice sau la cele ale voluntarilor
din Centrul de Expertiză Strategică pentru Instituţii şi Organizaţii, Secţia Relaţii Publice,
care erau studenți. Demersurile în acest domeniu au fost limitate și din considerente
pragmatice, care țin de conștientizarea stării de fapt în care funcționează MNIR în această
perioadă, care poate fi caracterizată ca fiind la nivelul de “avarie”. Rezultatele obținute, chiar
în urma unor demersuri sociologice mult mai profesioniste decât cele inițiate până acum nu
sunt relevante decât pentru a developa o radiografie a unui moment atipic din viața instituției,
a căror parametri se vor schimba în următoarea perioadă, în urma refacerii MNIR.
– pe termen lung:
Conform programării desfășurării Concursului Internațional de Soluții de Arhitectură
Noul MNIR, la mijlocul anului 2017 actualul sediu al instituției ar trebui să fie închis, în
vederea începerii lucrărilor de consolidare, restaurare și refuncționalizare a acestuia. În aceste
condiții, operațiunea de investigare pe termen mediu și lung a așteptărilor publicului asupra
ofertei de servicii a Noului MNIR ar trebui să constituie obiectul unui proiect major, derulat
de o instituție specializată în domeniu, care să se desfășoare la scară națională, în anii 20172019, în așa fel încât rezultatele cercetării să poată fi integrate în proiectul expozițional nou,
încă din faza finală a organizării noii expoziții permanente.

5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
După cum o ilustrează rezultatele investigațiilor realizate de MNIR precum și datele
cercetărilor instituțiilor specializate în studierea tendințelor pieței culturale a României
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(Barometrul de Consum Cultural 2014. Cultura, între global și local), grupurile țintă ale
activităților instituției noastre sunt tinerii, elevi și studenți. Proiectul de management pe care
l-am propus în 2011 și l-am aplicat de-a lungul a aproape cinci ani a vizat atragerea unor
categorii noi de public, un public care să fie atașat nu numai de acest MNIR, care
funcționează acum, dar și de cel viitor – al Noului MNIR, pe care îl prefigurăm, investind în
copii și tineri.
Concretizarea obiectivului de atragere a unui public nou, s-a făcut prin:
- abordarea unei viziuni moderne asupra prezentării patrimoniului, inclusiv prin expoziții
virtuale;
- efortul de atragere a unui public tot mai numeros din afara Bucureștiului și chiar a țării, prin
lansarea și continuarea derulării unor programe și proiecte țintind spre această categorie de
public;
- dinamizarea, modernizarea și adaptarea limbajului de comunicare publică, precum și
direcționarea activităților de promovare ale MNIR, cu precădere spre noile medii de
socializare pentru atragerea publicului potențial.
În același timp, acordăm atenție și altor categorii de vizitatori ai muzeului, atât sub
raportul vârstei, cât și a structurii socio-profesionale.

6. profilul beneficiarului actual.
Cercetările sociologice au scos la iveală faptul că după 2009, pe fondul scăderii
standardului de viață provocat de criza economică, numărul bucureștenilor care au frecventat
muzeele a scăzut de o manieră sensibilă (Strategii sectoriale în domeniul culturii şi
patrimoniului naţional pentru perioada 2014-2020). Fenomenul este, doar parțial, confirmat
de evoluția numărului vizitatorilor la sediul MNIR în perioada 2011-2015, care a rămas
relativ constant în 2011-2012 (în jur de 47.000 de vizitatori pe an, capacitatea maximă la un
muzeu care nu permite accesul decât la cca 3600 mp de spațiu vizitabil), urmat de o dublare a
numărului de vizitatori în 2013 (96.000 de vizitatori) datorită marilor expoziții, o scădere spre
media anuală în 2014 (46.900) și o nouă revenire în 2015. Mai mult de jumătate dintre
vizitatori sunt tineri, elevi și studenți.
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B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
În perioada 2011-2016, MNIR a evoluat profesional într-un mediu social, politic și
profesional foarte complicat, marcat de consecințele pe termen mai lung ale crizei economice
grave din anii 2008-2009, accentuate de instabilitatea politică atât la nivel guvernamental, cât
și la conducerea MC. Toate acestea au generat dificultăți suplimentare instituțiilor muzeale,
care oricum erau într-o stare de criză prelungită de la sfârșitul anilor 1980. Desele schimbări
la nivelul conducerii MC au făcut ca politicile culturale să fie nu numai incoerente, dar
adesea să apară, mai degrabă, liste de dorințe pioase, imposibil de pus în aplicare, din lipsă de
resurse umane și financiare sau de constrângeri legale și administrative adesea frizând
absurdul (vezi interdicția de a face publicitate pentru activitățile culturale ale muzeelor, sau
aceea de a achiziționa mobilier, inclusiv scaune și măsuțe pentru amenajarea spațiilor de
pedagogie muzeală pentru copii!).
În cazul MNIR, care avea grave probleme cu funcționalitatea sediului, acestea s-au
agravat și mai mult în anii 2010-2011 și 2014-2015. De abia în 2012 MNIR a început să
primească fonduri pentru executarea unor investigații destinate îmbunătățirii condițiilor de
expunere și conservare a patrimoniului în expoziția permanentă a Tezaurului Istoric și a
mobilierului necesar itinerării în țară a expoziției Aurul și argintul antic al României, urmate
de alocațiile din 2013 pentru amenajarea unui spațiu expozițional modern, situat în holul
mare, și a unui depozit securizat și climatizat.
În ciuda dificultăților amintite mai sus, la care se adăugau cele legate de existența
unui personal de specialitate și tehnic mult subdimensionat față de necesitățile reale (din care
o parte nici nu dorea să se implice în activitățile legate de public), MNIR și-a propus și, în
mare măsură, a reușit implementarea unui program expozițional cu teme istorice și
arheologice foarte diverse, însoțite de o prezentare modernă, prietenoasă față de public și
elocventă din punct de vedere estetic. Au fost abordate tematici noi, neobișnuite în peisajul
muzeal românesc, cum sunt cele privitoare la istoria și universal copilăriei sau istoria științei
și tehnologiei. Majoritatea expozițiilor au fost însoțite de cataloage și, după încheierea lor, au
fost transformate în expoziții virtuale permanente, care pot fi vizitate, în continuare de public
sau specialiști (www.muzeulvirtual.ro).
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O altă direcție importantă a programului expozițional al MNIR în anii 2011-2016 a
fost aceea de “a ieși din incintă”, adresându-se unui public nou, localizat în afara sediului său
și mai ales trăitor în restul țării sau în străinătate. Pe această componentă, MNIR și propus o
prezență extrem de activă în spațiul muzeografic din provincie și în Republica Moldova.
O direcție majoră a programului expozițional al MNIR a fost ceea a colaborării
interinstituționale, în care au fost implicate majoritatea muzeelor din România și unele
străine, dar și alte instituții publice românești și străine, ONG și colecționari particulari.
Direcția principală a activității cu publicul a MNIR în perioada supusă evaluării s-a
concentrat pe pregătirea unor expoziții de mare amploare (M), fără a se neglija cele de
dimensiuni mijlocii (mj) și mici (m).
Între 2011 și 2015 am organizat în total 168 de expoziții, dintre care 105 expoziții au
fost vernisate la sediul MNIR și 63 la sediul altor instituții din țară sau străinătate. Aceasta
înseamnă o medie de peste 33 de expoziții pe an! Cifrele singure dau dimensiunea efortului
de deschidere către publicul vizitator în condițiile de avarie în care am lucrat.
a) Expoziții de amploare mare, mijlocie și mică, realizate la sediul MNIR:
2011
1. ’70/’80. Tinereţea noastră” (în colaborare cu CNSAS) (17.03.-19.07.2011) (mj).
2. „Elveţia – România 1911–2011. 100 de ani de relaţii diplomatice” (în colaborare cu
MAE, Ambasada Confederației Elvețiene) (10.05.-22.05.2011) (mj).
3. Înțelege autismul prin fotografie (în parteneriat cu Autism.România) (2.04.31.04.2011) (m).
4. „Syria şi Dacia în Antichitate” (20.04.-22.05.2011) (m).
5. „Colecţie de copilării” (în parteneriat cu Asociația Muzeul Jucăriilor) (1 iunie – 19
iunie 2011) (mj).
6. România-Spania – 130 de ani de relații diplomatice (în colaborare cu MAE,
Ambasada Regatului Spaniei) (23.06.-31.07.2011) (mj).
7. ROMÂNII DIN ASIA CENTRALĂ (în colaborare cu MAE) (12-13 iunie 2011) (m)
8. AEROMFILA (în colaborare cu dl. Alex. Bartoc) (23-26 iunie 2011) (m).
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9. Muzeele din România între clasic şi modern. Proiecte muzeale (1990-2010)
(30.06.2011-25.09.2012) (mj)
10. " Avon, de la istorie la inovație " ( în parteneriat cu firma AVON) (15 septembrie15.octombrie. 2011) (mj)
11. „Bucureştii la primul claxon”, (realizată cu sprijinul Muzeului Tehnic Naţional
"Dimitrie Leonida", Muzeului de Istorie Galaţi şi Muzeului Mixt Tecuci) (23
septembrie 2011-31 martie 2012) (m).
12. Portret în istorie (27.10.2011-15.02.2012) (M).
13. Expoziţiei de pictură „Sarmizegetusa 2011” (în parteneriat cu ELITE ART CLUB
UNESCO şi Asociaţia Antiquitas) (16 noiembrie – 11 decembrie 2011) (m).
14. De la Moş Gerilă la Moş Crăciun (în parteneriat cu Asociația Muzeul Jucăriilor) (30
noiembrie 2011 – 4 ianuarie 2012) (mj).
15. IARNA LA NOI (23 decembrie 2011 -20 februarie 2012) (mj).
2012
16. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare – De la facere la refacere. Expoziție
dedicată istoriei unei piese excepționale, redată după o restaurare migăloasă de peste
zece ani, dar și cooperării istorice româno-franceze care a făcut ca piesa să se întoarcă
în România (mj) (12 ianuarie – 12 martie, prelungită apoi până pe 15 septembrie
2012).
17. Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere Expoziție realizată în parteneriat cu
Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale, Institutul Cultural Român şi Casa
de Cultură a Ministerul Administraţiei şi Internelor (17 mai – 30 august 2012) (mj).
18. Genio Helvetico. Ceasuri istorice şi cutii muzicale elveţiene din colecţii muzeale
româneşti (organizată în parteneriat cu Ambasada Confederaţiei Elveţiene şi a 14
muzee din România - Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” (Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti), Muzeul Naţional de Artă al României,
Bucureşti, Muzeul Naţional Peleş, Sinaia, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu” (Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi), Muzeul Naţional al Aviaţiei
Române, Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Literaturii Române,
Bucureşti, Muzeul Brăilei, Casa Memorială „Panait Istrati” (Muzeul Brăilei), Muzeul
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Judeţean „Teohari Antonescu”, Giurgiu, Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad, Muzeul de
Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ (Complexul Muzeal Judeţean Neamţ), Muzeul
Olteniei, Craiova şi Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti), în cadrul manifestărilor prilejuite
de sărbătorirea centenarului stabilirii relaţiilor diplomatice dintre România şi
Confederaţia Elveţiană (20 iunie – 15 noiembrie) (M).
19. Ministerul Afacerilor Externe – 150 de ani de diplomaţie - (realizată în parteneriat cu
Ministerul Afacerilor Externe şi Arhivele Naţionale) (27 iunie – 4 septembrie 2012)
(M)
20. 90 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia (realizată în parteneriat cu Muzeul
Naţional Peleş, Muzeul Naţional Cotroceni, Ministerul Afacerilor Externe, Muzeul
Naţional al Unirii din Alba Iulia, Casa Memorială „Costin Petrescu”) (Bucureşti, 6
septembrie – 10 octombrie 2012) (M).
21. 35/77. 35 de ani de la cutremurul din 1977: fotografii inedite de Marius Amarie
(dedicată comemorării a 35 de ani de la cutremurul de la 4 martie 1977, văzut prin
fotografiile inedite realizate de colegul nostru ing. Marius Amariei, azi fotograful
MNIR, pe atunci, pe atunci un adolescent de 17 ani pasionat de fotografie) (15 martie
– 7 aprilie 2012) (m).
22. Istorii rescrise (realizată în parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă din
Bucureşti) (20 aprilie – 6 mai 2012) (mj).
23. Copilăria de altădată, la ţară (organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional al Satului
Dimitrie Gusti, Complexul Naţional Muzeal ASTRA (Sibiu), Muzeul de Etnografie
Braşov, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Complexul Muzeal Neamţ,
Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe şi Asociaţia Muzeul Jucăriilor (Bucureşti)
(1 iunie – 2 septembrie 2012) (mj).
24. Bing.

Magia

jucăriilor

(organizată

în

parteneriat

cu

ONG-ul

Asociaţiei

Colecţionarilor de Jucării Antice din România) – o expoziție de jucării istorice rare,
produse între 1880 și 1932 de către fabrica germană Bing din Nürenberg, dedicată
copiilor de toate vârstele (6 decembrie 2012 – 10 februarie 2013) (M).
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25. Colecţiile de artă şi numismatică ale Băncii Comerciale Române (realizată în
parteneriat cu Banca Comercială Română). A prezentat o colecție de artă românească
și numismatică remarcabilă (12 decembrie 2012-10 februarie 2013) (M).
26. Fabuloasa lume a banilor (prima expoziţie interactivă pe teme de educaţie financiară
pentru copii din România, concepută de ZOOM – Muzeul Copiilor din Viena, în
colaborare cu FRida & freD – Muzeul Copiilor din Graz) (29 noiembrie 2012 – 30
aprilie 2013) (M).
27. Casetofonul. O istorie de neuitat (realizată în parteneriat cu Asociaţia Colecţionarilor
de Aparate Radio din România, Pro Radio Antic) (19 septembrie-14 octombrie 2012)
(mj).
28. Apeducte din Portugalia (realizată în parteneriat cu Ambasada Portugaliei la
Bucureşti) (16-28 octombrie 2012) (m).
2013
29. “Puterea societății civile în timpul Holocaustului: Povestea bulgară 1940-1944”
(realizată în parteneriat cu Ambasada Bulgariei). Expoziţia a prezentat prin documente
şi fotografii acțiunea de salvare a evreilor din Bulgaria în timpul Celui de al doilea
Război Mondial. (21 martie – 10 mai 2013) (mj).
30. “Comorile Chinei” (în parteneriat cu Art Exhibitions China, Muzeul Palatului
Imperial, Muzeul din Shanghai, Muzeul şi Institutul de Arheologie din Xi’an. A fost
cea mai mare expoziţie străină organizată în România, reunind seturi de artefacte de o
valoare excepţională, datând din mileniile V a. C. până în secolul al XIX-lea, ilustrând
principalele faze de dezvoltare ale civilizaţiei chineze (30 aprilie - 1 august 2013) (M).
31. "Comorile Chinei văzute prin ochii micilor artişti” (În colaborare cu Şcoala
gimnazială de Artă nr. 3 din Bucureşti). (16 iulie – 1 august 2013) (m).
32. Columna MCM – Celebrarea a 1900 de ani de la ridicarea Columnei lui Traian (13
mai 2013 – 30 aprilie 2014) (mj).
33. „1913. Al Doilea Război Balcanic și pacea de la București”, (în parteneriat cu
Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale, Muzeul Militar Naţional Ferdinand
I, Arhivele Naţionale Bulgare). (8 august – 15 octombrie 2013) (M).
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34. „Radu Florescu – viaţa şi opera” Expoziţie dedicată unuia dintre pionerii
muzeografiei româneşti contemporane, fost director la MNIR, la 10 ani de la moartea
sa (26 septembrie – 1 decembrie 2013) (mj).
35. Textiles surprenats, design & art – Futurotextiles, (realizată în parteneriat cu Centrul
Cultural Francez la Bucureşti) (15 octombrie – 17 noiembrie 2013) (M).
36. „100 de ani – România în National Geographic” (în parteneriat cu National
Geographic România şi Kogainon Films Boston). Expoziţia a comemorat primul
număr special al revistei National Geographic, dedicat României (22 octombrie – 17
noiembrie 2013) (mj).
37. „Imaginând Balcanii” („Imagining the Balkans”) (în parteneriat cu muzeele
naționale din Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Macedonia,
Albania, Grecia, Cipru, Bulgaria, Serbia, România şi Germania (28 noiembrie 2013 27 aprilie 2014) (M).
38. „Aurul şi argintul antic al României”, realizată în parteneriat cu 31 alte instituţii
muzeale din ţară : Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul
Naţional Bruckenthal – Sibiu, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” –
Iaşi,Complexul Muzeal Neamţ, Muzeul Naţional al Unirii – Alba Iulia, Muzeul Ţării
Crişurilor din Oradea, Muzeul Municipiului Bucureşti, Complexul Muzeal Curtea
Domnească din Târgovişte,Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, Muzeul
Banatului din Timişoara, Muzeul Brăilei, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” –
Giurgiu, Muzeul „Vasile Pârvan” – Bârlad, Muzeul Olteniei – Craiova şi Muzeul
Judeţean Argeş – Piteşti, Complexul Muzeal Bucovina – Suceava, Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale – Tulcea; Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Judeţean de
Istorie Botoşani, Muzeul Judeţean Galaţi, Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul Regiunii
Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin, Muzeul Judeţean „Iulian Antonescu” –
Bacău, Muzeul Judeţean Sălaj, Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul Romanaţiului din
Caracal, Muzeul Civilizației Gumelniţa din Olteniţa, Muzeul Municipal Corabia.
Expoziţia, cea mai mare de acest fel, organizată până în prezent în România, reuneşte
1004 piese din aur şi argint, de cea mai mare valoare din patrimoniul nostru cultural,
datând din mileniul al V a. C. până în secolul al VII-lea p. C. Multe dintre piese,
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unicate în Europa şi în lume, nu au mai fost prezentate publicului. După închiderea
expoziţiei la Bucureşti, în cursul anilor 2014-2015, ea va fi prezentată în 12 oraşe
importante din România (19 decembrie 2013 – 23 aprilie 2014) (M).
39. Noi piese adăugate Tezaurului Istoric al României, (14 august 2013 – 15 mai 2014)
(mj).
40. “O privire spre tehnologia trecutului”, (Realizată în parteneriat cu Fundaţia ASUR).
(25 septembrie – 6 octombrie 2013) (mj).
41. Steaguri medievale imaginare, Realizată în parteneriat cu Universitatea de Artă
Bucureşti. (16 decembrie 2013 – 16 ianuarie 2014) (mj).
42. "Maria. Regina..." expoziție out-door organizată pe peronul MNIR (22 decembrie
2013 – 31 martie 2014) (mj).
43. "O clădire simbol: Palatul Poştelor/Muzeul Naţional de Istorie a României"
expoziție out-door organizată pe peronul MNIR (22 decembrie 2013 – 31 martie 2014)
(mj).
2014
44. Haina îl face pe om. Şase secole de istorie vestimentară Expoziția a fost organizată în
parteneriat cu Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”, Bucureşti, Complexul
Muzeal Naţional “Moldova”, Iaşi, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
Ploiești, Muzeul Bucovinei, Suceava şi Complexul Naţional Muzeal “Curtea
Domnească”, Târgovişte. Expoziția temporară “Haina îl face pe om. Şase secole de
istorie vestimentară” propune o incursiune în istoria vestimentară a spațiului românesc,
în perioada cuprinsă între secolele XV – XX. În cadrul acesteia vor fi prezentate
veșminte laice și ecleziastice, costume, uniforme, dar și accesorii purtate de anumite
catigorii sociale – nobilime, cler, negustori, diplomați, militari, funcționari, oameni de
cultură și știință, artiști de renume, dar și simple doamne cochete și “gentlemeni” din
vremuri trecute (15 mai – 21 septembrie 2014) (M).
45. Micro-expoziţia Haina îl face pe om – Expoziţia prietenilor muzeului. Această
expoziție a constituit răspunsul la o „provocare” lansată către public, cu ocazia
vernisajului din 15 mai: aceea de a contribui cu obiecte și accesorii vestimentare
valoroase, aflate în colecțiile lor proprii, în vederea realizării unei expoziții a
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vizitatorilor și prietenilor Muzeului Național de Istorie a României. Apelul nostru nu a
rămas fără răspuns și, în timpul scurs de la vernisaj, am primit mai multe astfel de
articole, sub formă de împrumut sau chiar donații. Între acestea, un loc important îl
constituie piesele donate de doamna Margareta Pâslaru (11 septembrie – 21 octombrie
2014) (mj).
46. Regele a murit! Trăiască regele! Realizată în colaborare cu Muzeul Național de Artă
al României, Muzeul Național Peleș și Muzeul Național Cotroceni, colecționari
particulari. Prin intermediul acestei expoziții, MNIR își propune să onoreze memoria
primilor doi regi ai României, cu ocazia împlinirii unui secol de la încetarea din viață a
regelui Carol I și venirea la tronul României a regelui Ferdinand I. (30 octombrie 2014
– 31 martie 2015) (M)
47. Consonanţe istorice ruso-române: Centenarul vizitei împăratului Nicolae al II-lea la
Constanţa (1/14 iunie 1914)”, Realizată în parteneriat cu Ambasada Federaţiei Ruse,
Reprezentanţa Rossotrudnicestvo – Agenţia Federală Pentru Afaceri cu Comunitatea
Statelor Independente, conaţionalii care locuiesc în străinătate şi pentru Colaborare
Internaţională Umanitară şi Arhiva Diplomatică a MAE (5 iunie – 15 iulie 2014)
(mj).
48. România 1964 – Studenţi americani descoperă un fluviu legând lumi în schimbare
Realizată cu sprijinul Dartmouth College (Hannover, New Hampshire, SUA) şi al
Domnului Dan Dimăncescu, Consul Onorific al României la Boston, în parteneriat cu
National Geographic România. (17 iulie – 15 septembrie 2014) (mj).
49. Genio Gallico Realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României,
Muzeul Naţional Peleş, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi Muzeul
de Istorie al Municipiului Bucureşti, expoziția de ceasuri istorice a fost însoțită de un
bogat catalog (23 iulie – 15 octombrie 2014) (M).
50. Marele Război - Neutralitatea (1914-1916) Expoziţie out-door dedicată comemorării
centenarului Primului război mondial. (31 iulie 2014 – 15 iulie 2015) (mj).
51. De la inventarea roţii la nava spaţială – Istoria mijloacelor de transport Parte a
proiectului de istoria a ştiinţei şi tehnicii a MNIR, expoziţia a fost realizată în
colaborare cu Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR), Centrul de cursuri
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pentru părinți Parentime şi Institutul Francez. S-a înscris într-o serie de evenimente din
ciclul de manifestări Bucharest Science Festival. (22 septembrie – 15 decembrie 2014)
(mj).
52. Traces of the past – Imagini ale peisajului arheologic Expoziția tematică Traces of
the past – Imagini ale peisajului arheologic a fost organizată ca unul din evenimentele
finale ale proiectelor Peisaje Arheologice. Perspective, istorie, evoluții, finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național, ArcheoLandscapes (ArcLand), finanțat de
Comisia Europeană (programul Culture 2007-2014) și 3D-ICONS, finanțat de Comisia
Europeană (programul ICt-PSP). Expoziția a prezentat publicului și specialiștilor
metodele moderne de cercetare arheologică utilizând aero-fotografia, scanarea laser
din avion și fotografiile satelitare. Pentru prima dată au fost prezentate 70 de fotografii
aeriene realizate asupra unor obiective arheologice din zona Dunării și Dobrogea, în
perioada 2007 – 2012. De asemenea, Direcția Topografică Militară a contribuit cu o
serie de hărți și planuri istorice, instrumente topografice și documente privind istoria
topografiei românești. (22 octombrie-23 noiembrie 2014) (mj).
53. Arme din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României Expoziţia, parte a
proiectul privind istoria ştiinţei şi tehnicii derulat de MNIR prezintă publicului o parte
din spectaculoasa colecţie de arme albe şi de foc medievale şi moderne a instituţiei din
secolele XV-XX. Sunt expuse şi arme aparţinând unor personalităţi importante ale
istoriei noastre – Sinan Paşa, Gabriel Bethlen, Cloşca, Iancu Jianu, Tudor
Vladimirescu, Gheorghe Ştirbei, Gheorghe Magheru, Avram Iancu, Alexandru Ioan
Cuza, Carol I şi Mihai I. (19 decembrie 2014-31 martie 2015) (M).
54. Decembrie ‘89. 25 de ani de libertate expoziție out-door organizată pe peronul
muzeului. Realizată în parteneriat cu Guvernul României – Secretariatul de Stat pentru
Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist Instaurat în
România în Perioada 1945 – 1989 și Institutul Revoluției Române din Decembrie
1989. (17 decembrie 2014 – 30 iunie 2015) (mj).
55. Minunata lume a basmelor și poveștilor Expoziţia a fost organizată în parteneriat cu
Muzeul Naţional Bran şi Muzeul Literaturii Române. Ea face parte din ciclul de
manifestări organizate de MNIR sub titlul – lumea copilăriei. De data aceasta au fost
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prezentate cărţi de poveşti şi pentru tineri editate în secolele XIX-XX, inclusiv ediţii
princeps ale cărților de acest gen ale lui Creangă, Eminescu, Delavrancea, Arghezi,
alături de cărţi din biblioteca de la Bran a Reginei Maria. (22 decembrie 2014-31
ianuarie 2015) (mj).
2015
56. „P.C. O istorie fascinantă” – 24 aprilie – 21 iunie 2015 (în colaborare cu Muzeul
Comunicațiilor și Informaticii, Muzeul Universității Politehnice București, Asociaţia
Secular-Umanistă din România (ASUR) și colecționarul ing. Alexandru Floca).
Expoziția a prezentat o evoluție a aparaturii de calcul datând din anii 1920-1990
păstrată în colecțiile publice și private din România. Ea face parte din proiectul de
prezentare a istoriei ştiinţei şi tehnicii lansat de MNIR (mj).
57. „Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o
aşezare preistorică de acum 6 000 de ani” – 12 mai 2015 – 28 februarie 2016 (în
colaborare cu Muzeul Dunării de Jos – Călăraşi, Muzeul Judeţean „Teohari
Antonescu” – Giurgiu, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa – Olteniţa, Institutul de
Arheologie “Vasile Pârvan” – București, Muzeul de Istorie Naturală “Grigore Antipa”București, Muzeul Municipiului București şi Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din București) (M).
58. Ferencz András „Pietrele rămân. Castele din Transilvania - Expoziție de fotografii”
– 1 iulie – 4 octombrie 2015. Expoziția face parte din programul Regio, de prezentare
a istoriei regiunilor istorice ale României) (mj).
59. „Transilvania, Bucovina și Basarabia în perioada Marelui Război” – 1 octombrie
2015 – 28 februarie 2016 (în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei din
Chișinău, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Muzeul Bucovinei din
Suceava, Muzeul Județean Satu-Mare, Arhivele Naționale ale Românie). Expoziția
face parte din programul Regio și de celebrare a centenarului Unității naționale a
României (mj).
60. „Acum vei mânca pâine, apoi vei bea apă”, dedicată aniversării a 100 de ani de la
descifrarea limbii hitite de către cunoscutul orientalist și arheolog ceh Bedřich Hrozný.
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– 14 octombrie – 29 noiembrie 2015 (în parteneriat cu Ambasada Republicii Cehe și
Centrul Ceh din București) (mj).
61. „Povestea lăzilor săsești transilvănene” – 18 noiembrie 2015 – 28 februarie 2016 (în
parteneriat cu Complexul Muzeal Național ASTRA din Sibiu). Expoziția face parte din
programul Regio (mj).
62. „Moda franceză în miniatură” – 17 decembrie 2015 – 28 ianuarie 2016 (în parteneriat
cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova). Expoziția face parte din
programul Istoria copilăriei (mj).
63. Seria de 42 microexpoziții din ciclul „Exponatul lunii la MNIR” – Scopul acestor
micro-expoziţii este acela de a oferi lunar ceva nou publicului vizitator, cu eforturi
financiare mai reduse decât în cazul expoziţiilor temporare mari, de a realiza
evenimente culturale şi ştiinţifice în jurul acestor micro-expoziţii – invitarea unor
personalităţi care să vorbească la vernisaje, organizarea unor mese rotunde şi
evenimente muzicale – şi nu mai puţin de a marca evenimente istorice şi aniversări
naţionale sau internaţionale într-un mod original, interesant, prin comorile mai puţin
cunoscute din patrimoniul muzeului. În plus, organizarea acestor expoziţii este şi o
motivaţie pentru cercetarea şi documentarea unor bunuri culturale din colecţiile
muzeului, pentru restaurarea şi conservarea unor piese-vedetă, dar şi o modalitate de a
creşte experienţa personalului muzeului în pregătirea expoziţiilor şi evenimentelor
muzeale, fiind puşi mai des în situaţia de a se prezenta în faţa publicului. Expoziţiile au
pus în valoare nu doar piese de patrimoniu interesante şi rar sau deloc expuse până
atunci, dar şi istoria descoperirii sau achiziţionării acestora, a savanţilor,
colecţionarilor şi personalităţilor istorice, a epocilor şi evenimentelor contemporane
asociate (8 expoziții în 2011, 9 în 2012, 2 în 2013, 10 în 2014, 11 în 2015 și 2 în
2016) (m).
b) Expoziții de amploare mare, mijlocie și mică, realizate la sediul unor
instituții partenere:
2011
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1. „L’ori antichi della Romania. Prima e dopo Traiano” (organizată în colaborare cu
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul
Civilizației Dacice și Romane din Deva și Muzeul de Istorie Turda, în perioada decembrie
2010 – aprilie 2011 la Roma, la Museo dei Fori Imperiali) (M).
2. „The Lost World of Old Europe” (organizată în colaborare cu Complexul Muzeal
Moldova, Complexul Muzeal Neamț, Muzeul Olteniei din Craiova, Muzeul de Istorie
Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița, muzeul
Dunării de Jos din Călărași, Muzeul Ștefan cel Mare din Vaslui, Muzeul Teoharie
Antonescu din Giurgiu, în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011 la Atena, la Muzeul
de Artă Cicladică) (M).
3. Brățările regale dacice de la Sarmisegetusa Regia (organizată la Casa de Cultură a
Municipiului Brad, jud. Hunedoara) (12-15 august 2011). (mj).
4. „Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare” (organizată la Chişinău, la Muzeul de
Arheologie şi Istorie Naţională al Moldovei, în perioada august – septembrie 2011) (M).
5. „Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare” (organizată la Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Prahova din Ploiești, în perioada 27 octombrie – 15 decembrie 2011) (M).
6. 13 DIN 24…BRĂŢĂRILE REGALE DACICE DE AUR DE LA SARMIZEGETUSA
(în parteneriat cu Muzeul Județean Satu Mare) (28 noiembrie – 18 decembrie).

2012
7. Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere (deschisă la Biblioteca Naţională din
Chişinău, (Chișinău – mai – decembrie 2012, 2013-2014 fiind prezentată în mai multe
localităţi din Basarabia: la Cimişlia, Căuşeni şi Cahul) și din România dar şi în ţară, 2012
– august – decembrie la Vălenii de Munte şi la Ploieşti, la sediul Palatului Culturii) (M).
8. Aurul şi argintul dacilor (organizată la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, 14 mai – 10
iunie 20 iunie 2012) (mj).
9. Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere (deschisă la Casa de Cultură de la
Vălenii de Munte (jud. Prahova), pentru cursanţii şcolii de vară 20 – 31 august 2012) (M).
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10. Marile tezaure ale României – Tezaurul de la Pietroasele (deschisă la sediul Muzeului
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, 23 august – 2 septembrie 2012) (mj).
11. Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere (deschisă la Palatul Culturii din
Ploieşti, 20 septembrie – 18 decembrie 2012) (M).
12. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare (deschisă la Complexul Muzeal Curtea
Domnească – Târgovişte, 26 septembrie-18 octombrie 2012) (M).
13. Coroana Reginei Maria (deschisă la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, 12-13
octombrie 2012) (m).
14. 90 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia (Alba Iulia, la sediul Muzeului Naţional al
Unirii 15 – 17 octombrie 2012) (M).
15. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare (deschisă la Complexul Muzeal Neamţ – Piatra
Neamţ, 27 octombrie-19 noiembrie 2012) (M).
16. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare (deschisă la Complexul Muzeal Naţional
Moldova – Iaşi, 26 noiembrie 2012-12 ianuarie 2013) (M).
2013
17. “Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare” (în colaborare cu Muzeul “Vasile Pârvan”
Bârlad). Deschiderea ei la Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad s-a făcut în preajma
aniversării bătăliei de la Podul Înalt (15 ianuarie 1475), cea mai mare victorie militară
românească din Evul Mediu, care s-a dat lângă Bârlad (13 ianuarie – 2 februarie 2013)
(mj).
18. “Basarabia 1812 – 1947. Oameni, locuri, frontiere”, vernisată la sediul Complexului
Muzeal Bucovina din Suceava (27 martie - 14 aprilie 2013) (M).
19. "Imagining the Balkans", realizată în parteneriat cu Muzeele Naţionale din Slovenia,
Croaţia,Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Macedonia, Albania, Grecia, Cipru, Serbia,
Bulgaria, România, Muzeul Istoric German, sub egida UNESCO, vernisată la Ljubljana,
Slovenia, la sediul Muzeului Naţional al Sloveniei,cu ocazia reuniunii miniştrilor culturii
din Balcani. Expoziţia îşi propunea să ilustreze naşterea naţiunilor moderne din Europa de
Sud-Est şi crearea statelor lor independente în secolele XVIII-XX (8 aprilie - 25 august
2013) (M).
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20. "Carol II. Regele culturii, cultul regelui", (realizată în colaborare cu Institutul Cultural
Român de la Lisabona, vernisată în Salonul Imperial al Hotelului Palácio din Estoril,
Portugalia (11 iulie – 31 decembrie 2013) (mj).
21. “Basarabia 1812 – 1947. Oameni, locuri, frontiere”, realizată în colaborare cu ICR
Mihai Eminescu, vernisată la sediul Casei de Cultură din Drochia, R. Moldova (25 august
- 31 decembrie 2013) (M).
22. "Imagining the Balkans", vernisată la sediul Muzeului Naţional de Istorie al Serbiei din
Belgrad (9 septembrie - 25 octombrie 2013) (M).
23. „1913. AL Doilea Război balcanic și pacea de la București”, la sediul Muzeului
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (14 noiembrie-20 decembrie 2013) (M).
24. „100 de ani – România în National Geographic”, la sediul Facultăţii de Management
din cadrul Academiei de Studii Economice, în parteneriat cu National Geographic
România şi Kogainon Films Boston (2 decembrie 2013 – 31martie 2014) (mj).
25. Clădirea MNIR - Un monument reprezentativ al României moderne, la sediul
Universităţii de Arhitectură din Bucureşti (18 aprilie – 1 noiembrie 2013) (mj).
26. “Comorile timpului. Capodopere miniate de factură medievală din patrimoniul MNIR
şi al MJIAP”, realizată în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova (19 decembrie 2013 - 5 martie 2014) (mj).
2014
27. Radu Florescu (13.XI.1931-7.IX.2003). Viaţa şi opera”, la Complexul Național Muzeal
ASTRA din Sibiu (29.01-1.03.2014) (mj)
28. “Aurul şi argintul antic al României”, organizată la Muzeul Banatului din Timişoara (21
mai – 29 iunie 2014) (M).
29. “Aurul şi argintul antic al României”, organizată la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea
(16 iulie – 31 august 2014) (M).
30. “Aurul şi argintul antic al României”, organizată la Muzeul Judeţean Satu Mare (17
septembrie – 2 noiembrie 2014) (M).
31. “Aurul şi argintul antic al României”, organizată la Muzeul Naţional Bruckenthal din
Sibiu (19 noiembrie 2014 – 18 ianuarie 2015) (M).
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32. Imaginând Balcanii, vernisată la Muzeul Național al Macedoniei din Skopje (2 iunie-28
octombrie 2014) (M).
33. România 1964 – Studenţi americani descoperă un fluviu legând lumi în schimbare,
organizată la Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi (26 septembrie 2014 – Februarie 2015)
(M).
34. Imaginând Balcanii, vernisată la Muzeul Național de Istorie a Greciei din Athena (28
noiembrie 2014-15 aprilie 2015) (M).
35. Radu Florescu (13.XI.1931-7.IX.2003). Viaţa şi opera”, la Muzeul de Artă Constanța
(02.10-1.12.2014) (mj)
36. „Românii și Marele Război”, organizată în colaborare cu ICR Milano, la Palazzo Cusani
din Milano (15 iulie 2014 – 31 ianuarie 2015) (mj).
37. „Românii și Marele Război”, organizată în colaborare cu ICR Milano, la Museo del
Risorgimento din Torino (30 octombrie 2014 – 31 ianuarie 2015) (mj).
38. „Românii și Marele Război”, organizată în colaborare cu ICR Bruxelles, la Muzeul
Regal al Forțelor Armate și Istoriei Militare din Bruxelles (1 decembrie 2014) (mj).
39. „Românii și Marele Război”, organizată în colaborare cu ICR Bruxelles și
Guvernământul Flamand din Bruxelles (3 decembrie 2014 – 31 ianuarie 2015) (mj).
40. „Românii și Marele Război”, organizată în colaborare cu Accademia di Romania la
Muzeul Vittoriano din Roma (1 decembrie 2014 – 15 ianuarie 2015) (mj).
41. „Românii și Marele Război”, organizată în colaborare cu ICR Veneția, în Sala del
Giubileo a Comunității Greco-Orientale din Trieste (9 decembrie 2014 – 22 decembrie
2014) (mj).
42. Decembrie ‘89. 25 de ani de libertate (17 decembrie 2014 – 30 iunie 2015), la Ambasada
României de la Copenhaga (15 decembrie 2014) (mj).
43. “Constantin Brâncoveanu și epoca sa”, expoziție out-door vernisată în Parcul Central
din Chișinău, în colaborare cu ICR Mihai Eminescu și Primăria Municipiului Chișinău
(18 iulie 2014) (mj).
44. “România, românii și Marele Război”, expoziție out-door vernisată în Parcul Central din
Chișinău, în colaborare cu ICR Mihai Eminescu și Primăria Municipiului Chișinău (18
iulie 2014 - 4 septembrie 2014) (mj).
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45. “România, românii și Marele Război”, vernisată la Vervareuca, Republica Moldova, în
colaborare cu ICR Mihai Eminescu (24 octombrie 2014) (mj).
2015
46. Aurul și argintul antic al României la Muzeul de Artă Cluj-Napoca – 4 februarie – 22
martie 2015 (M).
47. Aurul și argintul antic al României la Muzeul Județean Mureș – 3 aprilie – 16 mai 2015
(M).
48. Aurul și argintul antic al României la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia – 3 iunie
– 12 iulie 2015 (M).
49. Aurul și argintul antic al României la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe –
27 iulie – 6 septembrie 2015 (M).
50. Aurul și argintul antic al României la Muzeul Județean Buzău – 23 septembrie - 1
noiembrie 2015 (M).
51. Aurul și argintul antic al României la Muzeul Olteniei din Craiova – 18 noiembrie 2015
– 31 martie 2016 (M).
52. Haina îl face pe om – șase secole de istorie vestimentară la Muzeul Țării Crișurilor din
Oradea – 16 mai – 14 iunie 2015 (M)
53. Monede, bancnote, acțiuni și etaloane românești din secolele XIX-XX, la Sediul
Registrului Comerțului, București (25.04.2015) (m)
54. „Radu Florescu (13.XI.1931-7.IX.2003). Viaţa şi opera”, la Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” (13.11-31.12.2015) (mj)
55. Imaginând Balcanii, vernisată la Muzeul Național al Republicii Muntenegru de la
Cetinije – iunie - noiembrie 2015 (M).
56. Românii și Marele Război, organizată în colaborare cu ICR Bruxelles, la Marche en
Famenne, în Belgia (mai 2015) (mj)
57. Românii și Marele Război, organizată în cooperare cu ICR Bruxelles, la Aalst, în Belgia
(iunie 2015) (mj).
58. Românii și Marele Război, organizată în colaborare cu ICR Bruxelles, la Bruges, în
Belgia (iunie 2015) (mj).
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59. Românii și Marele Război, organizată în colaborare cu ICR Bruxelles, la Leopoldsburg,
în Belgia (septembrie 2015) (mj).
60. Românii și Marele Război, organizată în colaborare cu ICR Veneția, la Cremona, în Italia
(a doua jumătate a lunii octombrie 2015) (mj).
61. Românii și Marele Război, organizată în colaborare cu ICR Veneția, la Padova, în Italia
(a doua jumătate a lunii octombrie 2015) (mj).
62. „De la piatră la praful de pușcă. Armele de-a lungul timpului”, (în colaborare cu
Muzeul Dunării de Jos din Călărași).
2016
63. Comorile României. Realizată în parteneriat cu 34 muzee din România, Agenţia
Naţională pentru Schimburi de Patrimoniu din China şi Muzeul Naţional al Chinei.
Deschisă la Muzeul Național al Chinei, expoziția reunește 445 piese reprezentative pentru
ilustrarea evoluției istorice a spațiului românesc din epoca paleolitică, până la sfârșitul
secolului al XVIII-lea, provenite din 34 muzee din București și provincie. Fără îndoială
expoziția „Comorile României” reprezintă cea mai mare și complexă acțiune de acest gen
organizată de muzeele românești în ultimele decenii (28 ianuarie – 8 mai 2016) (M).
În anii 2014-2015 MNIR a pregătit trei mari expoziții, care vor fi vernisate în
2016:
1. De la Ararat la Carpați – Moștenirea istorică a armenilor din România
(deschiderea prevăzută pentru luna octombrie 2016). Prin amploarea lor, toate
implică participarea unor muzee naționale, județene sau municipale, ca și a unor
fundații și colecționari particulari alături de MNIR.
2. România – Civilizații suprapuse (deschiderea prevăzută pentru luna mai 2016).
3.

România în Marele Război (deschiderea prevăzută pentru luna august 2016).

4. În cursul anului 2016, expoziția Aurul și argintul antic al României va fi
vernisată la:
a) Complexul Muzeal Moldova din Iași – Aprilie
b) Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – Iunie – August
c) Complexul Muzeal Național Neamț - Septembrie
d) Complexul Muzeal Bucovina din Suceava – Noiembrie - Decembrie
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c) Proiecte expoziționale virtuale:
2012
Una din direcțiile prioritare ale mandatului managerial pe care mi l-am asumat a fost
lansarea unor importante proiecte de digitizare a patrimoniului și arhivei MNIR, nu numai în
scopul protejării acestora, dar și pentru a fi valorificate din punct de vedere cultural prin mari
proiecte accesibile publicului de pretutindeni. Prin aceasta MNIR nu se înscrie doar într-o
evoluție a muzeografiei contemporane, dar încearcă să găsească o soluție pentru obligația sa
de a deschide publicului colecțiile sale, în condițiile în care de 14 cea mai mare parte a
expozițiilor permanente ale instituției sunt închise (cu perspectiva de a mai fi închise, încă
cinci ani), iar depozitele sale sunt în curs de amenajare și, în mod obișnuit, nu sunt vizitabile.
Primul mare proiect digital – Imago Romaniae – a fost lansat la sfârșitul anului 2012,
iar în prezent sunt accesibile următoarele expoziții virtuale și site-uri:
1. Proiectul Noul Muzeu Virtual – cu 25 expoziţii virtuale (19,59 GB):
1. Tezaur – Lapidariu (tur virtual).
2. Tezaurul istoric.
3. Haina îl face pe om.
4. Încoronarea de la Alba Iulia.
5. Aurul şi argintul antic al României (tur virtual).
6. Comorile Chinei (tur virtual).
7. Al Doilea Război Balcanic – 1913.
8. Aviaţia în România.
9. Bing. Magia jucăriilor.
10. Evantaie din patrimoniul MNIR.
11. Fotografii de Szatmari.
12. Elveţia – România. Relaţii diplomatice.
13. Columna lui Traian.
14. Lapidarium.
15. Copilăria de altădată, la ţară.
16. 150 de ani de diplomaţie românească.
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17. Imaginând Balcanii (tur virtual).
18. Basarabia 1812-1947.
19. Genio Helvetico.
20. Arta prelucrării metalelor preţioase.
21. România – Spania. Relaţii diplomatice.
22. Portret în istorie.
23. Maria, regina.
24. Genio Gallico
25. P.C. – O istorie fascinantă.
2. Proiectul Imago Romaniae (www.imagoromaniae.ro) (72,39 GB)
Lansat în decembrie 2012, proiectul a ajuns să găzduiască peste 8000 de imagini
ale spaţiului românesc, datând din secolele XVI-XX (până în 1947) şi a fost vizitat
de peste de 79.851 vizitatori unici.
În cadrul proiectului se editează anual și un volum dedicat unui subiect special.
3. Proiectul Capodopere 2019 (http://www.capodopere2019.ro/) (5,95 GB)
Situl, lansat în 2012, valorifică prezentările unor piese excepționale, expuse în seria de
expoziții Exponatul lunii. În acest moment, pe site sunt prezentate 44 capodopere.
În cadrul proiectului, la sfârşitul fiecărui an se publică un volum dedicat pieselor care au
fost expuse în anul în curs.
4. Proiectului Oameni, locuri şi comori (292,82 MB)
Lansat tot în 2012, proiectul este dedicat recuperării istoriei „secrete” a unora dintre
cele mai importante descoperiri arheologice şi piese istorice din colecţiile MNIR. În
cadrul său în anul 2015 au fost elaborate prezentări in extenso privind coiful de la
Coţofăneşti, rhyton-ul de la Poroina și tezaurul de la Agighiol. acestea fiind postate
pe site-ul dedicat al programului (http://www. oamenisicomori. ro/). În 2015,
vizibilitatea proiectului a crescut foarte mult în urma încheierii unui parteneriat cu
TVR pentru realizarea unui serial de 20 de episoade, cu același nume.
5. Proiectul Marele Război (www.marelerazboi.ro) (6,11 GB)
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Proiectul a fost lansat în 2014, cu prilejul împlinirii centenarului declanşării
Primului

Război

Mondial,

MNIR

a

lansat

proiectul

Marele

Război

(www.marelerazboi.ro), care îşi propune să pună în valoarea uriaşa zestre
documentară despre acest eveniment păstrată în colecţia muzeului nostru şi a cea a
altor 30 de instituţii partenere. În 2015, a situl a ajuns să prezinte 1300 imagini și
documente.
6. Proiectul Comunismul în România (http://www.comunismulinromania.ro/) (58,74
GB)
Este un proiect mai vechi, dinainte de 2011, care și-a reluat activitatea în 2014.
Obiectivul său este prezinte imagini și texte oficiale de epocă, datând din perioada
1945-1989, păstrate în Fototeca Istorică a MNIR. În 2015 pe acest sit sunt
prezentate peste 6 000 de imagini; 40 articole, studii și documente.
7. Proiectul Galeria portretelor (http://galeriaportretelor.ro/) (3,31 GB)
Este cel mai recent site al MNIR. El a fost lansat în 2015 și își propune să valorifice
uriașul fond imagistic păstrat în colecțiile instituției reprezentând atât personalități
istorice de prim rang, cât și persoane mai puțin importante, despre care avem
informații biografice. În cursul anului 2015, pe acest site au fost prezentate 600 de
portrete istorice, dintr-o viitoare Galerie națională virtuală de portrete istorice și a
avut 1233 vizitatori unici.
8. Între 2010 și 2015, MNIR a participat la proiectul european 3D - Icons, alături de
parteneri din Italia, Marea Britanie, Belgia, Germania, Austria, Grecia și Cipru
pentru crearea unei arhive 3D cuprinzând 100 de piese de mare valoare din
patrimoniul muzeului și modelul 3D a Sanctuarului dacic de la Sarmizegetusa Regia
și a catedralei romano-catolice Sf. Mihail de la Alba Iulia. Modelele sunt accesibile
în Biblioteca Europeana (www.europeana.eu).
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Dăm în continuare situația statistică a vizitării acestor site-uri:
COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA
2015
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

56,501

81,043

Pagini

Accesări

Octeţi

336,629

1,921,215

58.74 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

334,593

2,868,358

51.53 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

445,825

3,066,959

49.28 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

374,752

2,940,176

47.98 GB

2014
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

79,007

113,557

2013
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

74,581

106,449

2012
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

65,183

93,996

2011
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Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

68,268

96,557

Pagini

Accesări

Octeţi

505,772

1,686,267

66.92 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

66,606

189,431

6.11 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

84,761

206,516

5.35 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

49,986

94,512

3.31 GB

MARELE RĂZBOI
2015
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

7,553

9,535

2014
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

9,141

10,598

GALERIA PORTRETELOR
2015
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

1,233

1,848
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CAPODOPERE 2019
2015
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

10,993

14,538

Pagini

Accesări

Octeţi

55,226

235,462

5.95 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

34,317

155,853

4.17 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

3,880

23,925

830.96 MB

Pagini

Accesări

Octeţi

130,383

452,091

14.59 GB

2014
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

6,187

9,245

2013

Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

736

905

MUZEUL VIRTUAL
2015
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

11,576

13,990
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2014
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

6,642

8,401

Pagini

Accesări

Octeţi

120,458

483,618

18.49 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

88,872

411,600

23.90 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

4,693

14,631

292.82 MB

Pagini

Accesări

Octeţi

3,148

14,397

297.62 MB

Pagini

Accesări

Octeţi

2013
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

3,981

4,817

OAMENI, LOCURI ȘI COMORI
2015
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

1,107

2,082

2014
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

807

1,189

2013
Vizitatori Numărul de
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unici

vizite

648

1,116

3,746

24,485

462.25 MB

Pagini

Accesări

Octeţi

358,775

1,073,236

72.39 GB

Pagini

Accesări

Octeţi

Total

IMAGO ROMANIAE
2015
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

14,949

23,769

2014
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

32,755

52,965

666,776

2,025,205 123.56 GB

2013
Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

25,849

68,345

Pagini
1,244,808

Accesări

Octeţi

2,696,814 119.37 GB

2012
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Vizitatori Numărul de

Total

unici

vizite

12,094

16,639

Pagini

Accesări

Octeţi

186,459

664,397

43.14 GB

Dinamismul proiectelor digitale este ilustrat de faptul că în 2014, numărul anual
al vizitatorilor unici s-a apropiat de 100.000, iar în 2015, numărul acestora l-a depășit
pe cel al vizitatorilor reali de la toate expozițiile organizate de MNIR la sediul
partenerilor săi.
În ciuda importanței și accesibilității formei digitale de prezentare a
patrimoniului instituției, datorită resurselor umane și financiare reduse pe care le
putem aloca siturilor MNIR, acestea nu pot fi dezvoltate și diversificate la scara la care
ar fi normal să o facem.
Datele despre celelalte programe și proiecte de digitalizare a patrimoniului, destinate,
în primul rând, evidenței și protejării acestuia vor fi prezentate la capitolul special dedicat
acestui subiect din raportul de management. La fel se va proceda și cu numărul de vizitatori
unici ai proiectelor expoziționale virtuale.
Participarea la mari proiecte europene şi internaţionale
1. Grupului de lucru al Muzeelor Naţionale de Istorie din Europa de Sud-Est
Între anii 2012-2016, în calitate de membru al Grupului de lucru al Muzeelor
Naţionale de Istorie din Europa de Sud-Est MNIR a participat la organizarea şi vernisarea
expoziţiei internaţionale Imagining the Balkans organizată sub egida UNESCO şi ICOM.
Grupul de lucru reuneşte specialişti din muzeele naţionale de istorie din Albania, Bulgaria,
Bosnia şi Herţegovina (Republica Srpska). Cipru, Croaţia, Grecia, Macedonia, Muntenegru,
România, Serbia şi Slovenia, precum şi Muzeul Istoric German din Berlin.

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 52

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

O altă direcţie de dezvoltare strategică este reprezentată de participarea specialiştilor
Muzeului Naţional de Istorie a României în cadrul unor proiecte europene şi anume:
2. 3D Digitization of Icons of Europe in Architectural and Archaeological
Heritage(2013–2015) (acronim 3D-ICONS).
Proiectul își propunea realizarea, prin tehnica fotogrametriei, a unor modele 3D ale
unor piese ce fac parte din patrimoniul cultural european, pentru a fi prezentate pe situl
www.europeana.eu
3. DISCO - „Discovering the archaeologist of Europe 2012–2014”, coordonat de York
Archaeological Trust, reunind 23 de parteneri instituționali, între care s-a aflat și
MNIR.
Scopul principal al proiectului l-a constituit o analiza în detaliu (pe baza unor criterii
specifice de referință) gradului de angajare în domeniul arheologiei și identificarea barierelor
existente în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă specializate în acest domeniu la nivel
european.
4. SHARING HISTORY.
Din 2012, MNIR a devenit membru al programului Sharing History derulat sub
egida UNESCO şi a Ligii Arabe, care reuneşte parteneri din Marea Britanie, Franţa,
Germania, Suedia, Spania, Portugalia, Italia, Austria, Cehia, Ungaria, Polonia, Serbia,
Croaţia, Grecia, Turcia, Rusia, Maroc, Algeria, Tunisia, Egipt, Iordania, Arabia Saudită şi
Emiratele Arabe Unite, care urmează să realizeze o mare expoziţie Europe and the Arab
World – 1815 – 2015, care va fi deschisă în 2015. Reprezentanţii MNIR au organizat
reuniunea de lucru de la Bucureşti, în 28 mai – 1 iunie 2014.
Proiecte de cercetare ştiinţifică
Se cuvine remarcată componenta de cercetare teoretică (fundamentală) desfăşurată de
specialişti ai MNIR în cadrul proiectelor naţionale şi internaţională, cu finanţare,
preponderent, extrabugetară.
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1.COLLAGE (PNII 224/2012) – Sistem inteligent pentru analiza și diagnoza obiectelor de
patrimoniu pe bază de colagen
Proiectul își propune elaborarea unui sistem automat de măsurare „imageMHT” pentru
detectarea activității de contracție a fibrelor de colagen (imageMHT) constituit prin
integrarea unei noi micro-placute cu incalzire programata si a unui software original pentru
procesarea imaginilor.
2.Paleodemografie şi comportamente funerare în neoliticul şi eneoliticul din România în
context european
Proiectul îşi propune continuarea temei de doctorat, referitoare la riturile si ritualurile
funerare din perioada neo-eneolitică, vizând aspectele legate de paleodemografia şi etologia
populaţiilor preistorice.
3.Ecouri ale trecutului reflectate in prezent... O incercare de reconstituire a societatii
neolitice prin intermediul arheologiei experimentale (ARCHAEODROM)
Obiectivul principal al proiectului în discuție îl constituie reconstituirea societății neolitice
prin intermediul arheologiei experimentale, pe baza datelor istorico-arheologice disponibile și
a altor studii pluri-, inter- și transdisciplinare, prin realizarea unor modelele experimentale si
demonstrative.
4.Reconstituirea identităţilor: fapte, locuri, oameni, animale şi obiecte din trecutul invizibil
Scopurile proiectului sunt de a identifica unele aspecte socio-biologice ale comunităţilor
eneolitice, grupate în cinci nivele de analiză: identitatea locurilor (unde au trăit ei), macroidentitatea comunităţilor (cum au trăit ei). identitatea biologică (cine sunt ei), dimensiunea
materială a identităţii – artefactele (ce au construit, folosit şi produs ei) şi identităţi reflectate
de alte elemente (cum preferau ei să adune, să culeagă şi să mănânce anumite lucruri, de ce şi
cum).
5.Modele de co-evoluţie între om şi mediu în zona umedă a Bălţii Ialomiţei
Acest proiect îşi propune să definească specificul comunităţilor umane în strânsă legătură cu
mediul natural.
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6.Tehnologie interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz:
Tronsonul premontan al Limes Transalutanus
Proiectul de cercetare are drept obiective esenţiale următoarele: definirea unei tehnologii de
diagnostic arheologic moderne, expeditive şi puţin costisitoare, pentru obiective de mari
dimensiuni, de tip liniar (precum o autostradă sau o conductă); cartarea cât mai completă a
Limes Transalutanus (forturi, turnuri, drumuri, etc.) şi evaluarea stării de conservare a
monumentelor, la sud de râul Argeş.
7.Roman versus Barbarian identity - the fenomenology of acculturation. The case of
Roman Dacia the adjacent Barbarian world
Proiectul de cercetare se concentrează pe fenomenologia aculturaţiei a două mari entităţi, care
la prima vedere, par în opoziţie: Imperiul Roman şi barbarii de la graniţele sale.
8.CERES. Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-științifice în arheologie
Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui centru de valorificare culturală și
științifică sub forma unui sistem cibernetic pentru o abordare trans disciplinară, pentru
explorarea și exploatarea inteligentă a resurselor culturale; generarea a numeroase contribuții
(feedback) și promovarea cunoașterii - "produs" replicabil și sustenabil.
9.Programul de cooperare româno-francez de la Hârșova-tell. Partener Ministerul Culturii
din Franța, proiectul este finanţat şi de Ministerul Culturii şi MNIR.
10.Delta du Danube - Société et environnement dans le delta du Danube – Territoire des
Hommes, Territoire de l’Eau. biectivul principal al acestui proiect pluri- și interdisciplinar
este de a studia de o manieră globală și integrată procesele de co-evoluție a societăților
umane cu mediul lor.
11.Platformă pilot de valorizare transdisciplinară prin baze de date relaționate” (PILOT)
(cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022), finanțat de UEFSDCI și coordonat de Institutul
Național de Optoelectronică (INOE). Platforma de valorizare transdisciplinară dezvoltată în
cadrul proiectului PILOT este concepută şi structurată global, cu nivele de vizualizare şi
acces limitat, necesitând o planificare strictă a modului de relaţionare a datelor.
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12.Programul Național de Cercetare Autostrada
Din 2010, MNIR coordonează programul de cercetări arheologice preventive din programul
Autostrada.
13. Proiectul “Prin industrie, pentru țară”
Proiectul a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (Ministerul Culturii),
având ca scop principal cercetarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural.
Proiectul a vizat digitizarea și punerea în circuitul științific a fondului de
fotografii pe sticlă referitoare la " Expoziţia şi Târgul de Mostre a Industriei
Româneşti" din anul 1921.
14. Programul Național „Limes”
Este finanțat din bugetul Ministerului Culturii - este un program multianual (2016-2020) de
cercetare şi de valorificare a rezultatelor cercetării în vederea realizării documentației
necesare pentru clasarea ca monument istoric și înscrierea pe Lista Tentativă a Patrimoniului
Mondial-UNESCO a obiectivelor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera
Imperiului Roman, pe teritoriul României, cf. OMC 2812/27.11.2014.
d) Conferințe publice:
Începând din 2012, au fost reluate conferințele publice organizate de MNIR la
sediul propriu, sau la sediul altor instituții și organizații. Ele au constituit un bun prilej
de lărgire a sferei publicului MNIR și de comunicare a rezultatelor cercetărilor asupra
arheologiei și istoriei României.
2012
1. 13 din 24 … Brăţările regale dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia la
jumătatea drumului spre recuperare (1999-2012), susţinută de Ernest
Oberländer-Târnoveanu la Universitatea din Oradea, la data de 14 mai 2012.
2. Descifrând moştenirea dacică – eveniment cultural la care a fost prezentat în
premieră filmul Decoding Dacia a lui Nicholas Dimăncescu, conferinţa
publică Odiseea brăţărilor regale dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia, de
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către Ernest Oberländer-Târnoveanu şi a fost vernisată o expoziţie cu cele mai
importante piese dacice din colecţiile MNIR (în parteneriat cu Kogainon Films
din Boston – SUA şi National Geographic – România) (24 octombrie 2012).
3. Imago Romaniae – O fereastră a istoriei deschisă spre o ţară şi oamenii ei,
aşa cum au fost acestea o dată… Proiectul la un an de la lansare (20
decembrie 2012).
2013
4. “Ziua Unirii Principatelor Române”, în colaborare cu Centrul Cultural al
MAI, la sediul MNIR (24 ianuarie 2013).
5. “Recuperarea moştenirii dacice - brăţările regale de aur de la
Sarmizegetusa-Regia”, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, în cadrul ciclului
“Cunoaşte lumea şi o vei schimba” – 10 ani National Geographic
România, la sediul Bibliotecii Naţionale a României (9 mai 2013).
6. Radu Florescu şi Capidava, conf. dr. Ioan Carol Opriş, la sediul MNIR (23
octombrie 2013).
7. Radu Florescu şi Şcoala de Artă, conf. dr. Tereza Sinigalia, la sediul MNIR
(30 octombrie 2013).
8. Radu Florescu şi Dobrogea rurală, dr. Paula Popoiu, la sediul MNIR (6
noiembrie 2013).
9. Radu Florescu şi ICOM, dr. Virgil Niţulescu, la sediul MNIR ( 20 noiembrie
2013).
10. The 100 years Romanian cultural project – The copy of Trajan’s Column in
Bucharest, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Victoria and Albert Museum,
Londra, în parteneriat cu ICR (24 noiembrie, 2013).
2014
11. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Tărtăria – Podu Tărtăriei: un
nou sit din prima epocă a fierului pe valea Mureşului mijlociu” (dr. Corina
Borş) (28 februarie 2014).
12. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Dincolo de strălucirea aparentă –
Vechiul aur şi argint al României din perspectiva unor cercetări recente”
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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(dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu şi dr. Bogdan Constantinescu, cercetător
ştiinţific principal în cadrul Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia
Hulubei”) (12 martie 2014).
13. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Tellul de la Borduşani-Popină.
Modele de evoluţie în Balta Ialomiţei” (prezentări ale unor specialişti din ţară
şi din străinătate, reprezentând prestigioase instituţii muzeale, învăţământ şi
institute de cercetare precum: Institutul de Arheologie din Erevan (Armenia),
Institutul de Arheologie din Londra, Centrul de Cercetare şi Restaurare a
Muzeelor din Franţa (Paris), Universitatea din Toulouse, Universitatea
“Valahia” (Târgovişte), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Institutul de
Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, Facultatea de Geologie şi
Geofizică, Universitatea Bucureşti, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Judeţean
Ialomiţa şi Muzeul Naţional de Istorie a României. Coordonatorul conferinţei
publice a fost domnul dr. Nicolae Dragomir Popovici) (27 martie 2014).
14. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Sistemul de fortificare al staţiunii
eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba). Între simbolism şi raţiuni
defensive” (dr. Cătălin Bem) (29 mai 2014).
15. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „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) (17 iunie 2014).
16. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Unde sunt frontierele romane din
România acum ?” (dr. Ovidiu Țentea) (26 iunie 2014).
17. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Exilul Regelui. Din arhivele
securității: DOSARE, AGENȚI, CODURI” (dr. Diana Mandache, istoric și
cercetător științific în cadrul Secției de Istorie Medievală, Modernă și
Contemporană a MNIR) (17 iulie 2014).
18. “Constantin Brâncoveanu, protector al culturii şi martir al credinţei
ortodoxe” (dr. Ginel Lazăr, cercetător în Secția Istorie din cadrul Muzeului
Național de Istorie a României) (15 aprilie 2014).
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2015
19. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Sarmizegetusa și începuturile Daciei
romane” (dr. Ovidiu Țentea) (29 ianuarie 2015).
20. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Nufăru – cetatea de sub sat” dr. Paul
Damian (26 februarie 2015).
21. Ciclul de conferințe publice Historia Viva Carul votiv de la Bujoru. Despre
simboluri „călătoare” în preistorie…(dr. Corina Borș) (2 aprilie 2015).
22. Ciclul de conferințe publice Historia Viva „Arhitectură şi Arheologie
Experimentală I – Date experimentale privind rolul scoicilor în alimentația
comunității eneolitice de la Sultana-Malu Roșu (cultura Gumelniţa)” (dr.
Cătălin Lazăr) (10.06.2015).
e) Conferințe și simpozioane științifice:
În anii 2011-2016, MNIR a fost organizatorul mai multor reuniuni științifice
naționale și internaționale, ca parte a unor proiecte de cercetare pe care le derulează.
2012
1. Simpozionul Internaţional de Arheometrie Arheomet 2012 (realizat în parteneriat
cu Societatea Română de Arheometrie şi Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei”) (22-23 martie 2012), la care au participat specialişti din Timişoara,
Reşiţa, Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgovişte şi Bucureşti, dar și din Polonia,
Ungaria, Germania şi Italia.
2. În 2012 s-au aniversat 40 de ani de la deschiderea pentru public a MNIR. Cu
această ocazie a fost organizat simpozionul Muzeul Naţional de Istorie a României
1972-2012 – Ora O (8 mai 2012), la care au fost invitați și foști angajați ai muzeului,
s-a pregătit o expoziție foto-documentară și o masă rotundă.
3. Primul Seminar şi Workshop Internaţional dedicat tehnologiilor inovative aplicate
obiectelor de patrimoniu din pergament, piele şi materiale textile (în parteneriat cu
Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Pielăriei) (24-26 septembrie 2012).
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4. Simpozionul ştiinţific „Popoarele din Balcani, de la Imperiul Otoman la integrarea
în Uniunea Europeană” (în parteneriat cu Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor
Minorităţilor Etnice din România “Europa 21”) (26 octombrie 2012).
5. Conferinţa „Arhitectură & Arheologie Experimentală” (în parteneriat cu Asociaţia
Română de Arheologie – ARA) (29 noiembrie 2012).
2013
6. Conferinţă ştiinţifică "Radiocarbon dating by accelerator mass spectometry and
some applications to art and archaeology", în colaborare cu Institutul Naţional de
Fizică şi Inginerie Nucleară la sediul MNIR (26 aprilie 2013).
7. Patrimoniul Cultural şi lumea virtuală – Proiectul 3D Icons, la sediul MNIR (20 mai
2013).
8. Conferinţele ştiinţifice din cadrul expoziţiei Comorile Chinei:
a) „Epoca neolitică reflectată în descoperirile arheologice din Shanghai” (The
Neolithic Age in Shanghai Archaeological Discoveries), domnul SONG Jian,
Director,Departamentul Arheologie, Muzeul din Shanghai;
b) „Descoperiri

arheologice

în

Mausoleul

Împăratului

Qin

shi

huang”

(Archaeological Findings in Emperor Qin shi huang’s Mausoleum), domnul
ZHANG Jianlin, Director adjunct, Institutul de Arheologie al provinciei Shaanxi;
c) „Bronzuri şi porţelanuri antice din China” (Ancient Chinese Bronzes and
Porcelains), doamna XU Xiaodong, cercetător, Muzeul Palatului;
d) „Arta budistă în timpul Dinastiei Sui” (Appreciation of Buddism Art in Sui
Dynasty), domnul LI Baihua, cercetător, Departamentul Bronzuri,Muzeul din
Shanghai, la sediul MNIR (17-18 iulie 2013).
9. Arhitectură & Arheologie Experimentală. Ediţia a II-a, la sediul MNIR (26
noiembrie 2013).
2014
10. Conferinţa Internaţională „Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente,
metodologie și studii de caz în domeniul patrimoniului arhitectural și arheologic
european”, organizată în parteneriat cu INP şi finanţată cu fonduri AFCN. La
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conferinţă au participat specialişti din Austria, Germania, Marea Britanie, Norvegia,
Polonia şi România (22-23 octombrie 2014).
2015
11. Conferința „Cartare prin metode fotogrametrice în situl arheologic Sultana-Malu Roșu” - 18 iunie
2015.
12. Conferința „PRO-EUROPEANA. Acțiuni și soluții de digitizare a patrimoniului cultural” – 12
noiembrie 2015. Conferința a fost organizată în cooperare cu Institutul Național al Patrimoniului
Național. Scopul acestei conferințe fost acela de a disemina rezultatele proiectului
cultural Prin industrie, pentru țară, de a promova digitizarea ca metodă de conservare
și valorificare a colecțiilor de imagini, de a informa publicul despre celelalte inițiative
de digitizare ale partenerilor și ale terților, precum și de a aduce în discuție necesitatea
îmbunătățirii prezenței românești în cadrul bibliotecii digitale europene – Europeana.
13. Simpozionul „Arheologia peisajului şi frontierele romane” – 18 noiembrie 2015, organizat în
colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București și societatea Vector.
14. Workshop-ul interdisciplinar „Arhitectură și Arheologie Experimentală: Ilustrarea
scenariului de utilizare și funcționare a unui Archaeodrom” (Sultana-Malu Roșu,
jud. Călărași, 18-26.07.2015).
15. The National History Museum of Romania and the fight against the illegal export of the cultural
heritage of Romania, dr. Ernest Oberlander-Târnoveanu, Muzeul Național al Chinei din Beijing (29
ianuarie 2016).
f) Programe de educație muzeală:
În cadrul MNIR, anterior anului 2011, preocuparea pentru activitățile de educație
muzeală era destul de modestă. La preluarea mandatului de manager erau funcționale doar
trei programe – Micii orfevrieri, Școala micilor cavaleri și Școala medievală, dintre care,
ultimele erau derulate ca un serviciu externalizat. Desigur, ca și în alte cazuri, explicații
obiective ale acestui fapt se puteau găsi, atât în lipsa personalului specializat în acest
domeniu, cât și în condițiile precare de confort pe care le oferea sediul MNIR după începerea
și abandonarea, înainte de finalizare, a operațiunii de refacere a clădirii. Deși aceste
condiționalități au rămas și după 2011, ba chiar s-au accentuat, prin reducerea personalului și
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prin imposibilitatea legală de a mai achiziționa mobilier, inclusiv a măsuțelor și scaunelor
adaptate la înălțimea micilor beneficiari ai acestui gen de servicii cultural-educative, totuși sa încercat dezvoltarea acestui gen de activități, esențiale pentru viitorul pe termen lung al
muzeelor și completarea carențelor procesului educațional instituționalizat din România, care
nu favorizează creativitatea, autonomia de gândire și coeziunea socială.
În anii 2011-2015, managementul MNIR a reuşit să resusciteze activitățile de educație
muzeală, atât prin realocarea unor resurse umane interne către Secția Relații Publice, cât și
prin angrenarea unor colaboratori și voluntari. În același timp, s-a urmărit și diversificarea
publicul cărora se adresau aceste programe, respective pre-școlarilor, școlarilor din ciclul
gimnazial și liceal, precum adulților, inclusiv familiilor. În acest sens au fost inițiate
programele Duminica la muzeu și Vara la muzeu.
Pentru fidelizarea beneficiarilor serviciilor de educație muzeală, MNIR a încheiat
parteneriate educaționale cu mai multe școli gimnaziale, licee și facultăți.
Din păcate, cu toate progresele realizate, segmentul de activitate acoperit de oferta de
programe educative al MNIR rămâne încă departe de așteptări și va trebui să stea în atenția
viitorului manager.
2011
1. Micii orfevrieri.
2. Școala medievală.
3. Școala micilor cavaleri (în fiecare din sâmbetele anului 2011).
4. Vara la muzeu (5.7-30.08.2011).
2012
5. Noaptea de Sânziene la muzeu (24 iunie 2012).
6. Week-End târziu la MNIR (ultima sâmbătă a fiecărei luni, din iunie până în octombrie).
7. Vara la muzeu (1 iulie – 15 august 2012).
8. Istoria pentru copii (15 septembrie – 15 decembrie 2012).
9. Regele Carol I – o pagină de istorie (15 septembrie – 15 decembrie 2012).
2013
10. Atelierele de creaţie din cadrul Nopţii Muzeelor, la sediul MNIR (18 mai 2013).
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11. Programul de educaţie muzeală Indicii aurite şi comori găsite, derulat în cadrul MNIR
de către Asociaţia De dragul artei (21 mai – 31 iulie 2013).
12. Atelierele de creaţie din cadrul expoziţiei Comorile Chinei, la sediul MNIR (22 mai –
31 iulie 2013).
13. Noaptea de Sânziene la muzeu (24 iunie 2013).
14. Week-End târziu la MNIR (ultima sâmbătă a fiecărei luni, din iunie până în octombrie).
15. Vara la muzeu (1 iulie – 15 august 2013).
2014
16. Atelierele de creaţie din cadrul Nopţii Muzeelor, la sediul MNIR (17 mai 2014). –
Broderie din hârtie; Dacii şi romanii; Micii orfevri; Atelierul de heraldică;
17. Ghiduşii muzeelor. Cu ocazia zilei de 1 iunie 2014 s-a derulat proiectul Ghiduşii
muzeelor prin care un grup de copii şi-i asumat pentru o zi rolul de ghid de muzeu.
18. Duminica la muzeu. În 2014 MNIR a lansat proiectul educaţional complex Duminica
la muzeu, destinat atât elevilor, cât şi părinţilor şi bunicilor. El constă dintr-o serie de
prezentări interactive legate de istorie şi patrimoniul cultural susţinute de specialişti
din MNIR sau invitaţi. Proiectul a fost coordonat de doamna prof. Daniela Niculescu.
În cursul acestui an au fost susţinute următoarele prezentări:
1. „George Enescu în evocările contemporanilor”, Raluca Velicu.
2. ”Metode ştiinţifice de analiză a operelor de artă şi arheologice; autentificarea şi
depistarea falsurilor“, dr. Gheorghe Niculescu şi Irina Petroviciu.
3. „Eastwell Park: scurt istoric al reședinței copilăriei Reginei Maria”, dr. Diana
Mandache.
4. Moneda. Istorie și pasiune, Cristiana Tătaru.
5. Arheologia experimentală - instrument de cunoaştere a trecutului îndepărtat, dr.
Cătălin Lazăr.
6. Aspecte din istoria şi evoluţia armamentului, dr. Carol König.
19. Vara la muzeu. În 2014, între 3 iulie şi 31 august, a continuat proiectul de educaţie
muzeală şi cultură generală Vara la muzeu, coordonat de doamna prof. Daniela
Niculescu. Tema principală a fost cea a istoriei, funcţionării şi rolului Uniunii
Europene.
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2015
20. Programul „Atelierele primăverii” - ateliere educative şi de creaţie (04.02-06.03.2015).
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a desfășurat în perioada în perioada 4
februarie – 6 martie 2015, o serie de ateliere educative şi de creaţie sub genericul Atelierele
primăverii, care au avut loc în zilele de miercuri şi vineri. Au fost organizate astfel, două
tipuri de ateliere: “Mărțișorul creponat”, în perioada 4 – 27 februarie și “Mărțișorul micilor
orfevrieri”, în perioada 11 februarie – 6 martie. Cele două ateliere au fost destinate copiilor
cu vârste cuprinse între 6-12 ani, care au creat propriile mărțișoare, din hârtie creponată și
material FIMO, pe care le-au purtat sau le-au oferit ca simbol al primăverii.
g) Noaptea Muzeelor, Școala altfel, Noaptea de Sânziene la muzeu, Week-End
târziu la muzeu și Zilele porților deschise pe șantierele arheologice ale
MNIR:
MNIR este un participant tradițional la cea mai importantă manifestare a muzeelor din
România. Pe lângă vizitarea expozițiilor permanente și temporare, publicului venit în vizită
cu ocazia Nopții Muzeelor îi oferim o selecție bogată de evenimente culturale – ateliere
pentru copii, concerte, reprezentări teatrale.
În mod tradițional, MNIR este unul dintre cele mai vizitate muzee cu acest prilej,
primind într-o noapte între 10 și 20% din numărul de vizitatori anuali! Pregătirea pentru
primirea masivă a publicului, într-un interval de timp limitat de opt-nouă ore (în mod
obișnuit, la noi programul acestui eveniment debutează la orele 17:00 și se încheie la orele
02:00), prilejuiește nu numai elaborarea unor minuțioase planuri, la care participă și
Jandarmeria și personalul ISU, dar și exersarea coordonării tuturor participanților la
organizarea evenimentului – de la muzeografi, la personalul tehnic și administrativ, de la
jandarmi și angajații ISU, la voluntari. Toate acestea fac ca gestionarea organizării Nopții
Muzeelor să semene, tot mai mult, cu o intervenție într-o situație de urgență.
Datorită situației de avarie în care se află sediul MNIR din anii 2002-2006,
gestionarea factorilor de risc care trebuiesc luați în considerație și urmărirea aplicării
măsurilor care se adoptă ridică probleme tot mai complicat de gestionat în fața echipei de
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conducere a instituției. Cred că după tragedia de la Clubul Colectiv, din toamna anului 2015,
se impune reanalizarea modului cum se va desfășura Noaptea Muzeelor, pentru că, în mod
cert, s-a ajuns la o expunere mult prea mare a capacității de primire a spațiilor muzeale, a
celei tehnice a instalațiilor și a posibilității reale a personalului de a controla mase mari de
oameni, înghesuiți cu miile, într-un spațiu proiectat să primească doar câteva sute de
vizitatori pe zi.
Numărul vizitatorilor care au ales MNIR ca loc de petrecere a Nopții Muzeelor în
anii 2011-2015 a evoluat în sensul unei reduceri cantitative dar cu o creștere calitativă a
experienței vizitei, după cum urmează:
2011- 20.000; 2012 - 12.000; 2013 – 12.000; 2014 – 8850; 2015 - 8600.
Reducerea numărului de vizitatori se datorează faptului că situația tehnică a clădirii sa degradat tot mai mult, în ultimii ani, ceea ce ne-a obligat să renunțăm la accesul publicului
pe intrarea principală, dinspre Calea Victoriei și să-l dirijăm prin curtea interioară (dinspre
str. Poștei). De asemenea, în unii ani (de ex. 2013 și 2015) existența unei expoziții foarte
sensibile în holul central a făcut ca, din motive de securitate, acest spațiu să nu fie accesibil
cu ocazia Nopții Muzeelor. Tot din acest motiv, s-au impus și restricții asupra dimensiunii
grupurilor care intrau (reduse la 50 de persoane), deoarece spațiul vizitabil se reducea numai
la zona Lapidarium-ului și expoziției permanente a Tezaurului Istoric (cca 2.000 m2, din care
50% este ocupat de vitrine sau exponate masive, expuse liber). Am oferit, în schimb, un
program cultural mult mai consistent cu fiecare an, în care muzeul să fie actor, și nu doar
decor.
Şcoala altfel. Să ştii mai mult, să fii mai bun, este după Noaptea muzeelor,
evenimentul educațional și social cel mai important din viața muzeelor românești. Timp de o
săptămână instituțiile muzeale sunt vizitate de mii de școlari. MNIR participă la acest
eveniment din 2012, oferind, pe lângă vizite ghidate și programe speciale, derulate în ateliere
specializate. Fapt foarte important, pe lângă elevi ai școlilor din București, cu ocazia Şcolii
altfel, MNIR este vizitat și de grupuri de elevi din provincie.
2012 – 1360 participanți
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2013 – 1946 participanți
2014 – 1700 participanți
2015 – 3000 participanți
Încurajați de afluxul masiv de vizitatori cu ocazia Nopții Muzeelor, în anii 2012 și
2013 am propus publicului două evenimente care să permită vizitarea MNIR seara târziu,
până la miezul nopții - Noaptea de Sânziene la muzeu și Week-End târziu la MNIR. Primul
era organizat în cea mai apropiată noapte de vineri, după solstițiul de vară – cea mai scurtă
noapte a anului, iar cel de al doilea, în ultima sâmbătă a fiecărei luni, din iunie până în
octombrie, în anotimpul cald, când străzile din jurul MNIR erau foarte animate, după lăsarea
întunericului. În ciuda tarifului modic (2 lei pentru adulți și gratuit pentru copii), precum și a
programelor speciale pregătite pentru aceste ocazii, numărul vizitatorilor a fost foarte redus
(nu a depășit un maximum de 200), încasările neacoperind nici măcar cheltuielile
suplimentare pentru iluminatul spațiilor. În plus, datorită personalului redus ca număr,
gestionarea acordării de recuperări pentru lucrul peste program a fost un coșmar. În aceste
condiții, experimentul acordării posibilității de a vizita MNIR noaptea și cu alte prilejuri
decât cu ocazia Nopții Muzeelor a trebuit, deocamdată, să fie oprit.
În anii 2011-2015, în cursul lunii august, se organizează Zilele porților deschise pe
șantierele arheologice ale MNIR, prilej cu care pentru localnici și turiști în trecere se
organizează tururi ghidate ale săpăturilor în curs. Asemenea evenimente s-au organizat, în
mod constant, pe șantierele de la Sultana-Malu Roșu (jud. Călărași) și Mălăiești (jud.
Prahova).
h) Activitatea editorială:
În perioada acoperită de contractul de management supus evaluării, MNIR a editat 52
de volume de publicații de specialitate. Cele mai multe dintre ele, 21 în număr, sunt cataloage
de expoziție. Această proporție ridicată se explică prin faptul că, prin proiectul de
management pe care l-am propus, s-a dorit ca MNIR să se alinieze la practica normală a
marilor muzee, aceea ca toate expozițiile de amploare mare și medie organizate de MNIR să
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fie însoțite de un catalog, cât mai cuprinzător. Un alt deziderat era acela ca textele să fie
redactate în română și o limbă de circulație internațională.
Un alt obiectiv al programului de management l-a constituit publicarea cataloagelor
de colecții. În acest sens, s-au publicat cataloagele: colecției de ordine și decorații străine, de
armament și accesorii militare geto-dacice și al sculpturilor și inscripțiilor greco-romane
păstrate la MNIR.
Pe o poziție care îmbină funcția de catalog de expoziție, cu cel de catalog de colecție
sunt volumele care fac parte din proiectele Imago Romaniae și Capodopere 2019, care
reunesc piese prezentate pe site-uri respective și în ciclul de expoziții Exponatul lunii.
MNIR și-a propus să editeze, pe măsura resurselor disponibile, și volume de autor
realizate de membrii instituției, în cadrul activității de cercetare științifică.
Tot o formă de publicare sistematică a colecțiilor o constituie site-urile noastre Imago
Romaniae (cu peste 8000 de imagini de cărți poștale de epocă, fotografii istorice, gravuri,
litografii, hărți și planuri), Marele Război (cu peste 1300 de documente prezentate), Muzeul
Virtual, Comunismul în România, Oameni, locuri și comori, Galeria de portrete, 3D – Icons.
Pe lângă editarea cataloagelor de expoziție și colecție, MNIR a continuat publicarea
volumelor periodicelor sale deja consacrate: Muzeul Național, Cercetări Arheologice și
Cercetări Numismatice, care reunesc studii și articole științifice de un înalt standard, destul
de frecvent redactate în limbi de circulație internațională.
Publicațiile editate de MNIR în perioada 2011-2016 se remarcă nu numai prin
calitatea și accesibilitatea informațiilor, dar și prin aspectul graficii și execuției tipografice,
putând să concureze, sub acest aspect, cu multe dintre producțiile muzeelor importante din
Europa. În plus, în politica editorială am urmărit să le facem accesibile publicului larg printrun preț cât mai rezonabil, dar și prin posibilitatea de a fi cumpărate nu numai de la standul
MNIR sau ale muzeelor partenere, dar și de platforma Magazinului virtual al instituției.
MNIR este implicat în operațiuni de schimburi de publicații cu muzee, institute de
cercetare și universități din țară și străinătate.
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Dau în continuare lista publicațiile pe hârtie editate de MNIR în perioada 2011-2016:
2011
1. Catalogul expoziţiei Stindardul liturgic al lui Ștefan cel Mare, Chișinău, 2011, ed. E.
Oberländer-Târnoveanu, P. Guran și C. Ilie.
2. Catalogul expoziției Muzeele din România între clasic şi modern. Proiecte muzeale
(1990-2010)
3. Onoarea Națiunilor. Ordine și decorații din patrimoniul Muzeului Național de Istorie
a României, Volumul I, Katiușa Pârvan, Cătălina Opaschi, Tudor Martin (catalog de
colecție)
4. Anuarul Muzeul Național, Volumul XXIII.
5. Cercetări Arheologice, Volumele XVIII-XIX
6. Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I–III p. Chr.), Adela
Bâltâc
2012
7. Catalogul expoziţiei „Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere”.
8. Catalogul expoziţiei „Genio Helvetico. Ceasuri istorice şi cutii muzicale din colecţii
muzeale româneşti”, „90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia”.
9. Catalogul expoziţiei „Copilăria de altă dată, la ţară”.
10. Catalogul expoziţiei „Bing – Magia jucăriilor”.
11. „Staţiuni balneo-climaterice româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX”(primul volum al seriei Imago Romaniae).
12. Capodopere din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României (primul volum din
seria celor editate în cadrul programelor „Exponatul lunii” şi „2019 capodopere din
patrimoniul României”).
13. The Catalogue of the Neolithic and Eneolithic Funerary Findings from Romania.
Cătălin Lazăr (ed.)
14. Anuarul „Muzeul Naţional”, volumul XXIV.
2013
15. Catalogul expoziţiei Comorile Chinei, volum trilingv (română, chineză, engleză).
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16. Catalogul expoziției Imaginând Balcanii.
17. Catalogul expoziţiei Aurul şi argintul antic al României.
18. Catalogul expoziției 1913. Al Doilea Război balcanic și Pacea de la București.
19. Oraşe din Transilvania (volum bilingv – română şi engleză din seria Imago
Romaniae).
20. Capodopere din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României 2013 (volum
bilingv – română şi engleză).
21. Maria, Regina … (volum bilingv – română şi engleză).
22. Anuarul „Muzeul Naţional”, volumul XXV.
23. Cercetări Arheologice, volumul XIX
2014
24. Catalogul expoziţiei Haina îl face pe om. Şase secole de istorie vestimentară. (volum
bilingv – în limbile română şi engleză).
25. Catalogul expoziţiei Genio Gallico. (volum bilingv – în limbile română şi franceză).
26. Catalogul expoziţiei Marele Război Neutralitatea 1914-1916.
27. Catalogul expoziţiei Arme din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României.
28. Oraşele Moldovei (volum bilingv – în limbile română şi engleză din seria Imago
Romaniae).
29. Capodopere din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României 2014 (volum
bilingv – română şi engleză).
30. Bucureşti 555, autori Cornel Ilie, Oana Ilie şi Alexandra Mărăşoiu.
31. Regimul comunist și muzeele de istorie din România, Cornel Constantin Ilie
32. Arme şi echipamente militare geto-dacice din patrimoniul Muzeului Naţional de
Istorie a României (seria Patrimonium), autori Cătălin Borangic şi Alexandru
Bădescu.
33. Din viaţa regelui Carol I, autor Alexandru Tzigara-Samurcaş, ediţie anastatică, cu o
prefaţă semnată de Prof. dr. Adrian Cioroianu.
34. Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, autor dr. Adrian
Bălăşescu
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35. Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și monumente
arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context european, autor dr.
Corina Borș.
36. Instituţii ecleziastice şi sentiment religios în Ţara Românească şi Moldova (secolul al
XVI-lea), autor dr. Irina Ene.
37. Anuarul „Muzeul Naţional”, volumul XXVI.
38. Cercetări Numismatice, volumul XVI.
39. Cercetări Arheologice, volumul XX
2015
40. Catalogul expoziţiei „P.C. O istorie fascinantă”.
41. Catalogul expoziţiei „Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut:
Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6 000 de ani”.
42. Catalogul expoziţiei „Povestea lăzilor săsești transilvănene”.
43. Catalogul expoziției „Moda franceză în miniatură. Păpuși din colecția Muzeului
Județean de Istorie și Arheologie Prahova” (text bilingv română și franceză).
44. Catalogul expoziției „Aurul și argintul antic al României” (reeditare).
45. Oraşele Țării Românești (text bilingv – în limbile română şi engleză din seria Imago
Romaniae).
46. Capodopere din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României 2015 (text bilingv
– română şi engleză din seria Capodopere 2019).
47. Catalogul colecției Lapidarium, vol. I, Piese greco-romane (din seria Patrimonium),
autori Adela Bâltâc, Christina Știrbulescu, Andreea Ștefan şi Virgil Apostol.
48. Sistemul de fortificare al stațiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba,
România). Între simbolism și rațiuni defensive, București, 2015, autor Cătălin Bem.
49. Anuarul „Muzeul Naţional”, volumul XXVII.
50. Cercetări Numismatice, volumul XVII.
51. Cercetări Arheologice, volumul XXI.
2016
52. Catalogul expoziției The Treasures of Romania, în limba chineză cu un sinopsis în l.
engleză, Beijing, National Museum of China
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Pe lângă aceste publicații, în perioada 2011-2015 MNIR a editat mai multe seturi de
cărți poștale cu reproduceri ale unor piese importante din patrimoniul său, pliante, afișe și alte
materiale necesare popularizării expozițiilor și colecțiilor.
B. 1 adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional
şi la strategia culturală a autorităţii:
Condiționalitățile impuse de gradul inadecvat al funcționalității celei mai mari părți a
clădirii în care se află sediul MNIR, respectiv, faptului că aceasta nu mai corespunde
necesităților unui muzeu, ne-au impus un management adecvat misiunii și strategiei de
realizare a obiectivelor asumate prin Contractul de management.
Dacă ținem seama de numărul mare, calitatea și diversitatea tematicilor
expozițiilor realizate la sediul propriu și la cel al instituțiilor partenere, dacă ținem
seama de numărul mare și originalitatea proiectelor expoziționale virtuale pornite și
dezvoltate, în mod constant, între 2011-2016, dacă ținem seama de numărul
beneficiarilor programelor și proiectelor muzeografice materializate, atunci putem
spune că am adecvat, în mare măsură, activitatea managerială la realitățile funcționale
ale instituției, misiunii ei și resurselor disponibile.
În perioada analizată MNIR a vernisat 105 de expoziții cu obiecte bi și
tridimensionale la sediul său (15 în 2011; 13 în 2012; 15 în 2013; 12 în 2014; 8 în 2015; 3 în
2016, până la momentul redactării raportului), ceea ce reprezintă o medie de 1,90
vernisaje/lună. Aceste cifre scot în evidență intensitatea angajării profesionale a acelor
membri ai MNIR care au participat la realizarea expozițiilor, dintre care unele pot fi definite
ca fiind posibile de organizat, doar odată la câteva decenii. În această categorie aș menționa:
Comorile României, Comorile Chinei, Aurul și argintul antic al României, Haina îl face pe
om. Expoziția Comorile Chinei a obținut premiul Comitetului Național Român ICOM în
anul 2014.
Expozițiile deschise de MNIR la sediul său, în perioada 2011-2015, au fost văzute de
347.856 vizitatori, dintre care 206.585 vizitatori cu plată. Indicele de ocupare a spațiilor
expoziționale care mai sunt, încă, disponibile în sediul MNIR a fost de 100%.
Dincolo de caracterul foarte intensiv al programului expozițional desfășurat la sediul
MNIR, pus în operă prin Contractul de management, o altă direcție majoră a acestui mandat a
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fost organizarea de evenimente expoziționale la sediul unor instituții partenere din țară și
străinătate. În acest sens, în perioada 2011-2016 au fost vernisate 63 de expoziții organizate
de MNIR la muzee din țară sau străinătate, sau la sediul unor instituții care nu fac parte din
sistemul muzeal, din București sau străinătate. Aceasta înseamnă o medie de 1,16
vernisaje/lună. Ca și în cazul unor mari expoziții vernisate la București, o serie de expoziții
deschise în țară sau străinătate, cum ar fi: L’ori antichi della Romania. Prima e dopo Traiano,
The Lost World of Old Europe, Stindardul liturgic al lui Ștefan cel Mare, Aurul și argintul
antic al României sau Comorile României vor constitui adevărate repere în activitatea
muzeografiei românești pe plan intern și internațional. Aceste expoziții au fost vizitate, până
la redactarea acestui raport, de peste 223.732 persoane. Prin reflectarea lor în presa națională
și locală, precum și în cea străină, impactul acestor manifestări organizate de MNIR în afara
sediului său este cu mult mai mare decât ar rezulta din contabilizarea strictă a cifrelor,
contribuind, decisiv, la afirmarea noului brand al MNIR ca o instituție de importanță și
relevanță națională, ca un promotor activ al cooperării culturale internaționale și a unei
imagini pozitive a României și zestrei ei istorice.
Per ansamblu, în anii 2011-2015, manifestările expoziționale organizate de MNIR la
sediul său sau la cel al instituțiilor partenere din țară și străinătate se ridică la 571.588
persoane.
Prezența dinamică a MNIR în mediul virtual, în perioada 2012-2016, constituie cel de
al treilea pilon prin care mandatul managerial pe care mi l-am asumat a încercat să se
adecveze tot mai bine la obiectivul lărgirii accesului publicului la activitățile și patrimoniul
instituției și, pe această cale, la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia culturală a
autorităţii. Cele opt mari proiecte de valorificare digitală a patrimoniului MNIR, lansate în
anii 2012-2015, oferă navigatorilor în mediul virtual un acces nu numai la bogăția și
diversitatea colecțiilor instituției, dar și a la expozițiile realizate, dar care s-au închis deja,
indiferent de locul unde domiciliază.
Cu un număr de vizitatori unici de 207.982, în doar trei ani de la inițierea lor,
sprijinite corespunzător cu resurse umane și financiare constituie fereastra prin care
activitatea MNIR și patrimoniul său vor rămâne vizibile publicului virtual de pretutindeni și
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în etapa în care instituția va fi închisă pentru marile lucrări de consolidare, restaurare și
reamenajare a noului MNIR.
Incluzând în cifrele statistice ai beneficiarilor MNIR, din perioada 2011-2016 și
vizitatorii din mediul virtual, cifra tuturor celor care au avut acces la serviciile culturale
ale instituției se ridică la 779.570 persoane.
Dacă ținem cont că accesul neîngrădit la cultură este un drept constituțional și că toate
programele partidelor politice și a Guvernelor românești post-1989 au afirmat acest lucru,
dacă luăm în considerație faptul că toate programele miniștrilor culturii au pus accentul pe
extinderea cooperării culturale a României, atunci putem considera că activitatea managerială
la acest capitol a fost întrutotul adecvată “la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia
culturală a autorităţii”.
B. 2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;
Cele mai multe date privind această întrebare sunt deja incluse în prezentarea de la
paragraful B. 1. Cei care cunosc activitatea MNIR în perioada de după 1989, sau după 2000,
au putut constata o schimbare radicală a paradigmei în care au fost reașezate obiectivele
strategice ale instituției, după preluarea mandatului managerial în 2011 (chiar dacă, cele mai
multe dintre noile elemente erau deja vizibile din iulie 2010, când am fost numit manager
interimar). A fost vorba de o întoarcere cu fața spre public, ca finanțator și beneficiar și, în
ultimă instanță, ca unica sursă legitimă de judecător a sensului existenței și menirii
instituțiilor muzeale vii.
Activitățile legate de public, de la ofertă de evenimente culturale, la modalitatea de
prezentare a lor, ambientul spațiilor în care se desfășurau activitățile, comunicarea dintre
MNIR, media și beneficiari, dar și maniera în care trebuiau să fie primiți și tratați vizitatorii
au constituit una dintre schimbările solicitate/explicate/impuse colaboratorilor care veneau în
contact, direct sau indirect cu publicul. Noțiunea de „public al nostru” a fost extinsă de la
vizitatorii care intrau în muzeu, la cei care intrau în expozițiile organizate în sediile altor
instituții, la cei care accesau site-urile MNIR, inclusiv la cei care ne adresau solicitări sau ne
făceau observații sau sugestii. În noțiunea de beneficiari ai activităților culturale, științifice
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sau de coeziune socială întreprinse de MNIR au fost incluși și specialiștii din celelalte muzee,
institute de cercetări, membrii ai unor ONG-uri.
Prin obiectivele programului de management pe care l-am aplicat între 2011 și 2016,
am urmărit recăpătarea de către MNIR și fidelizarea unui segment cât mai mare din publicul
care frecventează muzeele românești, de transformare a instituției într-un catalizator al
energiilor colegilor de breaslă în vederea demarării unui proces de înnoire a muzeelor care să
ofere o nouă viziune pentru public și o protecție mai eficientă a patrimoniului.
B. 3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
Rezultatul politicii intense de comunicare în spațiul public românesc, în ceea privește
situația reală a MNIR, poate fi considerată ca fiind una de succes. Media și prin ea, opinia
publică au fost informate despre realitățile grave privind starea clădirii în care funcționează
MNIR, după ce acestea fuseseră ținute departe de public timp de mai mulți ani. De asemenea,
au ajuns în spațiul public și date despre amploarea problemelor care decurg din starea critică
a clădirii pentru desfășurarea activităților legate de conservarea și securitatea patrimoniului,
ca și pentru activitatea cu publicul și de riscurile care decurg din acestea. Pe diferite canale,
informațiile despre situația în care se află MNIR au ajuns și pe masa factorilor politici,
probabil, până la cel mai înalt nivel.
Chiar dacă intervenția factorilor politici și administrativi nu a fost una imediată, la
sfârșitul anului 2014, Parlamentul a adoptat primele măsuri pentru deblocarea situației
alocând fonduri pentru reluarea procesului de refacere a MNIR. În ianuarie 2015,
Președintele Klaus Werner Johannis a vizitat muzeul, transmițând un semnal public de
susținere a demersurilor pentru reluarea lucrărilor de refacere a MNIR, ca unul dintre
obiectivele majore prin care România va celebra Centenarul desăvârșirii unității naționale.
După schimbarea de Guvern din toamna trecută, noul executiv a aprobat alocarea fondurilor
pentru organizarea unui concurs internațional de soluții de arhitectură și la 1 februarie a.c.
acest fapt a fost anunțat public, declanșându-se procedurile pentru derularea lui până la 1
iulie. De asemenea, există un calendar al derulării lucrărilor care vor duce la redeschiderea
noului MNIR în 2021.
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Cu acestea, obiectivul prioritar din proiectul managerial – reluarea procesului
de refacere a MNIR a fost atins (chiar dacă avem de a face cu o întârziere de peste un an,
care nu ne este imputabilă).
Un alt obiectiv major, acela de refacere a imaginii publice a instituției, de creare a
unui nou brand MNIR, ca o instituție dinamică, deschisă spre public, inovatoare a fost, în
mare măsură, realizat și el. Politica ambițioasă de impunere a MNIR pe piața de oferte
expoziționale a dat roade nu numai la nivelul Capitalei, de unde provenea, în mod tradițional,
contingentul cel mai important al vizitatorilor săi, dar și în provincie, unde instituția a
prezentat expoziții de mare amploare, cu piese excepționale din patrimoniul național al
României, fapt fără precedent în analele muzeografiei românești.
În ciuda condițiilor economice dificile din anii 2011-2016 și a existenței unor
reticențe care veneau din trecut, în timpul acestui mandat managerial MNIR a reușit
conceperea și punerea în practică a unui număr de mari evenimente expoziționale, puse în
practică printr-o largă cooperare cu muzeele din România, din toate regiunile istorice și cu
importante muzee străine din Italia, Grecia, Republica Moldova și China. Prin succesul
acestor proiecte, MNIR a devenit un factor de coagulare a eforturilor și resurselor muzeelor
din România pentru realizarea unor demersuri culturale de amploare, care se pot constitui în
adevărate cărți de vizită ale muzeografiei noastre contemporane.
O parte importantă a politicii de deschidere a MNIR spre societate, pe care a propus-o
programul de management pentru perioada 2011-2016, l-a reprezentat lansarea și dezvoltarea
unor mari proiecte de expoziții virtuale. Creșterea explozivă a numărului de vizitatori unici de
la 700 (la 31.12.2012) la 207.982 (în martie 2016), în numai circa trei ani de funcționare, este
un indiciu al uriașei disponibilități pentru cunoașterea patrimoniului MNIR pe Internet.
În ciuda situației economice complicate din anii 2011-2016, MNIR a avut o politică
editorială activă, axată mai ales pe publicarea de cataloage de expoziție și de colecție, ca și a
periodicelor sale tradiționale. Conținutul științific, calitatea grafică și faptul că multe au texte
bilingve contribuie la consolidarea imaginii reînnoite a MNIR în comunitatea muzeală
românească și străină și în rândul publicului.
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Cea de a doua componentă majoră a programului managerial din mandatul 2011-2016
privește îmbunătățirea condițiilor de păstrare și securitate a patrimoniului MNIR, ca și a
evidenței acestuia, având în vedere situația total necorespunzătoare pe care am găsit-o în
2010, când am fost numit manager interimar. În acest scop au fost amenajate și mobilate cca
2500 mp de depozite în toate spațiile disponibile din clădire care oferă condiții minimale de
conservare a patrimoniului. De asemenea, a fost declanșat procesul de ambalare a
patrimoniului în vederea relocării sale în spații conforme și sigure, pe perioada când sediul
MNIR va intra în lucrări de consolidare, restaurare și refuncționalizare muzeală.
Pe lângă organizarea depozitelor, au fost puse în aplicare măsuri pentru reluarea sau
extinderea activității laboratoarelor de restaurare, de dotare cu aparatură și ustensile și de
angajare de personal, în vederea specializării.
Nu mai puțin consumatoare de timp și resurse au fost activitățile de aducere la
conformitate a instalațiilor de forță, de refacere, parțială, a sistemului de supraveghere video,
de climatizare, precum și de igienizare a spațiilor interioare ale MNIR, precum și a curții sale,
care se transformaseră în adevărate depozite de gunoaie sau de surse de accidente grave
pentru personal sau trecătorii de pe străzile adiacente sediului MNIR.
Toate aceste acțiuni au fost parte a programul managerial menit să aducă MNIR într-o
stare de funcționare mai aproape de normele specifice activităților muzeale și să-l pregătească
pentru momentul în care vor trebui declanșate operațiunile de pregătire a relocării colecțiilor
și să aducă sediul instituției într-o stare care să-i permită redeschiderea șantierului pentru
transformarea clădirii vechi de peste 125 de ani într-un spațiu muzeal modern.

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz:
1. măsuri de organizare internă:
Prin OMCPN nr. 2083/02.03.2010 au fost aprobate organigrama și statul de funcții al
MNIR, instituția funcționând atunci cu un număr total de 147 posturi, dintre care 9 posturi de
conducere și 138 posturi de execuție. Aceeași structură organizatorică a fost menținută până
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în luna decembrie 2013. Ea menținea în vigoare vechea organigramă și prevedea organizarea
MNIR în următoarele secții, servicii și compartimente: 1. Secția de Arheologie. 2. Secția de
Arheologie Preventivă. 3. Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare „Alexandra
Bolomey”. 4. Secția de Istorie. 5. Cabinetul Numismatic și Tezaurul Istoric. 6. Centrul
Naţional de Cercetare şi Documentare în Domeniul Muzeologiei „Radu Florescu. 7. Secția
Patrimoniu, Conservare şi Supraveghere. 8. Secția Educaţie, Relaţii Publice, Marketing şi
Organizare Expoziţii. 9. Secția Informatică. 10. Secția Restaurare. 11. Institutul Naţional de
Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării. 12. Serviciul Financiar-Contabil. 13.
Serviciul Tehnic. 14. Serviciul Administrativ, precum şi compartimentele: 15. Juridic, 16.
Secretariat, 17. Achiziţii Publice, Resurse Umane și Salarizare, 18. Audit Public Intern, 19.
de Prevenire a Incendiilor și Protecţie a Muncii
După emiterea OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea
funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor
la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013,
structura organizatorică a MNIR a fost modificată.
La sfârșitul anului 2013 MNIR a cunoscut o primă reorganizare, creându-se noi secţii,
servicii şi compartimente, în vederea eficientizării activităţii instituţiei, întăririi secţiilor care
gestionează patrimoniul şi eliminării paralelismelor în atribuţiile acestora. După reorganizare,
prin OMC nr. 2731/12.12.2013 au fost aprobate organigrama și statul de funcții al MNIR,
cuprinzând 147 posturi, dintre care 9 posturi de conducere și 138 posturi de execuție. Noua
structură organizatorică cuprindea: 1. Secția de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică,
Medievală și Preventivă (creată prin reunirea fostelor secţii de Arheologie şi Arheologie
Preventivă), 2. Secţia de Istorie Medievală, Modernă şi Contemporană, 3. Secţia Cabinetul
Numismatic şi Tezaurul Istoric, 4. Secția Relaţii Publice (care include şi fosta Secţie de Studii
Muzeale Radu Florescu), 5. Secția patrimoniu, 6. Investigaţii Fizico-Chimice și Biologice
Restaurare (care include şi fosta secţie de Cercetări Pluridisciplinare Alexandra Bolomey), 7.
Serviciul Financiar-Contabil și Casierie şi Serviciul Tehnico-Administrativ (în care au fost
comasate fostele servicii Tehnic şi Administrativ), precum şi compartimentele: 8. Juridic, 9.
Secretariat, 10. Achiziţii Publice, 11. Resurse Umane și Salarizare, 12. Audit Public Intern,
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13. de Prevenire a Incendiilor și Protecţie a Muncii. 14. Informatică (transformat din secție în
compartiment).
O nouă reorganizare a MNIR a intervenit la sfârșitul anului 2014, în urma includerii
fostului Muzeu Național Filatelic ca o secție a MNIR. Cu această ocazie, Regulamentul de
organizare și funcționare și statul de funcții al MNIR au fost modificate, fiind aprobate prin
OMC nr. 2614/12.09.2014. În consecință, din 2014, instituția a funcționat cu un număr de
155 posturi, dintre care 14 posturi de conducere și 141 posturi de execuție.
În acest moment, MNIR funcționează cu un număr de 155 posturi și o structură
organizatorică coordonată de 1 manager, 2 directori adjuncți, 1 contabil șef, 8 șefi de secție, 1
șef de serviciu, 1 șef de birou. Potrivit structurii organizatorice în vigoare, în structura MNIR
mai activează și 7 compartimente funcționale.
De asemenea, în acord cu modificarea majoră obiectivelor prioritare ale MNIR în
perioada 2016-2021, ca urmare a reluării procesului de consolidare, restaurare și
refuncționalizare a viitorului MNIR, vom supune aprobării Ministerului Culturii o nouă
organigramă, un nou Regulament de organizare și funcționare și un nou stat de funcții ale
instituției.

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne:
În cursul actualului mandat au fost, de asemenea, aprobate, în cadrul mecanismelor de
control managerial intern proceduri pentru desfășurarea activităților specifice. Sistemul de
control intern al MNIR a fost conceput să permită conducerii să aibă mijloacele adecvate
pentru a coordona funcţionarea instituţiei, atât pe ansamblul ei, cât şi în cazul fiecărei
activităţi sau operaţiuni în parte, pentru realizarea obiectivelor din programul de
management.
În cursul anilor 2011-2015, au fost elaborate și implementate numeroase proceduri
noi, astfel că la sfârșitul anului 2015 la MNIR erau în vigoare 114 proceduri, dintre care 37
proceduri de sistem (PS), 5 coduri (C) și 72 proceduri operaționale (PO).
În aceiași perioadă au fost emise 702 decizii, multe dintre ele referitoare la gestiunea
și evidența patrimoniului.
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3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere:
În conformitate cu dispozițiile legale și ROF MNIR – aprobat prin OMC nr.
2617/12.09.2014, la nivelul instituției sunt organizate și funcționează două organisme
colective menite să sprijine managerul în procesul de luare a deciziilor, și anume:
- Consiliul Administrativ, cu rol deliberativ;
- Consiliul Științific, cu rol consultativ.
În perioada 2011-2015, Consiliul de Administrație s-a întrunit de 62 de ori. În
principal, ședințele Consiliului Administrativ au fost dedicate dezbaterii următoarelor
subiecte:
- proiectele de organigramă și regulamentelor de organizare și funcționare care au fost
propuse, spre aprobare, de către manager, Ministerului Culturii;
- aprobarea proiectelor anuale de buget, precum și a propunerilor, înaintate Ministerului
Culturii, privind rectificarea bugetului MNIR;
- aprobarea listei de achiziții publice;
- organizarea de expoziții și alte evenimente culturale majore și unor probleme legate de
activitatea muzeografică;
- promovări, angajări, prelungiri de contracte, ocuparea temporară a unor funcții de
conducere etc.;
- aplicarea reglementărilor legale nou intrate în vigoare;
- aprobării executării unor lucrări de reparații și amenajări.
În perioada 2011-2016 au fost necesare 128 de delegări de competenţă de către
managerul instituţiei, datorită unor deplasări în ţară sau străinătate sau efectuării concediului
de odihnă.
4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancţionare):
Fluctuația personalului:
-

1 ianuarie 2011 – 147 posturi, din care ocupate – 134.
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-

1 ianuarie 2012 – 147 posturi, din care ocupate – 128.

-

1 ianuarie 2013 – 147 posturi, din care ocupate – 137.

-

1 ianuarie 2014 – 147 posturi, din care ocupate – 135.

-

1 ianuarie 2015 – 155 posturi, din care ocupate – 143.

-

1 ianuarie 2016 – 155 posturi, din care ocupate – 143.

Suplimentarea cu cele opt posturi în 2014 se datorează preluării Muzeului Național
Filatelic, ca secție în schema MNIR.
Încetări ale contractelor de muncă: 36 persoane, după cum urmează:
-

2011 - 10 persoane.

-

2012 - 7 persoane.

-

2013 - 4 persoane.

-

2014 - 4 persoane.

-

2015 - 9 persoane.

-

2016 - 2 persoane.

Concursuri pentru ocuparea posturilor vacante: 33 de posturi vacante scoase la
concurs, dintre care 7 posturi de conducere și 26 de execuție.
-

2013 au fost organizate concursuri pentru ocuparea a nouă posturi de muzeografi
debutanți.

-

2014 s-a organizat un concurs pentru ocuparea unui post de muncitor electrician.

-

2015 am organizat concursuri pentru ocuparea a șapte posturi de conducere și 16
posturi de execuție.

Evaluarea și promovarea personalului:
Evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale pentru activitatea
desfășurată în perioada 22.07.2011- 01.03.2016 s-a făcut în perioada 1 și 30 aprilie din anul
următor perioadei evaluate conform, Regulamentului privind evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului
Culturii, precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori în coordonarea
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acestuia, aprobat prin HG 286/2011. În această perioadă au fost evaluați toți salariații care au
desfășurat activitate cel puțin 6 luni.
În urma analizei rezultatelor evaluării performanțelor profesionale individuale anuale,
în anul 2013 - semestrul II, s-au stabilit un număr de 26 de persoane ]întrunesc condițiile
pentru a fi promovate, dintre care au promovat toate cele 26.
În anul 2014 – semestrul II, s-au stabilit un număr de 25 de persoane erau
promovabile și dintre acestea au promovat toate cele 25.
În toate cazurile, promovarea personalului în grade sau trepte profesionale imediat
superioare s-a făcut prin examen de promovare, conform Regulamentului de organizare și
desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, aprobat prin HG
286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
În perioada de raportare 22.07.2011- 01.03.2016, managerul MNIR nu a aplicat
sancțiuni disciplinare salariaților.
În cursul acestui mandat managerial au 176 de membri ai personalului MNIR au
participat la stagii de perfecționare și cursuri de calificare, după cum urmează:
2011 - 10
2012 – 42
2013 – 62
2014 – 8
2015 – 54

5. măsuri

luate

pentru

gestionarea

patrimoniului

instituţiei,

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor:

Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei:
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Datorită marilor vulnerabilități pe care le prezenta activitatea de gestionare a
patrimoniului la MNIR, una dintre prioritățile mandatului meu a privit restructurarea și
eficientizarea acestei funcții esențiale a oricărei instituții muzeale, aducerea acestei activități
cât mai aproape de standardele europene. Activitatea de îmbunătățire a sistemului de evidenţă
a patrimoniului a MNIR, ca și aceea de îmbogățire a acestuia fac obiectul programelor
Patrimonium, Thesaurus, Argus şi Manuscriptum din programul de management.
În perioada 2011-2016, au fost adoptate numeroase măsuri pentru reglementarea
procesului de evidență al patrimoniului, a regimului circulației interne a bunurilor și a
procedurilor privind împrumutul către terțe instituții, de îmbunătățire a condițiilor de
conservare și a securității depozitelor, de creștere a patrimoniului prin achiziții, donații, de
inventariere sistematică a descoperirilor rezultate din cercetările arheologice proprii, precum
și din recuperarea unor bunuri sustrase din siturile arheologice și exportate ilegal.
În vederea securizării arhivelor secției Patrimoniu, au fost scanate toate registrele de
inventar, procesele verbale de predare/primire, precum și toate celelalte documente legate de
constituirea colecțiilor MNIR și mișcarea bunurilor din 1970 până în prezent. Acestea
însumează un număr de 188.200 de pagini.
De asemenea, au fost scanate toate documentele și manuscrisele medievale din
colecția MNIR, tipărituri vechi, hărți, presa datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea și
primul sfert al secolului al XX-lea, precum și o parte a fondului de fotografii istorice,
reprezentând un total de 104.643 pagini/unități de inventar.
Au fost realizate 45.000 de fotografii documentare ale unor piese arheologice,
numismatice, obiecte medieval și modern, în vederea completării documentelor de evidență.
S-au făcut demersuri pentru securizarea bazei de date a patrimoniului MNIR și s-au
depus copii de siguranță a întregii arhive digitalizată la o instituție specializată în protecția pe
termen lung a acestor fonduri de informații.
Avându-se în vedere faptul că în anii 2002-2006 au fost dezafectate toate depozitele
vechi și că s-a reușit crearea a doar patru noi depozite (nici acelea complet funcționale) și
starea complet inacceptabilă în care se păstra patrimoniul MNIR în momentul preluării
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mandatului de management, încă din 2011 a fost demarată acțiunea de organizare și mobilare
a unor depozite, instalate în foste săli de expoziție și de asigurare a materialelor necesare
ambalării pieselor.
Toate depozitele au fost dotate și cu sisteme de control al accesului și cu senzori antiefracție. În 2012 a fost realizat sistemul electronic de supraveghere în spaţiul holului central
şi al căilor de acces spre expoziţia Tezaurului Istoric. De asemenea, a fost modernizat şi
sistemul de supraveghere video şi cu senzori de mişcare a Tezaurului Istoric şi zonei sale de
securitate externă. Tot pe linia sporirii gradului de securitate al patrimoniului gestionat de
MNIR, în cursul anului 2012 au fost instalate folii anti-efracţie la toate ferestrele de la
parterul şi etajul I al clădirii.
În 2012, depozitele și spațiile de expunere ale MNIR au fost dotate cu un sistem
centralizat de supraveghere a microclimatului şi a fost adus la parametrii funcţionali maximi
sistemul de climatizare al expoziţiei permanente a Tezaurului Istoric, care nu mai era
operaţional de mai bine de 20 de ani.
De asemenea, între anii 2012-2015 a fost relocat întreg patrimoniul aflat în subsolul
clădirii (depozitul de tranzit al Secției de Arheologie, reprezentând mii de metri cubi de
materiale arheologice), unde nu existau condiții pentru o asemenea utilizare a spațiului
(umiditate relative de 100% și colonii de fungi).
Patrimoniul MNIR a crescut în perioada mandatului meu cu 19.220 de piese, dintre
care:
a) 6088 prin achiziții
b) 9159 prin donații
c) 3299 prin inventarierea unor descoperiri arheologice neînregistrate
d) 674 prin recuperarea unor piese sustrase din situri arheologice și exportate ilegal.
În anii 2011-2013, MNIR a achiziționat trei terenuri cu potențial arheologic din prima
epocă a fierului, cea geto-dacică, romană, bizantină și medievală de la Nufăru (jud. Tulcea)
pentru extinderea bazei arheologice din această localitate.
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În aceiași perioadă, au fost restituite unor culte religioase 16 bunuri aflate în custodia
MNIR, încă din 1970, alte două bunuri au fost retrocedate unei persoane fizice, în urma unui
proces de revendicare, iar o alta a fost transferată în patrimoniul Muzeului Național Peleș,
printr-o hotărâre de guvern.
MNIR a înaintat spre clasare, conform prevederilor Legii 182/2000 un număr de 331
de dosare de clasare, reunind 2975 de piese de mare valoare documentară și patrimonială.
Reevaluarea patrimoniului
După preluarea mandatului de manager în iulie 2011, am trecut la declanşarea
operaţiunii de reevaluare a patrimoniului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
recomandările auditărilor Curţii de Conturi. Procesul de reevaluare a patrimoniului MNIR,
așa cum a fost solicitat și de către auditorii de la Curtea de Conturi, cu prilejul auditării din
2014, s-a intensificat în ultimii doi ani. Până la sfârșitul anului 2015 au fost reevaluate piesele
înscrise în primele 37 de registre, însumând cca 55.500 de obiecte.
Amploarea acestei activităţi desfăşurată de MNIR în ultimii ani poate fi înţeleasă dacă
parcurgem creşterea valorii soldurilor valorilor patrimoniului înregistrate anual în
Contabilitatea muzeului:
sold iniţial

creştere prin achiziţii/reevaluări

sold final

2009

2.894.696

147.974

3.042.670

2010

3.042.670

222.145.633

225.188.303

2011

225.188.303

-3.353.634,10

221.834.669

2012

221.834.669

255.904.877

477.739.546

2013

477.739.546

-776.003

476.963.543

2014

476.963.543

511.879.835

1.039.338.421

2015

1.039.338.421

76.520.213

1.115.858.634

Se poate lesne remarca o creştere de peste 367 de ori a valorii iniţiale a patrimoniului
MNIR în ultimii patru ani şi jumătate, în condiţiile în care nu s-a reuşit decât reevaluarea a
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puțin peste 10% din totalul pieselor aflate în colecţie. MNIR este, fără îndoială, instituția
publică cu patrimoniul cel mai valoros, după Banca Națională a României.
Măsuri luate pentru îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor:
Starea de degradare accentuată în care se afla clădirea în care funcționează MNIR
(acoperișul perforat în mii de locuri), precum și a unor instalații vitale (rețeaua electrică și
central termică) au impus luarea de măsuri urgente, încă din cea de a doua parte a anului
2011, când mi-am început mandatul managerial. Rezolvarea lor era o chestiune de maximă
urgență, având în vedere riscurile de incendiu sau explozie pe care le reprezentau. Tot atât de
urgentă era și demontarea unei schele de lemn, lăsată de constructor pe acoperișul muzeului,
vreme de peste cinci ani, la 30 de metri înălțime, amenințând viața trecătorilor de pe Str.
Franceză și a personalului instituției. Având în vedere condițiile în care se păstra patrimoniul
MNIR și problema organizării unor depozite, cât de cât, demne de un muzeu național, era tot
atât de presantă.
Depozitele:
Având în vedere importanța și dimensiunile colecției (cca 750.000 piese), începând cu
2012 până în 2015 cea mai importantă sarcină a managementului MNIR a fost adaptarea unor
spații din incinta muzeului pentru organizarea de depozite și mobilarea lor. Noile depozite
trebuiau constituie în funcție de materialele din care erau alcătuite piesele, pe epoci istorice și
pe noile gestiuni care se constituiau, știut fiind faptul că instituția trebuia să asigure noilor
custozi de colecții condițiile de conservare și securitate care să le garanteze controlul
accesului în spații. Datorită resurselor financiare limitate, dar și a celor umane, esențiale în
relocarea unei mari cantități de artefacte, instalarea mobilierului și asigurarea materialelor
pentru ambalare, în ciuda situației critice, operațiunea s-a întins pe parcursul mai multor ani.
S-au amenajat și mobilat un număr de 22 de depozite, prin refuncționalizarea unor
foste săli de expoziție, inclusiv a celor lăsate de constructor în diverse faze de finisare:
1. Depozit Cartografic – 30 m2
2. Depozit Manuscrise – Tipărituri vechi – 75 m2.
3. Depozitul de Metale Preistorice – (amenajat în fosta sală 74 A).
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 85

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

4. Depozitul de Metale Antice – (amenajat în fosta sală 74 B).
5. Depozitul de Metale Medievale – (amenajat în fosta sală 74 C) (Sălile 74 A-C
totalizează 109,6 m2 ).
6. Depozitul A de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 24, totalizând
159 m2).
7. Depozitul B de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 25, totalizând
153,3 m2).
8. Depozitul C de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 14, totalizând
152 m2).
9. Depozitul D de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 19, totalizând
74 m2).
10. Depozitul E de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 16, totalizând
149 m2).
11. Depozitul F de obiecte din os, corn şi colecţiile osteologice – fosta sală 51 (totalizând
151 m2).
12. Depozitul G pentru piesele arheologice-ceramică geto-dacică, grecească, romană,
bizantină timpurie – (amenajat fosta sală 61, totalizând 57m2).
13. Depozitul H pentru piesele arheologice-ceramică epoca bronzului şi hallsttatiană –
(amenajat în fosta sală 62, totalizând 144m2).
14. Depozitul I pentru piesele arheologice-ceramică medievală – (amenajat fosta sală 63,
totalizând 87m2).
15. Depozitul J pentru piesele arheologice-lapidariu şi tegulariu – (amenajat fosta sală 4,
totalizând 46m2)
16. Depozitul K de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta sală 13A,
totalizând 112 m2).
17. Depozitul L de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta sală 13,
totalizând 176 m2).
18. Depozitul M de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta sală 12,
totalizând 200 m2).
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19. Depozitul N de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta sală 3,
totalizând 189 m2).
20. Depozitul O de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat fosta sală 20,
totalizând 35 m2).
21. Depozitul P de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat fosta sală 21,
totalizând 34 m2).
22. Depozitul special, creat, inițial pentru găzduirea pieselor arheologice care au făcut parte
din expoziţia Comorile Chinei. El a fost realizat ca un depozit nou (fosta sală 72 A, cu o
suprafaţă de 127,6 m2). Conform clauzelor contractului de împrumut, acest spaţiu
trebuia să fie climatizat şi dotat cu un sistem de supraveghere video 24/24 h, precum şi
cu senzori de avertizare anti-efracţie şi anti-incendiu.
În paralel cu acest program de defuncționalizări, au fost luate măsuri de igienizare,
sistematizare și mobilare a unor spații unde erau păstrate piesele provenite din așa-zisul Fond
Special (fondul Nicolae și Elena Ceaușescu) și Fondul Muzeul Partidului Comunist Român,
adăpostite și ele în foste săli de expoziție.
În 2016 ar trebui organizat și mobilat depozitul de Tipărituri moderne cu valoare
istorică, care trebuiesc separate de fondul curent al Bibliotecii MNIR.
Spațiile de expunere:
După trecerea a 40 de ani de la inaugurarea MNIR, lipsite de renovări și marcate de o
întreținere precară, singurele spații de expunere permanentă care mai funcționau după 2002,
Tezaurul Istoric și Lapidarium-ul, ajunseseră într-o stare avansată de degradare, fiind
necesară intervenția de urgență.
În luna martie 2012 a fost reorganizată şi reambientată expoziţia permanentă a
Tezaurului Istoric, cea mai importantă arie expoziţională deschisă permanent publicului care
mai funcţionează în MNIR. Acţiunea a constat în refacerea zugrăvelii şi mochetei, ambele
vechi de 40 de ani, amplasarea unor vitrine noi şi moderne şi a unor exponate noi, refacerea,
parţială, a sistemului de supraveghere şi securitate şi a celui de iluminat, precum şi
prezentarea de texte şi panouri explicative noi. Cu acelaşi prilej a fost reparat şi repus în
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funcţiune, la parametri tehnologici normali, sistemul de climatizare (care nu mai funcţiona de
20 de ani!). Toate acestea au dus la crearea unui ambient corespunzător pentru publicul
vizitator, demn de un mare muzeu european. Expoziţia Tezaurului Istoric a fost redeschisă
publicului la data de 11 aprilie 2012, în prezența ministrului culturii și a unui numeros public.
Tot în 2012 a fost reabilitat și corpul de clădire din curtea interioară a muzeului, care
adăposteşte expoziţia permanentă Columna lui Traian şi a Lapidarium-ului (având o
suprafaţă de 860 m2). A fost refăcută izolația acoperișului, s-au înlocuit rigolele şi coloanele
de evacuare ale apei pluviale şi s-a realizat o instalaţie de degivrare. Datorită acestui fapt, în
cursul iernii 2012/2013 nu au mai avut loc inundaţii periodice ale acestui spaţiu, cum s-a
întâmplat în toţi anii precedenţi.
Cu aceiaşi ocazie, au fost efectuate lucrări pentru reambientarea expoziţiei
permanente a Lapidarium-ului şi Columnei lui Traian, grav afectată de inundaţiile cu apă
pluvială din anii precedenţi. Operaţiunea a continuat şi în 2013, în cadrul pregătirilor pentru
celebrarea a 1900 de ani de la consacrarea Columnei.
Cele mai ample lucrări de reamenajare și refuncționalizare au avut loc în 2013, cu
ocazia pregătirii expoziției Comorile Chinei. Ele au vizat reabilitarea întregului spaţiu
expoziţional din holul central al muzeului, având o suprafaţă de peste 1800m2.. A fost
realizată supraînălţarea podelei, au fost construite vitrine speciale care asigură atât
posibilitatea de expunere modernă a pieselor, în condiţii optime de conservare şi iluminare,
cât şi protecţia şi securitatea exponatelor, prin implementarea unui sistem de climatizare şi de
supraveghere video.
În același an au fost remodelate spaţiile expoziţionale din laturile dinspre str.
Stavropoleos şi Franceză, care au căpătat funcţii specializate pentru a găzdui expoziţii cu
obiecte bi şi tri+dimensionale.
La sfârşitul anului 2013 a fost inclus în spațiul expozițional Peronul muzeului dinspre
Calea Victoriei, de peste 200 m2. Cele două structuri multifuncţionale amplasate aici permit
organizarea unor foto-expoziţii temporare out-door, permanent accesibile publicului.
Amenajarea și dotarea laboratoarelor:
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În timpul lucrărilor de refacere a MNIR din anii 2002-2006 au fost scoase din uz toate
laboratoarele muzeului. Până în vara anului 2011, nu fuseseră refăcute decât Laboratorul de
Restaurare Ceramică și Textile (acesta din urmă, niciodată complet funcțional), precum și cel
de Investigații Fizico-Chimice și Biologice. După preluarea mandatului managerial a fost
demarată acțiunea de refacere a Laboratorului de Restaurare Metale și de completare a dotării
celorlalte laboratoare ale MNIR. În 2011-2012 a fost refăcut și dotat Laboratorul de
Restaurare Metale, reluându-se după o întrerupere de 10 ani a operațiunilor de acest gen.
Având în vedere riscurile posibile, au fost verificate, periodic, buna funcţionarea şi gradul de
conformitate a tuturor instalaţiilor electrice, de gaz şi apă, precum şi a celor de detecţie şi
alarmare în caz de incendiu, asigurându-se întreţinerea şi exploatarea lor conform caietelor de
sarcini şi normativelor şi efectuându-se toate reparaţiile necesare.
Securitatea colecţiilor:
În perioada 2002-2006 a fost demantelat sistemul de protecție contra efracției și
incendiului al MNIR (cu excepția celui al Tezaurului Istoric). Cu toată lipsa de resurse, încă
din 2011 a fost demarată acțiunea de verificare și readucere la parametri funcționali a
sistemului de stingere al incendiilor, activitate care a continuat și în 2012.
În anii 2012-2014 a fost refăcut și sistemul de supraveghere video al căilor de acces și
al unor depozite, precum și securizarea accesului în depozite și instalarea de senzori de
mişcare a spaţiilor din interiorul MNIR.
Acțiunile pregătitoare pentru organizarea concursului internațional de soluții de
arhitectură – Noul MNIR (2013-2015) au impus un mare efort de organizare pentru:
-

realizarea releveului 3D al întregii clădiri în care funcţionează MNIR (vechiul
sediu al Poştei Centrale, construit între anii 1894-1899), a clădirii care adăpostește
expoziţia permanentă a Columnei lui Traian şi Lapidarium-ului, construită în anii
1969-1970, precum şi a curţii interioare şi faţadelor. Releveul oferă, pentru prima
oară, o situaţie exactă a volumelor şi suprafeţelor construite, devenind un
instrument util pentru modelări 3 D a spaţiilor de expoziţie, laboratoare, activităţi
cu publicul, necesare proiectării lucrărilor de reabilitare funcţională a MNIR și
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pentru exerciţii în vederea pregătirii personalului pentru a face faţă consecințelor
unor dezastre naturale sau a altor tipuri de situaţii de urgenţă.
-

realizarea expertizei tehnice a întregului edificiu care adăpostește sediul MNIR,
precum și mai multor studii geotehnice privind structura terenului pe care este
ridicată clădirea.

-

realizarea studiului istoric, care a pus în evidență numeroasele intervenții și
modificări pe care le-a suferit fostul Palat al Poștelor, Telegrafului și Telefoanelor
în cursul ultimilor 115 ani de folosință

-

realizarea tematicii viitoarei expoziții permanente.

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a
altor organisme de control în perioada raportată:
În 2011 și 2012 au avut loc mai multe controale pe linia ISU, cerute chiar de manager
și ale căror recomandări au fost imediat puse în aplicare.
În cursul anului 2014 s-a realizat o misiune de audit economico-financiar din partea
Curţii de Conturi. O parte a recomandărilor auditului Curții de Conturi s-au pus imediat în
aplicare, iar altele, care vizează activități pe termen lung, sunt în curs de punere în aplicare.

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
Evoluția situației economico-financiare a MNIR, în mandatului meu de manager,
demonstrează, prin acuratețea datelor, profesionalismul, angajarea plenară și responsabilitatea
cu care mi-am asumat și exercitat obligațiile.
În condițiile extreme de dificile, generate de gestionarea problemelor unui sediu
nefuncțional, ajuns la capătul resurselor și în continuă și rapidă degradare, a gestiunii unui
patrimoniu lăsat de izbeliște de prea multă vreme, a unei imagini publice a instituției nu
foarte favorabile și a unui personal subdimensionat și, adesea, puțin motivat pentru asumarea
unor sarcini cuantificabile și verificabile, am reușit ca proiectele noastre expoziționale să nu
fie afectate într-un mod foarte vizibil pentru public. Dimpotrivă, prezența MNIR pe piața
expozițională românească și cea străină a crescut exponențial, iar obiectivul esențial al
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programului managerial pentru anii 2011-2016, reluarea lucrărilor pentru refacerea MNIR,
este în curs de materializare.
Parametrii programului minimal al unui manager de muzeu oscilează frecvent și
imprevizibil, în funcție de alocațiile bugetare ale Ministerului Culturii, dar și de alți factori
aleatorii. De exemplu, în 2015, suma alocată programului minimal a fost redusă simțitor, față
de cea similară din 2014, respectiv de la 1.239.000 lei la 708.000 lei (o scădere de 43%),
datorită reducerii bugetului MC, până la prima rectificare bugetară. Aceasta a făcut ca multe
proiecte importante, inclusiv una dintre expozițiile internaționale de primă relevanță,
planificate pentru a fi vernisate în 2015 – De la Ararat la Carpați – Moștenirea istorică a
armenilor din România să nu mai poată fi realizată, în ciuda alocațiilor suplimentare
ulterioare, dar venite mult prea târziu pentru a mai putea fi folosite.
Din fericire, finanțarea marelui proiect expozițional Comorile României a fost
asigurată din altă sursă, ceea ce a permis realizarea lui în timpul planificat, chiar dacă din
motive independente de voința managementului MNIR, vernisajul de la Muzeul Național al
Chinei de la Beijing, agreat cu partea chineză pentru data de 11 decembrie 2015, a trebuit să
fie replanificat pentru 28 ianuarie 2016.
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul
contabil al perioadei raportate:
BVC
VENITURI
TOTALE
Venituri proprii
(inclusiv
sponsorizări)
Subvenţii
CHELTUIELI
TOTALE
Cheltuieli de
personal
Bunuri şi servici
Program minimal
Proiecte cu finanțare
din fonduri externe

Execuţie la
31.12.2011

Execuţie la
31.12.2012

Execuţie la
31.12.2013

Execuţie la
31.12.2014

Execuţie la
31.12.2015

9.324.509,00 12.719.218,00 12.447.442,00 10.793.606,00 14.881.212,00

3.050.454,00
6.274.055,00

4.402.582,00
8.316.636,00

2.635.266,00
9.812.176,00

2.436.081,00 2.511.075,00
8.357.525,00 12.370.137,00

9.324.509,00 12.719.218,00 12.447.442,00 10.793.606,00 14.881.212,00
3.926.041,00
4.901.679,00
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3.681.326,00
7.799.863,00
2.200.000,00

4.108.113,00
6.833.721,00
3.395.000,00

4.154.526,00
6.429.982,00
1.239.400,00

4.662.657,00
9.563.483,00
708.000,00

38.643,00

301.366,00

222.620,00

27.363,00
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nerambursabile
Cheltuieli de capital

496.789,00

1.199.386,00

Gradul de acoperire din venituri
proprii a cheltuielilor
instituției(%)
Ponderea cheltuielilor de
personal din totalul
cheltuielilor(%)
Ponderea cheltuielilor de capital
din bugetul total(%)
Gradul de acoperire a salariilor
din subvenție(%)

1.204.272,00

46.727,00

627.709,00

2011

2012

2013

2014

2015

32,71

34,61

21,17

22,57

16,87

42,10

28,94

33,00

38,49

31,33

5,33

9,43

9,67

0,43

4,22

100

100

100

100

100

2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform
criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:

INDICATORI
DE
PERFORMANT
NR A

1

2

3

CHELTUIELI PE
BENEFICIAR
(SUBVENTIE+
VENITURICHELTUIELI
DE CAPITAL)
/NR.DE
BENEFICIAR
(VIZITATORI)
FONDURI
NERAMBURSA
BILE ATRASE
(LEI)
NUMAR DE
BENEFICIARI
NEPLĂTITORI

PERIOADA
EVALUATA
2011

2012

2013

2014

2015

2016

152,66

253,02

115,89

231,87

140,13

-

0

168000

29915

29190

19946

-

40000

17500

21705

13650

48416

-
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(VIZITATORI)

4

5

6

NUMAR DE
BENEFICIARI
PLATITORI
(VIZITATORI)
VENITURI
PROPRII DIN
ACTIVITATEA
DE BAZA
VENITURI
PROPRII DIN
ALTE
ACTIVITATI

17825

28542

74316

32699

53203

-

3.025.95
3

4.317.016

2.459.068

2.331.404

2.490.405

-

24501

47,337

31381

2200

6670

-

Număr de activităţi educaţionale
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nr.
activități

4

6

7

10

5

2

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nr.

275

400

461

454

617

120

Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie lunară
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nr.

21/1,75

23/1,91

25/2,08

31/2,58

25/2,08

4/1,33

Număr de proiecte/acţiuni culturale
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nr.

5/5

24/68

19/47

7/23

4/4

-
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E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
1. viziune:
Prin proiectul de management pe perioada 2011-2016, ne-am asumat viziunea de a
stopa declinul unei instituții esențiale a culturii românești, pentru a transforma MNIR într-un
adevărat MUZEU NAȚIONAL, deocamdată înnoit, dar în timp UNUL NOU, care să se
adresează tuturor cetățenilor țării.
2. misiune:
Pentru transpunerea în realitate a misiunii MNIR, în calitatea sa de instituție publică
dedicată păstrării și transmiterii mai departe a moștenirii noastre istorice, ca parte a moștenirii
Umanității, pe care să o facem accesibilă și relevantă pentru toate categoriile de public, am
oferit vizitatorilor un număr cât mai variat de expoziții și de alte servicii culturale, recreative
și educaționale, urmărind o calitate înaltă a mesajului transmis și a formei prin care vestigiile
trecutului sunt aduse în fața societății contemporane. Într-o perspectivă a redimensionării
instituționale pe care o preconizăm prin proiectul de management, MNIR își va asuma și o
vocație culturală multivalentă.
3. obiective (generale şi specifice):
Prin obiectivele pe care mi le-am asumat în perioada cât am fost la conducerea MNIR,
prin contractul de management, pe lângă sarcina gestionării, conservării și documentării
patrimoniului, a punerii lui în valoare pentru public, mi-a revenit și obligația asigurării și
chiar îmbunătățirii funcționalității unei infrastructuri ajunsă la capătul capacității de a
răspunde cerințelor necesare desfășurării activității muzeale. De asemenea, mi-a revenit
sarcina optimizării folosirii resurselor financiare și umane foarte limitate ale unei instituții de
asemenea dimensiuni pentru realizarea unor mari expoziții sau evenimente culturale, ca și
pentru rezolvarea unor probleme stringente legate de funcționarea sediului MNIR.
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Prin

utilizarea

programelor

ca

instrumente

manageriale

pentru

bugetarea

previziunilor, am reușit să realizez obiectivul principal al mandatului – pregătirea instituției
pentru reluarea lucrărilor de refuncționalizare a MNIR.
3. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management:
Strategia adoptată a avut în vedere o prioritizare a obiectivelor, în funcție de
gravitatea riscurilor care puteau fi anticipate. A fost o strategie a acțiunilor treptate, gradate,
de la pași mici, la abordări tot mai îndrăznețe. Odată stabilite obiectivele, ele au fost urmărite
cu fermitate de-a lungul întregului mandat, chiar și în condițiile unei rezistențe la schimbare
în interior și a unor condiții instabile în mediul politic și social. Obiectivele noastre s-au pliat
condiționărilor restrictive pe care le punea desfășurarea activității într-un sediu impropriu în
proporție de 60-70% pentru păstrarea patrimoniului și activităților cu publicul. În 2011 am
decis înlăturarea celor mai stringente amenințări care priveau funcționarea clădirii și a
instalațiilor sale și formarea unei echipe dedicate deschiderii MNIR spre public. Treptat, a
fost declanșat procesul de refuncționalizare a sediului MNIR și impunerea pe piața
expozițională din București și din afara capitalei.
O direcție strategică majoră a vizat pătrunderea MNIR și a muzeelor românești
asociate în mari proiecte pe piața expozițională internațională. În același timp, MNIR s-a
deschis și spre lumea virtuală, lansând mai multe proiecte expoziționale și educative adresate
internauților. Am reușit să asigurăm cursivitatea demersurilor noastre culturale și datorită
publicului din București, care a acceptat disconfortul generat de starea de degradare a
sediului, cât și a celui din țară, care a răspuns cu interes ofertei noastre de a aduce patrimoniul
cel mai valoros al țării, mai aproape de el.
4. strategie şi plan de marketing:
Au fost detaliate la punctul B.3. Efortul principal s-a direcționat în promovarea
activităților culturale și educative ale MNIR pe mediile de socializare.
5. programe propuse pentru întreaga perioadă de management:
1. Mozaic – Program pentru realizarea anuală a unui număr de 2 mari expoziţii temporare, la
sediul MNIR sau la sediul unor parteneri din ţară.
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2. Ieşirea din incintă – Program de realizare anuală a unor expoziţii temporare de amploare
mică sau mijlocie în spaţii „neconvenţionale”.
3. Patrimonium – Program de îmbogăţire şi diversificare a colecţiei MNIR, în vederea
deschiderii noii expoziţii de bază.
4. Manuscriptum – Program de digitizare a colecţiei de manuscrise, documente şi tipărituri
vechi şi realizarea unei resurse deschise pentru cercetarea acestora şi crearea de expoziţii
virtuale, inclusiv pentru Biblioteca, Arhiva şi Muzeul Europei (Europeana.eu).
5. Noul nostru muzeu virtual – Realizarea unui muzeu virtual de istorie a României.
6. Thesaurus – Program dedicat clasării tuturor bunurilor susceptibile aflate în patrimoniul
MNIR.
7. Argus – Program dedicat creării unei baze complete de imagini ale pieselor din
patrimoniul MNIR.
8. Locuri, oameni şi comori – Realizarea unui site web şi CD, eventual şi a unei publicaţii
dedicate istoriei „secrete” a tezaurelor aflate în colecţia MNIR.
9. Lăsaţi copiii să vină la mine – Program de educaţie muzeală destinat copiilor şi tinerilor.
10. Cu toţii împreună – Program destinat realizării unor expoziţii temporare şi a unui site web
de prezentare a pieselor din patrimoniul MNIR care privesc istoria minorităţilor din
România şi a celorlalte popoare europene.
6. proiecte din cadrul programelor:
Menţionez aici, doar câteva dintre proiectele de cercetare şi expoziţionale care au fost
iniţiate de instituţie în anii 2011 – 2015:
1. Aurul și argintul antic al României – Realizarea unei mari expoziţii cu piese din aur şi
argint provenite din colecţiile muzeelor din ţară, care urma să fie vernisată, rând pe rând
în principalele muzee românești.
2. Comorile României – Realizarea unei mari expoziții, reunind piese semnificative din
colecțiile muzeelor din țară, pentru a ilustra dezvoltarea civilizațiilor din spațiul
românesc, din Paleolitic, până în secolul al XIX-lea.
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3.

Imago Romaniae – Program dedicat realizării unui site web, unui CD multimedia şi a
unei publicaţii privitoare la imaginile locurilor din spaţiul românesc din secolul al XV-lea
până în 1947.

4. 2019 capodopere ale patrimoniului cultural românesc – Realizarea unei expoziţii
virtuale, a unui CD şi, eventual, a unei publicaţii care să prezinte cele mai importante
piese din patrimoniul cultural românesc, cu prilejul preluării de către România a
preşedinţiei UE.
5. Marele Război – Realizarea unei expoziţii virtuale, a unui CD şi, eventual, a unei
publicaţii care să prezinte cronica participării României la Primul Război Mondial.
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management:
Având în vedere situația spațiilor disponibile pentru activitățile cu publicul, în MNIR
programul managerial pe 2011-2016 nu au fost prevăzute alte activități, decât cele menționate
mai sus.
F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce
pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare:
Conform prevederilor legale, elaborarea unui nou proiect de buget ar trebui să fie sarcina
noului manager.
2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management:
Începând cu luna iulie 2017, până în 2021 MNIR ar trebui să fie închis pentru
lucrările de reabilitare a sediului și refacerea expozițiilor permanente. În aceste condiții,
singurele modalități de a se adresa publicului ar fi expozițiile virtuale care s-ar pregăti, ca
parte a discursului viitoarelor expoziții permanente și, eventuale, expoziții mari organizate în
țară și străinătate. Pentru publicul expozițiilor virtuale se poate previziona un număr de cca
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300.000 vizitatori unici pe an. În condițiile în care s-ar aloca un spațiu permanent de
expunere pe perioada lucrărilor la sediul MNIR și cu un personal sporit, s-ar putea organiza o
expoziție temporară semnificativă pentru patrimoniul MNIR care să suplinească lipsa, pentur
o perioadă a MNIR din peisajul cultural al Capitalei.
2. Analiza programului minimal realizat:
1. A pus capăt declinului MNIR, proces care începuse în anii 1990 și s-a accentuat
după 2000, datorită inadecvării la schimbările produse în societatea românească și
a ignorării publicului.
2. A conștientizat publicul și factorii de decizie de amploarea și gravitatea crizei în
care se află MNIR și a atras atenția asupra riscurilor continuării ignorării găsirii
unei rezolvări a acesteia.
3. A contribuit major la refacerea imaginii publice și în cadrul comunității muzeale
naționale și internaționale a MNIR.
4. A făcut din MNIR un jucător important pe piața expozițională, nu numai la nivelul
Capitalei dar și pe scară națională.
5. MNIR a reușit să devină o instituție capabilă să adune în jurul ei energiile și
oamenii din sistem, în vederea realizării de mari proiecte expoziționale.
6. A

oferit

soluții

de

“avarie”,

dar

oricum,

operaționale,

pentru

criza

managementului patrimoniului produsă atât de eșecul proiectului de refacere a
MNIR derulat între anii 2002-2006, cât și a unei tradiții instituționale mai vechi,
ale cărei rădăcini vin din politicile de evidență, conservare și restaurare
implementate în anii 1970 și perpetuate, apoi, în mod mecanic.
7. Prin efectuarea de reparații și intervenții de urgență, a încetinit ritmul degradării
clădirii în care funcționează MNIR și i-a mai ameliorat funcționalitatea spațiilor
sale.
8. A declanșat o resetare a înțelegerii importanței activităților cu publicul în cadrul
instituției și și-a diversificat dialogul cu acesta, în vederea atragerii și fidelizării
vizitatorilor.
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9. A pus în aplicare o politică creativă și dinamică de câștigare a publicului din
spațiul virtual, cu rezultate notabile, mai ales dacă ținem seama de puținătatea
resurselor umane și financiare de care a dispus MNIR în anii 2011-2016.
10. Și-a îndeplinit obiectivul strategic de a relansa operațiunea de refacere a MNIR și
de a pregătit instituția și personalul pentru sarcinile complicate care le vor sta în
fața lor în perioada relocării patrimoniului, a organizării noilor depozite și
laboratoare și a refuncționalizării noului muzeu, la orizontul anilor 2020.

Întocmit de managerul
Muzeului Național de Istorie a României
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Conține 100 de pagini,
6 (șase) rapoarte de management pe anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
și dosarul de presă pe 2015.
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