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MNIR pe reţele de socializare Paginile muzeului pe Facebook, Twitter şi
Instagram
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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.
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Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare actualmente în vigoare
(Ordinul nr. 2731 al Ministrului Culturii din 12.12.2013) 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 cercetareadezvoltarea în domeniul ştiinţelor umaniste (istorie şi arheologie etc.) ”.
Luând în considerare faptul că MNIR deţine cele mai valoroase bunuri istoricoarheologice din patrimoniul cultural mobil al României, multe dintre ele fiind unicate nu
numai în Europa, darşipe planmondial, 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 tot mai activ la nivelul comunităţii naţionale, atât prin organizarea
unor expoziţii temporare realizate în cooperare cu muzeele româneşti din Bucureşti şi
provincie sau străine,precum şi 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 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 internaţională.
În 2013 MNIR a aniversat 41 de ani de la deschiderea oficială (8 mai 1972) . Din
păcate şi anul acesta, ca şi în cei anteriori, cea mai mare parte a muzeului rămâne
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închisă pentru public, de peste 11 ani, iar clădirea care găzduieşte instituţia, continuă să
se degradeze şi să nu mai corespundă standardelor minime pentru conservarea şi
securitatea patrimoniului nostru.

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 2013

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 2013, MNIR şi-a continuat şi a extins politica de cooperare activă cu un cât mai
mare număr de muzee, institute de cercetare, instituţii de cultură din ţară şi din străinătate, cu
organizaţii non-guvernamentale, organisme guvernamentale naţionale şi străine,poziţionânduse ca un veritabil catalizator de proiecte pentru:


protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural;



cercetarea şi diseminarea informaţiilor despre cultura şi istoria României;



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



educarea şi delectarea publicului;



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



sprijinireaasociaţiilor şi a fundaţiilor culturale şi profesionale, a învăţământului
umanist şi a educaţiei continue;



schimburi culturale internaţionale.
Am realizat expoziţii de referinţă, conferinţe, seminarii şi alte evenimente culturale în

parteneriat cu următoarele instituţii publice şi ONG-uri din ţară şi din străinătate:
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Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român de la Lisabona, Institutul
Cultural Român „Mihai Eminescu” – Chişinău, Arhivele Naţionale, Muzeul Naţional de Artă
al României – Bucureşti, Muzeul Naţional Peleş – Sinaia, Muzeul Naţional CotroceniBucureşti, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” – Iaşi, Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul Naţional Bruckenthal – Sibiu, Complexul Naţional
Muzeal ASTRA – Sibiu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Complexul
Muzeal Neamţ, Muzeul Naţional al Unirii – Alba Iulia, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea,
Muzeul

Municipiului

Bucureşti,

Complexul

Muzeal

Curtea

Domnească

dinTârgovişte,Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, Muzeul Banatului din Ţimişoara,
Muzeul Brăilei, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” – Giurgiu, Muzeul „Vasile Pârvan” –
Bârlad, Muzeul Olteniei – Craiova şi Muzeul Judeţean Argeş – Piteşti, Complexul Muzeal
Bucovina – Suceava, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale – Tulcea; Muzeul Judeţean
Teleorman, Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani,Muzeul Judeţean Galaţi, Muzeul Judeţean
Mureş, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin, Muzeul Judeţean „Iulian
Antonescu” – Bacău, Muzeul Judeţean Sălaj, Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul
Romanaţiului din Caracal, Muzeul Civilizaviei Gumelniţa din Olteniţa, Muzeul Judeţean
Ialomiţa, Muzeul Municipal Hunedoara, Muzeul Municipal Corabia, Arhivele Naţionale ale
României, Universitatea Naţională de Artă – Bucureşti, Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul
Naţional a judeţului Prahova, Casa de Cultură a Ministerului Administraţiei şi Internelor,
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,Editura „Curtea Veche”,Asociaţia
Jurnaliştilor şi Scriitorilor Minorităţilor Etnice din România “Europa 21”, Fundaţia ASUR,
Fundaţia Dignitasşi Fundaţia „Because We Care”. MNIR şi-a continuat şi adâncit cooperarea
cu Muzeul Naţional German, Muzeul Naţional al Sloveniei, Muzeul Naţional de Istorie a
Croaţiei, Muzeul Republicii Srbska din Bosnia şi Herţegovina, Muzeul Naţional al
Muntenegrului, Muzeului Naţional de Istorie al Macedoniei, Muzeului Naţional de Istorie al
Albaniei, Muzeului Naţional de Istorie al Greciei, Muzeului Naţional de Istorie al Serbiei,
Muzelui Naţional de Istorie al Bulgariei şi Muzeului Leventis din Nicosia - Cipru.
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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De asemenea, în 2013, am colaborat cu Directoratul UNESCO de la Veneţia, cu
Institutul Cultural Francez de la Bucureşti, Institutul Italian pentru Cultură Vitto Grassi,
precum şi cu Ambasadele Pepublicii Populare Chineze, Bulgariei şi Armeniei la Bucureşti.
După cum se poate constata, MNIR a stabilit relaţii de cooperare cu aproape
toate muzeele importante din ţară, dar şi cu muzee şi colecţii mai mici, institute
culturale şi de cercetare, a sprijinit asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu şi a
oferit programe educaţionale speciale pentru unităţi şcolare şi de învăţământ.
Pe lângă aceste entităţi din România, MNIR a realizat în 2013 acţiuni în culturale cu
următorii parteneri străini:
Directoratul UNESCO - Veneţia, muzeele naţionale de istorie din Slovenia, Croaţia,
Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Albania, Grecia, Cipru, Serbia, Bulgaria, Ambasada
Republicii Bulgaria în România, Centrul Cultural Francez la Bucureşti, Arhivele Naţionale
ale Bulgariei.
Tot în 2013 amînceput să punem în practică parteneriatul cu Ambasada Republicii
Populare Chineze în România şi Agenţia Naţională pentru Schimburi de Patrimoniu din
China, prin realizarea în prima jumătate a anului 2013 a expoziţiei „Comorile Chinei”.Ca
urmare a semnării în noiembrie 2012 a memorandumul între MNIR şi Agenţia Naţională
pentru Schimburi de Patrimoniu din China, am început demersurile pentru organizarea în
cursul anului 2014 a unei mari expoziţii arheologice româneşti la Beijing şi alte două mari
oraşe din această ţară.
MNIR a avut o colaborare foarte bună cu Ministerul Culturii, pe care l-a sprijinit în
acţiuni de expertiză, recuperare a unor bunuri culturale sustrase ilegal de pe teritoriul
României, proiecte şi propuneri, rapoarte, note, acţiuni de reprezentare etc. Managerul
general al MNIR este preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din România,
calitate în care a urmărit aplicarea legislaţiei în domeniu şi propuneri de îmbunătăţire.
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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 2013, în calitate de membru al Grupului de lucru al Muzeelor Naţionale de
Istorie din Europa de Sud-Est am participat la vernisarea la Ljubljana (aprilie) , Belgrad
(septembrie) şi Bucureşti (noiembrie) care reprezintă încununarea unei munci de aproape doi
ani pentru pregătirea marelui proiect expoziţional internaţional Imagining the Balkans,
organizat sub egida UNESCO şi ICOM. Grupul de lucru a reunit specialişti din muzeele
naţionale de istorie din Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina (Republica Srpska) , Cipru,
Croaţia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, România, Serbia şi Slovenia, precum şi Muzeul
Istoric German din Berlin. Activitatea acestui grup de lucru s-a finalizat prin organizarea unei
mari expoziţii care va fi itinerată în toate statele balcanice şi alte state europene. Deschiderea
ei a avut loc la data de 9 aprilie 2013 la Ljubljana, fiind apoi itinerată la Belgrad (9
septembrie) şi la Bucureşti – 28 noiembrie 2013. De la Bucureşti, la începutul lunii mai,
expoziţia va pleca spre Skoplje, capitala Republicii Macedonia.

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:
1.

3D Digitization of Icons of Europe in Architectural and Archaeological
Heritage(2013–2015) (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 – ceramică şi statuete neolitice, piese din epoca
bronzului şi prima epocă a fierului, brăţările dacice regale de aur, sculpturi greceşti
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şi romane. În cursul anului 2013, specialiştii MNIR au participat la reuniunile
grupului de lucru de la: Napoli, Marsilia, Dortmund, Sienna, Xanthi, Pestum,
Copenhaga, precum şi la mai multe deplasări în ţară, la Sarmizegetusa Regia şi
Alba Iulia.
Mai multe detalii: http://3dicons-project.eu/
1. Obiectivul principal al celor 3 proiecte: CHARISMA - IBATEX si IBATEX 2 - “Ion
Beam Analysis methods in advanced historical textiles research: technical study of
metal threads from Romanian historical textiles (15th – 18th century) ”, respectiv
SPIRIT - “Medieval gilded silver threads research using ion beam technology”, a
fost acela de a demonstra necesitatea integrării metodelor moderne nucleare de analiză cu
fascicul de ioni (IBA) cu metodele analitice clasice folosite în mod frecvent în muzee,
pentru o cercetare aplicată mai aprofundată care poate duce la obţinerea de date noi şi
interesante cu privire la materialele constituente, tehnologiile de producere si aurire a
firelor metalice, originea şi provenienţa lor, la înţelegerea proceselor de degradarea lor,
precum şi la cunoaşterea nivelului de civilizaţie românească de-a lungul epocii medievale
şi a relaţiilor economice, sociale, culturale şi artistice ale Ţărilor Române cu lumea
bizantină, Europa Occidentală şi Orientul Apropiat. Informaţiile obţinute referitor la
compoziţia metalului, în special a elementelor în urme, structura firelor metalice,
distribuţia elementelor în straturi şi grosimea straturilor, pot fi folosite pentru completarea
şi clarificarea celor existente privind tehnicile de producere, tehnologiile de aurire,
identificarea diferenţelor calitative dintre ele sau indicarea ariei lor de răspândire. Firele
metalice fiind materiale uşor transportabile pentru a putea fi comercializate, este posibil
ca raportul dintre elementele componente majoritare sau minoritare, precum şi a
elementelor în urme, să poată indica regiunile de producere şi de distribuţie a lor.
2. Proiectul COLLAGE (PNII 224/2012) - Sistem inteligent pentru analiza şi diagnoza
obiectelor de patrimoniu pe bază de colagen.
COLLAGE reprezintă proiectul suport al următoarelor acorduri bilaterale:
 România – Turcia (PNII 596/2012) : Tehnici de caracterizare comparativă a
pieilor îmbătrânite natural şi artificial, proiect coordonat de Institutul de
Cercetare Pielărie şi Încălţăminte (ICPI) ; partener străin: Ege University Izmir;
 România – Italia (PNII 638/2013) : Advanced techniques and interdisciplinary
studies for improved assessment of historical parchment documents; proiect
coordonat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrică ICPE-CA Bucureşti; partener străin: Department of Humanistic Studies,
University of Turin
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 România – Franţa (PNII 713/2013) : Evaluarea impactului ambiental asupra
materialelor colagenice din arhive/muzee pentru implementarea controlului
climatic cu consum redus de energie, proiect coordonat de Institutul de Cercetare
Pielărie şi Încălţăminte (ICPI) ; partener străin: Centre de Recherche sur la
Conservation des Collections, Paris
 România – Ungaria (PNII 671/2013) : Evaluarea şi reducerea impactului
ambiental asupra patrimoniului documentar din arhive şi biblioteci: experienţă,
cercetare, inovare, proiect coordonat de Institutul de Cercetare Pielărie şi
Încălţăminte (ICPI) ; partener străin: Institute of Materials and Environmental
Chemistry, Research Center of Natural Sciences, Hungarian Academy
 România – Austria (PNII 549/2012) : Experiments aiming to establish the
optimum microclimate conditions for historical parchments preservation, proiect
coordonat de Institutul de Cercetare Pielărie şi Încălţăminte (ICPI) ; partener
străin: Institute of Science and Technology in Art, Academy of Fine Arts, Vienna
Activităţile au cuprins: efectuarea unor experimente de îmbătrânire artificială pentru
probe de piele şi pergament nou, manufacturat de Institutul de Cercetare Pielărie şi
Încălţăminte (ICPI) ; efectuarea si interpretarea analizelor pentru piei si pergamente noi şi
îmbătrânite artificial şi natural prin spectrometrie în infraroşu (FTIR/ATR) , miroscopie
termică (MHT) , termogravimetrie cuplată cu spectrometrie de masă (TG-MS) şi piroliză Gaz cromatografie cu spectrometrie de masă (Py-GC-MS) , calorimetrie diferentiala
dinamică (microDSC) ; elaborarea, în colaborare cu instituţiile partenere, a unei baze de date
care să conţină rezultatele obţinute de MNIR/CCIS în analiza materialelor colagenice, în
proiecte anterioare desfăşurate în acelaşi consorţiu.
3. Proiectul ADAS Eureka 5837 (România - Spania) : Sistem automat de evaluare a
degradarilor obiectelor de patrimoniu din piele si pergament.
Activităţi: elaborarea unor protocoale de analiză şi evaluare a nivelului de degradare a
pieilor şi pergamentelor noi şi îmbătrânite artificial prin spectrometrie în infraroşu.
Activităţi de diseminare a rezultatelor în 2013
1. Talk / presentation: "Research on golden threads from Romanian medieval textiles
by using nuclear techniques - Z.I. Baltă, IAEA Group Fellowship on
"Characterization of Cultural Heritage Artifacts by Nuclear Analytical
Techniques", 4 - 15 March 2013, IAEA Laboratories Seibersdorf, Austria. Size of
audience: 30 Countries addressed: Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary,
Romania, Serbia, Ukraine.
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Presentation / Scientific paper : "Analysis of golden threads from Romanian
medieval textiles by IBA techniques (PIXE, RBS) - Z.I. Baltă, I. Creţu, M.I. Lupu,
L. Csedreki, Z. Szikszai, R. Huszank, I. Uzonyi, Z. Kertesz, E. Furu, National
Conference on Conservation and Restoration CONSCIENCE 2013, 5 - 7
November 2013, Bucharest, Romania. This presentation was published as an
article in the conference book RESTITUTIO No. 7 / 2013 - Conservation and
Restoration Bulletin, edited by the National Village Museum, Bucharest,
Romania.
Article: IAEA "Science for Heritage" Newsletter, December 2013
(http://nuclculthert.eu )
Proiectul “Medieval gilded silver threads research using ion beam technology”
dîn cadrul programului european SPIRIT (Support of Public and Industrial
Research Using Ion Beam Technology) - colaborare cu MNAR şi Surrey Ion
Beam Centre - University of Surrey (UK)
Comparison between artificially and naturally aged leathers. A MHT and DSC
study (C. Carşote, P. Budrugeac, E. Badea, I. Petroviciu, L. Miu, G. Della Gatta)
, prezentare în cadrul Romanian Academy – Annual Symposium of Scientific
Comunication, 15 February 2013, Bucharest, Romania.
Differential scanning calorimetry for the characterisation of parchment and
vegetable tanned leather (E. Badea, L. Miu, C. Carşote, P. Budrugeac, G. Della
Gatta) , poster în cadrul IULCTS 2013 Congress, 29– 31 May 2013, Istanbul,
Turkey
Study of environmental impact on vegetable tanned leather by Micro Hot Table
(MHT) method (L. Miu, E. Badea, C. Carşote, F. Yalcin, H.A. Karavana) poster în
cadrul IULCTS 2013 Congress, 29– 31 May 2013, Istanbul, Turkey
Comparison between artificial and environmental ageing of vegetable tanned
leather by thermal analysis and vibrational spectroscopy (C. Carşote, L. Miu, I.
Petroviciu, E. Badea, P. Budrugeac) , poster în cadrul MEDICTA 2013 - 11th
Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 12 – 15 June
2013, Athens, Greece.
Characterization of a Byzantine manuscript by DSC, thermal microscopy and
FTIR ( C. Carşote, P. Budrugeac, R. Decheva, N. S. Haralampiev, E. Badea, L.
Miu) , poster în cadrul 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal
Analysis and Calorimetry, CEEC-TAC2, 27 – 30 August 2013, Vilnius, Lithuania.
Parchment and leather contactless analysis using the portable FTIR ALPHA (W.
Vetter, C. Carşote) , prezentare în cadrul The 2nd International Seminar on
Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage: Parchment, Leather
and Textiles Collections and Their Environment, 3-6 September 2013, Bucharest,
Romania.
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10. The characterisation of parchment and inks by non-invasive analysis (M.
Schreiner, W. Vetter, I. Petroviciu, C. Carşote, L. Miu) , prezentare în cadrul The
2nd International Seminar on Emerging Technology and Innovation for Cultural
Heritage: Parchment, Leather and Textiles Collections and Their Environment, 36 September 2013, Bucharest, Romania.
11. A study of artificially and naturally aged leather by using thermal analysis (C.
Carşote, P. Budrugeac, E. Badea, I. Petroviciu, L. Miu, G. Della Gatta) , poster în
cadrul Cultural Heritage Conservation Science: Experience, Research, Innovation,
organised by Centre de Recherche sur la Conservation de Collections (CRCC) ,
23-26 October 2013, Paris, France.
12. "Arhivarea rezultatelor analitice. Proiectele COLLAGE (finanţare UEFISCDI) şi
EURODYE (CHARISMA/ARCHLAB) ", (I. Petroviciu, E. Badea, C. Carşote, O.
Miu, L. Miu, I. Creţu, M. Lupu) , lucrare prezentată în cadrul conferinţei
"Bucovina. File de Istorie, ediţia a XV-a", 29-30 noiembrie 2013.
13. Preservation of Parchment, Leather and Textiles Bucharest, Romania, 24-26
September 2012 (I. Petroviciu, C. Carşote) – review publicat in e-Conservation,
http://www.e-conservationline.com/content/view/1093.
14. Sistem inteligent pentru analiza si diagnoza obiectelor de patrimoniu pe baza
de collagen (C. Carşote, I. Petroviciu, L. Miu, E. Badea) articol in Romanian
Journal of Conservation and Restoration of the Book - File Restoration, ISSN
2067-2624, în curs de publicare.
15. Study of thermal denaturation of collagen in parchment and leather by differential
scanning calorimetry and thermal microscopy (E. Badea, L. Miu, A. Kurysheva,
C. Carşote, G. Della Gatta) articol in J. Therm. Anal. Calorim., in curs de
publicare
16. Organizarea celui de-al II lea International Seminar on Emerging Technology and
Innovation for Cultural Heritage: Parchment, Leather and Textiles Collections and
Their Environment, Bucureşti, România, 3 – 6 septembrie 2013
17. Flavonoid dyes detected in historical textiles from Romanian collections, (I.
Petroviciu, I. Creţu, I. Vanden Berghe, J. Wouters, A. Medvedovici, F. Albu)
articol in curs de publicare în e-Preservation Science, volumul special dedicat
conferinţei Mass Spectrometry and Archaeology MASC 2013, Pisa
18. Dye analysis – a tool to unveil historical textiles, (I. Petroviciu, I. Creţu, A.
Medvedovici, I. Vanden Berghe, J. Wouters) , lucrare prezentată în cadrul
seminarului internaţional “Parchment, Leather and Textiles Collections and
Their Environment”, 5-6 septembrie 2013
19. Dyes in textiles from Romanian collections in a European context (EURODYE) a
CHARISMA/ ARCHLAB project developed at the Cultural Heritage Agency of the
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Netherlands (OCW-RCE) (I. Petroviciu, I. Creţu, M. Lupu) , poster prezentat în
cadrul conferinţei "Dyes in History and Archaeology 32", La Rochelle, Franţa, 2-5
octombrie 2013.
20. A discussion on the biological sources identified in kilims and knotted carpets
belonging to the National Art Museum of România", (I. Petroviciu, I. Creţu, M.
Dunca, F. Albu, A. Medvedovici) , lucrare prezentată în cadrul conferinţei
CONSCIENCE, Muzeul Satului Bucureşti, 5-7 noiembrie 2013.
21. Cercetarea patrimoniului textil românesc prin analiza coloranţilor (I. Petroviciu,
I. Creţu, A. Medvedovici, F. Albu) lucrare prezentată în cadrul Zilelor Muzeului
Militar Naţional, decembrie 2013. Mai multe detalii despre proiect la:
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11
763031
2.

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
detectareaactivităţiidecontracţiea fibrelor de colagen (imageMHT)
constituit prin integrarea unei noi micro-plăcuţe cu încălzire
programatăşi a unui software original pentru procesarea imaginilor.
b) Crearea unui sistem inteligent deanaliză şidiagnostic „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) , spectroscopieFTIR,
spectrometrie unilaterală NMRşi microscopie electronică de baleiaj
(SEM) .
c) Realizarea unor protocoaleanalitice pentru caracterizarea materialelor
colagenice care să permită standardizarea metodelor de analiza şi
diagnostic şi compararea datelor obţinute în laboratoare diverse;
Protocoalecantitative pentruclasificarea materialelor colagenice de
patrimoniu în funcţie de nivelul de deteriorare.

3.

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,
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Serbia, Croaţia, Grecia, Turcia, Rusia, Maroc, Algeria, Tunisia, Egipt, Iordania,
Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, care urmează să realizeze o mare
expoziţie Europe and the Arab World – 1815 – 2015, care va fi deschisă în 2015.
Reprezentanţii MNIR au participat la reuniunile grupului de lucru al proiectului,
care a avut loc în iunie şi decembrie 2013, la Cairo şi la Doha, urmând să
organizeze următoarea reuniune la Bucureşti, în mai-iunie 2014.

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-doctoralde tip PD PN II finanţat de
CNCS–UEFISCDI, director de proiect dr. Cătălin Lazăr) .Proiectul îşi propune
continuarea temei de doctorat, referitoare la riturile si ritualurile funerare din
perioada neo-eneolitică, vizând aspectele legate de paleodemografia şi etologia
populaţiilor preistorice. 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.
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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 Borduşani. Detalii:
http://www.mnir.ro/proiecte/balta-ialomitei/index.html
Proiectele de cercetare teoretică menţionate, desfăşurate pe perioade lungi, de 2 – 4
ani, axate pe cercetări arheologice de teren, ar fi mai potrivite unor institute de
cercetare şi universităţi decât unui muzeu, unde funcţiile instituţiei, incluzând şi
cercetarea, impun un caracter mai aplicat. Aceste proiecte monopolizează un număr
de angajaţi cu înaltă calificare şi experienţă ai muzeului, unii ocupând şi funcţii de
conducere care, practic, nu mai au timp de a se implica în activităţile prevăzute în fişa
postului ceea ce produce dezechilibre între ceea ce este de făcut în cadrul instituţiei şi
ceea ce se face efectiv, între numărul de angajaţi existent în schemă şi cel, mult mai
mic, al celor care acoperă majoritatea activităţilor muzeale, de la îngrijirea colecţiilor
la expoziţii şi publicaţii .
a.3. acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei (lista acestor
acţiuni) :
În 2013, MNIR a încheiat parteneriate media cu canalele de televiziune TVR,
Digi 24, Canal D şi Trinitas, cu Radio România,Radio Guerilla,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 corespondenţă prin email, bloguri, portalurile Ministerului Culturii, CIMEC, RNMR, prin articole pe
platforma de PR dedicată specialiştilor de PR din muzee, publicaţii specializate de
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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 relaţii publice şi promovare a fost reorganizată în anul 2013 şi
echipa întărită cu tineri colaboratori, cu sarcini precise.Pentru fiecare eveniment a fost
realizat un pachet de promovare constând din poster, invitaţie, mapă de presă,
comunicat de presă, conferinţă de presă pentru reprezentanţi media şi difuzarea
informaţiei pe canale multiple, mai ales în mediul digital.
În cursul anului 2013, site-ul MNIR (www.mnir.ro) a continuat procesul 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 decomunicare se bazează
pe o familie de situri web care gravitează în jurul sitului oficial, ceea ce pune mai
bine în evidenţă principalele noastre proiecte pe termen mediu, între care
menţionez: Imago Romaniae, Oameni, locuri şi comori, Muzeul virtual,
Capodopere 2019. 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, precum
şiunorversiuni parţiale în limbile germană, franceză şi spaniolă.
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Mnir.ro
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De asemenea, pagina pe Facebook a MNIR (http://www.facebook.com/MNIR)
a fost împrospătată şi a beneficiat de postări frecvente, popularizând principalele
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evenimente de la muzeu. Peste 5300 de vizitatori au urmărit pagina noastră, o creştere
importantă faţă de anii precedenţi!

Am organizat conferinţe de presă legate de toate evenimentele majore care sau derulat de cătreMNIR şi alte evenimente şi aniversări şi am acord numeroase
interviuri pentru principalele posturi de radio şi televiziune.
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MNIR. Conferința de presă organizată cu prilejul restituirii unor bunuri culturale exportate ilegal din
Italia (10 decembre 2013)

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 televizatecu apariţiile specialiştilor MNIR. De
asemenea, au fost conservate fotografiile şi imaginile filmate de latoate
evenimenteleorganizate 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 461 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.
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Materialele de presă reflectând activitatea MNIR în 2013 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 2013 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 2013 toate
măsurile luate au vizat îndeplinirea acestora.

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:
Şi în cursul anului 2013, am analizat în mod 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, este posibil ca instituţia să intre în anii 2014-2015 întrun 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) :
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Din păcate, cea mai mare parte a clădirii MNIR este închisă din cauza lucrărilor de
renovare începute în 2003, ceea ce a creat mari dificultăţi de conservare a colecţiilor şi de
asigurare a funcţionalităţilor esenţiale unei instituţii muzeale. Spaţiile destinate expoziţiilor şi
activităţilorculturale şi educative, aflate la parter, subsol şi, parţial la etajul 3au 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 2013, spaţiile MNIR destinate publicului au fost folosite, după cum
urmează:
a. Spaţii pentru expoziţii:
-

.

Hol Central:
-

1 ianuarie – 31 decembrie pentru seria de expoziţii din ciclul Exponatul lunii,
expoziţiile Bing – Magia jucăriilor, Colecţiile Numismatice şi de artă ale
BCR, Comorile Chinei şi Aurul şi argintul antic al României.

Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos:
-

1 ianuarie-31 decembrie – expoziţii temporare:Puterea societăţii civile în
timpul Holocaustului: Povestea bulgară 1940-1944, 100 de ani de la al doilea
război balcanic, România – National Geographic – 100 de ani, Imaginând
Balcanii.

Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză:
-

1 septembrie-31 decembrie – expoziţii temporare:Radu Florescu – Viaţa şi
opera, Steaguri medievale imaginare.

Sala Iancu de Hunedoara:1 ianuarie-30 aprilie, 25 septembrie –17noiembrie –
expoziţii temporare:Fascinanta lume a banilor, O privire spre tehnologia trecutului,
TEXTILES SURPRENANTS, DESIGN & ART – FUTUROTEXTILES.
Lapidarium (platforma superioară) :
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1 ianuarie-31 decembrie - Lansări de carte, concerte şi pentru expoziţiileDescifrând
moştenirea dacică,Exponatul lunii, COLUMNA MCM – Celebrarea a 1900 de ani de la
ridicarea Columnei lui Traian.
b. Spaţii pentru activităţi educative:
- Sala Mihai Viteazul: 10 ianuarie – 24 decembrie
- Sala Iancu de Hunedoara: 1 aprilie – 24decembrie
c. Spaţii destinate închirierii:
-Peronul dinspre Calea Victoriei: Castel Film-filmare spot publicitar – mai – octombrie

a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii,
reabilitări, după caz:
În 2013 am avut câteva reuşite majore în reabilitarea unor spaţii din clădirea
muzeului, rămase într-o stare de profundă degradare şi nefuncţionalitate, în urma
nefinalizării lucrărilor de reabilitare a clădirii, abandonate din 2006, cărora li s-a redat,
parţial, funcţionalitatea, atât pentru public cât şi pentru conservarea colecţiilor muzeului.
Toate aceste măsuri le-am considerat urgente atât din cauza pericolului major în care se aflau
bunurile culturale din cauza depozitării necorespunzătoare şi a crizei de spaţiu utilizabil cât şi
pentru a compensa lipsa expoziţiei permanente prin reabilitarea sălilor vizitabile şi
amenajarea de noi spaţii de primire a publicului şi de expoziţii. Am avut în vedere lucrări
care să dureze şi 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,iarcolecţiile (reunind cca 700.000 de piese) au fost amplasate în foste săli de
expoziţie, fără a fi protejate sau puse pe un mobilier specific de depozitare.
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În ciuda resurselor extrem de limitate de care a beneficiat MNIR, şi în cursul
anului2013, ca şi în cei precedenţi de când am preluat managementul instituţiei, 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
treisprezecenoi spaţii de depozite:
1. Pentru găzduirea pieselor arheologice şi istorice care vor face parte din
expoziţiiimportante a fost realizat un depozit nou şi modern (amenajat în fosta
sală 72 A, cu o suprafaţă de 127,6 m2) . Acesta beneficiază de climatizare şi este
dotat cu un sistem de supraveghere video 24/24 h, precum şi cu senzori de
avertizare anti-efracţie şi anti-incendiu. În aceste moment, acest depozit,
împreunăcu Depozitul Tezaurului Istoric sunt singurele spaţii cu aceste
destinaţii ale MNIR care corespund standardelor internaţionale în domeniul
protejării şi conservării patrimoniului.
2. Depozitul F1 pentru piesele arheologice-ceramică geto-dacică, grecească,
romană, bizantină timpurie–(amenajat fosta sală 61, totalizând 57m2) .
3. Depozitul

F2

pentru

piesele

arheologice-ceramică

epoca

bronzului

şi

hallsttatiană– (amenajat fosta sală 62, totalizând 144m2) .
4. Depozitul F3 pentru piesele arheologice-ceramică medievală– (amenajat fosta
sală 63, totalizând 87m2) .
5. Depozitul P pentru piesele arheologice-lapidariu şi tegulariu– (amenajat fosta
sală 4, totalizând 46m2)
6. Depozitul G de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta
sală 13A, totalizând 112 m2) .
7. Depozitul H de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta
sală 13, totalizând 176 m2) .
8. Depozitul I de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta sală
12, totalizând 200 m2) .
9. Depozitul J de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta sală
3, totalizând 189 m2) .
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10. Depozitul K de tranzit pentru piesele arheologice-ceramică – (amenajat fosta
sală 13A, totalizând 112 m2) .
11. Depozitul L de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat fosta
sală 19, totalizând 74 m2) .
12. Depozitul M de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat fosta
sală 20, totalizând 35 m2) .
13. Depozitul N de tranzit pentru piesele arheologice-osteologie – (amenajat fosta
sală 21, totalizând 34 m2) .
Chiar dacă aceste depozite, organizate în foste săli de expoziţie, unele lăsate
nefinisate de către constructor în decembrie 2006, nu oferă toate condiţiile de
conservare necesare, ele sunt incomparabil mai bune pentru această destinaţie, decât
spaţiile din depozitele din subsolul clădirii, unde umiditatea relativă este de 100%,
există infiltraţii şi colonii de mucegaiuri.
Tot în 2013 a continuat procesul de dotare cu mobilier şi ambalaje specializate pentru
depozitarea patrimoniului.
Spaţii expoziţionale
În 2013, în contextul prilejuit de organizarea expoziţiei Comorile Chinei a fost
reabilitat întreg spaţiul expoziţional din holul central al muzeului, având o suprafaţă de peste
1800m2.. Cu această ocazie a fost realizată supraînălţarea podelei, au fost construite vitrine
speciale care asigură atât posibilitatea de expunere modernă a pieselor, în condiţii optime de
conservare şi iluminare, cât şi protecţia şi securitatea exponatelor, prin implementarea unui
sistem de climatizare şi de supraveghere video.
Tot în 2013, au fost achiziţionate sisteme de control antitero, fapt ce permite sporirea
gradului de protecţie a pieselor, vizitatorilor şi personalului contra unor eventuale atentate.
Au fost remodelate spaţiile expoziţionale din laturile dinspre str. Stavropoleos şi
Franceză, care au căpătat funcţii specializate pentru a găzdui expoziţii cu obiecte bi şi
tri+dimensionale.
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Cu ocazia celebrării a 1900 de ani de la consacrarea Columnei lui Traian am demarat
procesul de modernizare a expoziţiei permanente, care nu a mai fost actualizată din 1972!!!
La sfârşitul lunii aprilie 2014 versiunea modernizată a expoziţiei permanente Columna lui
Traian va fi accesibilă publicului.
La sfârşitul anului 2013 au fost realizate două structuri multifuncţionale care permit
organizarea unor foto-expoziţii temporare out-door pe peronul dinspre Calea Victoriei a
MNIR, câştigându-se, printr-o investiţie minimă, un spaţiu de expunere de câteva sute de m2.
Tot în cursul anului 2013 a fost realitat şi modernizat sistemul de iluminat din
expoziţia permanentă a Tezaurului Istoric, înlocuindu-se vechile corpuri de iluminat,
energofage şi puţin fiabile, cu un sistem extrem de fiabil şi consumator redus de energie.
Datorită unor infiltraţii şi inundaţii cauzate de staţionarea şi topirea zăpezii am fost
obligaţi şi în 2013 să efectuăm reparaţii punctuale ale acoperişului MNIR şi luminatoarelor,
degradateca urmare a intervenţiilordin perioada anilor 2002-2006, fiind înlocuite şi unele
dintre coloanele de evacuare a apei pluviale care lipseau sau erau foarte degradate. Cu acelaşi
prilej au fost verificate şi dislocate porţiuni mari din vechea tencuială de pe clădirea MNIR,
care nu mai prezenta siguranţă, devenind un factor de risc pentru personalul muzeului sau
trecători. Piesele arhitectonice dislocate au fost conservate şi depozitate, în vederea
reamplasării lor cu ocazia viitoarelor lucrărilor de consolidare şi restaurare ale edificiului
MNIR.
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MNIR. Sala Tezaurului Istoric, după reabilitarea iluminatului realizată în2013.

Alte spaţii
Tot în anul 2013 au fost realizat releveul 3D al întregii clădiri în care funcţionează
MNIR (vechiul sediu al Poştei Centrale, construit între anii 1894-1899şi clădirea expoziţiei
permanente a Columnei lui Traian şi Lapidarium-ului, construită în anii 1969-1970) , precum
şi a curţii interioare şi faţadelor. Cu această ocazie avem pentru prima oară nu numai o
situaţie exactă a volumelor şi suprafeţelor construite ale clădirii, dar şi un instrument util
pentru modelări 3 D a spaţiilor de expoziţie, laboratoare, activiţăţi cu publicul, necesare
proiectării lucrărilor de consolidare, restaurare şi reabilitare funcţională a MNIR, sau pentru
exerciţii pentru pregătirea personalului pentru a face faţă unor dezastre naturale sau unor alte
tipuri de situaţii de urgenţă.
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Investiţii
În cursul anului 2013, MNIR a realizat din subvenţii şi fonduri proprii
următoarele investiţii:
1. Dotări independente din subvenţie – 838.000 lei (echipamente climatizare, poartă
dtecţie metale, scaner, generator electric şi UPS, monitoare, ambalaj special
pentru păstrat manuscrise, achiziţii patrimoniu muzeal) .
2. Investiţii din venituri proprii – 288.000 lei (achiziţionarea patrimoniu muzeal, de
terenuri cu potenţial arheologic şi clădiri aferente, mobilier şi ambalaj specializat
pentru păstrare patrimoniu fragil) .
3. Dotări din fonduri externe nerambursabile – 28.800 lei (soft fotogrametrie, aparta
foto, dronă) .
4. Dotări din sponsorizări – 23.000 lei (server, licenţe pentru programe) .

B) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei:
b.1.proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei:
În anul 2013 am realizat la sediul MNIR mai multeprograme şi proiecte culturale,
ştiinţifice sau de îmbogăţire, evidenţă şi conservare a patrimoniului naţional, utilizând creativ
puţinele spaţii de expunere, grupate mai ales la parter, în holul muzeului:
A) Expoziţii de anvergură naţională organizate la sediul MNIR în 2013:
1. Expoziţia “Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare”, în colaborare cu Muzeul
“Vasile Pârvan” Bârlad, în afara sediuluiMNIR (13 ianuarie – 2 februarie 2013) –
o expoziţie dedicată istoriei unei piese excepţionale, redată patrimoniului cultural
românesc şi mondial după o restaurare migăloasă de peste zece ani, dar şi
cooperării istorice româno-franceze care a făcut posibilă întoarcerea piesei în
România; expoziţia a fost itinerată în mai multe muzee din ţară, bucurându-se de
succes. Deschiderea ei la Muzeul “Vasile Pârvan” din Bârlad s-a făcut în preajma
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aniversării bătăliei de la Podul Înalt (15 ianuarie 1475) , cea mai mare victorie
militară românească din Evul Mediu, care s-a dat lângă Bârlad.
2. Expoziţia “PUTEREA SOCIETĂŢII CIVILE ÎN TIMPUL HOLOCAUSTULUI:
POVESTEA BULGARĂ 1940-1944”, găzduită, la sediul MNIR, 21 martie – 10
mai 2013) , realizată în parteneriat cu Ambasada Bulgariei, la sediu.Expoziţia a
prezentat prin documente şi fotografii acţinunea de salvare a evreilor din Bulgaria
în timpul Celui de al doilea Război Mondial.
3. Expoziţia “Basarabia 1812 – 1947. Oameni, locuri, frontiere”, vernisată la
sediulComplexului Muzeal Bucovina din Suceava (27 martie - 14 aprilie 2013) .
Expoziţia a fost realizată în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele
Naţionale şi Institutul Cultural.
4. Expoziţia "IMAGINING THE BALKANS", realizată în parteneriat cu Muzeele
Naţionale din Slovenia, Croaţia,Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Macedonia,
Albania, Grecia, Cipru, Serbia, Bulgaria, România, Muzeul Istoric German, sub
egida UNESCO, vernisată la Ljubljana, Slovenia, la sediul Muzeului Naţional al
Sloveniei,cu ocazia reuniunii miniştrilor culturii din Balcani (8 aprilie - de25
august 2013) . Expoziţia îşi propune să ilustreze naşterea naţiunilor moderne din
Europa de Sud-Est şi crearea statelor lor independente în secolele XVIII-XX.
5. Expoziţia “Comorile Chinei”, în parteneriat cu Art Exhibitions China, Muzeul
Palatului Imperial, Muzeul din Shanghai, Muzeul şi Institutul de Arheologie din
Xi’an, la sediuul MNIR (30 aprilie - 1 august 2013) . A fost cea mai mare
expoziţie străină organizată în România, reunind 101 seturi de artefacte de o
valoare excepţională, datând din mileniile V a. C. până în secolul al XIX-lea,
ilustrând principalele faze de dezvoltare ale civilizaţiei chineze.
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6. Expoziţia COLUMNA MCM – Celebrarea a 1900 de ani de la ridicarea
Columnei lui Traian, la sediu, (13 mai 2013 – 30 aprilie 2014) .
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7. Expoziţia "Carol II. Regele culturii, cultul regelui", realizată în colaborare cu
Institutul Cultural Român de la Liosabona, vernisată în Salonul Imperial al
Hotelului Palácio din Estoril, Portugalia, în afara sediului MNIR (11 iulie – 31
decembrie 2013)
8. Expoziţia „1913. AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC ŞI PACEA DE LA
BUCUREŞTI”, la sediul MNIR, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe,
Arhivele Naţionale, Muzeul Militar Naţional Ferdinand I, Arhivele Naţionale
Bulgare, la sediuul MNIR (8 august – 15 octombrie 2013) .

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 38

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

9. Expoziţia “Basarabia 1812 – 1947. Oameni, locuri, frontiere”, vernisată la sediul
Casei de Cultură din Drochia, R. Moldova (25 august - 31 decembrie 2013) .
Expoziţia a fost realizată în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele
Naţionale şi Institutul Cultural.
10. Expoziţia "IMAGINING THE BALKANS", vernisaj la sediul Muzeului Naţional de
Istorie al Serbiei din Belgrad, (9 septembrie - 25 octombrie 2013) .
11. Expoziţia „Radu Florescu – viaţa şi opera”, la sediul MNIR (26 septembrie – 1
decembrie 2013) . Expoziţie dedicată unuia dintre pionerii muzeografiei româneşti
contemporane, fost director la MNIR, la 10 ani de la moartea sa.
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12. Expoziţia TEXTILES SURPRENANTS, DESIGN & ART – FUTUROTEXTILES,
realizată în parteneriat cu Centrul Cultural Francez la Bucureşti, la sediul MNIR,
(15 octombrie – 17 noiembrie 2013) .
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13. Expoziţia „100 de ani – România în National Geographic”, la sediul MNIR, în
partneriat cu National Geographic România şi Kogainon Films Boston (22
octombrie – 17 noiembrie 2013) .Expoziţia a comemorat primul număr special al
revistei National Geographic, dedicat României.
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14. Expoziţia „IMAGINÂND BALCANII” („IMAGINING THE BALKANS”) ,
internaţională, la sediul MNIR, în parteneriat cu alte instituţii muzeale din
Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Macedonia, Albania,
Grecia, Cipru, Bulgaria, Serbia, România şi Germania (28 noiembrie 2013 - 27
aprilie 2014) .
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15. Expoziţia „1913. AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC ŞI PACEA DE LA
BUCUREŞTI”, la sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (14
noiembrie-20 decembrie 2013) .
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16. Expoziţia „100 de ani – România în National Geographic”, la sediul Facultăţii de
Management din cadrul Academiei de Studii Economice, în partneriat cu National
Geographic România şi Kogainon Films Boston (2 decembrie 2013 – 31martie
2014) .
17. Expoziţia „Aurul şi argintul antic al României”, realizatăn parteneriat cu 31 alte
instituţii muzeale din ţară : Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din ClujNapoca, Muzeul Naţional Bruckenthal – Sibiu, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” – Iaşi,Complexul Muzeal Neamţ, Muzeul Naţional al Unirii – Alba
Iulia, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, Muzeul Municipiului Bucureşti,
Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte,Muzeul Naţional Secuiesc
din Sf. Gheorghe, Muzeul Banatului din Ţimişoara, Muzeul Brăilei, Muzeul
Judeţean „Teohari Antonescu” – Giurgiu, Muzeul „Vasile Pârvan” – Bârlad,
Muzeul Olteniei – Craiova şi Muzeul Judeţean Argeş – Piteşti, Complexul Muzeal
Bucovina – Suceava, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale – Tulcea; Muzeul
Judeţean Teleorman, Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, Muzeul Judeţean
Galaţi, Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din DrobetaTurnu Severin, Muzeul Judeţean „Iulian Antonescu” – Bacău, Muzeul Judeţean
Sălaj, Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul Romanaţiului din Caracal, Muzeul
Civilizaviei Gumelniţa din Olteniţa, Muzeul Municipal Corabia, la sediul MNIR,
(19 decembrie 2013 – 23 aprilie 2014) . Expoziţia, cea mai mare de acest fel,
organizată până în prezent în România, reuneşte 1004 piese din aur şi argint, de
cea mai mare valoare din patrimoniul nostru cultural, datând din mileniul al V a.
C. până în secopul al VII-lea p. C. Multe dintre piese, unicate în Europa şi în
lume, nu au mai fost prezentate publicului. După închiderea expoziţiei la
Bucureşti, încursul anilor 2014-2015, ea va fi prezentată în 12 oraşe importante
din România.
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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:
1.

Expoziţia CLĂDIREA MNIR - UN MONUMENT REPREZENTATIV AL
ROMÂNIEI MODERNE, la sediul Universităţii de Arhitectură din Bucureşti (18
aprilie–1 noiembrie 2013) .

2.

Micro-expoziţia "Comorile Chinei văzute prin ochii micilor artişti”, la sediul
MNIR (16 iulie – 1 august 2013) . În colaborare cu Şcoala gimnazialăde Artă
nr. 3 din Bucureşti.

3.

Micro-expoziţia Noi piese adăugate Tezaurului Istoric al României, la sediul
MNIR (14 august 2013 – 15 mai 2014) .
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4.

Expoziţia “O privire spre tehnologia trecutului”, la sediul MNIR (25
septembrie – 6 octombrie 2013) . Realizată în parteneriat cu Fundaţia ASUR.

5.

Expoziţia STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE, la sediuul MNIR (16
decembrie 2013 – 16 ianuarie 2014) . Realizată în parteneriat cu Universitatea
de Artă Bucureşti.
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6.

Expoziţia “Comorile timpului. Capodopere miniate de factură medievală din
patrimoniul MNIR şi al MJIAP”, realizată în parteneriat cu Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, la sediul Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova (19 decembrie 2013 - 5 martie 2014) .
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7.

Expoziţiile out-door la MNIR: "Maria. Regina..." şi "O clădire simbol: Palatul
Poştelor/Muzeul Naţional de Istorie a României" (22 decembrie 2013 – 31
martie 2014) .

15. Ciclul de expoziţii „Exponatul lunii”
Datorită organizării a două mari expoziţii în holul central al MNIR – Comorile Chinei şi
Aurul şi argintul antic al României, care au necesitat ample lucrări de amenajare, în cursul
anului 2013 s-au realizat doar douămicro-expoziţii lunare din ciclul „Exponatul lunii”:
1. Exponatul lunii ianuarie – Pictura „Proclamarea Unirii ” de Theodor Aman, la sediul
MNIR (24 ianuarie – 15 februarie 2013) .
2. Exponatul lunii februarie – „Barilul de la Khorsabad ”, la sediul MNIR (20 februarie
– 17 martie 2013) .
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Celelate expoziţii din ciclul Exponatul lunii, care nu au putut fi prezentate publicului în
2013 au fost realizate în formă virtuală, fiind accesibile pe site-ul nostru mnir.ro şi au
constituit, de asemenea, capitole speciale ale volumului al doilea al publicaţiei Capodopere
din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României.
Scopul acestor micro-expoziţii este acela de a oferi lunar ceva nou publicului vizitator, cu
eforturi financiare mai reduse decât în cazul expoziţiilor temporare mari, de a realiza
evenimente culturale şi ştiinţifice în jurul acestor micro-expoziţii – invitarea unor
personalităţi care să vorbească la vernisaje, organizarea unor mese rotunde şi evenimente
muzicale – şi nu mai puţin de a marca evenimente istorice şi aniversări naţionale sau
internaţionale într-un mod original, interesant, prin comorile mai puţin cunoscute din
patrimoniul muzeului.
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În plus, organizarea acestor expoziţii este şi o motivaţie pentru cercetarea şi
documentarea unor bunuri culturale din colecţiile muzeului, pentru restaurarea şi conservarea
unor piese-vedetă, dar şi o modalitate de a creşte experienţa personalului muzeului în
pregătirea expoziţiilor şi evenimentelor muzeale, fiind puşi mai des în situaţia de a se
prezenta în faţa publicului. Expoziţiile au pus în valoare nu doar piese de patrimoniu
interesante şi rar sau deloc expuse până atunci, dar şi istoria descoperirii sau achiziţionării
acestora, a savanţilor, colecţionarilor şi personalităţilor istorice, a epocilor şi evenimentelor
contemporane asociate.
Subliniem, pe această cale şi caracterul interdisciplinar şi transdomenial al
acţiunilor muzeului, promovarea metodelor noi de cercetare, documentare şi
punere în valoare a patrimoniului.

Pregătirea unor expoziţii de anvergură pentru 2014
O altă importantă componentă a activităţii expoziţionale a vizat pregătirea a cinci
expoziţii cu semnificaţie majoră.
În primul rând este vorba de expoziţia Comorile României, eveniment cultural de
importanţă excepţională reunind cca 800 de seturi de artefacte de o valoare excepţională din
patrimoniul cultural al României (obiecte arheologice – ceramică neolitică,din epoca
bronzului şi fierului, geto-dacică, romană, bizantină, medievală, arme şi podoabe din aur,
argint şi bronz, monede, sculpturi în piatră şi lemn policrom, icoane, broderii, fresce,
mobilier, manuscrise şi tipărituri vechi, organizată în colaborare cu 24 de muzee din ţară şi
Centrul Naţional de Schimb de Patrimoniu Cultural din China. Expoziţia aceasta urmează să
fie prezentată în China, în cursul anului 2014 şi 2015.
Cea de-a doua este o expoziţie naţională deosebită, intitulată Costume din trecut (titlu
provizoriu) . Aceasta îşi propune să reunească unele dintre cele mai reprezentative piese ale
artei vestimentaţiei, datând din secolele XV-XX, din colecţiile MNIR şi a altor muzee din
ţară. Expoziţia urmează să fie deschisă la sediul Muzeului Naţional de Istorie a României
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(mai–august) , pentru ca apoi să fie itinerată în alte muzee din România, în cursul anului
2015.
În cursul anului 2013 s-a lucrat şi la pregătirea unei mari expoziţii de istoria tehnicii
europene, intitulată Genio Gallico. Ea va prezenta colecţia de ceasuri istorice franceze a
MNIR şi a mai multor muzee şi colecţii private din România. Expoziţia va fi vernisată în luna
iulie a anului 2014.
O altă mare expoziţie care este în pregătire este cea dedicată Civilizaţiilor epocii
bronzului. Ea va reuni cele mai semnificative piese păstrate în colecţiile MNIR şi a
numeroase muzee din ţară. Deschiderea ei este preconizată să aibă loc în 2015.
Cea de-a cincea mare expoziţie care este pregătită de MNIR pentru anul 2016 este cea
intitulată Dacii şi celţii.

Muzeul virtual MNIR
Alte activităţi specifice din anul 2013 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 temporareComorile Chinei.
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2. Turul virtual al expoziţiei temporare Aurul şi argintul antic al României.
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3. Al Doilea Război Balcanic – 1913.

4. Aviaţia în România
5. Bing. Magia jucăriilor.
6. Evantaie din patrimoniul MNIR.
7. Fotografii de Szatmari.
8. Elveţia – România. Relaţii diplomatice.
9. Columna lui Traian.
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10. Lapidarium.
11. Copilăria de altădată, la ţară.
12. 150 de ani de diplomaţie.
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 2013 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/) .
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Un de-al doilea program este Cu toţii împreună. În cadrul acestuia, cursul anului 2013
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.
Expoziţiile menţionate au însemnat un mare efort de cercetare şi documentare, dar şi o
solicitare pentru alte compartimente ale muzeuluicare au contribuit la conservare, amenajare,
transport şi montare, PR, editare pliante, supraveghere etc. şi au implicat un mare efort de
coordonare.
Evenimente culturale şi ştiinţifice
MNIR a organizat la sediul său mai multe evenimente culturale şi ştiinţifice în anul
2013, dintre care amintesc:
1. Conferinţă ştiinţifică “Ziua Unirii Principatelor Române”, în colaborare cu Centrul
Cultural al MAI, la sediul MNIR (24 ianuarie 2013) .
2. Lansarea volumelor “Staţiunile balneoclimaterice româneşti. Sfârşitul secolului al XIXlea şi prima jumătate a secolului al XX-lea” şi “Capodopere din patrimoniul Muzeului
Naţional de Istorie a României”, la sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova (25 ianuarie 2013) .
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3. Lansarea volumului bilingv româno-englez “Ana. Portretul Reginei/ Anne. The Queen’s
Portrait”, semnat de ASR Principele Radu al României, publicat de Editura Curtea
Veche Publishing, la sediul MNIR (1 martie 2013) .
4. Lansarea şi prezentarea cărţii Colecţionism, Muzeologizare, Patrimonializare de prof.
univ. dr. Ioan Opriş, în colaborare cu Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi
Editura Oscar Print, la sediul MNIR (6 martie 2013) .
5. Conferinţă ştiinţifică "Radiocarbon dating by accelerator mass spectometry and some
applications to art and archaeology", în colaborare cu Institutul Naţional de Fizică şi
Inginerie Nucleară la sediul MNIR(26 aprilie 2013) .
6. Conferinţa publică “Recuperarea moştenirii dacice - brăţările regale de aur de la
Sarmizegetusa-Regia”, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, în cadrul ciclului “Cunoaşte
lumea şi o vei schimba” – 10 ani National Geographic România, la sediul Bibliotecii
Naţionale a României(9 mai 2013) .
7. Noaptea Muzeelor - 1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian la Roma, la
sediul MNIR (18 mai 2013) .
8. Comunicarea Patrimoniul Cultural şi lumea virtuală – Proiectul 3D Icons, la sediul
MNIR (20 mai 2013) .
9. Lansarea volumului “Cealaltă faţă a comuniştilor”, autori dr. Oana Ilie şi dr. Cornel
Constantin Ilie, editat de Oscar Print, la sediul MNIR (17 iunie 2013) .
10. Conferinţele ştiinţifice din cadrul expoziţiei Comorile Chinei:
„Epoca neolitică reflectată în descoperirile arheologice din Shanghai” (The Neolithic
Age

in

Shanghai

Archaeological

Discoveries)

,

domnul

SONG

Jian,

Director,Departamentul Arheologie, Muzeul din Shanghai;
„Descoperiri

arheologice

în

Mausoleul

Împăratului

Qinshihuang”

(ArchaeologicalFindings in Emperor Qinshihuang’s Mausoleum) , domnul ZHANG
Jianlin, Director adjunct, Institutul de Arheologie al provinciei Shaanxi;
„ Bronzuri şi porţelanuri antice din China” (Ancient Chinese Bronzes and Porcelains) ,
doamna XU Xiaodong, cercetător, Muzeul Palatului;
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„ Arta budistă în timpul Dinastiei Sui” (Appreciation of Buddism Art in Sui Dynasty) ,
domnul LI Baihua, cercetător, Departamentul Bronzuri,Muzeul din Shanghai, la sediul
MNIR (17-18 iulie 2013) .
11. Conferinţă de presă prilejuită de readucerea în ţară a unor monede dacice de o valoare
excepţională, recent recuperate din SUA - „Noi piese adăugate TEZAURULUI
ISTORIC al României”, la sediul MNIR (1 iulie 2013) .
12. Conferinţă de presă prilejuită de readucerea în ţară a unui lot de monede dacice din aur
şi a unor podoabe dacice din argint recuperate recent în Germania - „Noi piese adăugate
TEZAURULUI ISTORIC al României”, la sediul MNIR (30 iulie 2013) .
13. Lansarea proiectului “Tineri muzicieni în dialog”, în parteneriat cu Muzeul Judeţean de
Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din Ploieşti şi Fundaţia pentru Pluralism, la sediul
MNIR (15 iunie 2013) .
14. Ziua Porţilor Deschise, Ediţia aXI-a, de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu,
com. Mânăstirea, jud. Călăraşi (16 august 2013) .
15. Ziua Porţilor Deschise de pe situl arheologic „Castrul şi băile romane Mălăieşti”, jud.
Prahova. (31 august 2013) .
16. Concert Remember Enescu, Ansamblul Contemporan M. Spinei, la sediul MNIR (15
septembrie 2013) .
17. Lansarea volumului “Trei poduri peste lume. Consemnări între anii 1982 şi 2003” de
ASR Principele Radu al României, editat de Curtea Veche Publishing, la sediul
MNIR(23 septembrie 2013) .
18. ConferinţaRadu Florescu şi Capidava, conf. dr. Ioan Carol Opriş,la sediul MNIR (23
octombrie 2013) .
19. Lansarea volumului “Coroana în societatea românească” de Ioan-Luca Vlad, apărut la
editura Curtea Veche Publishing, la sediul MNIR (28 octombrie 2013) .
20. ConferinţaRadu Florescu şi Şcoala de Artă, conf. dr. Tereza Sinigalia,la sediul MNIR
(30 octombrie 2013) .
21. ConferinţaRadu Florescu şi Dobrogea rurală, dr. Paula Popoiu,la sediul MNIR (6
noiembrie 2013) .

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 57

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

22. Conferinţa “Radu Florescu şi ICOM”, dr. Virgil Niţulescu, la sediul MNIR ( 20
noiembrie 2013) .
23. Conferinţa The 100 years Romanian cultural project – The copy of Trajan’s Column in
Bucharest, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Victoria and Albert Museum, Londra, în
parteneriat cu ICR (24 noiembrie, 2013) .
24. Conferinţa ştiinţifică Arhitectură & Arheologie Experimentală. Ediţia a II-a, la sediul
MNIR (26 noiembrie 2013) .
25. Lansarea volumului Radu Florescu, amintiri şi evocări, la sediul MNIR (27 noiembrie
2013) .
26. Conferinţă de presă cu prilejul restituirii, de către Statul Român, a unui lot de bunuri
culturale către autorităţile italiene, obiecte ce au fost exportate ilegal din Italia şi au fost
recuperate de autorităţile judiciare române, la sediul MNIR (10 decembrie 2013) .
27. Lansarea volumelor „Maria. Regina…” şi „Oraşele Transilvaniei”, la sediul MNIR
(20 decembrie 2013) .
28. Ceremonia de primire în custodie a piesei excepţionale de patrimoniu naţional, Arborele
genealogic al Regelui Carol I, la sediul MNIR (20 decembrie 2013) .
29. Ceremonia de premiere a jurnaliştilor acreditaţi ai MNIR, la sediul MNIR (20
decembrie 2013) .
30. Spectacol de colinde susţinut de copiii de la Asociaţia Sfântul Stelian, la sediul MNIR
(20 decembrie 2013) .

Educaţie muzeală
În cursul anului 2013, MNIR a derulat mai multe proiecte de educaţie
muzeală:
1. Noaptea muzeelor(18 mai 2013) .
2. Atelierele de creaţie din cadrul Nopţii Muzeelor, la sediul MNIR (18 mai
2013) .
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3. Programul de educaţie muzeală Indicii aurite şi comori găsite, derulat în
cadrul MNIR de către Asociaţia De dragul artei (21 mai – 31 iulie 2013) .
4. Atelierele de creaţie din cadrul expoziţiei Comorile Chinei, la sediul MNIR
(22 mai – 31 iulie 2013) .
5. Noaptea de Sânziene la muzeu (24 iunie 2013) .
6. Week-End târziu la MNIR (ultima sâmbătă a fiecărei luni, din iunie până în
octombrie) .
7. Vara la muzeu (1 iulie – 15 august 2013) .
Editare de publicaţii în 2013:
O altă direcţie importantă este reprezentată de programul editorial al muzeului şi
lansarea volumelor editate de acesta în anul 2013, anume cataloagele de expoziţie şi volume
dedicate prezentării patrimoniului naţional gestionat de MNIR:
1. Comorile Chinei, catalog trilingv (română, chineză, engleză) .
2. Aurul şi argintul antic al României.
3. Oraşe din Transilvania (volum bilingv – română şi engleză din seria Imago
Romaniae) .
4. Capodopere din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României 2013 (volum
bilingv – română şi engleză) .
5. Maria, Regina … (volum bilingv – română şi engleză) .
6. Anuarul „Muzeul Naţional”, volumulXXV.
7. Cercetări Arheologice, volumul XII
Lansări de carte care au avut loc în 2013:
În cursul anului 2013, 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:
1.

Lansarea volumelor “Staţiunile balneoclimaterice româneşti. Sfârşitul
secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea” şi
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“Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
României”, la sediul MJIAPH (25 ianuarie 2013) .
2.

Lansarea volumului bilingv româno-englez “Ana. Portretul Reginei/
Anne. The Queen’s Portrait”, semnat de ASR Principele Radu al
României, publicat de Editura Curtea Veche Publishing, găzduire,
Sala Lapidarium (1 martie 2013) .

3.

Lansarea

şi

prezentarea

cărţii

Colecţionism,

Muzeologizare,

Patrimonializare de prof. univ. dr. Ioan Opriş, în colaborare cu
Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi Editura Oscar Print, la
sediu, Sala Lapidarium (6 martie 2013) .
4.

Lansarea volumului “Cealaltă faţă a comuniştilor”, autori dr. Oana
Ilie şi dr. Cornel Constantin Ilie, editat de Oscar Print, la sediu, Sala
Lapidarium (17 iunie 2013) .

5.

Lansarea volumului “Trei poduri peste lume. Consemnări între anii
1982 şi 2003” de ASR Principele Radu al României, editat de Curtea
Veche Publishing, găzduire, sala Lapidarium (23 septembrie 2013) .

6.

Lansarea volumului “Coroana în societatea românească” de IoanLuca Vlad, apărut la editura Curtea Veche Publishing, găzduire, sala
Lapidarium (28 octombrie 2013) .

7.

Lansarea volumelor „Maria. Regina…” şi „Oraşele Transilvaniei”,
la sediu, Sala Lapidarium, (20 decembrie 2013) .

Cercetarea ştiinţifică a MNIR în 2013:
Activitatea de cercetare desfăşurată de specialişti din cadrul Muzeului Naţional de
Istorie a României a avut rezultate excepţionale în anul 2013.În primul rând este vorba de
cercetările arheologice preventive desfăşurate în zona Băneasa.
Acestor cercetări de teren li se adaugă cele cu caracter programat (cercetări
arheologice sistematice) din cadrul siturilor arheologice preistorice de la Hârşova (jud.
Constanţa) , Vităneşti (jud. Teleorman) , Borduşani (jud. Ialomiţa) , Bucşani (jud. Giurgiu) ,
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Sultana (jud. Călăraşi) ; 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. Constanţa) , 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 ameninţat, are şi
consecinţe negative asupra activităţii instituţiei noastre, care este în primul rând muzeu,
nu institut de cercetare arheologică:aproape jumătate din personalul muzeului este
plecat luni la rând din instituţie, ani la rând, necontribuind astfel la realizarea
activităţilor de bază ale muzeului: documentarea şi cercetarea colecţiilor, realizarea de
expoziţii şi publicaţii, organizarea depozitelor, expertize şi asistenţă de specialitate,
cercetare istorică etc. Acest dezechilibru s-a accentuat în ultimii ani, mai ales în
condiţiile pensionărilor şi blocajului de posturi, ceea ce creează, din păcate, tensiuni
între sarcinile instituţiei şi structura resursei umane existente.

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

Activităţi de evidenţăşi protecţie a patrimoniului desfăşurate de MNIR în 2013:
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 2013, principalele date de interes în acest domeniu indică următoarele:
Creşterea patrimoniului:


1640 obiecte provenite din achiziţii;



3000 obiecte provenite din donaţii;



250 obiecte nou inventariate;
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210 obiectede patrimoniul naţional al României traficate ilicit, au fost recuperate

din străinătate (49 drahme dacice de argint de tip Koson, au fost recuperate din SUA,
5 stateri dacici de aur de tip Kosonşi 14 bijuterii dacice de argint au fost recuperate
din Germania şi 142 stateri dacici de aur de tip Koson au fost recuperaţi din Marea
Britanie) ;


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

de cult.
Documentarea, conservarea şi clasarea colecţiilor:


97 de dosare de clasare realizate, cuprinzând 784 de bunuri culturale;



4500 de imagini scanate din fototeca MNIR;



scanarea şi microfilmarea a unor volume de patrimoniu, reprezentând manuscrise,

incunabule, cărţi rare, presă, însumând circa 38.000 de pagini.


Achiziţii de patrimoniu muzeal din subvenţie – 194251 lei.



Achiziţii de patrimoniu muzeal din venituri proprii – 136709 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 naţional este aceea de a servi cetăţenilor români de pe tot
cuprinsul ţării, inclusiv prin efortul de a le duce la ei acasă expoziţii cu piese de patrimoniu
pe care altfel nu le-ar putea vedea în original. O datorie avem şi faţă de românii aflaţi în afara
graniţelor. În cursul anului 2013, în cadrul programului Ieşirea din incintă, MNIR a organizat
următoarele expoziţii la sediul altor muzee sau în spaţii publice neconvenţionale din toate
zonele ţării, fiind prezent în Transilvania, Moldova, Muntenia, dar şi în Republica Moldova:
1. Expoziţia “Stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare”, organizată la Muzeul “Vasile
Pârvan” Bârlad (13 ianuarie – 2 februarie 2013) .
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2. Expoziţia “Basarabia 1812–1947. Oameni, locuri, frontiere” (deschisă la Complexul
Muzeal Naţional Bucovina, din Suceava 27martie2013 – 14aprilie 2013) .
3. Expoziţia CLĂDIREA MNIR - UN MONUMENT REPREZENTATIV AL ROMÂNIEI
MODERNE, la sediul Universităţii de Arhitectură din Bucureşti (18 aprilie – 1
noiembrie 2013) .
4. Expoziţia “Basarabia 1812 – 1947. Oameni, locuri, frontiere”, vernisată la sediul
Casei de Cultură din Drochia, R. Moldova (25 august - 31 decembrie 2013) .
5. Expoziţia „1913. AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC ŞI PACEA DE LA BUCUREŞTI”,
la sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (14 noiembrie-20
decembrie 2013) .
6. Expoziţia „100 de ani – România în National Geographic”, la sediul Facultăţii de
Management din cadrul Academiei de Studii Economice, în partneriat cu National
Geographic România şi Kogainon Films Boston (2 decembrie 2013 – 31martie 2014)
.
7. Expoziţia “Comorile timpului. Capodopere miniate de factură medievală din
patrimoniul MNIR şi al MJIAP”, realizată în parteneriat cu Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, la sediul Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova (19 decembrie 2013 - 5 martie 2014) .
8. De asemenea, în 2013 MNIR a organizat două evenimente cultural-ştiinţifice la sediul
altor instituţii din Bucureşti şi străinătate. Este vorba de conferinţele publice
“Recuperarea moştenirii dacice - brăţările regale de aur de la Sarmizegetusa-Regia”,
susţinută de către dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, în cadrul ciclului “Cunoaşte
lumea şi o vei schimba” – 10 ani National Geographic România, la sediul Bibliotecii
Naţionale a României (9 mai 2013) şi The 100 years Romanian cultural project – The
copy of Trajan’s Column in Bucharest, la sediul Victoria and Albert Museum,
Londra, în parteneriat cu ICR (24 noiembrie, 2013) , susţinută tot de dr. Ernest
Oberländer-Târnoveanu.
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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 2013, MNIR nu a participat cu standuri sau microexpoziţii proprii la nici un
salonsau târg de carte.

b.4.proiecte realizate ca partener/coproducător:
În 2013, 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 aprilie2013) .
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 2013) .
3. Zilele Bucureştilor(în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti) (14-16
septembrie2013) .
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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 asigurareşi
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 2013, managerul MNIR a emis un număr de 125 decizii, după cum
urmează:

luna, Conţinut

Nr.

Ziua,
anul

01

06. 01.2013

Decizie încetare CIM Martin Tudor

02

06. 01.2013

Decizie modificare salariu Mandache Diana

03

09. 01.2013

Decizie acces personal Str. Poştei (post permanent)

04

09. 01.2013

Decizie Bălăşescu Adrian Proiect Identităţi

05

09. 01.2013

Decizie Lazăr Cătălin Proiect Identităţi

06

25.01.2013

Decizie suspendare CIM Mălăncioiu Raluca

07

31.01.2013

Decizie inventar bibliotecă

08

08. 02.2013

Decizie suspendare CIM Barbu Olimpia

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 65

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

09

08. 02.2013

Decizie modificare calificare Năstase Constantin

10

10.02.2013

Decizie detaşare Verzea Mihaela

11

10.02.2013

Decizie majorare salariu vechime Paraschiv Eugen

12

10.02.2013

Decizie majorare salariu vechime Haită Constantin

13

17. 02.2013

Decizie încetare CIM Lancuzov Mihaiu

14

17. 02.2013

Decizie comisie predare-preluare obiecte de sticlărie şi artă
decorativă din depozitul Tronson II (fosta expoziţie de bază)

14 bis

17. 02.2013

Decizie casare obiecte de inventar şi mijloace fixe

15

28. 02.2013

Decizie deplasare Cornel Ilie Ljubljana, Slovenia

16

01.03.2013

Decizie încetare CIM Dobre Alexandru

17

01.03.2013

Decizie detaşare Verzea Mihaela

18

01.03.2013

Decizie închidere Tezaur Istoric

19

01.03.2013

Decizie comisie recepţie, evaluare achiziţii

20

05.03.2013

Decizie majorare salariu Joiţa Cristina

21

05.03.2013

Decizie majorare salariu Stan Adela

22

05.03.2013

Decizie comisie preluare obiecte fond special

23

13.03.2013

Decizie program 09. 00-20.00 Tezaur Istoric

24

14.03.2013

Decizie acces Depozit Tezaur Istoric

25

15.03.2013

Decizie încetare CIM Muşeţeanu Crişan

26

15.03.2013

Decizie comisie predare – preluare a obiectelor fondului
special

27

15.03.2013

Decizie proiect Popovici Dragomir

28

23.03.2013

Decizie deplasare Tudor Martin, Bozgan Mihai la Napoli,
Italia

29

23.03.2013

Decizie deplasare Ţentea Ovidiu, University of Exter, Marea
Britanie

30

27. 03.2013

Decizie desfacere contract de muncă Velicu Raluca

31

09. 04.2013

Decizie reluare activitate Georgescu Elena

32

09. 04.2013

Decizie constituire comisii de evaluare profesională

33

19. 04.2013

Decizie reluare activitate Danielescu Liliana

34

23.04.2013

Decizie plată proiect Popovici Dragomir

35

24.04.2013

Decizie comisie de predare – preluare a obiectelor depozit
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tezaur Istoric
36

02.05.2013

Decizie plată proiect Borduşani

37

02.05.2013

Decizie prelungire
Hinamatsuri

38

03.05.2013

Decizie suspendare CIM Chachula Oana–Mirela

39

03.05.2013

Decizie inventariere standuri materiale
materiale custodie şi bilete intrare muzeu

40

11.05.2013

Decizie
suplimentare
componenţa
35/24.04.2013 cu Drăgan Daniel

41

17. 05.2013

Decizie 535 exemplare catalog Basarabia 1812 – 1947

42

18. 05.2013

Decizie deschidere Tezaur Istoric 21-22.05.2013

43

22.05.2013

Decizie deplasare Amarie Marius, Chişinău

44

30.05.2013

Decizie deschidere marţea pt. public ANULATA

45

31.05.2013

Decizie suspendare CIM Moisil Delia

46

31.05.2013

Decizie încetare CIM Dinu Mirela

47

31.05.2013

Decizie 150 exemplare catalog Copilăria de altădată, la ţară

48

01.06. 2013

Decizie majorare salarii 8%

49

05.06. 2013

Decizie plată proiect Borduşani

50

06. 06. 2013

Decizie 200 exemplare catalog expoziţie Genio Helvetico

51

29. 06. 2013

Decizie încetare CIM Georgescu Elena

52

29. 06. 2013

Decizie modificare meserie Ianache Dănuţ

53

02.07. 2013

Decizie modificare tranşă vechime Mihai Violeta

54

02.07. 2013

Decizie modificare tranşă vechime Vleja Decebal

55

12.07. 2013

Decizie deschidere vitrine Tezaur Istoric – filmare SC
Realitatea Media SA

56

16. 07. 2013

Decizie plată proiect Borduşani

57

25.07. 2013

Decizie suspendare CIM Chachula Oana–Mirela

58

27. 07. 2013

Decizie comisie acces Tezaur Istoric

59

30.07. 2013

Decizie suspendare CIM Gândilă Andrei

60

01.08. 2013

Decizie comisie acces Tezaur Istoric

61

06. 08. 2013

Decizie numire Comitetul de lucru pt. organizarea expoziţiei
Comorile Chinei
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62

07. 08. 2013

Decizie detaşare Verzea Mihaela

63

09. 08. 2013

Decizie deplasare Haită Constantin Köln-Germania, Helsinki–
Finlanda

64

09. 08. 2013

Decizie comisie de demontare şi restaurare-conservare
macheta Forului lui Traian

65

13.08. 2013

Decizie specimen semnătură – Toaşcă Florentina

66

14.08. 2013

Decizie plată proiect Popovici Dragomir şi Radu Valentin

67

17. 08. 2013

Decizie deplasare Katia Moldoveanu la Helsinki – Finlanda

68

17. 08. 2013

Decizie deplasare Lazăr Cătălin la Helsinki – Finlanda

69

17. 08. 2013

Decizie deplasare Radian Andreescu la Helsinki – Finlanda

70

24.08. 2013

Decizie distribuire registru zilieri Chiriţă Nicoleta

70 bis

25.08. 2013

Decizie CFP Ghebuţă Maria până la încetare CM Dobre Alina

71

28. 08. 2013

Decizie încetare CIM Danielescu Liliana

71 bis

28. 08. 2013

Decizie împuternicire Lazăr Cătălin întocmire Registrul de
evidenţă a zilierilor

72

29. 08. 2013

Decizie deplasare Georgescu Florin la Bratislava, Slovacia

73

31.08. 2013

Decizie tranşă vechime Samson Andra

73 bis

31.08. 2013

Decizie registru zilieri Popovici Dragomir

74

03.09. 2013

Decizie tranşă vechime Olteanu Cristina

75

06. 09. 2013

Decizie Proiect IDEI

76

10.09. 2013

Decizie prelungire suspendare CIM Barbu Olimpia pt.
creştere copil

77

10.09. 2013

Decizie prelungire detaşare Simion Mihaela

78

20.09. 2013

Decizie administrare site-web MNIR Secţia Educaţie, Relaţii
Publice, Marketing şi Organizare Expoziţii

79

20.09. 2013

Decizie comisie recepţie

82

02.10.2013

Decizie modificare salariu Georgescu Florin

83

05.10.2013

Decizie Proiect IDEI

84

09. 10.2013

Decizie suspendare CIM Ciobanu Ana

85

09. 10.2013

Decizie comisie evaluare oferte vitrine

86

09. 10.2013

Decizie deplasare Petroviciu Irina la Antwerpen, Belgia

87

09. 10.2013

Decizie responsabili contracte achiziţii
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88

22.10.2013

Decizie deplasare Borş Corina la York, Marea Britanie

89

24.10.2013

Decizie comisie de studiere a ofertei de vânzare a unui teren

90

24.10.2013

Decizie comisie 3D ICONS

90 bis

26. 10.2013

Decizie împuternicire dl. Dr. Paul Damian-Registru evidenţă
zilieri Nufăru

91

30.10.2013

Decizie deplasare Petroviciu Irina şi Carşote Cristina la
Barcelona/Igualada, Spania

92

30.10.2013

Decizie deplasare Bălăşescu Adrian la Toulouse, Franţa

93

30.10.2013

Decizie deplasare Haită Constantin la University College
London, Marea Britanie

94

01.11.2013

Decizie suspendare drepturi salariale din bugetul MNIR şi
remunerate din bugetul proiectului Collage, Petroviciu Irina
şi Carşote Cristina

95

01.11.2013

Decizie mandatare Ghinea Mariana şi Mihai Violeta pt.
trimitere notificări către ANRMAP

96

01.11.2013

Decizie comisie de inventariere depozite materiale
popularizare (produse finite) cont 345, materiale auxiliare
cont 3021si 3028, piese schimb cont 3024 şi combustibil cont
3022-gestionar Stan Gherghina

97

01.11.2013

Decizie inventar standuri

98

01.11.2013

Decizie inventar Toaşcă Florentina

99

01.11.2013

Decizie deplasare Nicolae Corina, Bozgan Mihai, Martin
Tudor la Copenhaga – Danemarca

100

05.11.2013

Decizie deplasare Istanbul Comitetul de lucru pt. organizarea
expoziţiei Comorile Chinei

101

06. 11.2013

Decizie deplasare Florin Marin la Skoplje – Macedonia

102

06. 11.2013

Decizie deplasare Theodor Ignat şi Opriş Vasile la Ljubljana –
Slovenia

103

06. 11.2013

Decizie modificare tranşă vechime Nicolae Corina

104

06. 11.2013

Decizie modificare tranşă vechime Petroviciu Irina

105

08. 11.2013

Decizie deplasare Bălăşescu Adrian la Paris – Franţa

106

12.11.2013

Decizie proiect Borduşani

107

15.11.2013

Decizie constituire comisie concurs

108

15.11.2013

Decizie salarizare 3D ICONS
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109

21.11.2013

Decizie achiziţie comisie spectrometru

110

03.12.2013

Decizie reluare activitate Barbu Olimpia

111

03.12.2013

Decizie indexare salarii

112

03.12.2013

Decizie comisie predare gestiune
contemporană – Grigoraş Adriana

113

06. 12.2013

Decizie încetare CIM Verzea Mihaela

114

06. 12.2013

Decizie comisie predare gestiune ceramică bizantină şi
medievală

115

06. 12.2013

Decizie deschidere şi evaluare oferte serviciu asigurare
expoziţia Aurul şi Argintul antic al României

116

11.12.2013

Decizie deplasare Ilie Oana la Madrid – Spania

117

12.12.2013

Decizie comisie inventar obiecte din metale şi pietre preţioase
BNR

118

12.12.2013

Decizie preluare gestiune Hallstatt – Borş Corina

119
120

14.12.2013
28. 12.2013

Decizie suspendare CIM Grigoraş Adriana
Decizie remunerare Proiect Disco2 – Borş Corina

metale,

modernă

c.2.propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada
raportată, după caz:
În cursul anului 2013, 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 2013 au fost necesare 23 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

Delegare de

Perioada şi

Nr.

Dr. Ernest Oberländer-

atribuţii

localitatea

zile

Târnoveanu
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Pag. 70

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

109

210

10.01.2013

15.01.2013

Director General

Director General

Dir. Adj. Dr.

11 - 13.01.2013

Paul Damian

Bârlad

Dir. Adj. Dr.

16 - 20.01.2013

Paul Damian

3

5

München

Dir. Adj. Dr.
405

24.01.2013

Director General

Paul Damian

25.01.2013

1

Ploieşti
Contabil şef
1156

05.03.2013

Director General

Cristina

06 - 12.03.2013

Moisescu

Brăila

7

Contabil şef
1766

05.04.2013

Director General

Cristina

07 - 10.04.2013

4

Moisescu
Ljubljana –
Slovenia
Dir. Adj. Dr.
Paul Damian
2374

30.04.2013

Director General

07.05.2013

1

08 - 09.05.2013

2

Contabil şef
Cristina
2375

30.04.2013

Director General
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Contabil şef
Cristina
Moisescu
2804

24.05.2013

Director General

25.05 – 01.06.2013

8

Alba Iulia,
Sarmizegetusa
Rodica Oanţă-

Regia

Marghitu
20.06 – 23.06.2013
3390

19.06.2013

Director General

4
Chicago – SUA
Dir. Adj. Dr.
Paul Damian
24.06 – 29.06.2013

3391

19.06.2013

Director General

Contabil şef
Cristina

Chicago – SUA
6

Moisescu
4133

19.07.2013

Director General
Contabil şef

22.07.2013

Cristina
1

Moisescu
24.07 – 27.07.2013
4169

23.07.2013

Director General

Contabil şef

München

Cristina

4

Moisescu
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4611

09.08.2013

12.08 – 24.08.2013

Director General
Dir. Adj. Dr.
Paul Damian

4612

09.08.2013

C.O

13

25.08 – 01.09.2013

Director General
Contabil şef
Cristina
Moisescu

5059

06.09.2013

Director General

Contabil şef

C.O

8

08.09 – 10.09.2013

Cristina

5272

17.09.2013

Director General

Moisescu

Belgrad

Contabil şef

19.09 – 29.09.2013

3

Cristina
Moisescu
Republica Populară

11

Chineză
Contabil şef
Cristina
5496

30.09.2013

Director General

Moisescu

01.09 – 03.09.2013

Dir. Adj. Dr.
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

3
Pag. 73

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

Paul Damian
5632

07.10.2013

08.10 – 14.10.2013

Director General
Dir. Adj. Dr.
Paul Damian

7

5949

21.10.2013

23.10 – 28.10.2013

Director General
Dir. Adj. Dr.
Paul Damian

München
6

6527

13.11.2013

14.11 – 15.11.2013

Director General

2

Muzeograf
Alexandru
Bădescu
6671

20.11.2013

21.11 – 24.11.2013

Director General
Contabil şef

Londra - Marea

Cristina

Britanie

4

Moisescu
7602

24.12.2013

Director General

30.12.2013 – 0405.01.2014
3
CO

06 – 13.01.2014
7603

24.12.2014

Director General
CO
8
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Activitatea consiliilor de conducere:
În cursul anului 2013, Consiliului de Administraţie a avut 9 şedinţe.
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 2013:

Locul
Nr.crt.

1

Forma de pregătire

de

desfăşurare

Conducător
(organizator)

Participanţi

Perioadă

Mod de evaluare

3

Instruirea,

electricieni-

examinarea

Sferle

reautorizarea

şi

Curs organizat în

Muzeul

PFA

unitate

Naţional de

IAVORSCHI

Florian,

01.02.2013-

electricienilor

Taloane de

autorizare

Istorie

DRAGU

Cristea

01.02.2014

pentru anul 2013;

autorizare

electricieni

României

POMPILIU

Adrian

pentru

a

-

şi

taloane

Năstase

autorizare

Viorel

procesate

Curs organizat în
afara
2

Obiective

1. Procesul de

unităţii

"Integrarea
procesului

de

management

al

de

Sinaia

riscului în sistemul

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Expert Audit
Group

1

auditor-

Negrea
Corina

Management

al

14.03.2013-

riscului

2.

Certificat de

17.03.2013

Modele

de

participare

management

al

riscului

3.Rolul
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de

control

intern/managerial"

auditului

intern

în

cadrul

procesului

de

management

al

riscului- abordări
şi bune practici
4.Controlul
intern/managerial

3

Curs organizat în

Ministerul

afara unităţii

Culturii

"Protecţia

Centrul

Bucureşti

Cursuri teoretice
de

patrimoniului

Pregătire

cultural în situaţii

Profesională

speciale"

în Cultură

1

referent-

Lia

25.03.201327.03.2013

Gheorghe

privind protecţia

Certificat

patrimoniului
cultural în situaţii

de absolvire

speciale

1.Măsuri

de

reducere

a

cheltuielilor
şi

publice
întărirea

2
Curs organizat în
4

afara

unităţii

"Contabilitate

disciplinei

economiste
Sinaia

OK

Service

Corporation

publică"

-Dobre
Alina

05.04.2013şi

07.04.2013

Ghebuţă

financiare
perioada

în
2012-

2013 2. Cadrul
general

Maria

Certificat
participare

al

operaţiunilor
supuse
controlului
finaciar
preventiv.

Curs organizat în
afara unităţii "Curs
5

de

pregătire

Curs de pregătire

1

Bucureşti

teoretică şi practică
pe linie de arme şi

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

S.C.Kesbro
Impex SRL

muzeografDrăgoiescu
Valentin
Ionuţ

08.04.201319.04.2013

teoretică

şi

Certificat
de absolvire

practică pe linie
de

arme

muniţii

şi

şi Aviz
pentru
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muniţii"

îndeplinirea
calităţii de
gestionar arme
şi muniţii
în cadrul MNIR
1.Obiectivele

şi

instrumentele de
control
inetrn/managerial
2.Programul

de

dezvoltare

a

standardelor

de

control
intern/managerial
Ministerul

5

Curs organizat în

Muzeul

Culturii

unitate "Sistemul de

Naţional de

Centrul

control

Istorie

Pregătire

intern/managerial"

României

a

de

Profesională
în Cultură

3.Mediul

20
participanţi
cf.contract
prestări
servicii

de

control intern şi
22.05.201324.05.2013

Diplomă de absolvire

gestionarea

a cursului

riscurilor
4.Rolul

auto-

evaluării

şi

raportării
periodice

în

procesul

de

monitorizare

a

funcţionării
sistemului

de

control
intern/managerial
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Curs organizat în
afara
6

unităţii-

Patriarhia

"Conservator bunuri

Română/

culturale"- modulul

Bucureşti

I

Centrul

4

pentru

muzeografi-

Patrimoniul

Ilie Cornel,

Cultural "Sf.

Ilie

Constantin

Bădescu

Brâncoveanu"

Alexandru,

al Patriarhiei

Drăgoiescu

Române

ionuţ

Oana,

Examinare
10-06-13

Cursuri teoretice
la sfârşitul cursului

1.Planificarea
activităţii

de

audit
intern.Pregătirea
misiunii de audit
2.Programare
misiunii de audit
intern.Elaborarea
testelor de audit
intern
Curs organizat în

3.Formularea

afara

constatărilor,

unităţii-

Program
7

de

perfecţionare pentru

Neptun

ocupaţia de auditor
intern

în

sectorul

public

S.C.Faxmedia

1

auditor-

Consulting

Negrea

S.R L.

Corina

11.08.201318.08.2013

concluziilor

şi

Certificat de

recomandărilor
de audit intern

absolvire

4.Elaborarea
raportului
audit

de
intern.

Supervizarea
misiunii de audit
intern
5.Valorificarea
recomandărilor
de audit intern
6.Asigurarea
calităţii activităţii
de audit intern
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1.Principalele
noutăţi
legislative
Curs organizat în
afara
8

unităţii-

"Managementul
Contractelor

de

2.Instrucţiuni

1 referent de
Poiana
Braşov

S.C.ATC&IT

specialitate

SOLUTIONS

achiziţii-

S.R L.

Ghinea

Achiziţii Publice"

şi

notificări
05.09.2013-

ANRMAP

Certificat de

08.09.2013

3.Studii de caz,

absolvire cu examen

discuţii libere şi

Mariana

soluţii practice la
problemele
ridicate

de

participanţi
1.Utilizarea
următoarelor
canale

Social

Media

B2C:

Facebook,
bloguri, formuri,
Youtube,
Pinterest,
Instagram

Curs organizat în
afara
9

"Consultanţă

în

cadrul workshopului
Social

1

unităţiiBucureşti

Media

Essentials "

S.C.Spada

muzeograf-

Digital Media

Stan

S.R L.

Gabriela
Adela

şi

canale de Social
20.11.201322.11.2013

Media

B2B:

Certificat de

Linkedin,
Slideshare

şi

bloguri

de

absolvire

companie
2.Setarea

şi

măsurarea
obiectivelor

de

awareness

şi

schimbare

a

percepţiei
3.Generarea
lead-uri

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
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Social

Media

4.Facebook Fan
Pages

&

Facebook Ads.

Ministerul

Curs organizat în

Culturii

afara unităţii " Curs
10

restaurator

bunuri

Centrul

Bucureşti

Pregătire

culturale"- modulul

Profesională

I

1 casier Moşoiu
Cristina

07.10.201322.10.2013

Examinare
Cursuri teoretice
la sfârşitul cursului

în Cultură

Curs organizat în
afara
11.

de

unităţii-

Patriarhia

"Conservator bunuri

Română/

culturale"- modulul

Bucureşti

II

Centrul

4

pentru

muzeografi-

Patrimoniul

Ilie Cornel,

Cultural "Sf.

Ilie

Constantin

Bădescu

Brâncoveanu"

Alexandru,

al Patriarhiei

Drăgoiescu

Române

Ionuţ

Oana,

Examinare
29-10-13

Cursuri teoretice
la sfârşitul cursului

Curs organizat în
unitate

"Curs

manager de proiect"
şi
12

"Utilizarea

documentelor
speciale
accesarea

pt.

Ministerul
Muzeul

Culturii

Naţional de

Centrul

Istorie

Pregătire

a

României

finanţărilor

22
de

Profesională
în Cultură

participanţi
cf.contract
de

prestări

18.11.201329.11.2013

Certificat de
Cursuri teoretice
absolvire

servicii

culturale"
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c.5.măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale
altor organisme de control, în perioada raportată:
În cursul anului 2013 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 2013 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
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.
$
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– lei –
Indicatori economici

0

1

Anul 2013
Încasări /
Plăţi
2

Venituri totale (lei) ,din care

12.981.000

12.848. 989

98. 98%

sold iniţial
venituri proprii
Suma FEN
Subvenţii
Cheltuieli totale (lei) ,din care

4.415.000
168. 000
8. 398. 000
12.981.000

4.364.353
168. 000
8. 316. 636
12.719. 218

98. 85%
100%
99. 03%
97. 98%

3.756. 000
7. 848. 000
2.200.000

3.681.326
7. 799. 863
2.200.000

98. 01%
99. 39%
100%

BVC aprobat

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii, din care
PROGRAM
MINIMAL
Convenţii
furnizare
servicii (cf. Cod civil)
Contracte pe drepturi de
autor
Proiecte FEN
cheltuieli de capital, din care
reparaţii capital

Realizat /
BVC aprobat
3= 2 / 1 X 100

173.680

168. 000
1.209. 000

38. 643
1.199. 386

Gradul de acoperire din
venituri
proprii
a
cheltuielilor instituţiei(%)
Ponderea cheltuielilor de
personal
din
totalul
cheltuielilor (%)
Gradul
de
creştere
a
veniturilor proprii în totalul
veniturilor

23.000
99. 20%

55.95%

28. 94%

33.96%

d.2.date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:
Nr.
crt.
(0)

Programe

Tipul proiectului

Buget estimat

(1)

(2)

(4)
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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.

30.000

30.000,00

40.000

44.745,76

9.

OAMENI,
LOCURIŞI Mic
COMORI
LASAŢI
COPIII
SĂ Mic
VINĂ LA MINE
Mic
CU TOŢII IMPREUNĂ

10.000

10.000,00

10.

MANUSCRIPTUM

75.000

75.000,00

11

NOUL NOSTRU MUZEU Mediu
VIRTUAL

50.000

52.952,15

12

Mare
REFACEREA
EXPOZIŢIE
PERMANENTE A
TEZAURULUI
ISTORICŞI COLUMNEI
LUI TRAIAN

250.000

250.000,00

AURUL CARPAŢILOR – Mare
AURUL ŞI ARGINTUL
ANTIC AL ROMÂNIEI
2019
CAPODOPERE Mediu
ALE PATRIMONIULUI
CULTURAL
ROMÂNESC
NOAPTEA MUZEELOR, Mic
ZIUA
INTERNAŢIONALĂ
A
MUZEELOR,
WEEK-END TÂRZIU LA
MNIR,
NOAPTEADESÂNZIENE

588. 000

588. 000,00

50.000

34.928,18

20.000

24.214,94

8.

13

14

15

Mare
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16

ZILELE MNIR

Mediu

42.000

42.000,00

17

BASARABIA: DE LA
INVENTARE
LA REALITATE
90
ANI
DE
LA
ÎNCORONARE
DE LA ALBA IULIA
BING.
MAGIA
JUCĂRIILOR
CERCETĂRI
ARHEOLOGICE
SISTEMATICE
ISTORIA
TEHNICII
ELVEŢIENE
TOTAL

Mediu

50.000

50.000,00

Mare

240.000

240.000,00

Mic

25.000

25.000,00

Mare

110.000

110.000,00

Mare

120.000

120.000,00

2.200.000

2.234.495,62

18

19
20

21

Diferenţele dintre devizul estimat şi cel realizat au provenit din scumpirea în cursul
anului 2013 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.

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
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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
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 colecţiilor
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
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emise în 2013) , privesc activitatea de reglementare a inventarierii patrimoniului sau a
gestiunii bunurilor instituţiei, în general. În 2013 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 2011-2013) .
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.

Securitatea colecţiilor
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Tot în 2013 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 2013 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 şi spaţii de expunere
În 2013 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 şi dotarea laboratoarelor
De asemenea, în cursul anului 2013 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 2013, 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,
precumşi 530 piese rezultate din donaţii.
2. Thesaurus– Este un program dedicat clasării tuturor bunurilor susceptibile aflate
în patrimoniul MNIR. În cadrul acestui program, în 2013 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 2013 au fost realizate 5 proiecte expoziţionale. Ele
s-au desfăşurat la Bucureşti, Chişinău, Târgovişte, Piatra Neamţşi 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 2013 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 2013 au fost scanate 10.000 fotografii din
Fototeca Istorică a MNIR.
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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 2013, situl proiectului Imago Romaniae a
crescut de la 700 de imagini existente la începutul anului, la 3.000 de imagini şi 12
studii sau articole. În 2013, situl a avut 13.000 vizitatori unici. Tot în 2013, 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
2013, au fost plasate pe situl (www.oamenisicomori.ro) 3 prezentări ale
istorieisecrete 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 2013, la MNIR a fost derulatun 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 2013 au fost realizatedouă proiecteculturale. Unul legat de
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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
(Europeana. eu) . În cadrul acestui program în anul 2013 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 istorieşi
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 2013, în cadrul proiectului au fost derulate două proiecte. Primul, de
refacere a expoziţiei permanente a Tezaurului Istoric a fost finalizat în aprilie
2013.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
2013 au fost realizatedouă proiecte din acest program. Primul a constat în
pregătirea unei mari expoziţii –Aurul şi argintul antic al României, care urmează
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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.
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 2013.
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 2013, 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
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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.
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 programuluis-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 2013, 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) .
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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 2013, 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 2013, MNIR şi-a dublat într-un an numărul de piese clasate.
3. Mozaic–În cadrul acestui program în anul 2013 au fost realizate 5 proiecte
expoziţionale la sediu şi în ţară. Ele s-au desfăşurat la Bucureşti, Chişinău,
Târgovişte, Piatra Neamţşi Iaşi şi au permis publicului bucureştean sau a celui
în trecere, precum şi a celui din Târgovişte, Piatra Neamţşi 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.
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4. Ieşirea din incintă –În cadrul acestui program în anul 2013 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 2013, 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 2013, situl a avut 13.000 vizitatori
unici. Tot în 2013, 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.
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8. Oameni, locuri şi comori –În anul 2013, situl www.oamenisicomori.ro a
devenit funcţional şi prezintă 3 „istoriisecrete” ale unor tezaure importante ale
României – Coiful de la Coţofăneşti, rhytonul de la Poroina şi tezaurul de
Agighiol.
9. Lăsaţi copiii să vină la mine –În anul 2013, la MNIR a fost derulat 1 proiect de
Pedagogie muzeală, vizând crearea de evenimente culturale şi educative pentru
copii şi tineri.
10. Cu toţii împreună –În cadrul acestui program în anul 2013 au fost realizat
două proiecte culturale legate de relaţiile dintre popoarele balcanice şi cu
lumea islamică.
11. Manuscriptum –În cadrul acestui program în anul 2013 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.
12. Noul nostru muzeu virtual –În 2013 situl programului a devenit operaţionalşi
prezintă mai multe expoziţii virtuale.
13. Refacerea expoziţiilor permanente ale Tezaurului Istoric şi Columnei lui
Traian – În 2013, a fost refăcută expoziţia permanentă a Tezaurului Istoric,
deschisă publicului pe 11 aprilie 2013 şi s-a lucrat la refacerea expoziţiei
permanente a Columnei lui Traian, se va finaliza la mijlocul anului 2013.
14. Aurul Carpaţilor – În cursul anului 2013 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 Românieiurmează 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.
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15. 2019 capodopere ale patrimoniului cultural românesc –În 2013, situl a
devenit operaţional şi a fost editat primului volum al seriei – Capodopere din
colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României.

16. Noaptea muzeelor şi Ziua Internaţională a Muzeelor – Au fostorganizate mai
multe evenimente culturale specifice – expoziţii temporare, spectacole de
teatru, dans şi muzică cu prilejul celor două moment majore ale vieţii muzeelor
din Europa.
17. Noaptea de Sânziene la muzeu – În cadrul programului s-au organizat
evenimente culturale(expoziţii temporare, spectacole de teatru, dans şi muzică)
.
18. Week-end la MNIR. Organizarea de evenimente – expoziţii temporare,
spectacole de teatru, dans şi muzică cu prilejul celor două moment majore ale
vieţii muzeelor.
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19. 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) .
20. 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.
21. 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.
22. Bing. Magia jucăriilor –În cadrul programului s-au derulat două proiecte, cel
al realizării unei expoziţii şi tipăririi unui catalogşi sărbătorirea lui Moş Nicolae
la MNIR, prin cântece şi dansuri pentru copii.
23. Cercetări arheologice de salvare – În cadrul programului, în anul 2013, 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.
24. 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.

e. 4.analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu
subvenţia/alocaţia primită:
Programul/proiec
tul
(1)
Denumire
iniţială/schimbată

Scopul

Beneficiari

(2)
Declarat/Ati Estimat/Realiz
ns
at
PROGRAM
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PATRIMONIUM DA

THESAURUS

DA

MOZAIC

DA

IEŞIREA
INCINTĂ

DIN DA

MINIMAL
1212
obiecte
achiziţionate+9
61 obiecte nou
inventariate+4
obiecte
recuperate+530
obiecte donate
47 dosare de
clasare cu 563
piese
*
Iaşi
1.150
Ploieşti
2.327
Vălenii
de
Munte
1.500
Târgovişte
2.126
Piatra
Neamţ500

DA

*

IMAGO
ROMANIAE

DA

13.000

DA
LOCURI,
OAMENI
ŞI
COMORI
LASAŢI COPIII DA
SĂ VINĂ LA
MINE
CU
TOŢII DA
IMPREUNĂ

*

DA

*
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100.000/100.136,00

1.01.31.12.2013

50.000/59. 298,75

12.01.31.01.2013

110.000/110.000

*
Oradea
7. 396

ARGUS

MANUSCRIPTU

1.01.31.12.2013

20.000/20.000

1.01.31.12.2013
1.01.31.12.2013

100.000/100.000

1.01.31.12.2013

30.000/30.000

120.000/148.
219,84

*

40.000/44.475,76

*

10.000/10.000

1.01.31.12.2013

75.000/75.000
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M
NOUL NOSTRU DA
MUZEU
VIRTUAL
DA
EXPOZIŢIE
PERMANENTA
TEZAUR
ŞI
COLUMNA LUI
TRAIAN

*

1.01.31.12.2013

50.000/52.952.15

*

1.01.31.12.2013

250.000/250.000

DA

*

1.01.31.12.2013

586. 001/588. 000

DA

*

1.01.31.12.2013

50.000/34.928

DA

Noaptea
muzeelor
14.000

20.000/24.914,94

DA

*

42.000/42.000

*
Chişinău, Bălţi,
Cimişlia, Cahul
- 20.826
*
Alba Iulia – 6.
300

50.000/50.000

AURUL
CARPAŢILOR
AURUL
ŞI
ARGINTUL
ANTIC
AL
ROMÂNIEI
2019
CAPODOPERE
ALE
PATRIMONIUL
UI CULTURAL
ROMÂNESC
NOAPTEA
MUZEELOR,
ZIUA
INTERNAŢIONA
LĂ
A
MUZEELOR,
WEEK-END
TÂRZIU
LA
MNIR,
NOAPTEA
DE
SÂNZIENE
ZILELE MNIR

BASARABIA: DE DA
LA INVENTARE
LA REALITATE
90 ANI DE LA DA
INCORONARE
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BING.
MAGIA DA
JUCĂRIILOR
DA
CERCETĂRI
ARHEOLOGICE
DE SALVARE
DA
ISTORIA
TEHNICII
ELVEŢIENE
TOTAL

77/35

DA

Istorii rescrise

DA

Aurul şi argintul DA
dacilor
Marile tezaure ale DA
României
–
Tezaurul de la
Pietroasele
DA
Comorile Chinei
Casetofonul – O
istorie trăită
Apeductele
Portugaliei
Descifrând
moştenirea dacică
Fabuloasa lume a
banilor
SHARING

*

25.000/25.000

15 şantiere

110.000/110.000

*

120.000/120.000

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
ÎN
AFARA
PROGRAMU
LUI
MINIMAL
15.03.-7.
*
04.2013
20.04.-6.
*
05.2013
11.05.-14.06.
2500
2013
23.08. -2.09.
3.000
2013

2.200.000/2.234.49
5.62

*

DA

*

DA

*

DA

175

DA

*

DA
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0/0
0/0
0/0
0/0

27. 07. 20131.08. 2013
19.
09.
- 0/0
14.10.2013
6.
10.-28. 0/0
10.2013
24.10.2013
0/0

29. 11.2013- 0/0
30.04.2013
Proiectul va fi 1.12.2013Pag. 100
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finalizat
2015/2017

HISTORY

în 31.12.2017

*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:

Nr
.
crt
.
(0)

Programul

Tipul
proiectului

Numărul
de proiecte

(1)

(2)

(4)

MARE

1
proiect

Nu implică
publicul

1.
PATRIMON
IUM-

Numărul
deexpoziţii/evenimente
culturale

Numărul
debeneficiari

(6)
Nu implică acţiuni cu publicul
acţiuni

cu

acţiuni

cu

Nu implică acţiuni cu publicul

2.

THESAURU
S

MEDIU

1
proiect

Nu implică
publicul

3.

MOZAIC

MARE

5 proiecte

4.

IEŞIREA
DIN
INCINTĂ

MIC

3 proiecte

5 vernisaje
1 eveniment cultural
3 vernisaje

5.

ARGUS

MARE

1 proiect

6.

IMAGO
ROMANIAE

MARE

2 proiecte

Nu implică acţiuni
publicul
2 evenimente culturale

7.

LOCURI,
OAMENIşiC
OMORI
LASAŢI
COPIII SĂ
VINĂ
LA
MINE
CU TOŢII
IMPREUNĂ

MEDIU

1 proiect

1 eveniment cultural

*

MEDIU

1 proiect

16 evenimente culturale

*

MIC

2 proiecte

2 evenimente ştiinţifice şi
culturale

*

8.

9.
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10
.

11

12

13

14

15

16
17

MARE

1 proiect

Nu implică
publicul

NOUL
NOSTRU
MUZEU
VIRTUAL
EXPOZIŢIE
PERMANE
NTA
TEZAURşiC
OLUMNA
LUI
TRAIAN

MEDIU

2 proiecte

4 evenimente culturale

*

MARE

2 proiecte

1 vernisaj
4 evenimente culturale

*

AURUL
CARPAŢIL
OR
AURULşiAR
GINTUL
ANTIC AL
ROMÂNIEI
2019
CAPODOPE
RE
ALE
PATRIMON
IULUI
CULTURAL
ROMÂNES
C
NOAPTEA
MUZEELO
R,
ZIUA
INTERNAŢI
ONALĂ A
MUZEELO
R, WEEKEND
TÂRZIU LA
MNIR,
,NOAPTEA
DESÂNZIE
NE
ZILELE
MNIR
BASARABI
A: DE LA
INVENTAR
E
LA
REALITAT
E

MARE

1 proiect

MANUSCRI
PTUM

acţiuni

cu

_

_
Expoziţia se va deschide în
trim. III 2013

MEDIU

2 proiecte

2 evenimente culturale

*

MIC

3 proiect

2 vernisaje de expoziţii
10 evenimente culturale

*
14.000

MIC

14 proiecte

*

MEDIU

2 proiecte

9 vernisaje
2 evenimente culturale
5 vernisaje
5
evenimente
culturalştiinţifice
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18

19

20

21

90 ANI DE
LA
INCORONA
RE
BING.
MAGIA
JUCARIILO
R
CERCETĂR
I
ARHEOLO
GICE
DE
SALVARE
ISTORIA
TEHNICII
ELVEŢIEN
E
TOTAL

MARE

2 proiecte

2 vernisaje
3
evenimente
ştiinţifice

cultural-

*
Alba Iulia
6103

MIC

1 proiect

1 vernisaj
1 eveniment cultural

*

MARE

15proiecte

15 evenimente culturale
(ziua porţilor deschise)

Nu implică acţiuni cu publicul

MARE

2 proiecte

1 vernisaj
3 evenimente culturale

*

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:
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
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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 2013) ;
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 2013) ;
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 2013 – 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 2013) ;
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 2013) ;
5.Descifrând moştenirea dacică – eveniment cultural la care a fostprezentat în premieră
filmul Decoding Dacia a lui Nicholas Dimancescu, conferinţa publică Odiseea brăţărilor
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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 2013) .
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 2013 – 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
(realizat în parteneriat cu Societatea Română de Arheometrie şi Institutul de Fizică şi
Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”) (22-23 martie 2013) .
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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 2013) .
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 2013) .
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 2013) .

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
2013) .
2. Lansare de carte: Anuarul „Muzeul Naţional vol. XXIV” (9.03.2013) .
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 2013) .
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 2013)
5. Lansare de carte: Maşinile Regelui, de ASR Principele Radu al României (în
colaborare cu Editura Curtea Veche Publishing) (28 septembrie 2013) .
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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 2013) .
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 2013) .
8. Cea de-a XVII-a ediţie a Salonului de carte, presă şi muzică Bucureşti organizat
de Amplus International Ltd. (8-11 martie 2013) .
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 2013, organizată de
Uniunea Arhitecţilor din România (15 octombrie – 15 noiembrie 2013) .
11. Programului „Săptămâna familiei, săptămâna fără TV/Şcoala Altfel” (organizat de
către Zibo.ro) (2-6 aprilie 2013) .
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 2013) .
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:
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Sala Mihai Viteazul – 100%



Peronul dinspre Calea Victoriei – 5%

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.
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Nr. crt.

Categorii

1

Cheltuieli de personal

2

Venituri proprii

2013
2014
Mii lei
Mii lei
3.896.000 4.220.666

2015
Mii lei
4.220.666

2016
Mii lei
4.220.666

4.801.000 - Muzeul ar
trebui să se
închidă în
vederea
consolidării
şi
restaurării
clădirii şi
refacerii
expoziţiei

- Muzeul ar
trebui să se
închidă în
vederea
consolidării
şi
restaurării
clădirii şi
refacerii
expoziţiei

- Muzeul ar
trebui să se
închidă în
vederea
consolidării
şi
restaurării
clădirii şi
refacerii
expoziţiei

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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PROGRAM

Scurtă
descriere
programului

a

PATRIMONIUM

Îmbogăţireaşidiversificarea
colecţiei MNIR

CRT.
1
2

3

4

5

6

THESAURUS

MOZAIC

Clasarea bunurilor din
patrimoniul
MNIR
Organizarea
de
expoziţiitemporare
de
mare amploare la sediul
MNIR,
în
ţară
şi
străinătate

Nr. proiecte
în
cadrulprogramului

Tipul de
proiect

1

Mediu

1
Mediu

Denumireaproiectului

50,000
Realizarea a 60 de dosare
de clasare
1.

2.
3.

IEŞIREA DIN
INCINTĂ

Organizarea
de
expoziţiitemporare
de
amploare mijlocie sau mică
la sediul unor instituţii din
provincie, sau cu piese din
patrimoniul unor instituţii
din
afara
sistemului
muzeal.

3

Mediu

4

Mic

1.

2.

3.

4.

ARGUS

IMAGO
ROMANIAE

Crearea
unei
baze
complete de date şi imagini
a patrimoniului MNIR
Actualizarea site-ului şi
editarea a unor publicaţii
privitoare la imaginile
locurilor
din
spaţiul
românesc din sec. al XVlea până în 1947

2

Mare

3

Mare

1.
2.
1.
2.

3.
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Buget
prevăzut
pe program
(lei)

60,000

" 100 de ani de la
Pacea
de
la
Bucureşti"
Editare catalog
"
Rezultatele
cercetărilor
arheologice
preventive"organizare
expoziţie
Stindardul
lui
Ştefan cel Mare" la
Bârlad
"Basarabia
–
Oameni,
locuri,
frontiere"
la
Suceava
"Descoperiri
arheologice de la
Catedrala catolică
din Alba Iulia"
" Manuscrise din
colecţia MNIR " la
Ploieşti
Scanări
Microfilmări

50,000

20,000

100,000

Actualizarea siteului
Editarea anastatică
a
"Atlasului 100,000
geograficşi statistic
al României " de D.
Papazoglu, 1864
Editarea
catalogului Pag. 110
"Oraşetransilvane"

7

8

9

10
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OAMENI,
LOCURI
ŞI COMORI

Actualizarea
site-uluişia
unor
publicaţii dedicate istoriei
" secrete" a tezaurelor
aflate în colecţiile MNIR

5

Mediu

1.
2.

Actualizare site
Editare
pliant
Coiful
de
la
Coţofăneşti

3.

LĂSAŢI COPII SĂ
VINĂ LA MINE

Educaţie muzeală destinată
copiilorşi tinerilor

CU
TOŢII
IMPREUNĂ

Realizarea unor expoziţii
temporarecare
privesc
istoria minorităţilor din
România, a popoarelor
europene şi cu tematică
privind
diversitatea
cultural şi religioasă

MANUSCRIPTUM

Digitizarea colecţiei de
manuscrise,
documenteşitipărituri
vechi în
vederea realizării unei
resurse
deschise pentru cercetarea
acestora
şi crearea de expoziţii
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6

5

Mic

Mare

Editare
pliantRythonul de
la Poroina
4. Editare
pliant
Tezaurul de la
Peretu
5. Editare
pliant
Tezaurul de la
Agighiol
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 Naţionale)
1. " Forţa societăţii
civile
"
în
parteneriat
cu
Ambasada
Bulgariei
la
Bucureşti
2. "
Imaginingthe
Balkans"- expoziţie
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
Scanări şi arhivare

40,000

40,000

115,000

1

Mediu

80,000
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virtuale
NOUL NOSTRU
MUZEU VIRTUAL
MODERNIZAREA
EXPOZIŢIEI
PERMANENTE

Realizarea unui muzeu
virtual
deistorie
a
României
Reamenajarea
expoziţiei
permanente a Tezaurului
Istoricşi a Columnei lui
Traian
conform
cerinţelormoderne
de
prezentare

1

actualizare site
Mediu

40,000
1.

3

Mare

2.

3.

A TEZAURULUI
ISTORIC ŞI A
COLUMNEI LUI
TRAIAN
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

1.
3

Mare

2.
3.

2019
CAPODOPERE
ALE
PATRIMONIULUI

Realizarea unui site, a unui
catalog şi depliante care
săprezinte cele mai

ROMÂNESC

importante
piese
patrimoniul
cultural românesc

Tezaurul
Istoric,
continuarea
modernizării
expoziţiei
permanente
Columna lui Traian
–
modernizareaexpoz
iţiei permanente
Expoziţia Columna
lui Traian – 1900 de
ani
de
la
inaugurare

Vernisarea
expoziţiei la sediul
MNIR, în cursul
lunii
septembrie
2013
Catalog
Vernisarea
expoziţiei la sediul
Muzeului de Artă
din Cluj-Napoca, în
cursul
lunii
decembrie 2013

Mediu

din
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450,000

1.
3

Realizarea
a
minimum
10
expoziţii în cadrul
seriei
Exponatul
lunii
2. Editarea volumului
al
II-lea
alcatalogului
Capodopere
din
colecţiile MNIR
3. Editarea de pliante
pentru
piesele
excepţionale
din
colecţia MNIR

150,000
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16

17

18
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ZILELE MNIR şi
NOAPTEA
MUZEELOR

Evenimente pentru public
şi specialişti

COMORILE
CHINEI

CLĂDIREA MNIR
– UN MONUMENT
REPREZENTATIV
AL
ROMÂNIEI
MODERNE
ISTORIC

8
Mic

5

5
Mare

AMENAJARE DE
DEPOZITE

Mare
3
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Mare

Organizarea de manifestări
culturale, spectacole cu
tematică
istorică,
simpozioaneşi
conferinţe
publice
Investiţii
în
amenajări
de
securitate
2. Vernisarea
expoziţie pe 29
aprilie
3. Editare decatalog
4. Două
conferinţe
publice
despre
patrimoniul
arheologic al Chinei
şi conservarea lui
1. Realizarea scanării
3D a edificiului
2. Realizarea
modelării 3D a
edificiului
3. Realizarea
unei
expoziţii
privind
istoriculedificiului
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
1. Amenajarea de noi
spaţii de depozitare
2. Achiziţionare de
ambalaje,
în
vederea
asigurării
protecţiei
şi
conservării patrimoniului,
precum şi pentru pregătirea
relocării patrimoniului
3. Continuarea
proiectului
de
îmbunătăţire
a
sistemului
de
securitate şi de
asigurare
a
microclimatului în
depozite şi spaţii de

20,000

1.
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expunere
19

20

21

COMORILE
ROMÂNIEI

1

DACII ŞI CELŢII

1

Mediu
(în 2013,
mare în
2014)

1.

Mediu
(în 2013,
mare în
2014)

1.

Mic

1.

REGINA MARIA
- 130 de ani
de
la
venirea în
România,
75 de ani
de
la
moartea sa
ISTORIA
TEHNICII

2

2

Mic

23

PUBLICATII

10

Mare

24

CERCETĂRI
ARHEOLOGICE
SISTEMATICE

10

22

25

SHARING
HISTORY
–
EUROPE
AND
THE
ARAB
WORLD – 18152015

2.

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
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1

Mic (în
2013, pt.
partea
română)
.Va
creşte
treptat,
până la
tipul de

Pregătirea
unei
mariexpoziţiide
arheologie
românească,
destinată
a
fi
vernisatăîn China,
în 2014
Pregătirea
unei
mari expoziţii de
arheologie
românească,care
urmează să fie
vernisată laDublin,
în Irlanda, în 2014,
în parteneriat cu
ICR
Realizarea
expoziţii
Editarea
catalog

40,000

40,000

unei
40,000
unui

Pregătirea
unei
expoziţii de ceasuri
istorice franceze, care
urmează
să
fie
vernisată în 2014
2. Organizarea
unei
expoziţiicu
piese
privitoare la istoria
tehnicii din colecţiile
MNIR
Editarea de volume privind
patrimonial MNIR şi istoria
României

10,000

Finanţarea
cercetărilor
sistematice pe 10 şantiere
arheologice
Pregătirea unei expoziţii
internaţionale care va fi
vernisată în 2015

50,000

1.

Pag. 114

100,000

20,000

26

RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României

100 DE ANI DE LA
IZBUCNIREA
PRIMULUI
RĂZBOI
MONDIAL

Expoziţia
internaţională
organizată
sub
egida
Comisiei Europene

TOTAL

1

proiect
mare, în
2015
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

…….

89

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



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
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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.

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)
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Calitatea,
cantitatea
şi
reprezentativitatea patrimoniului
arheologic şi istoric pe care-l
gestionează MNIR
Tradiţia îndelungată a activităţii
MNIR pe piaţa muzeografică
românească şi internaţională
Vizibilitatea şi recunoaşterea
naţională şi internaţională
Buna calitate a majorităţii
expoziţiilor
şi
evenimentelor
culturale
Siguranţa finanţării de la bugetul
central

Starea precară a instalaţiilor şi dotărilor tehnice,
uzate fizic şi depăşite moral
Imposibilitatea de a asigura conservarea şi
securitatea patrimoniului muzeal, la standardele
tehnice şi de calitate ale epocii noastre
Lipsa unor spaţii de parcare în zonă
Unii şefi de departamente blazaţi şi lipsiţi de
autoritate

O parte din personal cu deficienţe în asumarea
responsabilităţilor şi neadaptat cerinţelor de eficienţă
şi mobilitate cerute de epoca noastră
Amplasarea
excepţională
a Legislaţia muncii care nu permite recompensarea
sediului MNIR
performatei
şi
penalizarea
sau
eliminarea
persoanelor cu grad redus de competenţă
profesională şi iniţiativă
O capitală europeană cu peste Existenţa unei structuri pe specialităţi a personalului
2.000.000 locuitori
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 Marketing şi PR neexperimentat şi puţin eficient
ţară şi unul din marile muzee
europene
Existenţa în echipă a unor Web-site în construcţie şi doar în limba română
specialişti
importanţi
pentru
anumite domenii ale arheologiei şi
istoriei
O disciplină şi spirit de echipă în ROF şi ROI depăşite
creştere, ca şi adoptarea unor
standarde profesionale şi etice
profunde
Independenţa
faţă
de
administraţia locală
Experienţa
relaţiilor
internaţionale şi a parteneriatelor
Experienţa
şi
performanţele
managerului
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OPORTUNITĂŢI (mediu extern)

RISCURI (mediu extern)

Importante venituri extrabugetare
Menţinerea interesului pentru
problemele arheologice şi istorice
a publicului la un nivel ridicat
Lipsa unei concurenţe reale la
nivelul metropolitan în domeniul
muzeelor de arheologie şi istorie
Numărul infim al marilor spaţii
publice pentru activităţi culturale
sau sociale în centrul capitalei
Existenţa unor spaţii generoase de
1800, 304 şi 194 m2, cu o ambianţă
somptuoasă.
Mediu cultural şi de afaceri al
Capitalei mult mai dinamic, decât
în alte regiuni ale României
Relaţii foarte bune cu Ministerul
Culturii, cu alte ministere şi
autorităţi centrale, precum şi cu
corpul diplomatic acreditat la
Bucureşti

Legislaţia confuză şi în permanentă schimbare
Imposibilitatea de a obţine reluarea finanţării
lucrărilor de consolidare, restaurare şi reabilitare a
clădirii în care funcţionează MNIR
Imposibilitatea programării multianuale a activităţii
Imposibilitatea aplicării finanţării multianuale
Imposibilitatea legală
personalul performant

de

a

motiva

financiar

Salarizarea precară, mai ales a personalului tânăr
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%
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Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză – 60%



Sala Iancu de Hunedoara – 70%



Lapidarium (platforma superioară) – 100%.

Spaţii pentru activităţi educative:


Sala Mihai Viteazul – 100%



Peronul dinspre Calea Victoriei – 5%
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