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SCURTĂ PREZENTARE A INSTITUŢIEI: 

 

MNIR funcţionează în temeiul Legii nr. 311/2003, a muzeelor şi colecţiilor publice, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, fiind clasat ca un muzeu de importanţă 

naţională. El funcţionează în subordinea Ministerului Culturii 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.  

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare actualmente în vigoare 

(Ordinul nr. 2083 al Ministrului Culturii din 02.03.2010) misiunea instituţiei este astfel 

definită:  

„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 permanent prin achiziţii, donaţii şi cercetări arheologice), dar şi cercetarea-

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

Luând în considerare faptul că MNIR deţine cele mai valoroase bunuri istorico-

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

numai în Europa, dar şi pe plan mondial, misiunea sa se adresează deopotrivă specialiştilor, 

dar şi publicului larg. Astfel, instituţia colecţionează, conservă, cercetează şi expune, în 

scopul cunoaşterii şi educării, mărturii materiale legate, în special, de istoria teritoriului 

României. Activităţi specifice de cercetare-dezvoltare preced în chip firesc expunerea şi 

valorificarea muzeală a patrimoniului păstrat în colecţiile MNIR. Sloganul MNIR este „Un 

viitor pentru trecutul nostru şi al omenirii, în condiţii de securitate, conservare şi vizibilitate 

maxime!”  

MNIR este implicat activ la nivelul comunităţii naţionale, atât prin expoziţiile 

temporare organizate în cooperare cu muzeele sau prin itinerarea propriilor expoziţii în ţară, 

cât şi prin programele şi proiectele de cercetare arheologică sau istorică pe care le derulează 

mai ales în Muntenia, dar şi Dobrogea sau Transilvania, precum şi prin manifestări ştiinţifice 

de anvergură naţională sau internaţională. Menţionăm că website-ul MNIR prezintă 
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patrimoniul şi programele sau proiectele derulate de instituţie la sediu, în cooperare cu 

parteneri dintre cei mai diverşi.  

Referitor la strategia de management pentru MNIR, ne raportăm permanent la mediul 

extern (oportunităţi şi riscuri) şi la public (pentru atragerea unui număr cât mai mare de 

vizitatori reali şi virtuali) şi prezenţa tot mai importantă în cooperarea internațională.  

În 2012 MNIR a aniversat 40 de ani de la deschiderea oficială (8 mai 1972). Din 

păcate, cea mai mare parte a muzeului este închisă de 10 ani. 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de 

către Ministerul Culturii,denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Naţional de Istorie 

a României – Bucureşti, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare 

Ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare.  
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RAPORT DE MANAGEMENT 

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI – BUCUREŞTI 

ANUL 2012 

 

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport 

cu sistemul instituţional existent: 

a.1. colaborarea (prezentare succintă) cu instituţiile/organizaţiile culturale care se 

adresează aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele 

desfăşurate împreună cu acestea: 

 În 2012, MNIR și-a continuat politica de cooperare activă cu un mare număr de 

muzee, institute de cercetare, instituții de cultură din țară și din străinătate, cu organizații non-

guvernamentale, organisme guvernamentale și europene, poziționându-se ca un veritabil 

catalizator de proiecte pentru: 

 protejarea și valorificarea patrimoniului cultural; 

 cercetarea și diseminarea informațiilor despre cultura și istoria României; 

 promovarea metodologiilor și tehnologiilor moderne de lucru în domeniu, al 

metodelor interdisciplinare de cercetare, restaurare, conservare, evidență și publicare; 

 educarea și delectarea publicului; 

 sensibilizarea autorităților și societății față de identitatea și cultura românească și a 

minorităților de pe teritoriul României; 

 sprijinirea asociațiilor și a fundațiilor culturale și profesionale, a învățământului 

umanist și a educației continue; 

 schimburi culturale internaționale.  

Am realizat expoziţii, conferințe, seminarii şi alte evenimente culturale în parteneriat 

cu următoarele instituţii publice, firme private şi ONG-uri din țară și din străinătate:  

Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” – 

Chişinău, Arhivele Naţionale, Muzeul Naţional de Artă al României – Bucureşti, Muzeul 

Naţional Peleş – Sinaia, Muzeul Naţional Cotroceni-Bucureşti, Complexul Muzeal Naţional 
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„Moldova” – Iaşi, Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti – Bucureşti, Complexul 

Naţional Muzeal ASTRA – Sibiu, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul Judeţean de 

Istorie şi Arheologie Prahova, Complexul Muzeal Neamţ, Muzeul Naţional al Unirii – Alba 

Iulia, Muzeul Naţional al Aviaţiei Române – Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, 

Muzeul Literaturii Române – Bucureşti, Muzeul Ţării Crişurilor – Oradea, Complexul 

Muzeal Judeţean Neamţ – Piatra Neamţ, Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, Muzeul 

de Etnografie Braşov, 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 şi Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi, Uniunea 

Arhitecţilor din România şi Ordinul Arhitecţilor din România, Universitatea Naţională de 

Artă – Bucureşti, Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Prahova, Casa 

de Cultură a Ministerului Administraţiei şi Internelor, Primăria Sectorului 1, Primăria 

Sectorului 3, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Vălenii de Munte, Inspectoratul Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, Colegiul Naţional de Artă Dinu Lippati – Bucureşti, Şcoala MEA 

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

Specială nr. 2 – Bucureşti, Şcoala Gimnazială Specială Stolnicul Constantin Cantacuzino – 

Izvoarele, jud. Giurgiu, 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”, Banca Comercială 

Română, Editura „Curtea Veche”, Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor Minorităţilor Etnice 

din România “Europa 21” şi Fundaţia „Because We Care”.  

După cum se poate constata, MNIR a stabilit relații de cooperare cu aproape 

toate muzeele importante din țară, dar și cu muzee și colecții mici, institute culturale și 

de cercetare, a sprijinit asociații și fundații cu preocupări în domeniu și a oferit 

programe educaționale speciale pentru unități școlare și de învățământ.  

Pe lângă aceste entităţi din România, MNIR a realizat în 2012 acţiuni în culturale cu 

următorii parteneri străini:  

Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România, Ambasada Portugaliei în România, 

Ambasada Albaniei în România, Muzeul Copiilor din Viena, FRida & freD – Muzeul 

Copiilor din Graz, Fundaţia „Kogainon Films” – Boston (SUA) şi Biblioteca Naţională a 

Republicii Moldova – Chişinău.  
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Tot în 2012 a fost iniţiat un parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în 

România şi Agenţia Naţională pentru Schimburi de Patrimoniu din China, pentru realizarea în 

prima parte a anului 2013 a expoziţiei „Comorile Chinei”. În noiembrie s-a semnat la 

Bucureşti memorandumul între MNIR şi Agenţia Naţională pentru Schimburi de Patrimoniu 

din China, privitor la organizarea în cursul anului 2014 a unei mari expoziţii arheologice 

româneşti la Beijing.  

MNIR a avut o colaborare foarte bună cu Ministerul Culturii, pe care l-a sprijinit în 

acțiuni de expertiză, recuperare a unor bunuri culturale sustrase ilegal de pe teritoriul 

României, proiecte și propuneri, rapoarte, note, acțiuni de reprezentare etc. Managerul 

general al MNIR este președintele Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din România, 

calitate în care a urmărit aplicarea legislației în domeniu și propuneri de îmbunătățire.  

 

a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant 

etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale (lista programelor/proiectelor şi o 

scurtă descriere a lor): 

Grupul de lucru al Muzeelor Naţionale de Istorie din Europa de Sud-Est 

În 2012, în calitate de membru al Grupului de lucru al Muzeelor Naţionale de 

Istorie din Europa de Sud-Est am participat la reuniunile de la Ljubljana (martie) şi 

Bucureşti (iunie) pentru pregătirea marelui proiect expoziţional internaţional Imagining the 

Balkans, organizat sub egida UNESCO şi ICOM. Grupul de lucru reuneşte specialişti din 

muzeele naţionale de istorie din Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Grecia, 

Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia şi Turcia, precum şi Muzeul Istoric German din 

Berlin şi Muzeul Risorgimento-ului din Torino. Activitatea acestui grup de lucru se va 

finaliza prin organizarea unei mari expoziţii care va fi itinerată în toate statele balcanice. 

Deschiderea ei va avea loc la data de 9 aprilie 2013 la Ljubljana, urmând ca apoi, să fie 

prezentată la Bucureşti, la sfârşitul anului 2013. 

 

Proiecte europene 

O altă direcţie de dezvoltare strategică este reprezentată de participarea specialiştilor 

Muzeului Naţional de Istorie a României în cadrul unor proiecte europene şi anume: 
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1. 3D Digitization of Icons of Europe in Architectural and Archaeological Heritage 

(2012–2015) (acronim 3D-ICONS). Proiectul îşi propune digitizarea unor 

monumente relevante ale moştenirii culturale europene, prin realizarea modelelor 

3D şi punerea acestora pe paginile sitului Europeana.eu. Partea română s-a angajat 

în realizarea modelului 3D al sanctuarelor dacice de la Sarmizegetusa Regia şi a 

catedralei romano-catolice de la Alba Iulia, precum şi a unor piese importante din 

patrimoniul mobil al României – brăţările dacice regale de aur. Specialiştii MNIR 

au participat la reuniunile de la Napoli şi Copenhaga. Mai multe detalii: 

http://3dicons-project.eu/  

2. Sistem automat pentru evaluarea degradării pieilor şi pergamentelor de 

patrimoniu (proiect de tip Eureka). Proiectul reuneşte instituţii de cercetare şi 

muzee din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Italia, Israel, Marea Britanie şi Turcia. 

Specialiştii de la MNIR au participat la reuniunile de lucru de la Izmir şi Bruxelles. 

În cadrul acestui proiect, luna iulie 2012, MNIR a organizat Primul Seminar şi 

Workshop Internaţional dedicat tehnologiilor inovative aplicate obiectelor de 

patrimoniu din pergament, piele şi materiale textile (realizat în parteneriat cu 

Institutul Naţional de Cercetări în Domeniul Pielăriei) (24-26 septembrie 2012). 

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem software 

pentru detecţia automată a temperaturii de contracţie şi a intervalelor de contracţie 

a fibrelor de colagen din piele şi pergament, adaptat metodei microdistructive 

Micro Hot Table (MHT), ca alternativă la metoda clasică, care presupune utilizarea 

unei cantităţi relativ mari de material. Mai multe detalii: 

http://www.miratelecom.ro/ro/eureka-5837-adas.html  

3. Discovering the Archaeologists of Europe 2014 (acronim Disco 2). La proiect 

participă specialişti din Marea Britanie, Ungaria şi România. MNIR a fost 

reprezentat la reuniunea grupului de lucru al proiectului organizat la York 

(noiembrie). Proiectul "Discovering the Archaeologists of Europe 2 / 2012–2014" 

(DISCO 2) este un proiect european care vizează un studiu privind gradul de 

angajare, formarea profesională, expertiza şi mobilitatea transnaţională a forţei de 

muncă în domeniul arheologiei în cadrul a 20 de ţări europene. Proiectul se 

desfăşoară în cadrul programului „Lifelong Learning” al Uniunii Europene. 

Proiectul DISCO 2 este coordonat de York Archaeological Trust (Marea Britanie) 

http://3dicons-project.eu/
http://www.miratelecom.ro/ro/eureka-5837-adas.html
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şi reuneşte 20 parteneri instituţionali, inclusiv Muzeul Naţional de Istorie a 

României. Mai multe detalii la: http://discovering-archaeologists.eu/ 

4. From the earliest modern humans to the onset of farming (45,000 – 4,500 BP): 

the role of climate, life-style, health, migration and selection in shaping 

European population history - ADNABIOARC (proiect în programul FP7-

IDEAS-ERC, 2011-2014). Mai multe detalii despre proiect la: 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=117

63031   

5. Sistem inteligent pentru analiza şi diagnoza obiectelor de patrimoniu pe bază de 

colagen (acronim Collage). Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

a) Crearea unui sistem automat de măsurare „imageMHT” pentru 

detectarea activităţii de contracţie a fibrelor de colagen (imageMHT) 

constituit prin integrarea unei noi micro-plăcuţe cu încălzire programată 

şi a unui software original pentru procesarea imaginilor.  

b) Crearea unui sistem inteligent de analiză şi diagnostic „CLEAR” a 

materialelor colagenice de patrimoniu bazat pe crearea unei baze de 

date analitice capabilă să coreleze rezultate obţinute prin analiza termică 

(DSC, TG, DMA, microscopie termică MHT), spectroscopie FTIR, 

spectrometrie unilaterală NMR şi microscopie electronică de baleiaj 

(SEM). 

c) Realizarea unor protocoale analitice pentru caracterizarea materialelor 

colagenice care să permită standardizarea metodelor de analiza şi 

diagnostic şi compararea datelor obţinute în laboratoare diverse; 

Protocoale cantitative pentru clasificarea materialelor colagenice de 

patrimoniu în funcţie de nivelul de deteriorare. 

6. În octombrie 2012, MNIR a devenit membru al programului Sharing History al 

UNESCO şi 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. 

http://discovering-archaeologists.eu/
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=prog.document&PG_RCN=8499474
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=prog.document&PG_RCN=8499474
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11763031
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11763031
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Reprezentanţii MNIR au participat la reuniunea grupului de lucru al proiectului, 

care a avut loc în decembrie 2012, la Madrid.    

 

Cercetare teoretică (fundamentală) 

Se cuvine remarcată componenta de cercetare teoretică (fundamentală) desfăşurată de 

specialişti ai MNIR în cadrul proiectelor naţionale, cu finanţare extrabugetară: 

1. Paleodemografie şi comportamente funerare în neoliticul şi eneoliticul din 

România în context european (proiect post-doctoral de tip PD PN II finanţat de 

CNCS–UEFISCDI, director de proiect dr. Cătălin Lazăr). Proiectul își propune 

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

perioada neo-eneolitică, vizând aspectele legate de paleodemografia și etologia 

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

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

invizibil (proiect de tip Idei PN II finanţat de CNCS–UEFISCDI, director de 

proiect dr. Cătălin Lazăr). 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), macro-identitatea 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). Analiza combinatorie a datelor obţinute din aceste cinci nivele de studiu 

ne va permite să răspundem la întrebarea cine erau acei oameni şi să recunoaştem 

identităţile multiple ale acestor populaţii umane din trecut. 

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

de tip Idei PN II finanţat de CNCS–UEFISCDI, director de proiect dr. Dragomir 

Popovici). Acest proiect îşi propune să definească specificul  comunităţilor umane 

în strânsă legătură cu mediul natural. Acesta va pune în relaţie parametrii specifici 

obţinuţi prin studii de arheologie, sedimentologie, arheozoologie, micromorfologie, 

palinologie, antracologie, carpologie şi antropologie fizică, cu referire specială la 

diferite categorii ale spaţiului  social, mai ales pentru Popina Bordușani. Detalii: 

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

http://paleodemografie-preistorica.ro/
http://www.mnir.ro/proiecte/balta-ialomitei/index.html
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Proiectele de cercetare teoretică menționate, desfășurate pe perioade lungi, de 2 – 4 

ani, axate pe cercetări arheologice de teren, ar fi mai potrivite unor institute de 

cercetare și universități decât unui muzeu, unde funcțiile instituției, incluzând și 

cercetarea, impun un caracter mai aplicat. Aceste proiecte monopolizează un număr 

de angajați cu înaltă calificare și experiență ai muzeului, unii ocupând și funcții de 

conducere care, practic, nu mai au timp de a se implica în activitățile prevăzute în fișa 

postului ceea ce produce dezechilibre între ceea ce este de făcut în cadrul instituției și 

ceea ce se face efectiv, între numărul de angajați existent în schemă și cel, mult mai 

mic, al celor care acoperă majoritatea activităților muzeale, de la îngrijirea colecțiilor 

la expoziții și publicații. 

a.3. acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei (lista acestor 

acţiuni): 

În 2012, MNIR a încheiat parteneriate media cu canalele de televiziune TVR 

Cultural, TVR Info, Digi 24, Canal D şi Trinitas, cu Radio România, cu agenţiile de 

presă Agerpres şi Hotnews, precum şi cu National Geographic – România şi 

cotidienele România Liberă, Jurnalul Naţional şi Lumina.  

Toate evenimentele Muzeului Naţional de Istorie a României au fost 

promovate săptămânal prin postere, invitaţii, comunicate de presă, fiind apoi 

diseminate către: mass-media naţională şi locală, pe liste de corespondență prin e-

mail, bloguri, portalurile Ministerului Culturii, CIMEC, RNMR, prin articole pe 

platforma de PR dedicată specialiştilor de PR din muzee, publicaţii specializate de 

promovare turistică tip „Zile şi nopţi”, „On-line-Gallery”, „Oferta” şi prin postare pe 

website-urile Muzeului Naţional de Istorie a României, pe YouTube, precum şi prin 

reţelele de socializare on-line Facebook şi Twitter.  

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de 

strategii media: 

Activitatea de relații publice și promovare a fost reorganizată în anul 2012 și 

echipa întărită cu tineri colaboratori, cu sarcini precise.  Pentru fiecare eveniment a 

fost realizat un pachet de promovare constând din poster, invitație, mapă de presă, 
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comunicat de presă, conferință de presă pentru reprezentanți media și difuzarea 

informației pe canale multiple, mai ales în mediul digital. 

La jumătatea anului 2012, site-ul MNIR (www.mnir.ro) a intrat într-un proces 

de modernizare şi actualizare a interfeţei pentru o accesare mai facilă a informaţiilor 

şi datelor de către publicul interesat, dar şi pentru unele modificări tehnice ce vor 

contribui la o mai bună mediatizare a activităţii instituţiei prin crearea unei platforme 

de newsletter (buletin informativ). Noua noastră strategie de comunicare se 

bazează pe o familie de situri web care gravitează în jurul sitului oficial, ceea ce 

pune mai bine în evidență principalele noastre proiecte pe termen mediu, între 

care menționez: Imago Romaniae, Oameni, locuri și comori, Muzeul virtual. 

Siturile web sunt actualizate în permanenţă şi sunt contorizate, permiţând urmărirea 

numărului de vizitatori unici şi locaţia lor geografică.  

Se pregăteşte şi versiunea completă în limba engleză a sitului MNIR şi 

versiuni parţiale în limbile germană, franceză şi spaniolă.  

 

Mnir.ro 

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

a fost împrospătată și a beneficiat de postări frecvente, popularizând principalele 

evenimente de la muzeu. Peste 3.300 de vizitatori au urmărit pagina noastră, o 

creștere importantă față de anii precedenți! 

http://www.mnir.ro/
http://www.facebook.com/MNIR
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Am organizat conferințe de presă legate de evenimentele muzeului și alte 

evenimente și aniversări și am acord numeroase interviuri pentru principalele posturi 

de radio și televiziune.  

 

a.5. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de 

raportare (nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar 

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

Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în 

presa scrisă şi copii ale emisiunilor televizate cu apariţiile specialiştilor MNIR. De 

asemenea, au fost conservate fotografiile şi imaginile filmate de la toate evenimentele 

organizate de MNIR – materiale care sunt fructificate atât prin postare on-line pe 

YouTube, Facebook, Twitter şi website-ul MNIR, cât şi prin realizarea de filme 

documentare pentru promovarea MNIR şi a patrimoniului României.  

Întreaga activitate a MNIR şi a colectivului său de specialişti este reflectată 

prin cele peste 1.200 de ştiri de presă (articole, interviuri, comunicate şi anunţuri de 

presă etc.) publicate în mediul on-line al mass-media centrală şi regională (inclusiv 

radio şi TV), precum şi pe diverse site-uri de presă şi bloguri dedicate.  

Materialele de presă reflectând activitatea MNIR în 2012 pot fi consultate în 

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

 a. 6. profilul beneficiarului actual: 

– analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate: 

 În cursul anului 2012 nu s-au produs modificări semnificative faţă de cele prezentate 

în proiectul de management.  

 – estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari (comparativ cu 

proiectul de management) 

Estimările au fost precizate în proiectul de management şi în cursul anului 2012 toate 

măsurile luate au vizat îndeplinirea acestora.  
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a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari – măsurători 

cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată: 

– beneficiarul-ţintă al programelor: 

– pe termen scurt: 

În august 2012, în cooperare cu Centrul de Expertiză Strategică pentru Instituţii şi 

Organizaţii, Secţia Relaţii Publice, Marketing Cultural, Educaţie Muzeală şi Organizare de 

Expoziţii a MNIR a realizat sondajul Percepţia tinerilor asupra instituţiilor muzeale. 

Rezultatele sondajului vor sta la baza Strategiei de relaţii publice a MNIR de atragere a 

publicului tânăr, care va fi adaptată să răspundă cât mai mult aşteptărilor exprimate de 

categoriile de public ţintă vizate. Rezultatele acestui sondaj sunt prezentate în Anexa 2, parte 

integrantă a acestui raport de management.  

În acelaşi timp, 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.  

– pe termen lung: 

 Avându-se în vedere faptul că instituţia va intra în anii 2013-2014 într-un proces de 

consolidare şi restaurare a clădirii în care funcţionează şi de refacere a expoziţiilor de bază, 

nu s-au realizat sondaje de opinie privind politicile de PR ale MNIR pe termen lung.  

a.8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei (cele destinate publicului: de primire, de 

prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie): 

 Din păcate, cea mai mare parte a clădirii MNIR este închisă din cauza lucrărilor de 

renovare începute în 2003, ceea ce a creat mari dificultăți de conservare a colecțiilor și de 

asigurare a funcționalităților esențiale unei instituții muzeale. Spaţiile destinate expoziţiilor şi 

activităţilor culturale şi educative, aflate la parter, subsol și, parțial la etajul 3  au fost utilizate 

raţional şi cât se poate de economicos. Veniturile rezultate din închirierea unor spaţii vor fi 

prezentate la punctul D al acestui raport.  

În cursul anului 2012, spaţiile MNIR destinate publicului au fost folosite, după cum 

urmează: 

a. Spații pentru expoziții: 

Hol Central, partea stângă: 
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- 17 mai-25 august; 6 septembrie-15 octombrie; 12-31 decembrie – expoziții 

temporare.  

Hol Central, partea dreaptă: 

- 20 iunie-1 septembrie - – expoziții temporare.  

Hol Central, zona din mijloc: 

- 1 ianuarie – 31 decembrie pentru seria de expoziţii din ciclul Exponatul lunii, 

concerte şi evenimentul cultural Descifrând moştenirea dacică.  

Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos: 

- 27 iunie-15 august; 19 septembrie-14 octombrie; 6-31 decembrie - – expoziții 

temporare. 

Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză: 

- 1 martie-6 mai; 1 iunie-2 septembrie - – expoziții temporare. 

Sala Iancu de Hunedoara: 25 noiembrie-31 decembrie - – expoziții temporare. 

Lapidarium (platforma superioară): Lansări de carte, concerte şi pentru expoziţiile 

Apeductele Portugaliei şi Descifrând moştenirea dacică.  

- 1 mai – 31 decembrie 

b. Spaţii pentru activităţi educative: 

- Sala Mihai Viteazul: 10 ianuarie – 31 decembrie 

- Sala Iancu de Hunedoara: 1 aprilie – 30 septembrie  

c. Spaţii destinate închirierii: 

- Hol Central - Salonul de Carte şi Presă Amplus – 1 – 20 martie  

- Paloma Tours - Bienala Naţională de Arhitectură – 1 octombrie – 1 

noiembrie 

- Anexa dinspre str. Stavropoleos: Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului – 1-

20 noiembrie 

- Peronul dinspre Calea Victoriei: Einstein Events - Târg de obiecte hand-made; Castel 

Film-filmare spot publicitar – mai – octombrie 



RAPORT DE MANAGEMENT                                         Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 17 

 

 

a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, 

reabilitări, după caz: 

În 2012 am avut câteva reușite majore în reabilitarea unor spații din clădirea 

muzeului, rămase într-o stare jalnică în urma nefinalizării lucrărilor de reabilitare a clădirii, 

abandonate din 2006 și cărora li s-a redat, parțial, funcționalitatea, atât pentru public cât și 

pentru conservarea colecțiilor muzeului. Toate aceste măsuri le-am considerat urgente atât 

din cauza pericolului major în care se aflau bunurile culturale din cauza depozitării 

necorespunzătoare și a crizei de spațiu utilizabil cât și pentru a compensa lipsa expoziției 

permanente prin reabilitarea sălilor vizitabile și amenajarea de noi spații de primire a 

publicului și de expoziții. Am avut în vedere lucrări care să dureze și să se integreze în orice 

proiect viitor de amenajare a întregii clădirii.  

Depozite 

Avându-se în vedere situaţia gravă în care se află patrimoniul MNIR după 2002, când 

s-au început lucrări de consolidare şi reabilitare ale clădirii în care funcţionează muzeul 

(întrerupte în decembrie 2006 şi nereluate, până în prezent), când s-au scos din uz toate 

vechile depozite, iar colecţiile (reunind cca 588.000 de piese) au fost amplasate în foste săli 

de expoziţie, fără a fi protejate sau puse pe un mobilier specific de depozitare, şi în cursul 

anului 2012, ca şi în cei precedenţi de când am preluat managementul instituției, am continuat 

în ritm intens operaţiunea de organizare şi mobilare a unor spaţii, pentru a putea fi, cât de cât, 

convertite în depozite funcţionale. În acest sens, au fost organizate şi dotate cu mobilier 

unsprezece noi spaţii de depozite: 

1. Depozitul de Metale Preistorice – (amenajat în fosta sală 74 A).  

2. Depozitul de Metale Antice – (amenajat în fosta sală 74 B).  

3. Depozitul de Metale Medievale – (amenajat în fosta sală 74 C) (Sălile 74 A-C 

totalizează 109,6 m
2 

).  

4. Depozitul A de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 24, 

totalizând 159 m
2
).  

5. Depozitul B de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 25, 

totalizând 153,3 m
2
).  
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6. Depozitul C de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 24, 

totalizând 158 m
2
).  

7. Depozitul D de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 14, 

totalizând 152 m
2
).  

8. Depozitul E de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 19, 

totalizând 74 m
2
).  

9. Depozitul F de tranzit pentru piesele arheologice – (amenajat fosta sală 16, 

totalizând 149 m
2
).  

10. Depozitul de obiecte din os, corn şi colecţiile osteologice – fosta sală 51 

(totalizând 151 m
2
).  

11. Pentru găzduirea pieselor arheologice care vor face parte din expoziţia Comorile 

Chinei a fost realizat un depozit nou (fosta sală 72 A, cu o suprafaţă de 127,6 m
2
). 

Conform clauzelor contractului de împrumut, acest spaţiu a fost climatizat şi 

dota cu un sistem de supraveghere video 24/24 h, precum şi cu senzori de 

avertizare anti-efracţie şi anti-incendiu. În aceste moment, acest spaţiu şi cel al 

Depozitului Tezaurului Istoric sunt singurele depozite al MNIR care corespund 

standardelor internaţionale în domeniul protejării şi conservării patrimoniului.  

Tot în 2012 a continuat procesul de dotare cu mobilier adecvat al Depozitului de 

Ceramică arheologică şi a Depozitului de Textile arheologice şi istorice.  

Spații expoziționale 

În 2012 a fost reabilitat corpul de clădire din curtea interioară a muzeului, fiind 

reparată izolaţia acoperişului sălii care adăposteşte expoziţia permanentă Columna lui 

Traian şi a Lapidarium-ului (având o suprafaţă de 860 m
2
), 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.  

Datorită unor infiltraţii şi inundaţii cauzate de staţionarea şi topirea zăpezii am fost 

obligaţi să efectuăm reparaţii punctuale ale acoperişului MNIR şi luminatoarelor, degradate 

ca urmare a intervenţiilor din perioada anilor 2002-2006, fiind înlocuite şi coloanele de 

evacuare a apei pluviale lipsă sau foarte degradate. Cu acelaşi prilej au fost verificate şi 

dislocate elementele arhitectonice de pe cornişa MNIR care nu mai prezentau siguranţă, 

devenind un factor de risc pentru personalul muzeului sau trecători. Piesele dislocate au fost 
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conservate şi depozitate, în vederea reamplasării lor cu ocazia viitoarelor lucrărilor de 

consolidare şi restaurare ale edificiului MNIR.  

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, după închiderea expoziţiei generale în toamna anului 2002. 

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.  

 

MNIR. Sala Tezaurului Istoric, reabilitată în 2012. 

De asemenea, cu acelaşi prilej a fost reparat şi repus în funcţiune la parametri 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 a fost redeschisă publicului la data de 11 aprilie 2012, în prezența 

ministrului culturii și a unui numeros public. 

Cu aceiaşi ocazie a fost începute şi lucrări pentru reambientarea expoziţiei 

permanente a Lapidarium-ului şi Columnei lui Traian, grav afectată de inundaţiile cu apă 
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pluvială din anii precedenţi. Operaţiunea va continua în interior şi în 2013, când se vor 

celebra 1900 de ani de la realizarea acestui monument.  

 

Alte spații 

Prin sponsorizare au fost refăcute cele două grupuri sanitare din aripa dinspre Str. 

Stavropoleos, vechi de peste 40 de ani şi foarte degradate, precum şi a culoarului care leagă 

aripa MNIR dinspre Str. Poştei, cu cea dinspre Calea Victoriei şi acesta extrem de 

degradat de trecerea timpului şi de lipsa de reparaţii vreme de 40 de ani. Culoarul, luminat 

corespunzător, a fost transformat într-un spațiu de expunere a colecției de postere, o 

adevărată istorie a expozițiilor temporare realizate în ultimii ani, ceea ce face trecerea de-a 

lungul lui o experiență agreabilă.  

Tot în anul 2012 au fost reevaluate clădirile în care funcţionează MNIR (vechiul sediu 

al Poştei Centrale, construit între anii 1894-1899 şi clădirea expoziţiei permanente a 

Columnei lui Traian şi Lapidarium-ului, construită în anii 1969-1970), precum şi a terenului 

aferent, care se ridică la suma de 87.117.132 lei.  

 

Investiții 

În cursul anului 2012, MNIR a realizat din subvenţii şi fonduri proprii 

următoarele investiţii: 

1. Investiţii în achiziţionarea de terenuri cu potenţial arheologic şi clădiri aferente – 

94.000 lei.  

2. Dotări independente din subvenţie – 900.500 lei (vitrine, desk de expoziţie, rafturi 

şi mobilier pentru depozite, aparat de răcire, ghilotină, aparatură de calcul).  

3. Dotări independente din venituri proprii (laptopuri, echipament GPS, spectrometru 

de raze infraroşii, licenţe etc.) – 189.000 lei.  

  

B) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei: 
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 În anul 2012 am realizat la sediul MNIR programe şi proiecte culturale, ştiinţifice sau 

de îmbogăţire, evidenţă şi conservare a patrimoniului naţional, utilizând creativ puținele 

spații de expunere, grupate mai ales la parter, în holul muzeului: 

A) Expoziţii de anvergură naţională organizate la sediul MNIR în 2012: 

1. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare – De la facere la refacere (12 ianuarie – 

12 martie, prelungită apoi până pe 15 septembrie 2012) – o 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; expoziția a fost 

itinerată în mai multe muzee din țară, bucurându-se de succes. 

 

 

MNIR. Posterul expoziției 

„Stindardul liturgic al lui Ștefan 

cel Mare” 

MNIR. Aspect din expoziția „Basarabia 1812–1947. Oameni, 

locuri, frontiere” 

 

2. Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere (deschisă la MNIR, în parteneriat 

cu Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale, Institutul Cultural Român şi Casa de 

Cultură a Ministerul Administraţiei şi Internelor, fiind deschisă, în acelaşi timp, în Republica 

Moldova, la Biblioteca Naţională din Chişinău, fiind apoi prezentată în mai multe localităţi 

din Basarabia: la Cimişlia, Căuşeni şi Cahul, dar şi în ţară, la Vălenii de Munte, pentru 

cursanţii şcolii de vară şi la Ploieşti, la sediul Palatului Culturii) (Bucureşti – 17 mai – 30 

august 2012; Republica Moldova – 28 mai 2012 – 31 ianuarie 2013);  
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3. 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 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); 

 

4. Ministerul Afacerilor Externe – 150 de ani de diplomaţie - (realizată în parteneriat 

cu Ministerul Afacerilor Externe şi Arhivele Naţionale) (27 iunie – 4 septembrie);  

5. 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”), fiind vernisată ulterior la Alba 

Iulia, la sediul Muzeului Naţional al Unirii (Bucureşti, 6 septembrie – 10 octombrie 2012, 

Alba Iulia, 15 – 17 octombrie 2012).  

MNIR. Vernisajul 

expoziției de ceasuri 

elvețiene, în prezența 

ambasadorului 

Elveției la București. 
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Acestora li se adaugă mai multe expoziţii de o anvergură mai mică, dar foarte 

importante şi novatoare ca modalitate de expresie sau prin tematicile abordate:  

6. 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); 

7. Istorii rescrise (realizată în parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă din 

Bucureşti) (20 aprilie – 6 mai 2012); 

8. 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); 

http://www.mnir.ro/index.php/expozitii-mnir/expozitii-temporare/201-35-77-35-de-ani-de-la-cutremurul-din-1977-fotografii-inedite-de-marius-amarie
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9. Bing. Magia jucăriilor (organizată în parteneriat cu Asociaţiei Colecţionarilor de 

Jucării Antice din România, un ONG) (6 decembrie 2012 – 10 februarie 2013) – o expoziție 

de jucării rare, produse înainte de 1932 de către fabrica germană Bing, dedicată copiilor de 

toate vârstele; 

 

 

MNIR. Copii în expoziția de jucării MNIR. Eveniment dedicat micilor vizitatori 

la vernisajul expoziției Bing. Magia 

jucăriilor 

 

10. Colecţiile de artă şi numismatică ale Băncii Comerciale Române (realizată în 

parteneriat cu Banca Comercială Română) (12 decembrie 2012-10 februarie 2013), o colecție 

de artă românească remarcabilă. Adusă în fața publicului cu un frumos catalog; 

11. Fabuloasa lume a banilor (prima expoziţie interactivă pe teme de educaţie 

financiară pentru copii din România, concepută de ZOOM – Muzeul Copiilor din Viena, în 

MNIR. Copilăria de altădată, la ţară 
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colaborare cu FRida & freD – Muzeul Copiilor din Graz) (29 noiembrie 2012 – 30 aprilie 

2013); 

12. Casetofonul. O istorie de neuitat (realizată în parteneriat cu Asociaţia 

Colecţionarilor de Aparate Radio din România, Pro Radio Antic) (19 septembrie-14 

octombrie 2012); 

13. Apeducte din Portugalia (realizată în parteneriat cu Ambasada Portugaliei la 

Bucureşti) (16-28 octombrie 2012); 

14. Descifrând moştenirea dacică (Realizat în parteneriat cu Kogainon Films din 

Boston – SUA şi National Geographic – România) (24 octombrie 2012 – 20 ianuarie 2013) – 

expoziție de piese dacice, conferință publică, proiecție de film documentar, animație, 

reconstituiri grafice realizate de graficianul Radu Oltean.  

 

MNIR- Eveniment cultural – „Descifrând moştenirea dacică” 

15. Ciclul de expoziții „Exponatul lunii” 

În cursul anului 2012 s-au realizat nouă micro-expoziţii lunare din ciclul „Exponatul 

lunii”, ale căror subiecte au acoperit o gamă extrem de largă, care a mers de la statuete 

neolitice şi podoabe de aur bizantine, la manuscrise miniate medievale, de la costumele 

populare ale Smarandei Brăescu, prima femeie din România care a avut un brevet de 

paraşutist, la fragmentele de rocă lunară aduse de expediţia americană Apollo IX:  
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1. Portretul oficial al lui Alexandru Ioan Cuza – Personajul, artistul, atmosfera (25 

ianuarie – 10 martie 2012) – o fericită combinație de artă și istorie cu ocazia Zilei 

Unirii Principatelor Române, o incursiune în epocă.  

2. Gânditorul şi Femeia şezând (15 martie – 18 aprilie 2012) – două piese celebre din 

neolitic care nu au mai fost văzute în public de la închiderea muzeului în 2002.  

3. Engolpionul de la Dinogeţia (20 aprilie – 15 mai 2012) – artă și istorie a culturii 

bizantine și creștinismului.  

4. Costumele populare ale Smarandei Brăescu (17 mai – 17 iunie 2012) – o expoziție 

de etnografie și totodată de istorie a aviației române prin viața unei personalități 

feminine excepționale.  

Vasul ceramic cu inscripţia PETRE, de la Capidava (29 iunie – august 2012) – cea mai 

veche mărturie arheologică a limbii române și evocarea arheologului care a descoperit-o, 

regretatul cercetător Petre Diaconu .  

5. Tetraevangheliarul Ieromonahului Spiridon. Un minunat manuscris din vremea lui 

Ştefan cel Mare (27 iulie – 27 august 2012).  

6. In memoriam  Neil Armstrong – Fragmente de rocă lunară din colecția MNIR (19 

septembrie – 8 octombrie 2012) – în prezența doamnei Gitenstein, soția 

ambasadorului Statelor Unite la București.  

7. Tabloul votiv al lui Neagoe Basarab şi al familiei sale (16 noiembrie – 26 noiembrie 

2012).  

8. Moneda de 100 de ducaţi de aur emisă de principele Transilvaniei Mihail Apafi 

(1661-1690) (20 decembrie 2012 – 20 ianuarie 2013). 

Scopul acestor expoziții este acela de a oferi lunar ceva nou publicului vizitator, cu 

eforturi financiare mai reduse decât în cazul expozițiilor temporare mari, de a realiza 

evenimente culturale și științifice în jurul acestor micro-expoziții – invitarea unor 

personalități care să vorbească la vernisaje, organizarea unor mese rotunde și evenimente 

muzicale – și nu mai puțin de a marca evenimente istorice și aniversări naționale sau 

internaționale într-un mod original, interesant, prin comorile mai puțin cunoscute din 

patrimoniul muzeului.  

În plus, organizarea acestor expoziții este și o motivație pentru cercetarea și 

documentarea unor bunuri culturale din colecțiile muzeului, pentru restaurarea și conservarea 

unor piese-vedetă, dar și o modalitate de a crește experiența personalului muzeului în 
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pregătirea expozițiilor și evenimentelor muzeale, fiind puși mai des în situația de a se 

prezenta în fața publicului. Expozițiile au pus în valoare nu doar piese de patrimoniu 

interesante și rar sau deloc expuse până atunci, dar și istoria descoperirii sau achiziționării 

acestora, a savanților, colecționarilor și personalităților istorice, a epocilor și evenimentelor 

contemporane asociate. 

 Subliniem caracterul interdisciplinar și transdomenial al acțiunilor muzeului, 

promovarea metodelor noi de cercetare, documentare și punere în valoare a 

patrimoniului. 

 

Pregătirea unor expoziții de anvergură pentru 2013 

O altă importantă componentă a activităţii expoziţionale a vizat pregătirea a două 

expoziţii cu semnificaţie majoră. În primul rând este vorba de expoziţia internaţională 

Comorile Chinei, eveniment cultural de importanţă excepţională reunind 101 seturi de 

artefacte din patrimoniul cultural al Chinei (obiecte preistorice de jad, ceramică, bronz, 

figurine din Armata de teracotă din dinastia Qin, bunuri culturale legate de istoria Drumului 

Mătăsii în timpul dinastiilor Han şi Tang şi alte bunuri culturale din perioada dinastiilor 

Song, Yuan, Ming şi Qing), organizată în colaborare cu Centrul Naţional de Schimb de 

Patrimoniu Cultural din China; aceasta urmează să fie prezentată la sediul MNIR în perioada 

mai–august 2013. 

 

MNIR – pregătiri pentru expoziția „Comorile Chinei”. Aducerea pieselor. 
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Cea de-a doua este o expoziţie naţională deosebită, intitulată Aurul Carpaţilor. Aurul şi 

argintul antic al României. Aceasta îşi propune să reunească unele dintre cele mai 

reprezentative piese arheologice de aur şi de argint descoperite de-a lungul timpului pe 

teritoriul României şi păstrate în diverse muzee din ţară, obiecte datând din neolitic şi până în 

secolele VI–VII p. Chr. Expoziţia urmează să fie deschisă mai întâi la sediul Muzeului 

Naţional de Istorie a României (septembrie–decembrie 2013), pentru ca apoi să fie itinerată în 

cel puţin 12 muzee din România.  

 

Muzeul virtual MNIR 

Alte activităţi specifice din anul 2012 s-au desfăşurat în legătură cu Programul Muzeul 

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

ţară şi străinătate la expoziţiile temporare organizate de MNIR şi la piese reprezentative 

păstrate în colecţiile sale.  

Astfel, au fost realizate:  

1. Turul virtual al expoziţiei permanente Tezaurul Istoric (în parteneriat cu Virtual 

Tours).  

2. Turul virtual al expoziţiei temporare Genio Helvetico 

3.  Turul virtual al expoziţiei temporare 90 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia.  

4. Turul virtual al expoziţiei temporare Portret în istorie.  
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Un alt demers important legat de proiectarea muzeului virtual este cel prin care s-a 

scanat întreaga clădire monument istoric în care MNIR îşi desfăşoară activitatea, un prim pas 

esenţial pentru pregătirea reproiectării noii expoziţii permanente a muzeului.  

Nu în ultimul rând se cuvin amintite activităţile derulate în cadrul programului Oameni, 

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

mai importante descoperiri arheologice şi piese istorice din colecţiile MNIR. În cadrul său în 

anul 2012 au fost elaborate prezentări in extenso privind coiful de la Coţofăneşti, rhyton-ul de 

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

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

 

Un de-al doilea program este Cu toţii împreună. În cadrul acestuia, cursul anului 2012 

s-au desfăşurat mai multe stagii de documentare în colecţiile şi arhiva MNIR, respectiv în alte 

arhive publice privind istoria diverselor minorităţi naţionale şi piese de patrimoniu referitoare 

la acestea.  

Expozițiile menționate au însemnat un mare efort de cercetare și documentare, dar și o 

solicitare pentru alte compartimente ale muzeului care au contribuit la conservare, amenajare, 

transport și montare, PR, editare pliante, supraveghere etc. și au implicat un mare efort de 

coordonare .  

Evenimente culturale și științifice 

MNIR a organizat la sediul său mai multe evenimente culturale şi ştiinţifice în anul 

2012, dintre care amintesc: 

http://www.oamenisicomori.ro/
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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.  

 

MNIR. Fotografie de grup cu 

invitații la aniversarea a 40 de ani 

de la deschiderea muzeului, în 

expoziția organizată (8 mai 2012). 
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4. 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).  

5. 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).  

6. 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 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).  

7. Conferinţa „Arhitectură & Arheologie Experimentală” (în parteneriat cu Asociaţia 

Română de Arheologie – ARA) (29 noiembrie 2012).  

8. Concert de colinde şi muzică clasică (19 decembrie 2012).  

9. Conferinţa publică 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).  

10. Noaptea Muzeelor 2012 – o noapte de evenimente artistice, muzeale, vizitarea 

gratuită a muzeului – peste 12.000 de vizitatori! 

 

Educație muzeală 

 

În cursul anului 2012, MNIR a derulat mai multe proiecte de educaţie 

muzeală: 

1. Noaptea muzeelor (19 mai 2012).  

2. Noaptea de Sânziene la muzeu (24 iunie 2012).  

3. Week-End târziu la MNIR (ultima sâmbătă a fiecărei luni, din iunie până în 

octombrie).  

4. Vara la muzeu (1 iulie – 15 august 2012).  

5. Istoria pentru copii (15 septembrie – 15 decembrie 2012).  

6. Regele Carol I – o pagină de istorie (15 septembrie – 15 decembrie 2012).  
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Pentru merite deosebite în promovarea culturii spaniole în România, prin 

organizarea unor expoziții și evenimente, managerul general al MNIR a fost 

decorat cu Ordinul „Santa Isabela Catolica” în rang de Cavaler de către 

ambasadorul Spaniei la București (iunie 2012). 

 

Editare de publicaţii în 2012: 

O altă direcţie importantă este reprezentată de programul editorial al muzeului şi 

lansarea volumelor editate de acesta în anul 2012, anume cataloagele de expoziţie şi volume 

dedicate prezentării patrimoniului naţional gestionat de MNIR: 

1. „Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere”.  

2.  „Genio Helvetico. Ceasuri istorice şi cutii muzicale din colecţii muzeale 

româneşti”, „90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia”.  

3. „Copilăria de altă dată, la ţară”.  

4.  „Bing – Magia jucăriilor”.  

5. „Staţiuni balneo-climaterice româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

începutul secolului XX”(primul volum al seriei Imago Romaniae).  

6. 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”).  

7. Anuarul „Muzeul Naţional”, volumul XXIV.  

Lansări de carte care au avut loc în 2012: 

În cursul anului 2012, MNIR a organizat la sediul său mai multe lansări de carte, fie 

că a fost vorba de lucrări editate de instituţie, fie de volume cu tematică istorică, scoase de 

alte edituri. Iată lista acestor lansări de carte: 

11. Cercetări Numismatice, vol. XV şi Onoarea Naţiunilor – Ordine şi decoraţii din 

patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României (18 ianuarie 2012).  

12. Anuarul „Muzeul Naţional vol. XXIV”.  

13. Volumul al IX-lea al Însemnărilor zilnice (1 ianuarie – 31 decembrie 1927), ale 

Reginei Maria a României (în parteneriat cu Editura Polirom) (24 mai 2012).  
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14. BERISHA şi Albania democratică de Fahri Balliu (în colaborare cu Ambasada 

Republicii Albania în România şi Editura Leda-Grupul Editorial Corint) (11 iunie 

2012) 

15. Maşinile Regelui, de ASR Principele Radu al României (în colaborare cu Editura 

Curtea Veche Publishing) (28 septembrie 2012).  

16. „Staţiuni balneo-climaterice româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 

secolului XX”(primul volum al seriei Imago Romaniae) (20 decembrie 2012).  

17. 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”) (20 decembrie 2012).  

 

Cercetarea ştiinţifică a MNIR în 2012: 

Activitatea de cercetare desfăşurată de specialişti din cadrul Muzeului Naţional de 

Istorie a României a avut rezultate excepţionale în anul 2012. În primul rând este vorba de 

cercetările arheologice preventive desfăşurate pe traseele viitoarelor autostrăzi A1, A2 şi 

A3. În perioada lunilor martie–octombrie 2012 arheologi din cadrul muzeului nostru au 

întreprins investigaţii de teren complexe în zona văii Mureşului, pe tronsonul Orăştie – Sebeş 

al viitoarei autostrăzi A1, fiind astfel cercetate 11 situri arheologice.  

Între acestea sunt de remarcat descoperirile efectuate în cadrul siturilor Şibot 2 (epoca 

medievală), Şibot 3 (epoca romană), Tărtăria 1 (prima epocă a fierului) şi Pianu 3 (perioada 

neolitică). Aceste cercetări au furnizat deopotrivă date ştiinţifice foarte importante pentru 

cunoaşterea şi înţelegerea epocilor amintite, precum şi numeroase bunuri de patrimoniu 

arheologic (unele susceptibile de clasare în categoria Tezaur) care au intrat în colecţiile 

MNIR.  

De asemenea în perioada martie-mai 2012 (continuând cercetările de la finele anului 

2011), pe traseul viitoarei autostrăzi A2, în zona Medgidia au fost realizate cercetări de 

amploare în legătură cu valul mare de pământ, un important monument arheologic din zona 

Dobrogei.  

Acestor cercetări de teren li se adaugă cele cu caracter programat (cercetări 

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

Constanța), Vităneşti (jud. Teleorman), Borduşani (jud. Ialomița), Bucşani (jud. Giurgiu), 
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Sultana (jud. Călărași); de epocă romană de la Roşia Montană, jud. Alba (existând un 

parteneriat de colaborare cu CNRS şi Universitatea din Toulouse), Colonia Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa (jud. Hunedoara), Ostrov (jud. Constanța), Sfârleanca (jud. Prahova) şi de 

perioadă medievală timpurie (bizantină) de la Nufăru (jud. Tulcea). 

Volumul mare de cercetări arheologice, mai ales cele preventive, cu toate 

aspectele pozitive legate de salvarea unui patrimoniu arheologic amenințat, are și 

consecințe negative asupra activității instituției noastre, care este în primul rând muzeu, 

nu institut de cercetare arheologică: aproape jumătate din personalul muzeului este 

plecat luni la rând din instituție, ani la rând, necontribuind astfel la realizarea 

activităților de bază ale muzeului: documentarea și cercetarea colecțiilor, realizarea de 

expoziții și publicații, organizarea depozitelor, expertize și asistență de specialitate, 

cercetare istorică etc. Acest dezechilibru s-a accentuat în ultimii ani, mai ales în 

condițiile pensionărilor și blocajului de posturi, ceea ce creează, din păcate, tensiuni 

între sarcinile instituției și structura resursei umane existente. 

  

MNIR. Șantierul arheologic de la castrul roman de la Sfârleanca (jud. Prahova).  

 

Activităţi de evidenţă şi protecţie a patrimoniului desfăşurate de MNIR în 2012: 

În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a patrimoniului, aceasta a inclus o serie de 

acţiuni specific subsumate programelor Patrimonium, Thesaurus, Argus şi Manuscriptum. 

Pentru anul 2012, principalele date de interes în acest domeniu indică următoarele: 

Creșterea patrimoniului: 

 1.212 obiecte provenite din achiziţii;  

 530 obiecte provenite din donaţii; 
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 961 obiecte nou inventariate; 

 4 obiecte  de patrimoniu traficate ilicit , recuperate din străinătate (4 stateri dacici 

de tip Koson recuperaţi din Spania şi Irlanda); 

 2 obiecte aflate în custodie la MNIR din anul 1971 au fost restituite unor instituţii 

de cult. 

Documentarea, conservarea și clasarea colecțiilor: 

 47 de dosare de clasare realizate, cuprinzând 563 de bunuri culturale; 

 10.000 de imagini scanate din fototeca MNIR; 

 finalizarea scanării şi microfilmării registrelor inventar (ultima tranşă a inclus 

peste 50.000 de pagini dintr-un total peste 150.000 pagini); 

 scanarea şi microfilmarea a 100 de volume de patrimoniu, reprezentând 

manuscrise, incunabule, cărţi rare, presă, însumând circa 30.000 de pagini.  

 Achiziţii de patrimoniu muzeal din subvenţie – 14.500 lei.  

 Achiziţii de patrimoniu muzeal din venituri proprii – 11.000 lei.  

  

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în 

proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.): 

Programul „Ieşirea din incintă”  

O datorie a unui muzeu național este aceea de a servi cetățenilor români de pe tot 

cuprinsul țării, inclusiv prin efortul de a le duce la ei acasă expoziții cu piese de patrimoniu 

pe care altfel nu le-ar putea vedea în original. O datorie avem și față de românii aflați în afara 

granițelor. În cursul anului 2012, în cadrul programului Ieşirea din incintă, MNIR a organizat 

următoarele expoziţii la sediul altor muzee sau în spaţii publice neconvenţionale din toate 

zonele țării, fiind prezent în Transilvania, Moldova, Muntenia, dar și în Republica Moldova: 

1. Aurul şi argintul dacilor (organizată la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, 14 mai – 

10 iunie 20 iunie 2012).  
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2. Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere (deschisă la Biblioteca Naţională 

din Chişinău, fiind apoi prezentată în mai multe localităţi din Basarabia: la Cimişlia, 

Căuşeni şi Cahul, 28 mai 2012 – 31 ianuarie 2013).  

3. 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).  

4. Marile tezaure ale României – Tezaurul de la Pietroasele (deschisă la sediul 

Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, 23 august – 2 

septembrie 2012).  

5. Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere (deschisă la Palatul Culturii din 

Ploieşti, 20 septembrie – 18 decembrie 2012).  

6. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare (deschisă la Complexul Muzeal Curtea 

Domnească – Târgovişte, 26 septembrie-18 octombrie 2012).  

7. Coroana Reginei Maria (deschisă la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, 12-13 

octombrie 2012).  

8. 90 de ani de la Încoronarea de la Alba Iulia (deschisă la sediul Muzeului Naţional al 

Unirii din Alba Iulia, 15 – 17 octombrie 2012).  

9. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare (deschisă la Complexul Muzeal Neamţ – 

Piatra Neamţ, 27 octombrie-19 noiembrie 2012).  

10. Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare (deschisă la Complexul Muzeal Naţional 

Moldova – Iaşi, 26 noiembrie 2012-12 ianuarie 2013).  
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De asemenea, în 2012 MNIR a organizat un eveniment cultural-ştiinţific la sediul unei 

alte instituţii din provincie. Este vorba de conferinţa publică 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.  

 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state): 

 În 2012, MNIR a participat cu standuri sau microexpoziţii proprii la următoarele 

saloane şi târguri: 

1. Cea de-a XVII-a ediţie a Salonului de carte, presă şi muzică Bucureşti organizat 

de Amplus International Ltd. (8-11 martie 2012).  

2. Prima ediţie a Salonului Internaţional de Arte şi de Cultură Masonică, 

organizat de către Marele Ordin Feminin Român (MOFR).  

3. A X-a Bienală Naţională de Arhitectură Bucureşti – BNAB 2012, organizată de 

Uniunea Arhitecţilor din România (15 octombrie – 15 noiembrie 2012).  

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător: 

În 2012, MNIR s-a asociat la următoarele evenimente culturale sau de binefacere 

organizate de către alte instituţii publice sau ONG-uri la sediul său: 

1. Programul „Săptămâna familiei, săptămâna fără TV/Şcoala Altfel” (organizat de 

către Zibo.ro) (2-6 aprilie 2012).  

MNIR. Expoziția 

Basarabia 1812–

1947 la Chișinău – 

aspecte de la 

vernisaj 

Vernisajul expoziției Basarabia la Chișinău 
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2. Găzduirea evenimentului caritabil, în parteneriat cu Asociaţia “Because We Care”, 

care a constat într-o micro-expoziţie de pictură şi un concert de muzică clasică (14 

mai 2012).  

3. Zilele Bucureştilor (în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti) (14-16 

septembrie 2012).  

4. Festivalul „Poveşti pentru copii şi oameni mari” (organizat de către Biblioteca 

Naţională a României) (17 – 21 decembrie).  
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C) Organizarea / Sistemul organizaţional al instituţiei: 

 c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată: 

Sistemul de control intern al MNIR a fost conceput să permită conducerii să aibă 

mijloacele cele mai adecvate pentru a coordona funcţionarea instituţiei, atât pe ansamblul ei, 

cât şi în cazul fiecărei activităţi sau operaţiuni în parte, pentru realizarea obiectivelor din 

proiectul de management.  

În cadrul Compartimentului de Audit intern a fost întocmit un program de asigurare şi 

ameliorare a activităţii interne. Principalele obiective ale acestui program sunt: 

1. Dezvoltarea cadrului normativ specific instituţiei.  

2. Identificarea activităţilor şi riscurilor asociate acestora.  

3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare a auditorului intern.  

Principalii indicatori stabiliţi au fost: 

1. Actualizarea listei activităţilor.  

2. Întocmirea şi realizarea Registrului riscurilor.  

În cursul anului 2012, managerul MNIR a emis un număr de 123 decizii, după cum 

urmează: 

 

Nr.  

 

Ziua, luna, 

anul 

 

Conţinut 

 

01 06. 01.2012 Decizie încetare CIM Martin Tudor 

02 06. 01.2012 Decizie modificare salariu Mandache Diana 

03 09. 01.2012 Decizie acces personal Str. Poştei (post permanent) 

04 09. 01.2012 Decizie Bălăşescu Adrian Proiect Identităţi 

05 09. 01.2012 Decizie Lazăr Cătălin Proiect Identităţi 

06 25.01.2012 Decizie suspendare CIM Mălăncioiu Raluca 

07 31.01.2012 Decizie inventar bibliotecă 

08 08. 02.2012 Decizie suspendare CIM Barbu Olimpia 

09 08. 02.2012 Decizie modificare calificare Năstase Constantin 

10 10.02.2012 Decizie detaşare Verzea Mihaela 

11 10.02.2012 Decizie majorare salariu vechime Paraschiv Eugen 

12 10.02.2012 Decizie majorare salariu vechime Haită Constantin 

13 17. 02.2012 Decizie încetare CIM Lancuzov Mihaiu 
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14 17. 02.2012 Decizie comisie predare-preluare obiecte de sticlărie şi artă 

decorativă din depozitul Tronson II (fosta expoziţie de bază) 

14 bis 17. 02.2012 Decizie casare obiecte de inventar şi mijloace fixe 

15 28. 02.2012 Decizie deplasare Cornel Ilie Ljubljana, Slovenia 

16 01.03.2012 Decizie încetare CIM Dobre Alexandru 

17 01.03.2012 Decizie detaşare Verzea Mihaela 

18 01.03.2012 Decizie închidere Tezaur Istoric 

19 01.03.2012 Decizie comisie recepţie, evaluare achiziţii 

20 05.03.2012 Decizie majorare salariu Joiţa Cristina 

21 05.03.2012 Decizie majorare salariu Stan Adela 

22 05.03.2012 Decizie comisie preluare obiecte fond special 

23 13.03.2012 Decizie program 09. 00-20.00 Tezaur Istoric 

24 14.03.2012 Decizie acces Depozit Tezaur Istoric 

25 15.03.2012 Decizie încetare CIM Muşeţeanu Crişan 

26 15.03.2012 Decizie comisie predare – preluare a obiectelor fondului 

special 

27 15.03.2012 Decizie proiect Popovici Dragomir 

28 23.03.2012 Decizie deplasare Tudor Martin, Bozgan Mihai la Napoli, 

Italia 

29 23.03.2012 Decizie deplasare Ţentea Ovidiu, University of Exter, Marea 

Britanie 

30 27. 03.2012 Decizie desfacere contract de muncă Velicu Raluca 

31 09. 04.2012 Decizie reluare activitate Georgescu Elena 

32 09. 04.2012 Decizie constituire comisii de evaluare profesională 

33 19. 04.2012 Decizie reluare activitate Danielescu Liliana 

34 23.04.2012 Decizie plată proiect Popovici Dragomir 

35 24.04.2012 Decizie comisie de predare – preluare a obiectelor depozit 

tezaur Istoric 

36 02.05.2012 Decizie plată proiect Borduşani 

37 02.05.2012 Decizie prelungire suspendare CIM Barbu Olimpia 

Hinamatsuri 

38 03.05.2012 Decizie suspendare CIM Chachula Oana – Mirela 

39 03.05.2012 Decizie inventariere standuri materiale popularizare, 

materiale custodie şi bilete intrare muzeu 

40 11.05.2012 Decizie suplimentare componenţa deciziei Decizia 

35/24.04.2012 cu Drăgan Daniel 
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41 17. 05.2012 Decizie 535 exemplare catalog Basarabia 1812 – 1947 

42 18. 05.2012 Decizie deschidere Tezaur Istoric 21-22.05.2012 

43 22.05.2012 Decizie deplasare Amarie Marius, Chişinău 

44 30.05.2012 Decizie deschidere marţea pt. public ANULATA 

45 31.05.2012 Decizie suspendare CIM Moisil Delia 

46 31.05.2012 Decizie încetare CIM Dinu Mirela 

47 31.05.2012 Decizie 150 exemplare catalog Copilăria de altădată, la ţară 

48 01.06. 2012 Decizie majorare salarii 8% 

49 05.06. 2012 Decizie plată proiect Borduşani 

50 06. 06. 2012 Decizie 200 exemplare catalog expoziţie Genio Helvetico 

51 29. 06. 2012 Decizie încetare CIM Georgescu Elena 

52 29. 06. 2012 Decizie modificare meserie Ianache Dănuţ 

53 02.07. 2012 Decizie modificare tranşă vechime Mihai Violeta 

54 02.07. 2012 Decizie modificare tranşă vechime Vleja Decebal 

55 12.07. 2012 Decizie deschidere vitrine Tezaur Istoric – filmare SC 

Realitatea Media SA 

56 16. 07. 2012 Decizie plată proiect Borduşani 

57 25.07. 2012 Decizie suspendare CIM Chachula Oana – Mirela 

58 27. 07. 2012 Decizie comisie acces Tezaur Istoric 

59 30.07. 2012 Decizie suspendare CIM Gândilă Andrei 

60 01.08. 2012 Decizie comisie acces Tezaur Istoric 

61 06. 08. 2012 Decizie numire Comitetul de lucru pt. organizarea expoziţiei 

Comorile Chinei 

62 07. 08. 2012 Decizie detaşare Verzea Mihaela 

63 09. 08. 2012 Decizie deplasare Haită Constantin Köln-Germania, Helsinki 

– Finlanda 

64 09. 08. 2012 Decizie comisie de demontare şi restaurare-conservare 

macheta Forului lui Traian 

65 13.08. 2012 Decizie specimen semnătură – Toaşcă Florentina 

66 14.08. 2012 Decizie plată proiect Popovici Dragomir şi Radu Valentin 

67 17. 08. 2012 Decizie deplasare Katia Moldoveanu la Helsinki – Finlanda 

68 17. 08. 2012 Decizie deplasare Lazăr Cătălin la Helsinki – Finlanda 

69 17. 08. 2012 Decizie deplasare Radian Andreescu la Helsinki – Finlanda 

70 24.08. 2012 Decizie distribuire registru zilieri Chiriţă Nicoleta 

70 bis 25.08. 2012 Decizie CFP Ghebuţă Maria până la încetare CM Dobre Alina 
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71 28. 08. 2012 Decizie încetare CIM Danielescu Liliana 

71 bis 28. 08. 2012 Decizie împuternicire Lazăr Cătălin întocmire Registrul de 

evidenţă a zilierilor 

72 29. 08. 2012 Decizie deplasare Georgescu Florin la Bratislava, Slovacia 

73 31.08. 2012 Decizie tranşă vechime Samson Andra 

73 bis 31.08. 2012 Decizie registru zilieri Popovici Dragomir 

74 03.09. 2012 Decizie tranşă vechime Olteanu Cristina 

75 06. 09. 2012 Decizie Proiect IDEI 

76 10.09. 2012 Decizie prelungire suspendare CIM Barbu Olimpia pt. 

creştere copil  

77 10.09. 2012 Decizie prelungire detaşare Simion Mihaela 

78 20.09. 2012 Decizie administrare site-web MNIR Secţia Educaţie, Relaţii 

Publice, Marketing şi Organizare Expoziţii 

79 20.09. 2012 Decizie comisie recepţie 

82 02.10.2012 Decizie modificare salariu Georgescu Florin 

83 05.10.2012 Decizie Proiect IDEI 

84 09. 10.2012 Decizie suspendare CIM Ciobanu Ana 

85 09. 10.2012 Decizie comisie evaluare oferte vitrine 

86 09. 10.2012 Decizie deplasare Petroviciu Irina la Antwerpen, Belgia 

87 09. 10.2012 Decizie responsabili contracte achiziţii 

88 22.10.2012 Decizie deplasare Borş Corina la York, Marea Britanie 

89 24.10.2012 Decizie comisie de studiere a ofertei de vânzare a unui teren  

90 24.10.2012 Decizie comisie 3D ICONS 

90 bis 26. 10.2012 Decizie împuternicire dl. Dr. Paul Damian - Registru evidenţă 

zilieri Nufăru 

91 30.10.2012 Decizie deplasare Petroviciu Irina şi Carşote Cristina la 

Barcelona/Igualada, Spania 

92 30.10.2012 Decizie deplasare Bălăşescu Adrian la Toulouse, Franţa 

93 30.10.2012 Decizie deplasare Haită Constantin la University College 

London, Marea Britanie 

94 01.11.2012 Decizie suspendare drepturi salariale din bugetul MNIR şi 

remunerate din bugetul proiectului Collage, Petroviciu Irina 

şi Carşote Cristina 

95 01.11.2012 Decizie mandatare Ghinea Mariana şi Mihai Violeta pt. 

trimitere notificări către ANRMAP 

96 01.11.2012 Decizie comisie de inventariere depozite materiale 

popularizare (produse finite) cont 345, materiale auxiliare 
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cont 3021si 3028, piese schimb cont 3024 şi combustibil cont 

3022-gestionar Stan Gherghina 

97 01.11.2012 Decizie inventar standuri 

98 01.11.2012 Decizie inventar Toaşcă Florentina 

99 01.11.2012 Decizie deplasare Nicolae Corina, Bozgan Mihai, Martin 

Tudor la Copenhaga – Danemarca 

100 05.11.2012 Decizie deplasare Istanbul Comitetul de lucru pt. organizarea 

expoziţiei Comorile Chinei 

101 06. 11.2012 Decizie deplasare Florin Marin la Skoplje – Macedonia 

102 06. 11.2012 Decizie deplasare Theodor Ignat şi Opriş Vasile la Ljubljana – 

Slovenia 

103 06. 11.2012 Decizie modificare tranşă vechime Nicolae Corina 

104 06. 11.2012 Decizie modificare tranşă vechime Petroviciu Irina 

105 08. 11.2012 Decizie deplasare Bălăşescu Adrian la Paris – Franţa 

106 12.11.2012 Decizie proiect Borduşani 

107 15.11.2012 Decizie constituire comisie concurs 

108 15.11.2012 Decizie salarizare 3D ICONS 

109 21.11.2012 Decizie achiziţie comisie spectrometru 

110 03.12.2012 Decizie reluare activitate Barbu Olimpia 

111 03.12.2012 Decizie indexare salarii 

112 03.12.2012 Decizie comisie predare gestiune metale, modernă 

contemporană – Grigoraş Adriana 

113 06. 12.2012 Decizie încetare CIM Verzea Mihaela 

114 06. 12.2012 Decizie comisie predare gestiune ceramică bizantină şi 

medievală 

115 06. 12.2012 Decizie deschidere şi evaluare oferte serviciu asigurare 

expoziţia Aurul şi Argintul antic al României 

116 11.12.2012 Decizie deplasare Ilie Oana la Madrid – Spania 

117 12.12.2012 Decizie comisie inventar obiecte din metale şi pietre preţioase 

BNR 

118 12.12.2012 Decizie preluare gestiune Hallstatt – Borş Corina 

119 14.12.2012 Decizie suspendare CIM Grigoraş Adriana 

120 28. 12.2012 Decizie remunerare Proiect Disco2 – Borş Corina 

 

 c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada 

raportată, după caz: 
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În cursul anului 2012, MNIR a înaintat Ministerului Culturii propuneri privind 

modificarea în regim de urgenţă a Legii 182/2000 şi a Legii 422, precum şi a Ordinului de 

Ministru al Culturii privind aprobarea Normelor de export temporar de patrimoniu.  

c.3. delegarea responsabilităţilor: 

În cursul anului 2012 au fost necesare 30 de delegări de competenţă de către 

managerul instituţiei, datorită unor deplasări în ţară sau străinătate sau efectuării concediului 

de odihnă. Lista acestora este prezentată mai jos:  

Nr. de 

înreg.  

Ziua, luna, 

anul 

Director General Delegaţie 

competenţă 

Perioada Nr. zile 

534 02.02.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Dir. Adj. Dr. Paul 

Damian 

03.02-06. 

02.2012 

 

 

4 

735 16. 02.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Dir. Adj. Dr. Paul 

Damian 

17. 02-

21.02.2012 

 

 

5 

1067 06. 03.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

07. 03 – 

10.03.2012 

 

 

4 

1287 16. 03.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

19. 03 – 

20.03.2012 
 

2 

1409 23.03.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

24.03 – 

01.04.2012 
 

9 

1814 13.04.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Dir. Adj. Dr. Paul 

Damian 

 

17. 04.2012 
 

1 

2206 08. 05.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

09. 05 – 

11.05.2012 
 

3 

2280 11.05.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

12.05 – 

15.05.2012 
 

4 

2589 25.05.2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

26. 05 – 29. 

05.2012 
 

4 

2688 01.06. 2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Dir. Adj. Dr. Paul 

Damian 

03.06 – 05.06. 

2012 
 

3 

2689 01.06. 2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

06. 06 – 08. 

06. 2012 
 

3 

2876 14.06. 2012 Dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

 

15.06. 2012 

 

1 
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2997 22.06. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina 

Moisescu 

 

25.06. 2012 

 

1 

3112 29. 06. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

02.07 – 04.07. 

2012 
 

3 

3344 12.07. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

 

16. 07. 2012 

 

1 

3465 18. 07. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

19. 07 – 26. 

07. 2012 
 

8 

3753 06. 08. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

06. 08 – 10.08. 

2012 
 

5 

3865 13.08. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

13.08 – 17. 08. 

2012 
 

5 

4178 30.08. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

 

Cornel Ilie  

30.08 – 05.09. 

2012 
 

7 

4293 06. 09. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

07. 09 – 16. 

09. 2012 
 

10 

4510 19. 09. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

20.09 – 23.09. 

2012 
4 

4513 19. 09. 2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Gheorghe 

Niculescu  

 

24.09. 2012 

 

1 

4770 04.10.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

 

05.10.2012 

 

1 

4904 10.10.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

11.10 – 18. 

10.2012 
 

8 

5285 26. 10.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Dir. Adj. Dr. Paul 

Damian 

26. 10 – 28. 

10.2012 
 

3 

5521 08. 11.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Dir. Adj. Dr. Paul 

Damian 

 

12.11.2012 

 

1 
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5539 09. 11.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

13.11 – 

14.11.2012 
 

2 

5691 16. 11.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

 

Tudor Martin 

18. 11 – 

21.11.2012 
 

4 

5856 23.11.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Contabil şef 

Cristina Moisescu 

 

26. 11.2012 

 

1 

6650 27. 12.2012 Dr. Ernest 

Oberländer-

Târnoveanu 

Dir. Adj. Dr. 

Paul Damian 

28. 12.2012-

06. 01.2013 

 

1 

 

 

Activitatea consiliilor de conducere: 

În cursul anului 2012, Consiliul Director al MNIR s-a întrunit în 2 şedinţe, care au 

avut loc în datele de 13.02.2012 şi 01.03.2012. 

Tot în aceiaşi perioadă, Consiliului de Administraţie a avut 21 şedinţe, după cum 

urmează: 19. 01.2012, 26. 01.2012, 31.01.2012, 08. 02.2012, 10.02.2012, 16. 02.2012, 

05.03.2012, 12.03.2012, 14.03.2012, 10.04.2012, 03.05.2012, 16. 05.2012, 13.06. 2012, 

31.07. 2012, 18. 09. 2012, 02.10.2012, 13.11.2012, 15.11.2012, 22.11.2012, 28. 11.2012, 

21.12.2012. 

 Comisia de Disciplină s-a întrunit o singură dată.  

 

c.4. perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare (lista nominală cu 

menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională pentru 

conducere şi restul personalului): 

Dăm, în continuare, lista nominală cu menţionarea şi tipului cursului de 

perfecţionare/formare profesională pentru conducere şi restul personalului la care au 

participat angajaţii MNIR în cursul anului 2012:  

 

 
 Forma de pregătire Locul de 

desfăşurare 

Conducător 

(organizator) 

Participanţi Perioadă Obiective Mod de evaluare 

 



RAPORT DE MANAGEMENT                                         Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 47 

 

1 Curs organizat în 

afara unităţii 

"Managementul 

instituţiilor de 

cultură" modulul I 

Bucureşti Centrul de 

Pregătire 

Profesională 

în Cultură 

1 Director 

adjunct-

Damian Paul 

23-28. 01.2012  Însuşirea unor metode şi procedee din 

domeniul organizării şi conducerii 

activităţii instituţiilor de cultură 

la sfârşitul modului II 

2 Curs organizat în 

afara unităţii - 

Program de 

calificare 

"Instalator 

instalaţii tehnico-

sanitare şi de 

gaze" 

Bucureşti Centrul de 

Pregătire a 

Personalului 

pentru comerţ 

- CEPECOM 

S. A.  

1 lăcătuş - 

Ianache 

Dănuţ 

Alexandru 

05.10.2011-

20.03.2012 

Întocmirea planurilor de instalaţii; 

performarea instalaţiilor în construcţii; 

executarea sistemelor exterioare de 

alimentare cu apă; montarea instalaţiilor 

interioare de apă; executarea instalaţiilor 

de ridicare a presiunii apei, executarea 

instalaţiilor de canalizare şi montarea 

instalaţiilor interioare de gaze naturale 

combustibile 

Examinare la sfârşitul 

cursului (cu certificat de 

calificare profesională şi 

supliment descriptiv) 

3 Curs organizat în 

afara unităţii - 

Training Seminar 

"Răspunderea 

contractuală în 

concepţia 

NOULUI COD 

CIVIL" 

Sinaia S. C. T. A. K. 

EDUCATION 

GRUP S. R. 

L.  

1 jurist-

Ionescu 

Mihaela 

Mirela 

24-26. 02.2012 Aspecte generale privind noutăţile 

apărute în materia contractelor prin 

intrarea în vigoare a noului cod civil la 

data de 01.10.2011, aspecte particulare 

privind clauzele contractuale, transferul 

dreptului de proprietate-riscul pierii 

bunului, promisiunea de a contracta, 

clauza penală, arvuna, daunele-interese, 

cesiunea contractului, punerea în 

întârziere, notificarea scrisă, chemarea în 

judecată, întârzierea de drept în 

executarea obligaţiilor, consecinţele 

punerii în întârziere, diminuarea 

daunelor-interese datorate de debitor în 

situaţia şi în măsura în care prejudiciul 

este imputabil creditorului, Încetarea 

contractului. Rezilierea, rezoluţiunea, 

denunţarea unilaterală, concluzii 

Certificat de participare 

4 Curs organizat în 

afara unităţii 

"Managementul 

instituţiilor de 

cultură" modulul 

II 

Bucureşti Centrul de 

Pregătire 

Profesională 

în Cultură 

1 Director 

adjunct-

Damian Paul 

13-18. 02.2012 Însuşirea unor metode şi procedee din 

domeniul organizării şi conducerii 

activităţii instituţiilor de cultură 

Diplomă de absolvire a 

cursului 

5 Curs organizat în 

unitate pentru 

autorizare 

electricieni 

Muzeul 

Naţional 

de Istorie a 

României 

PFA-

IAVORSCHI 

DRAGU 

POMPILIU 

3 electricieni 

- Sferle 

Florian, 

Cristea 

Adrian şi 

Năstase 

Viorel 

01.02.2012-

01.02.2013 

Instruirea, examinarea şi reautorizarea 

electricienilor pentru anul 2012; taloane 

de autorizare procesate 

Taloane de autorizare 
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6 Curs organizat în 

afara unităţii - 

Training Seminar 

"REVISAL - 

culegere de speţe. 

Proceduri de 

control în 

domeniul relaţiilor 

de muncă" 

Sinaia S. C. T. A. K. 

EDUCATION 

GRUP S. R. 

L.  

2 referenţi de 

specialitate 

(resurse 

umane) - 

Chiriţă 

Nicoleta şi 

Radu Daniela 

16-18. 03.2012 Registrul general de evidenţă a 

salariaţilor reglementat prin HG nr. 

500/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare esenţă a Codului Muncii - 

Legea nr. 53/2003, în ceea ce priveşte 

activitatea desfăşurată în baza unui 

contract individual de muncă; culegere 

de speţe din activitatea curentă de 

transpunere a prevederilor actelor 

normative susmenţionate în format 

electronic; soluţionarea practică şi legală 

a speţelor în concordanţă cu modificările 

actuale aduse formatului electronic; 

procedura de control: limitele de 

competenţă ale inspectorilor de muncă, 

procesul verbal de control, procesul de 

constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor. Căi de atac.  

Certificat de participare 

7 Curs organizat în 

afara unităţii - 

"Auditul intern. 

Monitorizarea şi 

îndrumarea 

metodologică în 

implementarea 

sistemelor de 

control 

managerial" 

Sinaia S. C. KSC 

TRAINING 

SRL 

1 auditor-

Negrea 

Corina 

16-18. 03.2012 1.Derularea unei misiuni de audit intern 

în sistemul public-prezentare teoretică şi 

practică 2.Standardele de control intern 

aplicabile în sistemul public din România 

3.Organizarea auditului public intern la 

nivelul instituţiilor publice - Atribuţiile 

compartimentului de audit public intern 

4.Procedurile scrise-element fundamental 

al unui sistem de control intern adecvat: - 

Circuitul documentelor (pista de audit) - 

prezentare grafică. Arhivarea în cadrul 

unei structuri de audit intern-exemplu 

practic de abordare - Colectarea 

informaţiilor, analiza riscurilor, 

eşantionarea şi testarea în etapa 

intervenţiei la faţa locului, colectarea 

dovezilor - Raportul de audit intern. 

Elaborare, structură, modele - 

Planificarea auditului intern în faza 

misiunii de audit intern - strategie - 

Organizarea dosarelor de audit. 

Tipologie. Sistemul de codificare. 

Semnificaţie. Importanţă - Principii, 

reguli şi bune practici - Reguli de 

conduită pentru auditorul public intern  

Certificat de participare 

8 Curs organizat în 

afara unităţii - 

programul 

"Radioprotecţia în 

practici cu surse 

de radiaţii 

ionizante" 

Platforma 

Măgurele, 

jud. Ilfov 

Centrul de 

Pregătire şi 

Specializare 

în Domeniul 

Nuclear al 

Institutului 

Naţional de 

C&d pentru 

Fizică şi 

Inginerie 

Nucleară 

"Horia 

Hulubei" 

1 cercetător 

chimist - 

Baltă Zizi 

Ileana 

02-06. 04.2012 Cursul este organizat pentru obţinerea 

permisului de exercitare nivel 1 pentru 

domeniile GR(generatori de radiaţii X), 

şi (surse închise) şi SD (surse deschise).  

Certificat de absolvire în 

domeniul GR/AFX 
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9 Curs organizat în 

afara unităţii - 

etapa a-2-a 

"Conservator 

bunuri culturale" 

Mânăstirea 

Sâmbăta 

de Sus, 

jud. 

Braşov 

Centrul pentru 

Patrimoniul 

Cultural "Sf. 

Constantin 

Brâncoveanu" 

al Patriarhiei 

Române 

4 muzeografi-

Florin 

Georgescu, 

Lazăr Ginel, 

Oţa Silviu şi 

Oanţă 

Margitu Sorin 

18-28. 06. 

2012 

Practică de specialitate Examinare la sfârşitul 

cursului 

10 Curs organizat în 

unitate - 

"Managementul 

riscurilor în cadrul 

instituţiilor 

publice. Aplicarea 

standardului 11 al 

OMFP 945/2006" 

Muzeul 

Naţional 

de Istorie a 

României 

Fiatest SRL 20 

participanţi-

câte un 

reprezentant 

din fiecare 

secţie/ 

compartiment  

24-25.07. 2012 Identificarea riscurilor la nivel de Mediu 

de Control Intern; Definirea riscurilor 

aferente celor trei categorii de obiective 

ale Sistemului de Control Managerial 

Intern(SCMI); Linii directoare de 

implementare a SCMI (ministerul 

Finanţelor Publice, Curtea de Conturi), 

cu aplicaţii practice; Metodologia de 

identificare, evaluare, tratare şi 

monitorizare a riscurilor. Aplicaţii pe 

standarde ale OMFP, obiective, activităţi.  

Certificat de absolvire  

11 Curs organizat în 

afara unităţii - 

"Auditor intern în 

sectorul public" 

Neptun S. C. 

Faxmedia 

Consulting 

SRL 

1 auditor-

Negrea 

Corina 

12-19. 08. 

2012 

1.Implementarea sistemului de 

control/managerial. Caracteristice şi 

modele practice ale SCIM. Standardele 

de control intern. Proceduri scrise. 

2.Modalităţi practice de implementare a 

standardului de control intern 

"Managementul riscului" 3.Întocmirea, 

aprobarea şi transmiterea raportărilor în 

conformitate cu OMFP 946/2005 

4.Riscul şi consecinţele 

neimplementării/nefuncţionalităţii SCIM 

5.Verificarea şi evaluarea controlului 6. 

Proceduri de control intern cu acţiune 

directă asupra diminuării riscurilor 

Examinare la sfârşitul 

cursului (cu certificat de 

absolvire şi supliment 

descriptiv) 

12 Curs organizat în 

afara unităţii - 

"Noul Cod Civil şi 

Noul Cod de 

Procedură Civilă - 

Modificări 

fundamentale. 

Aspecte teoretice 

şi practice" 

Cap 

Aurora 

S. C. T. A. K. 

EDUCATION 

GRUP S. R. 

L.  

1 jurist-

Ionescu 

Mihaela 

Mirela 

22-26. 08. 

2012 

A. Noul Cod Civil-în vigoare de la 

01.10.2011, modificat în aprilie 2012: 

Modificări aduse contr. potrivit noilor 

reglementări ale Codului civil, 

Prescripţia extinctivă. Schimbări aduse 

acestei instituţii, Dreptul de proprietate, 

Noi instituţii reglementate, Aspecte 

generale ale contractelor speciale, 

Dezbateri pe marginea instituţiilor 

analizate pe perioada desfăşurării 

seminarului, Soluţionarea de speţe 

proprii problematicii dezbătute B. Noul 

Cod de procedură Civilă: Aspecte 

generale ale instituţiilor Codului de 

Procedură Civilă, Executarea civilă. 

Modificări esenţiale aduse, Legături între 

prevederile noului Cod Civil şi cele ale 

noului Cod de Procedură civilă, Noi 

reglementări de soluţionare a litigiilor, 

Dezbateri şi soluţionarea de speţe proprii 

problematicii dezbătute  

Certificat de participare 



RAPORT DE MANAGEMENT                                         Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 50 

 

13 Curs organizat în 

afara unităţii - 

etapa a-3-a 

"Conservator 

bunuri culturale" 

Buşteni - 

Mănăstirea 

Caraiman 

Centrul pentru 

Patrimoniul 

Cultural "Sf. 

Constantin 

Brâncoveanu" 

al Patriarhiei 

Române 

4 muzeografi-

Florin 

Georgescu, 

Lazăr Ginel, 

Oţa Silviu şi 

Oanţă 

Margitu Sorin 

01.10.2012-

04.10.2012 

Verificarea cunoştinţelor dobândite: - 

elaborarea unei lucrări din domeniul 

conservării-susţinerea unui test scris cu 

întrebări din domeniu-prezentarea orală, 

în faţa comisiei, a conţinutului lucrării 

Examinare 

14 Curs organizat în 

afara unităţii - 

"Conservator 

bunuri culturale" - 

modulul III 

Bucureşti Centrul de 

Pregătire 

Profesională 

în Cultură  

1 referent - 

Tăbăcilă 

Manuela şi 1 

supraveghetor 

muzeu-

Chiriac 

Mihaela 

05.11.2012-17. 

11.2012 

Verificarea cunoştinţelor dobândite pt. 

următoarele competenţe profesionale : - 

planificarea activităţii proprii-aplicarea 

normelor de sănătate şi securitate în 

muncă şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor-evaluarea stării bunurilor 

culturale-controlul condiţiilor 

microclimatice-conservarea preventivă a 

bunurilor expuse sau depozitate-ocrotirea 

bunurilor culturale prezentate în expoziţii 

şi a celor păstrate în depozite-

conservarea bunurilor culturale în timpul 

schimburilor culturale-protejarea 

obiectelor împotriva factorilor care induc 

uzura funcţională prematură a bunurilor 

culturale-conservarea preventivă a 

memoriei audiovizuale-aplicarea 

măsurilor urgente pentru salvarea 

descoperirilor arheologice  

Examinare (cu certificat de 

absolvire şi supliment 

descriptiv) 

 

 

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale 

altor organisme de control, în perioada raportată: 

 În cursul anului 2012 nu s-au realizat misiuni de audit, verificări sau controale din 

partea autorităţii şi nici din partea Curţii de Conturi.  

 În perioada menţionată a avut loc doar un control pe linia ISU, ale cărui concluzii au 

fost imediat puse în aplicare.  

 

D) Situaţia economico-financiară a instituţiei: 

d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate: 

Căutând permanent să pună in practică principiile moderne de eficientizare şi 

gestionare a mijloacelor financiare şi a resurselor umane, în sensul asigurării unor rezultate 

cât mai performante şi al promovării patrimoniului şi prestigiului cultural al instituţiei, 

Muzeul Naţional de Istorie a României a continuat în cursul anului 2012 aplicarea unei 

strategii de utilizare judicioasă a resurselor publice asigurate de Ministerul Culturii prin 

alocaţie de la bugetul de stat, concentrându-se – deopotrivă – pe identificarea şi accesarea 
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unor surse financiare complementare, de tipul proiectelor de cercetare din fonduri publice sau 

private derulate în cadru contractual, a unor granturi de cercetare şi culturale etc. , toate 

aceste fonduri fiind gestionate prin aplicarea pro-activă a managementului de proiect.  

În centrul tuturor activităţilor şi proiectelor sale, rămâne ca prioritară reluarea cât mai 

urgentă a lucrărilor de reconstrucţie şi de reamenajare a clădirii muzeului, reintroducerea în 

circuit public a expoziţiei permanente, în totalitatea excursului său istoric, respectiv 

deschiderea muzeului în integralitate pentru marele public.  

Acest laborios demers reprezintă un obiectiv primordial pentru conducerea şi întregul 

colectiv al MNIR.  

– lei – 

Indicatori economici  Anul 2012  

BVC aprobat Încasări / 

Plăţi 

Realizat / 

BVC aprobat 

0 1 2 3= 2 / 1 X 100 

Venituri totale (lei), din care 12.981.000 12.848. 989 98. 98% 

sold iniţial    

venituri proprii 4.415.000 4.364.353 98. 85% 

Suma FEN  168. 000 168. 000 100% 

Subvenţii 8. 398. 000 8. 316. 636 99. 03% 

Cheltuieli totale (lei), din care 12.981.000 12.719. 218 97. 98% 

cheltuieli de personal 3.756. 000 3.681.326 98. 01% 

bunuri şi servicii, din care 7. 848. 000 7. 799. 863 99. 39% 

PROGRAM 

MINIMAL 

2.200.000 2.200.000 100% 

Convenţii furnizare 

servicii (cf. Cod civil) 

 173.680  

Contracte pe drepturi de 

autor 

   

Proiecte FEN 168. 000 38. 643 23.000 

cheltuieli de capital, din care 1.209. 000 1.199. 386 99. 20% 

reparaţii capital    
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Gradul de acoperire din 

venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei(%) 

  55.95% 

Ponderea cheltuielilor de 

personal din totalul 

cheltuielilor (%) 

  28. 94% 

Gradul de creştere a 

veniturilor proprii în totalul 

veniturilor 

  33.96% 

 

d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 

Nr. 

crt.  

Programe Tipul proiectului Buget estimat Buget realizat 

 

(0) (1) (2) (4)  

1. PATRIMONIUM 

 

Mare 100.000 100.136,00 

2. THESAURUS 

 

Mediu 50.000 59. 298,75 

3. MOZAIC 

 

Mare 110.000 110.000,00 

4. IEŞIREA DIN INCINTĂ 

 

Mic 20.000 20.000,00 

5. ARGUS 

 

Mare 100.000 100.000,00 

6.  IMAGO ROMANIAE 

 

Mare 120.000 148. 219,84 

7.  OAMENI, LOCURI ŞI 

COMORI 

Mic 30.000 30.000,00 

8.  LASAŢI COPIII SĂ 

VINĂ LA MINE 

Mic 40.000 44.745,76 

9.  CU TOŢII IMPREUNĂ 

 

Mic 10.000 10.000,00 

10. MANUSCRIPTUM 

 

Mare 75.000 75.000,00 

11 NOUL NOSTRU MUZEU 

VIRTUAL 

Mediu 50.000 52.952,15 

12 REFACEREA 

EXPOZIŢIE 

PERMANENTE A 

Mare 250.000 250.000,00 
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Diferenţele dintre devizul estimat şi cel realizat au provenit din scumpirea în cursul 

anului 2012 a preţului unor bunuri şi servicii care nu au putut fi cuantificate în 2011, în 

momentul realizării proiectului de buget şi s-au acoperit prin sume realizate din venituri 

proprii.  

 

TEZAURULUI ISTORIC 

ŞI COLUMNEI LUI 

TRAIAN 

 

 

13 

 

AURUL CARPAŢILOR – 

AURUL ŞI ARGINTUL 

ANTIC AL ROMÂNIEI 

Mare 588. 000 588. 000,00 

 

14 

 

2019 CAPODOPERE 

ALE PATRIMONIULUI 

CULTURAL 

ROMÂNESC 

Mediu 50.000 34.928,18 

 

15 

 

NOAPTEA MUZEELOR, 

ZIUA 

INTERNAŢIONALĂ A 

MUZEELOR, 

WEEK-END TÂRZIU LA 

MNIR, 

NOAPTEA DE 

SÂNZIENE 

Mic 20.000 24.214,94 

16 ZILELE MNIR Mediu 42.000 42.000,00 

17 BASARABIA: DE LA 

INVENTARE 

LA REALITATE 

Mediu 50.000 50.000,00 

18 90 ANI DE LA 

ÎNCORONARE 

DE LA ALBA IULIA 

Mare 240.000 240.000,00 

19 BING. MAGIA 

JUCĂRIILOR 

Mic 25.000 25.000,00 

20 CERCETĂRI 

ARHEOLOGICE 

SISTEMATICE 

Mare 110.000 110.000,00 

21 ISTORIA TEHNICII 

ELVEŢIENE 

Mare 120.000 120.000,00 

 TOTAL  2.200.000 2.234.495,62 
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d.3. gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): 

55.95% 

 veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei 

pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet 

profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte 

facilităţi practicate: 139. 450 lei – 10,74% din veniturile proprii.  

 veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: 4.281.890 

lei – 32,98% din veniturile proprii.  

 venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale: 0 

 d.4. gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): 

33.32% 

 d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%): 28. 94% 

 d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%): 9. 33% 

d.7. gradul de acoperire al salariilor din subvenţie (%): 44.26% 

– ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile), 

în total cheltuieli cu Bunuri şi Servicii (%): 14.62% 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

– din subvenţie / alocaţie: 0.55% 

– din venituri proprii:1.08% 

 

E) Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 

e.1. situaţia la zi a inventarului bunurilor culturale aflate în patrimoniul muzeului şi 

asigurarea securităţii bunurilor culturale, conform legislaţiei în vigoare: 

 Având în vedere situaţia foarte complicată în care se găsea gestiunea patrimoniului 

MNIR la mijlocul anului 2010, ca şi scoaterea din funcţiune a celei mai mari părţi a 

sistemului de asigurare a securităţii acestuia (ca urmare a începerii şi nefinalizării lucrărilor 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTML%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTML%23%23
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de consolidare, resaturare şi reabilitării clădirii în care funcţionează MNIR), una dintre 

sarcinile prioritare pe care mi le-am impus, în momentul în care am preluat mandatul de 

manager al instituţiei, a fost aceea de a lua măsuri pentru aducerea acestora la standardele în 

domeniu.  

 Gestiunea colecțiilor  

Preocuparea pentru aceste aspecte esenţiale ale activităţii unui muzeu este reflectată şi de 

faptul că nu mai puţin de 17 decizii ale directorului general (13,70% din totalul deciziilor 

emise în 2012), privesc activitatea de reglementare a inventarierii patrimoniului sau a 

gestiunii bunurilor instituţiei, în general. În 2012 au fost reinventariate 10 gestiuni, după 

cum urmează: 

1. Expoziţiei Tezaurului Istoric (12,899 piese) 

2.  Depozitul Tezaurului Istoric (3488 piese) 

3. Depozitul de Artă Plastică (481 piese) 

4. Depozitul de Textile şi Piele Arheologică şi Istorică (1382 piese) 

5. Depozitul de Sticlă şi Artă Decorativă (866 piese) 

6. Depozitul de Lemn Arheologic şi Istoric şi Mobilier (447 piese)  

7. Depozitul de Metale Preistorice (3037 piese) 

8. Depozitul de Metale Epocă Clasică (1762 piese) 

9. Depozitul de Metale Medievale (1829 piese) 

10. Biblioteca ( 75.000 volume).  

De asemenea, s-a început inventarierea altor trei gestiuni: 

1. Depozitul Fototecii Istorice.  

2. Depozitul de Obiecte din Corn şi Os.  

3. Depozitul Fondului Special (fondul Nicolae şi Elena Ceauşescu) 

Cu ocazia reinventarierii acestor gestiuni s-au luat măsuri pentru aducerea la zi a 

documentelor de gestiune, pentru a fi conforme cu legislaţia actuală în materie.  

Pentru asigurarea securităţii documentelor de gestiune (registre de inventar, procese 

verbale de predare/primire) s-a luat decizia scanării şi microfilmării întregii arhive (peste 

150.000 de pagini procesate în anii 2011-2012).  

În strânsă legătură cu operaţiunea de inventariere este şi aceea de creare noi depozite 

sau organizare a celor deja existente, pe care am menţionat-o deja la par. a. 9.  
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Securitatea colecțiilor 

Tot în 2012 a fost realizat sistemul electronic de supraveghere în spaţiul holului 

central şi al căilor de acces spre expoziţia Tezaurului Istoric, care vin din direcţia intrărilor 

dinspre Calea Victoriei, Str. Poştei şi Curtea Interioară a MNIR. De asemenea a fost 

modernizat şi sistemul de supraveghere video şi cu senzori de mişcare a Tezaurului Istoric şi 

zonei sale de securitate externă.  

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.  

S-a efectuat toate demersurile necesare pentru obţinerea autorizării instalării de 

camere de luat vederi şi la exteriorul clădirii, care urmează să fie montate în anul 2013. 

Toate acestea fac ca în prezent să existe condiţii de asigurare a securităţii 

patrimoniului, incomparabil mai bune decât în urmă cu doi ani, chiar dacă acţiunea 

trebuie continuată şi extinsă şi în 2013. 

 

Asigurarea microclimatului în depozite și spații de expunere 

În 2012 a fost realizat un sistem centralizat de supraveghere a microclimatului în 

depozite şi spaţiile de expunere şi a fost adus la parametri funcţionali compleţi sistemul de 

climatizare al expoziţiei permanente a Tezaurului Istoric, care nu mai era operaţional de mai 

bine de 20 de ani.  

 

Amenajarea și dotarea laboratoarelor 

De asemenea, în cursul anului 2012 a fost terminată dotarea Laboratorului de 

Restaurare Metale (care nu mai era funcţional din 2002), a Laboratorului de 

Sedimentologie şi a fost realizat un Laborator de decontaminare biologică a pieselor 

arheologice scoase din depozitele din subsolul clădirii, înainte de a fi relocate în alte spaţii.  

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 
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incendiu sau efracţie din MNIR, asigurându-se întreţinerea şi exploatarea lor conform 

caietelor de sarcini şi normativelor şi efectuându-se toate reparaţiile necesare.  

 

e.2. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 

comunităţii la proiectele incluse în acestea): 

1. Patrimonium – Este un program destinat îmbogăţirii şi diversificării colecţiei 

MNIR, în vederea deschiderii noii expoziţii de bază. În cursul anului 2012, MNIR 

a achiziţionat un număr de 1212 piese, la care s-au adăugat un număr de 961 de 

piese, provenite din cercetările arheologice ale specialiştilor noştri, care au fost 

nou inventariate, 4 monede dacice de aur recuperate din Spania şi Irlanda, precum 

şi 530 piese rezultate din donaţii.  

2. Thesaurus – Este un program dedicat clasării tuturor bunurilor susceptibile aflate 

în patrimoniul MNIR. În cadrul acestui program, în 2012 au fost realizate 47 de 

dosare de clasare, totalizând 563 de piese de mare importanţă patrimonială din 

colecţia MNIR.  

3. Mozaic – Este un program care îşi propune realizarea anuală a unui număr de 2 

mari expoziţii temporare, la sediul MNIR sau la sediul unor parteneri din ţară. În 

cadrul acestui program în anul 2012 au fost realizate 5 proiecte expoziţionale. Ele 

s-au desfăşurat la Bucureşti, Chişinău, Târgovişte, Piatra Neamţ şi Iaşi.  

4. Ieşirea din incintă – Este un program pentru realizarea anuală a unor expoziţii 

temporare de amploare mică sau mijlocie în spaţii „neconvenţionale” sau cu 

parteneri „neconvenţionali”. În cadrul acestui program în anul 2012 au fost 

realizate 3 proiecte expoziţionale. Ele s-au desfăşurat la sediul Ministerului 

Afacerilor Externe, la Oradea, sediul Teatrului Regina Maria şi expoziţia 

organizată în parteneriat cu BCR.  

5. Argus – Este un program dedicat creării unei baze complete de imagini ale 

pieselor din patrimoniul MNIR. În anul 2012 au fost scanate 10.000 fotografii din 

Fototeca Istorică a MNIR.  

6. Imago Romaniae - Este un program de prezentare pe situl cu acelaşi nume 

(www.imagoromaniae.ro) a imaginilor reale şi virtuale ale spaţiului românesc din 

secolul al XI-lea până în 1947. În 2012, situl proiectului Imago Romaniae a 

http://www.imagoromaniae.ro/
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crescut de la 700 de imagini existente la începutul anului, la 3.000 de imagini şi 12 

studii sau articole. În 2012, situl a avut 13.000 vizitatori unici. Tot în 2012, în 

cadrul acestui program a fost editat primul volum al seriei, dedicat „Staţiunilor 

balneoclimaterice româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima parte a 

secolului al XX-lea”.  

 

7. Oameni, locuri şi comori – Realizarea unui site web şi CD, eventual şi a unei 

publicaţii dedicate istoriei „secrete” a tezaurelor aflate în colecţia MNIR. În anul 

2012, au fost plasate pe situl (www.oamenisicomori.ro) 3 prezentări ale istoriei 

secrete ale unor tezaure importante – Coiful de la Coţofăneşti, rhytonul de la 

Poroina şi tezaurul de Agighiol.  

8. Lăsaţi copiii să vină la mine – Program de educaţie muzeală destinat copiilor şi 

tinerilor. În anul 2012, la MNIR a fost derulat un proiect educativ pentru copii şi 

tineri, cel de Pedagogie muzeală.  

9. 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. În cadrul acestui 

program în anul 2012 au fost realizate două proiecte culturale. Unul legat de 

societăţile balcanice la 100 de ani după Primul război balcanic şi cel de al doilea, 

legat de pregătirea unei mari expoziţii internaţionale legată de Europa şi lumea 

arabă – 1815 – 2015, la care MNIR este partener.  

10. 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 

http://www.oamenisicomori.ro/
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(Europeana. eu). În cadrul acestui program în anul 2012 a fost realizat un proiect, 

prin care au fost scanate şi microfilmate 100 de volume de patrimoniu, 

reprezentând manuscrise, incunabule, cărţi liturgice, precum şi carte rară şi 

periodice şi a registrelor de inventar, însumând circa 30.000 de pagini şi 

registrelor inventar, totalizând peste 50.000 de pagini.  

11. Noul nostru muzeu virtual – Construirea unui muzeu virtual de istorie a 

României. În cadrul programului s-au derulat 2 proiecte. Primul a inclus crearea 

unui tur virtual al spaţiilor MNIR şi cel de al expoziţiilor – Portret în istorie şi 

Genio Helvetico.  

12. Refacerea expoziţiilor permanente ale Tezaurului Istoric şi Columnei lui Traian 

– Acestea sunt singurele expoziţii permanente ale MNIR care mai sunt deschise 

publicului. Din păcate, ele sunt marcate de trecerea a 40 de ani de la deschidere, 

fiind uzate şi din punct de vedere moral şi fizic, ne mai corespunzând standardelor 

actuale. În 2012, în cadrul proiectului au fost derulate două proiecte. Primul, de 

refacere a expoziţiei permanente a Tezaurului Istoric a fost finalizat în aprilie 

2012. Cel de al doilea proiect, vizând refacerea expoziţiei permanente a Columnei 

lui Traian, se va finaliza la mijlocul anului 2013. 

13. Aurul Carpaţilor -– Realizarea unei mari expoziţii cu piese din aur şi argint 

provenite din România aflate în colecţiile muzeelor din ţară, care ar urma să fie 

vernisată, rând pe rând în capitalele mai multor judeţe din ţară. În cursul anului 

2012 au fost realizate două proiecte din acest program. Primul a constat în 

pregătirea unei mari expoziţii – Aurul şi argintul antic al României, care urmează 

să fie vernisată în cea de a doua partea a acestuia. Tot legat de acest program s-a 

derulat proiectul de organizare şi dotare a Laboratorului de Restaurare Metale.  

14. 2019 capodopere ale patrimoniului cultural românesc – 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. În cadrul programului s-au derulat două proiecte. 

Unul s-a concretizat prin realizarea unui site, iar cel de al doilea, prin editarea 

primului volum al serie – Capodopere din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie 

a României.  
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15. Noaptea muzeelor şi Ziua Internaţională a Muzeelor – Organizarea de 

evenimente – expoziţii temporare, spectacole de teatru, dans şi muzică cu prilejul 

celor două moment majore ale vieţii muzeelor. Peste 12.000 de vizitatori au luat 

cu asalt muzeul în Noaptea Muzeelor, mai 2012.  

16. Noaptea de Sânziene la muzeu – Eveniment pentru public legat de sărbătorile 

tradiţionale din cea mai scurtă noapte a anului (se organizează în cea mai 

apropiată noapte de 23 iunie).  

17. Week-end la MNIR. Evenimente organizate o dată pe lună, în ultima vineri, 

atunci când muzeul va avea un program prelungit până la orele 1 (din mai până în 

octombrie). În cadrul celor trei programe menţionate mai sus, în 2012, s-au derulat 

trei proiecte culturale.  

18. Zilele MNIR. Ele vor consta din evenimente pentru public şi specialişti, în decada 

care încadrează ziua de 8 mai. În cadrul programului s-au derulat 14 proiecte 

(simpozioane, expoziţia Copilăria de altă dată, la ţară, micro-expoziţii din ciclul 

exponatul lunii, restaurarea frescei Portretul lui Neagoe Basarab şi al familiei sale 

(care a constituit obiectul unei expoziţii), seara cultural-ştiinţifică – Descifrând 

moştenirea dacică.  

19. Basarabia, de la inventare la realitate – Comemorarea a 200 de ani de la 

anexarea teritoriului Principatului Moldovei situat între Prut şi Nistru de către 

Imperiul Rus, printr-o mare expoziţie deschisă la Bucureşti şi Chişinău şi 

vernisată apoi în mai multe localităţi din ţară şi Basarabia. În cadrul programului 

s-au derulat 2 proiecte, dintre care realizarea a unei expoziţii vernisate la Bucureşti 

şi Chişinău şi în alte localităţi din România şi Basarabia, precum şi editarea unui 

catalog.  

20. 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia – Aniversarea a 90 de ani de la 

încoronarea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria de la Alba Iulia, marchează 

simbolic încheierea procesului de formare a naţiunii române şi statului ei modern, 

vor fi comemorate printr-o mare expoziţie vernisată la Bucureşti şi Alba Iulia. În 

cadrul programului s-au derulat 2 proiecte, dintre care primul a fost organizarea 

unei mari expoziţii vernisate la Bucureşti şi Alba Iulia şi cel de al doilea a constat 

în editarea unui catalog.  
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21. Bing. Magia jucăriilor – Realizarea unei mari expoziţii de jucării istorice şi 

materiale didactice, extrem de rare şi de valoroase, produse între anii 1890-1930 

de firma Bing din Nürenberg, cea care a revoluţionat creaţia şi producţia de 

jucării. Expoziţia doreşte să recreeze universul copiilor din epoca celei de a doua 

revoluţii industriale, marcată de invenţia automobilului, avionului şi expansiunea 

mijloacelor de comunicare. În cadrul programului s-a derulat 1 proiect, cel al 

realizării unei expoziţii şi tipăririi unui catalog.  

22. Cercetări arheologice de salvare – Realizarea de săpături arheologice de către 

specialiştii MNIR pentru obţinerea de materiale şi informaţii istorice necesare 

îmbogăţirii patrimoniului nostru. În cadrul programului, în anul 2012, MNIR a 

derulat 15 proiecte, care au inclus săpături în siturile de la: BORDUŞANI (jud. 

Ialomiţa), VITĂNEŞTI (jud. Teleorman), HÂRŞOVA (jud. Constanţa), 

Sfârleanca (jud. Prahova), OSTROV (jud. Constanţa), COLONIA ULPIA 

TRAIANA SARMISEGETUSA (jud. Hunedoara), NUFĂRU (jud. Tulcea), 

BUCŞANI (jud. Giurgiu), SULTANA (jud. Călăraşi) şi HISTRIA (jud. 

Constanţa).  

23. Istoria tehnicii elveţiene – Realizarea unei mari expoziţii de ceasuri şi cutii 

muzicale elveţiene din colecţia MNIR şi a altor muzee din România, dedicată 

centenarului relaţiilor diplomatice dintre România şi Elveţia. În cadrul 

programului s-au derulat 2 proiecte, dintre care, unul a constat în realizarea unei 

mari expoziţii – Genio Helvetico – Ceasuri şi cutii muzicale elveţiene, iar cel de al 

doilea, în editarea unui catalog.  

 

e.3. scurtă analiza a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie 

de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea): 

1. Patrimonium – Prin cele 1212 piese achiziţionate în 2012, la care s-au adăugat 

un număr de 961 de piese nou inventariate, cele 4 monede dacice de aur 

recuperate, precum şi 530 piese donate, MNIR a cunoscut cea mai mare 

creştere şi diversificare anuală a patrimoniului său din ultimii 20 de ani.  

2. Thesaurus – Prin cele 47 de dosare de clasare, totalizând 563 de piese realizate 

în 2012, MNIR şi-a dublat într-un an numărul de piese clasate.  
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3. Mozaic – În cadrul acestui program în anul 2012 au fost realizate 5 proiecte 

expoziţionale la sediu şi în ţară. Ele s-au desfăşurat la Bucureşti, Chişinău, 

Târgovişte, Piatra Neamţ şi Iaşi şi au permis publicului bucureştean sau a celui 

în trecere, precum şi a celui din Târgovişte, Piatra Neamţ şi Iaşi să i-a contact 

cu una din cele mai importante opere de artă din patrimoniul României – 

stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare. Tot în cadrul acestui program au fost 

prezentate publicului din România (Bucureşti, Ploieşti şi Vălenii de Munte) şi 

Republica Moldova documente excepţionale, multe accesibile pentru prima 

oară (documente secrete din arhive), care reconstituie istoria Basarabiei din 

1812 până în 1947. Expoziţia a fost vernisată în alte trei oraşe din Basarabia – 

Bălţi, Cimişlia şi Cahul.  

4. Ieşirea din incintă – În cadrul acestui program în anul 2012 au fost realizate 3 

proiecte expoziţionale organizate în spaţii neconvenţionale (sediul MAE, 

teatre) sau cu parteneri neconvenţionali (MAE şi BCR).  

5. Argus – Prin cele 10.000 de fotografii din Fototeca Istorică a MNIR scanate 

într-un an, instituţia a realizat cel mai mare număr de piese fişate şi 

fotografiate într-un singur an, din întreaga ei istorie de 40 de ani.  

6. Imago Romaniae - În 2012, situl proiectului Imago Romaniae a cunoscut o 

creştere 233%, ajungând de la 700 de imagini existente la începutul anului, la 

3.000 de imagini şi 12 studii sau articole. În 2012, situl a avut 13.000 vizitatori 

unici. Tot în 2012, în cadrul acestui program a fost editat primul volum al 

seriei, dedicat Staţiunilor balneoclimaterice româneşti la sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi prima parte a secolului al XX-lea.  
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7. Oameni, locuri şi comori – În anul 2012, situl www.oamenisicomori.ro a 

devenit funcţional şi prezintă 3 „istorii secrete” ale unor tezaure importante ale 

României – Coiful de la Coţofăneşti, rhytonul de la Poroina şi tezaurul de 

Agighiol.  

8. Lăsaţi copiii să vină la mine – În anul 2012, la MNIR a fost derulat 1 proiect 

de Pedagogie muzeală, vizând crearea de evenimente culturale şi educative 

pentru copii şi tineri.  

9. Cu toţii împreună – În cadrul acestui program în anul 2012 au fost realizat 

două proiecte culturale legate de relaţiile dintre popoarele balcanice şi cu 

lumea islamică.  

10. Manuscriptum – În cadrul acestui program în anul 2012 scanate şi 

microfilmate 100 de volume de patrimoniu, reprezentând manuscrise, 

incunabule, cărţi liturgice, precum şi carte rară şi periodice şi a registrelor de 

inventar, însumând circa 30.000 de pagini şi registrelor inventar, totalizând 

peste 50.000 de pagini.  

http://www.oamenisicomori.ro/
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11. Noul nostru muzeu virtual – În 2012 situl programului a devenit operaţional şi 

prezintă mai multe expoziţii virtuale.  

12. Refacerea expoziţiilor permanente ale Tezaurului Istoric şi Columnei lui 

Traian – În 2012, a fost refăcută expoziţia permanentă a Tezaurului Istoric, 

deschisă publicului pe 11 aprilie 2012 şi s-a lucrat la refacerea expoziţiei 

permanente a Columnei lui Traian, se va finaliza la mijlocul anului 2013. 

13. Aurul Carpaţilor – În cursul anului 2012 a fost realizată marea expoziţie Aurul 

şi argintul antic al României, care urma să fie vernisată în martie 2013.Datorită 

primirii misiunii din partea Ministerului Culturii de a organiza expoziţia 

Comorile Chinei în primul trimestru al anului 2013, expoziţia Aurul şi argintul 

antic al României urmează să fie vernisată în cea de a doua partea a acestuia. 

Tot în cadrul programului a fost redotat şi pus în funcţiune Laboratorul de 

Restaurare Metale.  

14. 2019 capodopere ale patrimoniului cultural românesc – În 2012, situl a 

devenit operaţional şi a fost editat primului volum al seriei – Capodopere din 

colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României.  
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15. Noaptea muzeelor şi Ziua Internaţională a Muzeelor – Au fost organizate mai 

multe evenimente culturale specifice – expoziţii temporare, spectacole de 

teatru, dans şi muzică cu prilejul celor două moment majore ale vieţii muzeelor 

din Europa.  

16. Noaptea de Sânziene la muzeu – În cadrul programului s-au organizat 

evenimente culturale (expoziţii temporare, spectacole de teatru, dans şi 

muzică).  

17. Week-end la MNIR. Organizarea de evenimente – expoziţii temporare, 

spectacole de teatru, dans şi muzică cu prilejul celor două moment majore ale 

vieţii muzeelor.  

18. Zilele MNIR. Ele vor consta din evenimente pentru public şi specialişti, în 

decada care încadrează ziua de 8 mai. În cadrul programului s-au derulat 14 

proiecte culturale (simpozioane, şi expoziţii).  

19. Basarabia, de la inventare la realitate – În cadrul programului s-au derulat 2 

proiecte, dintre care realizarea a unei expoziţii vernisate la Bucureşti şi 

Chişinău şi în alte localităţi din România şi Basarabia şi editarea unui catalog.  

20. 90 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia – În cadrul programului s-au 

derulat 2 proiecte, dintre care primul a fost organizarea unei mari expoziţii 

vernisate la Bucureşti şi Alba Iulia şi cel de al doilea a constat în editarea unui 

catalog.  

21. Bing. Magia jucăriilor – În cadrul programului s-au derulat două proiecte, cel 

al realizării unei expoziţii şi tipăririi unui catalog şi sărbătorirea lui Moş 

Nicolae la MNIR, prin cântece şi dansuri pentru copii.  

22. Cercetări arheologice de salvare – În cadrul programului, în anul 2012, MNIR 

a derulat 15 proiecte, care au inclus campanii de cercetări arheologice şi 

organizare de evenimente culturale destinate popularizării patrimoniului 

arheologic al României, prin manifestări de tip Ziua porţilor deschise.  

23. Istoria tehnicii elveţiene – În cadrul programului s-au derulat 2 proiecte, dintre 

care, unul a constat în realizarea unei mari expoziţii – Genio Helvetico – 

Ceasuri şi cutii muzicale elveţiene, iar cel de al doilea, în editarea unui catalog.  
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e. 4.analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu 

subvenţia/alocaţia primită: 

Programul/proie

ctul 

Scopul Beneficiari Perioada 

de realizare 

Finanţare 

(1) (2)   (4) 

Denumire 

iniţială/schimbată 

Declarat/At

ins 

Estimat/Realiz

at 

Estimat/Reali

zat 

Estimat/Realizat 

  PROGRAM 

MINIMAL 

  

 PATRIMONIUM 

 

DA 1212 obiecte 

achiziţionate+9

61 obiecte nou 

inventariate+4 

obiecte 

recuperate+530 

obiecte donate 

1.01.-

31.12.2012 
100.000/100.136,0

0 

THESAURUS 

 

DA 47 dosare de 

clasare cu 563 

piese 

1.01.-

31.12.2012 
50.000/59. 298,75 

 MOZAIC 

 

DA * 

Iaşi 

1.150 

Ploieşti 

2.327 

Vălenii de 

Munte 

1.500 

Târgovişte 

2.126 

Piatra Neamţ 

500 

 

12.01.- 

31.01.2012 
110.000/110.000 

 IEŞIREA DIN 

INCINTĂ 

 

DA * 

Oradea 

7. 396 

 

 20.000/20.000 

 ARGUS 

 

DA * 1.01.-

31.12.2012 
100.000/100.000 

 IMAGO 

ROMANIAE 

 

DA 13.000 1.01.-

31.12.2012 
120.000/148. 

219,84 

 LOCURI, 

OAMENI ŞI 

COMORI 

DA * 1.01.-

31.12.2012 
30.000/30.000 

 LASAŢI COPIII DA *  40.000/44.475,76 
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SĂ VINĂ LA 

MINE 

CU TOŢII 

IMPREUNĂ 

 

DA *  10.000/10.000 

 

MANUSCRIPTUM 

 

DA * 1.01.-

31.12.2012 
75.000/75.000 

 NOUL NOSTRU 

MUZEU 

VIRTUAL 

DA * 1.01.-

31.12.2012 
50.000/52.952.15 

 EXPOZIŢIE 

PERMANENTA 

TEZAUR ŞI 

COLUMNA LUI 

TRAIAN 

 

DA * 1.01.-

31.12.2012 
250.000/250.000 

AURUL 

CARPAŢILOR 

- AURUL ŞI 

ARGINTUL 

ANTIC AL 

ROMÂNIEI 

DA * 1.01.-

31.12.2012 
586. 001/588. 000 

 2019 

CAPODOPERE 

ALE 

PATRIMONIULUI 

CULTURAL 

ROMÂNESC  

DA * 1.01.-

31.12.2012 
50.000/34.928 

 NOAPTEA 

MUZEELOR, 

ZIUA 

INTERNAŢIONA

LĂ A 

MUZEELOR, 

WEEK-END 

TÂRZIU LA 

MNIR, NOAPTEA 

DE SÂNZIENE 

DA Noaptea 

muzeelor 

14.000 

 20.000/24.914,94 

 ZILELE MNIR  DA *  42.000/42.000 

BASARABIA: DE 

LA INVENTARE 

LA REALITATE 

DA * 

Chişinău, Bălţi, 

Cimişlia, Cahul 

- 20.826 

 50.000/50.000 

90 ANI DE LA 

INCORONARE 

DA * 

Alba Iulia – 6. 

300 

 

 240.000/240.000 
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BING. MAGIA 

JUCĂRIILOR 

DA *  25.000/25.000 

CERCETĂRI 

ARHEOLOGICE 

DE SALVARE  

DA 15 şantiere   110.000/110.000 

ISTORIA 

TEHNICII 

ELVEŢIENE 

DA *  120.000/120.000 

TOTAL 

 

 75.000/86. 667 
vizitatori, din 

care 46. 062 

vizitatori la 

sediu şi 40.625 

vizitatori la alte 

instituţii 

13.000 
vizitatori 

virtuali unici ai 

sitului Imago 

Romaniae 

 2.200.000/2.234.49

5.62 

  ÎN AFARA 

PROGRAMU

LUI 

MINIMAL 

  

77/35 DA * 15.03.-7. 

04.2012 
0/0 

Istorii rescrise DA * 20.04.-6. 

05.2012 
0/0 

Aurul şi argintul 

dacilor 

DA 2500 11.05.-14.06. 

2012 
0/0 

Marile tezaure ale 

României – 

Tezaurul de la 

Pietroasele 

DA 3.000 23.08. -2.09. 

2012 
0/0 

Comorile Chinei DA * 27. 07. 2012-

1.08. 2013 
 

Casetofonul – O 

istorie trăită  

DA * 19. 09. -

14.10.2012 
0/0 

Apeductele 

Portugaliei 

DA * 6. 10.-28. 

10.2012 
0/0 

Descifrând 

moştenirea dacică 

DA 175 24.10.2012 0/0 

Fabuloasa lume a 

banilor 

DA * 29. 11.2012-

30.04.2013 
0/0 

SHARING 

HISTORY 
DA Proiectul va fi 

finalizat în 

2015/2017 

1.12.2012-

31.12.2017 
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*În prezent MNIR nu are mijloace ca să evidenţieze vizitatorii pentru fiecare 

expoziţie sau eveniment cultural în parte, cu excepţia Nopţii muzeelor, deoarece, în 

2010, în momentul în care am devenit managerul instituţiei, la aceasta se aflau în stoc 

câteva sute de mii de bilete de intrare, fapt care nu permite tipărirea de noi bilete 

speciale, până la diminuarea stocului existent.  

e.5.managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari: 

 

N

r.  

cr

t.  

Programul Tipul 

proiectul

ui 

Numărul 

de proiecte 

Numărul de 

expoziţii/evenimente 

culturale 

Numărul 

de beneficiari 

(0) (1) (2) (4)  (6) 

1.  
PATRIMONIU
M- 
 

MARE 1 
proiect 

- 
Nu implică acţiuni cu publicul 

Nu implică acţiuni cu publicul 

2. THESAURUS 
 

MEDIU 1 
proiect 

Nu implică acţiuni cu publicul Nu implică acţiuni cu publicul 

3.  MOZAIC 
 

MARE 5 proiecte 5 vernisaje 
1 eveniment cultural 

* 
 

4.  IEŞIREA DIN 
INCINTĂ 
 

MIC 3 proiecte 3 vernisaje * 
7396 

5.  ARGUS 
 

MARE 1 proiect Nu implică acţiuni cu publicul Nu implică acţiuni cu publicul 

6.   IMAGO 
ROMANIAE 
 

MARE 2 proiecte 2 evenimente culturale 13.000 

7.   LOCURI, 
OAMENI şi 
COMORI 

MEDIU 1 proiect 1 eveniment cultural * 

8.   LASAŢI COPIII 
SĂ VINĂ LA 
MINE 

MEDIU 1 proiect 16 evenimente culturale * 

9.  CU TOŢII 
IMPREUNĂ 
 

MIC 
 

2 proiect 2 evenimente ştiinţifice şi 
culturale 

* 

10.  
MANUSCRIPTU
M 
 

MARE 1 proiect Nu implică acţiuni cu publicul _ 

11  NOUL 
NOSTRU 
MUZEU 
VIRTUAL 

MEDIU 2 proiecte 4 evenimente culturale * 

12  EXPOZIŢIE 
PERMANENTA 
TEZAUR şi 
COLUMNA LUI 
TRAIAN 
 

MARE 2 proiecte 1 vernisaj 
4 evenimente culturale 

* 

 AURUL MARE 1 proiect  _ 
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13 
 

CARPAŢILOR 
- AURUL şi 
ARGINTUL 
ANTIC AL 
ROMÂNIEI 

Expoziţia se va deschide în trim. 
III 2013 

 
14 
 

 2019 
CAPODOPERE 
ALE 
PATRIMONIUL
UI CULTURAL 
ROMÂNESC  

MEDIU 2 proiecte 2 evenimente culturale * 

 
15 
 

 NOAPTEA 
MUZEELOR, 
ZIUA 
INTERNAŢION
ALĂ A 
MUZEELOR, 
WEEK-END 
TÂRZIU LA 
MNIR, 
,NOAPTEA DE 
SÂNZIENE 

MIC 3 proiect 2 vernisaje de expoziţii 
10 evenimente culturale 
 
 

* 
14.000 

16  ZILELE MNIR  MIC 
 

14 proiecte 9 vernisaje 
2 evenimente culturale 

* 

17 BASARABIA: 
DE LA 
INVENTARE LA 
REALITATE 

MEDIU 2 proiecte 5 vernisaje 
5 evenimente cultural-ştiinţifice 

* 
R. Moldova – 20.826 
Ploieşti – 2327 
Vălenii de Munte – 1.500 

18 90 ANI DE LA 
INCORONARE 

MARE 2 proiecte 2 vernisaje 
3 evenimente cultural-ştiinţifice 

* 
Alba Iulia 
6103 

19 BING. MAGIA 
JUCARIILOR 

MIC 1 proiect 1 vernisaj 
1 eveniment cultural 

* 

20 CERCETĂRI 
ARHEOLOGICE 
DE SALVARE  

MARE 15 proiecte 15 evenimente culturale 
(ziua porţilor deschise) 

Nu implică acţiuni cu publicul 

21 ISTORIA 
TEHNICII 
ELVEŢIENE 

MARE 2 proiecte 1 vernisaj 
3 evenimente culturale 

* 

 TOTAL  64  TOTAL VIZITATORI 86667 

 

*În prezent MNIR nu are mijloace ca să evidenţieze vizitatorii pentru fiecare expoziţie sau 

eveniment cultural în parte, cu excepţia Nopţii muzeelor, deoarece, în 2010, în momentul în 

care am devenit managerul instituţiei, la aceasta se aflau în stoc câteva sute de mii de bilete 

de intrare, fapt care nu permite tipărirea de noi bilete speciale, până la diminuarea stocului 

existent.  

 

e.6. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului: 

42.125 de vizitatori la alte sedii muzeale sau alte instituţii unde MNIR a itinerat 

expoziţiile organizate sub egida sa:  
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1.Republica Moldova (Chişinău, Bălţi, Cimişlia şi Cahul) – 20.826 

2.Oradea – 7.396 

3.Alba Iulia – 6.300 

4.Ploieşti – 2.327 

5.Târgovişte – 2.126 

6. Vălenii de Munte – 1.500 

7. Iaşi – 1.150 

8. Piatra Neamţ – 500  

* Statistica s-a realizat pe baza raportărilor oficiale scrise înaintate de instituţiile partenere. 

 

e.7. servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din 

misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz: 

1.35/77 – Expoziţie de fotografii inedite, 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, un adolescent de 17 ani) (15 martie – 7 

aprilie 2012); 

2. Istorii rescrise – Expoziţie reunind piese arheologice neolitice şi dacice şi lucrări de 

artă ale studenţilor Universităţii de Artă, inspirate din arta preistorică a României (realizată în 

parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă din Bucureşti) (20 aprilie – 6 mai 2012); 

3. 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); 

4. Casetofonul. O istorie de neuitat – Expoziţie de casetofoane istorice, începând de la 

primele instrumente de înregistrare şi redare a sunetului din timpul celui de al Doilea Război 

Mondial până la exemplarele miniaturizate din anii 1980 (realizată în parteneriat cu Asociaţia 

Colecţionarilor de Aparate Radio din România, Pro Radio Antic) (19 septembrie-14 

octombrie 2012); 
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4. Apeducte din Portugalia – Fotoexpoziţie a arheologului Pedro Ignácio, prezentând 

apeductele medievale şi moderne timpurii ale Portugaliei (realizată în parteneriat cu 

Ambasada Portugaliei la Bucureşti) (16-28 octombrie 2012); 

5. Descifrând moştenirea dacică – eveniment cultural la care a fost prezentat în 

premieră filmul Decoding Dacia a lui Nicholas Dimancescu, conferinţa publică Odiseea 

brăţărilor regale dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia, de 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).  

6. Comorile Chinei - Pe 27 iulie, MNIR a fost contactat de reprezentanţii Ambasadei 

Republicii Populare Chineze în vederea organizării unei mari expoziţii de arheologie chineză 

în anul 2013.Din acel moment au început activităţile pentru pregătirea eveniment cultural de 

importanţă excepţională, care va reuni 101 seturi de artefacte din patrimoniul cultural al 

Chinei (obiecte preistorice de jad, ceramică, bronz, figurine din Armata de teracotă din 

dinastia Qin, bunuri culturale legate de istoria Drumului Mătăsii în timpul dinastiilor Han şi 

Tang şi alte bunuri culturale din perioada dinastiilor Song, Yuan, Ming şi Qing), organizată 

în colaborare cu Centrul Naţional de Schimb de Patrimoniu Cultural din China; aceasta 

urmează să fie prezentată la sediul MNIR în perioada 29 aprilie–1 august 2013. 

7. Imagining the Balkans – Expoziţie internaţională organizată sub egida UNESCO, în 

cooperare cu muzeele naţionale de istorie din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 

Croaţia, Cipru, Grecia, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia şi Turcia şi cu 

participarea Muzeului Istoric German şi Muzeului Risorgimento din Torino. Va fi vernisată 

la Ljubljana (9 aprilie 2013) şi la Bucureşti (sfârşitul lui 2013). 

7. Sharing history al UNESCO şi 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.  

8. Simpozionul internaţional Arheomet 2012 – A reunit specialişti din România, 

Polonia, Ungaria, Germania şi Italia. Tema simpozionului a reprezentat-o aplicarea 

tehnologiilor atomice şi nucleare la studiul şi conservarea patrimoniului arheologic şi artistic 
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(realizat în parteneriat cu Societatea Română de Arheometrie şi Institutul de Fizică şi 

Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”) (22-23 martie 2012).  

9. Primul Seminar şi Workshop Internaţional dedicat tehnologiilor inovative aplicate 

obiectelor de patrimoniu din pergament, piele şi materiale textile – Seminarul cu participanţi 

din România, Marea Britanie, Austria, Cehia şi Bulgaria a prezentat noile tehnologii de 

investigare, restaurare şi conservare a vestigiilor arheologice şi documentelor scrise pe suport 

de piele (în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Pielăriei) (24-26 

septembrie 2012).  

10. Simpozionul ştiinţific „Popoarele din Balcani, de la Imperiul Otoman la integrarea 

în Uniunea Europeană” – Simpozionul a dezbătut principalele tendinţe ale dezvoltării 

popoarelor balcanice în ultima 100 de ani (în parteneriat cu Asociaţia Jurnaliştilor şi 

Scriitorilor Minorităţilor Etnice din România “Europa 21”) (26 octombrie 2012).  

11. Conferinţa „Arhitectură & Arheologie Experimentală” – Conferinţa s-a axat pe 

prezentarea principalelor experimente de refacere a tehnologiilor şi metodelor de construcţie 

ale societăţilor preistorice (în parteneriat cu Asociaţia Română de Arheologie – ARA) (29 

noiembrie 2012). 

 

e. 8. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz: 

1. Lansare de carte: Cercetări Numismatice, vol. XV şi Onoarea Naţiunilor – Ordine 

şi decoraţii din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României (18 ianuarie 

2012).  

2. Lansare de carte: Anuarul „Muzeul Naţional vol. XXIV” (9.03.2012).  

3. Lansare de carte: volumul al IX-lea al Însemnărilor zilnice (1 ianuarie – 31 

decembrie 1927), ale Reginei Maria a României (în parteneriat cu Editura 

Polirom) (24 mai 2012).  

4. Lansare de carte: BERISHA şi Albania democratică de Fahri Balliu (în colaborare 

cu Ambasada Republicii Albania în România şi Editura Leda-Grupul Editorial 

Corint) (11 iunie 2012) 

5. Lansare de carte: Maşinile Regelui, de ASR Principele Radu al României (în 

colaborare cu Editura Curtea Veche Publishing) (28 septembrie 2012).  
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6. Lansare de carte: „Staţiuni balneo-climaterice româneşti la sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi începutul secolului XX”(primul volum al seriei Imago Romaniae) (20 

decembrie 2012). 

7. Lansare de carte: 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”) (20 decembrie 2012). 

8. Cea de-a XVII-a ediţie a Salonului de carte, presă şi muzică Bucureşti organizat 

de Amplus International Ltd. (8-11 martie 2012).  

9. Prima ediţie a Salonului Internaţional de Arte şi de Cultură Masonică, organizat 

de către Marele Ordin Feminin Român (MOFR).  

10. a X-a Bienală Naţională de Arhitectură Bucureşti – BNAB 2012, organizată de 

Uniunea Arhitecţilor din România (15 octombrie – 15 noiembrie 2012).  

11. Programului „Săptămâna familiei, săptămâna fără TV/Şcoala Altfel” (organizat de 

către Zibo.ro) (2-6 aprilie 2012).  

12. Găzduirea evenimentului caritabil, în parteneriat cu Asociaţia “Because we care”, 

care a constat într-o micro-expoziţie de pictură şi un concert de muzică clasică (14 

mai 2012).  

13. Festivalul „Poveşti pentru copii şi oameni mari” (organizat de către Biblioteca 

Naţională a României) (17 – 21 decembrie). 

e. 9. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%): 

 Hol Central, partea stângă – 66,19% 

 Hol Central, partea dreaptă – 60,40% 

 Hol Central, zona din mijloc – 100% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos – 51,77% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză – 56,02% 

 Sala Iancu de Hunedoara – 69,17% 

 Lapidarium (platforma superioară) – 100%.  

Spaţii pentru activităţi educative: 

 Sala Mihai Viteazul – 100% 

 Peronul dinspre Calea Victoriei – 5% 
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F) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către 

autoritate: 

f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioada de raportare a managementului: 

Necesarul fondurilor pentru 2013 a fost fundamentat pe baza programului de vernisaje 

şi alte evenimente culturale şi a Programului minimal rezultat din proiectul de management. 

Precizăm că am s-a avut în vedere limitarea cheltuielilor, fără ca să fie afectată 

calitatea prestaţiilor către beneficiari.  

Necesarul de fonduri aferent anului 2013 pentru desfăşurarea activităţii instituţiei va fi 

acoperit din venituri proprii cu suma de 4.801 mii lei, diferenţa de 9.376 mii lei urmând a fi 

acoperită din subvenţie. 

Precizăm că am avut în vedere in mod permanent limitarea cheltuielilor, în aşa fel 

încât să se asigure o calitate corespunzătoare a programului minimal asumat prin contractul 

managerial. 

  



RAPORT DE MANAGEMENT                                         Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 76 

 

 

Nr. crt. Categorii 2013 
Mii lei 

2014 
Mii lei 

2015 
Mii lei 

2016 
Mii lei 

1 Cheltuieli de personal 3.896.000 4.220.666 4.220.666 4.220.666 

2 Venituri proprii 4.801.000 - Muzeul ar 

trebui să se 

închidă în 

vederea 

consolidării 

și 

restaurării 

clădirii și 

refacerii 

expoziției 

- Muzeul ar 

trebui să se 

închidă în 

vederea 

consolidării 

și 

restaurării 

clădirii și 

refacerii 

expoziției 

- Muzeul ar 

trebui să se 

închidă în 

vederea 

consolidării 

și 

restaurării 

clădirii și 

refacerii 

expoziției 

 

f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioada de raportare a managementului: 

 Ţinându-se cont de dinamica preţurilor materialelor şi serviciilor, limitele valorice ale 

viitoarelor proiecte ale MNIR ar trebui să aibă următoarele valori, conform anexei nr. 2 din 

H.G. 1301/2009:  

Categorii de investiţii în proiecte Limite valorice ale investiţiilor în proiecte de 
management 
  

proiecte mici  Până la 30.000 lei 

proiecte medii  De la 30.001 până la 100.000 lei  

proiecte mari Peste 100.101 lei  

 

În lumina modelului din anexa nr. 3 din H.G. 1301/2009, proiectul minimal propus 

pentru anul 2013 este următorul:  
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NR.  

  

CRT. 

PROGRAM 

  

  

Scurtă descriere a 

programului  

  

  

Nr. proiecte  

în cadrul 

programului 

Tipul de  

proiect 

Denumirea proiectului 

  

  

Buget 

prevăzut  

pe 

program 

(lei) 

1 

  
PATRIMONIUM 

  

Îmbogăţirea şi 

diversificarea  

colecţiei MNIR 

  

 1 

  

Mediu 

  

  

  

50,000 

2 

  
THESAURUS 

  

Clasarea 

bunurilor din 

patrimoniul 

 MNIR 

 1 

  

  

Mediu 

 Realizarea a 60 de 

dosare de clasare 

  

  

60,000 

3 

  
MOZAIC 

  

Organizarea de 

expoziţii 

temporare de 

mare amploare 

la sediul MNIR, 

în ţară şi 

străinătate  

  

  

  

  

1. " 100 de ani de 

la Pacea de la 

Bucureşti" 

2. Editare catalog  

  

  

  

  
   

3 

 

Mediu 

3. " Rezultatele 

cercetărilor 

arheologice 

preventive"- 

organizare 

expoziţie 

  

50,000 

4 

  

  

  

IEŞIREA DIN  

INCINTĂ 

  

  

Organizarea de 

expoziţii 

temporare de 

amploare 

mijlocie sau mică 

la sediul unor 

instituţii din 

provincie, sau cu 

piese din 

patrimoniul 

unor instituţii 

din afara 

sistemului 

muzeal. 

 

  

  

4 

  

  

  

Mic 

  

  

1. Stindardul lui 

Ştefan cel Mare" 

la Bârlad 

2. "Basarabia – 

Oameni, locuri, 

frontiere" la 

Suceava 

3. "Descoperiri 

arheologice de la 

Catedrala 

catolică din Alba 

Iulia" 

4. " Manuscrise 

din colecţia 

MNIR " la 

Ploieşti 

  

20,000 

  

  

5 

  
ARGUS 

  

Crearea unei 

baze complete de 

date şi imagini a 

patrimoniului 

MNIR 

  

2 

  

Mare 

1. Scanări 

2. Microfilmări 

  

100,000 
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6 

  

  

  

IMAGO 

ROMANIAE 

  

  

  

Actualizarea 

site-ului şi 

editarea a unor 

publicaţii 

privitoare la 

imaginile 

locurilor din 

spaţiul românesc 

din sec. al XV-

lea până în 1947 

  

3 

  

  

  

Mare 

  

  

1. Actualizarea 

site-ului 

2. Editarea 

anastatică a 

"Atlasului 

geografic şi 

statistic al 

României " de 

D. Papazoglu, 

1864 

3. Editarea 

catalogului 

"Oraşe 

transilvane" 

  

  

  

100,000 

  

7 

  
OAMENI, 

LOCURI  

ŞI COMORI 

Actualizarea 

site-ului şi a 

unor  

publicaţii 

dedicate istoriei 

" secrete" a 

tezaurelor aflate 

în colecţiile 

MNIR  

  

5 

  

Mediu 

1. Actualizare site 

2. Editare pliant 

Coiful de la 

Coţofăneşti 

  

  

  

  
  

  

 

  

  

  

  

  

3. Editare pliant 

Rythonul de la 

Poroina 

4. Editare pliant 

Tezaurul de la 

Peretu 

5. Editare pliant 

Tezaurul de la 

Agighiol 

40,000 

  

8 

  
LĂSAŢI COPII SĂ 

VINĂ LA MINE 

Educaţie 

muzeală 

destinată 

copiilor şi 

tinerilor 

6 

  

Mic 

  

1. Organizarea de 

parade de 

costume istorice 

2. Ateliere 

pedagogice 

3. Vara la muzeu 

4. Expoziţia de 

jucării istorice, 

de la 1 iunie 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

5. Expoziţia despre 

universul 

copilăriei, în 

pragul 

Crăciunului 

6. Copilăria regală 

(la Arhivele 

40,000 
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Naţionale) 

9 

  
CU TOŢII 

IMPREUNĂ 

  

Realizarea unor 

expoziţii 

temporare care 

privesc istoria 

minorităţilor din 

România, a 

popoarelor 

europene şi cu 

tematică privind 

diversitatea 

cultural şi 

religioasă   

  

5 

  

Mare 

1. " Forţa societăţii 

civile " în 

parteneriat cu 

Ambasada 

Bulgariei la 

Bucureşti 

2. " Imagining the 

Balkans"- 

expoziţie 

  

115,000 

  

  
  

  

   

  

  

  

3. Editare de catalog 

4. "130 de ani de la 

aderarea României la 

Tripla Alianţă" 

5. Pregătirea expoziţiei 

internaţionale – 

Sharing History – 

Europe and the Arab 

World – 1815-2015 

  

  

10 

  
MANUSCRIPTUM 

  

Digitizarea 

colecţiei de 

manuscrise, 

documente şi 

tipărituri vechi 

în  

  

 1 

  

  

Scanări şi arhivare 

  

  

  

  

  
  

  

vederea 

realizării unei 

resurse  

deschise pentru 

cercetarea 

acestora  

  

  

Mediu 

  

  

  

80,000 

  

    şi crearea de 

expoziţii virtuale 

        

11 

  
NOUL NOSTRU 

MUZEU VIRTUAL 

Realizarea unui 

muzeu virtual de 

istorie a 

României 

1 

  

  

Mediu 

actualizare site 

  

  

40,000 

12 

  
MODERNIZAREA 

EXPOZIŢIEI  

PERMANENTE 

Reamenajarea 

expoziţiei 

permanente a 

Tezaurului 

Istoric şi a 

Columnei lui 

Traian conform 

cerinţelor 

  

3 

  

Mare 

1. Tezaurul Istoric, 

continuarea 

modernizării 

expoziţiei 

permanente 

2. Columna lui 

Traian – 

modernizarea 

  

150,000 
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moderne de 

prezentare 

  

expoziţiei 

permanente 

3. Expoziţia 

Columna lui 

Traian – 1900 de 

ani de la 

inaugurare 

  

  
A TEZAURULUI 

ISTORIC ŞI A 

COLUMNEI LUI 

TRAIAN 

    

  

  

  

  

  

  

  

13 

  
AURUL 

CARPAŢILOR -  

" AURUL ŞI 

ARGINTUL AL 

ROMÂNIEI 

Realizarea unei 

mari expoziţii la 

sediul MNIR şi 

apoi itinerante 

prin ţară, cu 

primul vernisaj 

la Cluj-Napoca  

  

3 

  

Mare 

1. Vernisarea 

expoziţiei la 

sediul MNIR, în 

cursul lunii 

septembrie 2013 

2. Catalog 

3. Vernisarea 

expoziţiei la 

sediul Muzeului 

de Artă din 

Cluj-Napoca, în 

cursul lunii 

decembrie 2013 

  

450,000 

             

14 

  
2019 

CAPODOPERE 

ALE 

PATRIMONIULUI 

Realizarea unui 

site, a unui 

catalog şi de 

pliante care să 

prezinte cele mai  

  

3 

  

Mediu 

1. Realizarea a 

minimum 10 

expoziţii în 

cadrul seriei 

Exponatul lunii 

2. Editarea 

volumului al II-

lea al catalogului 

Capodopere din 

colecţiile MNIR 

3. Editarea de 

pliante 

pentru piesele 

excepţionale din 

colecţia MNIR   

  

45,000 

  

  
ROMÂNESC 

  

importante piese 

din patrimoniul 

cultural 

românesc 

  

  

  

  

    

  

15 

  
ZILELE MNIR şi 

NOAPTEA 

MUZEELOR 

  

Evenimente 

pentru public şi 

specialişti  

 8 

  

  

Mic 

Organizarea de 

manifestări culturale, 

spectacole cu tematică 

istorică, simpozioane şi 

  

20,000 
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conferinţe publice 

16 

  

  

COMORILE 

CHINEI 

  

  

  

  

  

5 

  

  

Mare 

  

  

1. Investiţii în 

amenajări de 

securitate 

2. Vernisarea 

expoziţie pe 29 

aprilie  

3. Editare de 

catalog 

4. Două conferinţe 

publice despre 

patrimoniul 

arheologic al 

Chinei şi 

conservarea lui 

  

  

1,700,000 

17 

  

  

CLĂDIREA MNIR 

– UN MONUMENT 

REPREZENTATIV  

AL ROMÂNIEI 

MODERNE  

ISTORIC 

  

  

  

  

 5 

  

  

  

  

Mare 

1. Realizarea 

scanării 3D a 

edificiului 

2. Realizarea 

modelării 3D a 

edificiului 

3. Realizarea unei 

expoziţii privind 

istoricul 

edificiului la 

Universitatea de 

Arhitectură 

4. Realizarea unei 

expoziţii virtuale 

despre istoricul 

clădirii, care va 

fi accesibilă pe 

situl MNIR 

5. Proiect de 

igienizare a unor 

spaţii din MNIR 

  

  

150,000 

18 

  

  

AMENAJARE DE  

DEPOZITE 

  

  

  

  

  

  

 3 

  

Mare 

  

1. Amenajarea de 

noi spaţii de 

depozitare  

2. Achiziţionare de  

ambalaje, în vederea 

asigurării protecţiei şi 

conservării 

patrimoniului, precum 

şi pentru pregătirea 

  

180,000 
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relocării patrimoniului 

3. Continuarea 

proiectului de 

îmbunătăţire a 

sistemului de 

securitate şi de 

asigurare a 

microclimatului 

în depozite şi 

spaţii de 

expunere  

19 

  
COMORILE 

ROMÂNIEI 

  

  

  

 1 

  

Mediu 

(în 2013, 

mare în 

2014) 

  

1. Pregătirea unei 

mari expoziţii de 

arheologie 

românească, 

destinată a fi 

vernisată în 

China, în 2014 

  

40,000 

20 

  
DACII ŞI CELŢII 

  

  

  

 1 

  

Mediu 

(în 2013, 

mare în 

2014) 

  

1. Pregătirea unei 

mari expoziţii de 

arheologie 

românească, 

care urmează să 

fie vernisată la 

Dublin, în 

Irlanda, în 2014, 

în parteneriat cu 

ICR 

  

40,000 

21 

  
REGINA MARIA 

- 130 de ani de 

la venirea în 

România, 75 

de ani de la 

moartea sa 

  

  

2 

  

Mic 

  

1. Realizarea unei 

expoziţii 

2. Editarea unui 

catalog 

  

40,000 

22 ISTORIA 

TEHNICII 

   2 Mic 1. Pregătirea unei 

expoziţii de ceasuri 

istorice franceze, 

care urmează să fie 

vernisată în 2014 

2. Organizarea unei 

expoziţii cu piese 

privitoare la istoria 

tehnicii din 

colecţiile MNIR 

10,000 

23 PUBLICATII    10  Mare  Editarea de volume 

privind patrimonial 

MNIR şi istoria 

României 

100,000 
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Bilete şi taxe pentru alte servicii 

Propunem următoarele tarife: 

 Adulţi (tarif integral) – 8 lei 

 Elevi, studenţi, pensionari, şomeri – 4 

 Bilet familial (2 adulţi şi maximum 3 copii, până în 18 ani) – 20 lei 

 Bilet pentru grupuri (până la 30 de persoane) – 120 

 Abonament anual pentru adulţi – 72 lei 

24 

  
CERCETĂRI  

ARHEOLOGICE  

SISTEMATICE 

  

  

  

10 

  

  

  

Finanţarea cercetărilor 

sistematice pe 10 

şantiere arheologice 

  

50,000 

 25 SHARING 

HISTORY – 

EUROPE AND 

THE ARAB 

WORLD – 1815-

2015  

Expoziţia 

internaţională 

organizată sub 

egida UNESCO 

şi a Ligii Arabe 

îşi propune să 

prezinte istoria 

multiplelor 

contacte dintre 

Europa şi lumea 

arabă şi islamică 

în decursul 

ultimelor două 

secole 

1 Mic (în 

2013, pt. 

partea 

română).  

Va 

creşte 

treptat, 

până la 

tipul de 

proiect 

mare, în 

2015 

Pregătirea unei 

expoziţii internaţionale 

care va fi vernisată în 

2015 

 20,000 

26 100 DE ANI DE LA 

IZBUCNIREA 

PRIMULUI 

RĂZBOI 

MONDIAL 

Expoziţia 

internaţională 

organizată sub 

egida Comisiei 

Europene  

1 Mic (în 

2013, pt. 

partea 

română).  

Va 

creşte 

treptat, 

până la 

tipul de 

proiect 

mare, în 

2014 şi 

2016 

Pregătirea unei 

expoziţii internaţionale 

reale şi virtuale, care va 

fi vernisată în 2014 şi 

2016 

10,000 

 TOTAL  89   ……. 
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 Abonament pentru 6 luni pentru adulţi – 36 lei 

 Abonament anual pentru elevi, pensionari sau şomeri – 36 lei 

 Abonament pentru 6 luni pentru elevi, pensionari sau şomeri – 18 

lei 

 Ghidaje în limba română (pentru grupuri de până la 30 de 

persoane) – 30 lei 

 Ghidaje într-o limbă străină (pentru grupuri de până la 30 de 

persoane) – 50 lei 

 Ora de filmare în scopuri comerciale – 700 lei/ora 

  

f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 

categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioada de raportare a managementului: 

TOTAL VENITURI, din care:  14.208.000 LEI 

VENITURI PROPRII:  4.801.000 LEI 

SUBVENŢII:   9.376.000 LEI 

SUME PRIMITE DE LA UE:  31.000 LEI 

CHELTUIELI TOTALE, din care:  14.208.000 LEI 

CHELTUIELI DE PERSONAL:  3.896.000 LEI 

BUNURI ŞI SERVICII:  9.452.000 LEI 

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI  

EXTERNE NERAMBURSABILE:  216.000 LEI 

CHELTUIELI DE CAPITAL:  644.000 LEI 

f.4. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, 

în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management: 

Nu este cazul. 
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f. 5.analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz: 

PUNCTE TARI 
(mediu intern) 

PUNCTE SLABE 
(mediu intern) 
 

Calitatea profesională a unei mari 
părţi a echipei de specialişti, 
tehnice şi administrative a 
instituţiei 

O clădire ajunsă la limita funcţionalităţii, din a cărei 
suprafaţă cca 70% este total improprie utilizării 
muzeale (în conformitate cu normele actuale de 
conservare)  

Calitatea, cantitatea şi 
reprezentativitatea patrimoniului 
arheologic şi istoric pe care-l 
gestionează MNIR 

Starea precară a instalaţiilor şi dotărilor tehnice, 
uzate fizic şi depăşite moral  

Tradiţia îndelungată a activităţii 
MNIR pe piaţa muzeografică 
românească şi internaţională 

Imposibilitatea de a asigura conservarea şi 
securitatea patrimoniului muzeal, la standardele 
tehnice şi de calitate ale epocii noastre 

Vizibilitatea şi recunoaşterea 
naţională şi internaţională 

Lipsa unor spaţii de parcare în zonă 

Buna calitate a majorităţii 
expoziţiilor şi evenimentelor 
culturale 

Unii şefi de departamente blazaţi şi lipsiţi de 
autoritate 

Siguranţa finanţării de la bugetul 
central 

O parte din personal cu deficienţe în asumarea 
responsabilităţilor şi neadaptat cerinţelor de 
eficienţă şi mobilitate cerute de epoca noastră 

Amplasarea excepţională a 
sediului MNIR 

Legislaţia muncii care nu permite recompensarea 
performatei şi penalizarea sau eliminarea 
persoanelor cu grad redus de competenţă 
profesională şi iniţiativă 

O capitală europeană cu peste 
2.000.000 locuitori 

Existenţa unei structuri pe specialităţi a 
personalului care nu ţine seama de necesităţile 
asigurării gestionării corecte a patrimoniului şi 
foarte debalansat pe grupe pe vârstă şi competenţe 
profesionale dovedite 

Cel mai mare muzeu de istorie 
din ţară şi unul din marile muzee 
europene 

Marketing şi PR neexperimentat şi puţin eficient  

Existenţa în echipă a unor 
specialişti importanţi pentru 
anumite domenii ale arheologiei 
şi istoriei  

Web-site în construcţie şi doar în limba română 

O disciplină şi spirit de echipă în 
creştere, ca şi adoptarea unor 
standarde profesionale şi etice 
profunde  

ROF şi ROI depăşite 

Independenţa faţă de 
administraţia locală 

 

Experienţa relaţiilor 
internaţionale şi a parteneriatelor  
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Experienţa şi performanţele 
managerului 

 

OPORTUNITĂŢI (mediu extern) RISCURI (mediu extern) 

Importante venituri extrabugetare Legislaţia confuză şi în permanentă schimbare 

Menţinerea interesului pentru 
problemele arheologice şi 
istorice a publicului la un nivel 
ridicat 

Imposibilitatea de a obţine reluarea finanţării 
lucrărilor de consolidare, restaurare şi reabilitare a 
clădirii în care funcţionează MNIR 

Lipsa unei concurenţe reale la 
nivelul metropolitan în domeniul 
muzeelor de arheologie şi istorie  

Imposibilitatea programării multianuale a activităţii 

Numărul infim al marilor spaţii 
publice pentru activităţi culturale 
sau sociale în centrul capitalei 

Imposibilitatea aplicării finanţării multianuale 

Existenţa unor spaţii generoase 
de 1800, 304 şi 194 m2, cu o 
ambianţă somptuoasă.  

Imposibilitatea legală de a motiva financiar 
personalul performant 

Mediu cultural şi de afaceri al 
Capitalei mult mai dinamic, decât 
în alte regiuni ale României 

Salarizarea precară, mai ales a personalului tânăr 

Relaţii foarte bune cu Ministerul 
Culturii, cu alte ministere şi 
autorităţi centrale, precum şi cu 
corpul diplomatic acreditat la 
Bucureşti  

Înrăutăţirea situaţiei economice a populaţiei 
 

 Degradarea gustului şi gradului de educaţie, 
precum şi a discernământului unei părţi importante 
a populaţiei  

 Instabilitatea politică cu efect asupra stabilităţii 
managementului instituţiilor culturale 

 

f. 6. propuneri pentru următoarea perioada de raportare a managementului privind 

indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor.  

 Hol Central, partea stângă – 70% 

 Hol Central, partea dreaptă – 65% 

 Hol Central, zona din mijloc – 100% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos – 60% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză – 60% 

 Sala Iancu de Hunedoara – 70% 



RAPORT DE MANAGEMENT                                         Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 87 

 

 Lapidarium (platforma superioară) – 100%.  

 

Spaţii pentru activităţi educative: 

 Sala Mihai Viteazul – 100% 

 Peronul dinspre Calea Victoriei – 5% 

 


