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SCURTĂ PREZENTARE A INSTITUŢIEI: 

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 OUG 

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

publice de cultură.  

Ca şi celelalte muzee din România, MNIR funcţionează în temeiul Legii nr. 311/2003, 

a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, fiind 

clasat ca un muzeu de importanţă naţională. MNIR funcţionează în subordinea directă a 

Ministerului Culturii, fiind organizat ca un muzeu naţional de drept public.  

Ca urmare a reacreditării din 2014, MNIR își păstrează statutul de muzeu de 

importanţă naţională.  

Finanţarea MNIR se realizează din venituri proprii şi/sau din subvenţiile acordate de 

la Bugetul de Stat prin bugetul Ministerului Culturii.  

Conform ultimului Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) aflat în 

vigoare în 2015 (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2617 din 12.09. 2014) misiunea 

instituţiei este definită astfel:  

„MNIR este o instituţie publică de cultură, având ca activitate principală gestionarea 

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

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

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

Datorită faptului că MNIR deţine unele dintre cele mai importante bunuri istorico-

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

unicate şi în Europa sau pe plan mondial, misiunea instituţiei se adresează nu numai 

publicului larg, român şi străin, dar şi specialiştilor.  

Conform ROF, misiunea muzeului nostru este definită astfel: „ … instituţia 

colecţionează, conservă, cercetează şi expune, în scopul cunoaşterii şi educării, mărturii 
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materiale legate, în special, de istoria teritoriului României”. Activităţile specifice de 

cercetare-dezvoltare, restaurare şi conservare a patrimoniului preced, în chip firesc, 

expunerea şi valorificarea muzeală a pieselor păstrate în colecţiile MNIR.  

Deviza MNIR poate fi sintetizată prin această frază: „Un viitor pentru trecutul nostru, 

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

maxime!” 

În 2015, MNIR a avut o schemă de personal aprobată de 155 posturi, dintre care, la 

data de 31.12.2015, erau ocupate 143. Bugetul instituției a fost de 14.881.212 lei, din care: 

din subvenții 12.370.137 lei și 2.497.075 lei, din venituri proprii.  

Și în cursul anului 2015, MNIR a fost implicat foarte activ, la nivelul comunităţii 

muzeale naţionale, atât prin organizarea unor mari expoziţii temporare realizate în cooperare 

cu instituţii partenere româneşti din Bucureşti, din provincie sau cele străine, 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 şi Dobrogea. De asemenea, MNIR a fost 

prezent în cadrul unor manifestări ştiinţifice de anvergură naţională sau internaţională.  

Menţionăm că website-ul MNIR www.mnir.ro prezintă patrimoniul şi programele sau 

proiectele derulate de instituţie la sediu, sau în cooperare cu parteneri dintre cei mai diverşi.  

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

intern și extern (oportunităţi şi riscuri), precum şi la public (pentru atragerea unui număr cât 

mai mare de vizitatori reali şi virtuali) şi urmărim ocuparea unei prezenţe tot mai importante 

în cooperarea internaţională în domeniul schimbului de expoziții și protecția patrimoniului 

cultural.  

În 2015 s-au împlinit 43 de ani de la deschiderea oficială a MNIR (8 mai 1972). Din 

păcate, şi în anul care a trecut, ca de altfel, în ultimii 13 ani, cea mai mare parte a muzeului a 

rămas închisă pentru public, iar clădirea care găzduieşte instituţia continuă să se degradeze şi 

să să afecteze conservarea şi securitatea patrimoniului nostru.  

În cursul anului 2015 s-au făcut primii pași concreți pentru a ieși din situația 

dramatică în care se află patrimoniul și instituția. Pentru refacerea și reamenajarea clădirii 

http://www.mnir.ro/
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monument istoric la standardele secolului al XXI-lea s-a considerat necesar să se organizeze 

un concurs internațional de soluții de arhitectură.  

La sfârşitul anului 2014, Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaţilor a adoptat un 

amendament la Legea Bugetului public al României, prin care a fost alocată suma de 950.000 

lei pentru pregătirea și organizarea unui concurs internațional de soluții de amenajare a 

sediului MNIR, sub egida Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA). În acest sens, MNIR a 

încheiat un acord de parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR) pentru pregătirea 

și organizarea concursului internațional de soluții de arhitectură.  

În ciuda faptului că bugetul a fost operațional numai după data de 1 martie, printr-un 

efort organizatoric extraordinar au putut fi realizate într-un timp record lucrările necesare 

organizării concursului: raportul de expertiză tehnică a clădirii MNIR, studiile geotetehnice, 

studiul istoric, tematica şi regulamentul concursului. Conform graficului agreat cu UIA, la 

începutul lunii septembrie, urma să publicăm anunțul organizării concursului, a cărui jurizare 

trebuia să aibă loc în prima decadă a lunii decembrie, urmând ca la începutul anului 2016 să 

se desfășoare negocierile cu câștigătorul, în vederea atribuirii contractului de proiectare. În 

ciuda eforturilor făcute, concursul nu a putut fi anunțat, deoarece conducerea Ministerului 

Culturii nu a emis o scrisoare-angajament prin care să se ofere garanții că suma necesară 

activității de proiectare va fi inclusă în bugetul pe 2016 (solicitare specială făcută de UIA, 

după mai multe proiecte eșuate în România). Concursul a putut fi lansat la 1 februarie 2016.  

În paralel, colecțiile muzeale au fost pregătite pentru o relocare pe perioada efectuării 

lucrărilor de consolidare și restaurare în clădire, operațiune necesară pentru a nu pune în 

pericol patrimoniul și a nu întârzia finalizarea viitoarelor lucrări prin permutări succesive ale 

bunurilor culturale dintr-o parte în alta.  

Tot în cursul anului 2015, MNIR a reușit să deblocheze situația Muzeului Naţional 

Filatelic, instituţie aflată, anterior, în administrarea Companiei Naţionale Poşta Română 

(CNPR), dar inclusă în componența instituției noastre la sfârșitul lui 2014. Am completat 

parțial schema de personal a muzeului pentru patrimoniul filatelic (cca 17.000.000 piese) și 

am început inventarierea. 
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O realizare deosebită a MNIR a fost organizarea expoziției  „Comorile României” în 

China. Pregătirea acestei extrem de dificile expoziții reprezentative pentru patrimoniul 

cultural al României, negocierea condițiilor cu partea chineză, organizarea operațiunilor de 

selecție, ambalare, transport și asigurare, pregătirea catalogului bilingv și organizarea 

vernisajului au pus la grea încercare o bună parte din colectivul muzeului de-a lungul a multe 

luni de muncă intensă. Avem satisfacția că totul a fost realizat în final în cele mai bune 

condiții. Vernisajul expoziției la Beijing a avut loc pe 28 ianuarie 2016. 

Vizita Președintelui României, E.S. Klaus Werner Iohannis la muzeul nostru cu 

ocazia Zilei Culturii Naționale, pe 14 ianuarie 2015, când am lansat oficial proiectul re 

refacere a muzeului sub deviza „Noul MNIR” – prima vizită a unui președinte al României în 

perioada post 1989 – ne-a încurajat. Președintele României și-a exprimat sprijinul pentru 

redeschiderea Muzeului Național de Istorie cu ocazia Centenarului din 2018.  
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RAPORT DE MANAGEMENT 

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI – BUCUREŞTI 

PE ANUL 2015 

 

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 2015, MNIR a continuat să-și extindă sfera raporturilor de cooperare activă cu un 

mare număr de muzee, institute de cercetare, instituţii de cultură din ţară şi din străinătate, cu 

organizaţii non-guvernamentale, organisme guvernamentale naţionale şi străine, 

poziţionându-se ca un veritabil generator şi catalizator de mari proiecte naţionale şi 

internaţionale pentru: 

 protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

 cercetarea şi diseminarea informaţiilor despre cultura şi istoria României; 

 promovarea metodologiilor şi tehnologiilor moderne de lucru în domeniu, al 

metodelor interdisciplinare de cercetare, restaurare, conservare, evidenţă şi publicare; 

 educarea şi delectarea publicului; 

 sensibilizarea autorităţilor şi societăţii faţă de identitatea şi cultura românească şi a 

minorităţilor de pe teritoriul României; 

 sprijinirea asociaţiilor şi a fundaţiilor culturale şi profesionale, a învăţământului 

umanist şi a educaţiei continue; 

 schimburi culturale internaţionale.  

Am realizat expoziţii de referinţă şi alte evenimente culturale în parteneriat cu 

următoarele instituţii publice şi ONG-uri din ţară şi din străinătate:  
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1. Ministerul Afacerilor Externe, Ambasadele României în Republica 

Populară Chineză, Italia, Belgia, Institutul Cultural Român de la Bruxelles 

Institutul Cultural Român de la Roma, Institutul Cultural Român de la Milano, 

Institutul Cultural Român de la Veneţia, Muzeul Național de Artă al României, 

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Național Bruckenthal, Muzeul 

Naţional Peleş, Muzeul Naţional Cotroceni, Complexul Muzeal Naţional 

„Moldova” – Iaşi, Muzeul de Istorie Naturală “Grigore Antipa” - București, 

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Național ASTRA – Sibiu, 

Muzeul Național al Unirii – Alba Iulia, Muzeul Județean Mureș, Muzeul Judeţean 

de Istorie şi Arheologie Prahova, Complexul Muzeal Neamţ, Muzeul Ţării 

Crişurilor din Oradea, Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte, 

Muzeul Judeţean Argeş, Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe, Muzeul 

Brăilei, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” – Giurgiu, Muzeul Dunării de Jos – 

Călărași, Muzeul „Vasile Pârvan” – Bârlad, Muzeul Olteniei – Craiova, Muzeul 

Judeţean Argeş, Complexul Muzeal Bucovina – Suceava, Institutul de Cercetări 

Eco-Muzeale – Tulcea, Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Municipiului 

București, Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, Muzeul Judeţean Galaţi, Muzeul 

Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin, Muzeul Judeţean „Iulian 

Antonescu” – Bacău, Muzeul Judeţean Sălaj, Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul 

Judeţean Maramureş, Muzeul Romanaţiului din Caracal, Muzeul Civilizației 

Dacice și Romane Deva, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, Muzeul 

Judeţean Ialomiţa, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare din 

Vaslui, Muzeul Municipal Corabia, Muzeul de Istorie Turda, Muzeul Municipal 

Carei, Muzeul Orășenesc Huși, Muzeul Comunicațiilor și Informaticii, Muzeul 

Universității Politehnice București, Ordinul Arhitecților din România, Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000, Arhivele 

Naţionale ale României, Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din București, Casa de Cultură a Ministerului 
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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”, Fundaţia ASUR, 

Fundaţia Dignitas, S.C. Lavimar Consult S.R.L., artistul fotograf Ferencz András și 

colecționarul ing. Alexandru Floca.  

Și în 2015, MNIR şi-a continuat cooperarea cu Muzeul Național de Istorie al 

Moldovei din Chișinău, Muzeul Istoric German din Berlin, Muzeul Naţional al Sloveniei, 

Muzeul Naţional de Istorie al 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 a Serbiei, Muzeului Naţional de Istorie a Bulgariei şi Muzeului Leventis din Nicosia - 

Cipru.  

De asemenea, în 2015, am avut proiecte comune cu Institutul Cultural Francez de la 

Bucureşti, Institutul Italian pentru Cultură Vitto Grassi, Forumul Cultural Austriac, Institutul 

Ceh și Institutul Polonez şi am purtat discuții cu ambasadele Austriei, Slovaciei, Lituaniei, 

Turciei, Libanului, Bulgariei şi Armeniei în vederea materializării sau inițierii unor proiecte 

culturale bilaterale.  

Pe lângă aceste entităţi din România, MNIR a realizat în 2015 acţiuni în culturale în 

parteneriat cu muzeele naţionale din China, Slovenia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, 

Macedonia, Albania, Grecia, Cipru, Serbia și Muntenegru, organizația Museums with no 

frontiers, precum și cu Muzeul de Preistorie din Halle (Germania).  

În 2015 s-a pus în practică parteneriatul cu Agenţia Naţională pentru Schimburi de 

Patrimoniu din China şi Muzeul Naţional al Chinei, pentru realizarea în cursul anului 2015 a 

expoziţiei „Comorile României”. Expoziția reunește 445 piese reprezentative pentru 

ilustrarea evoluției istorice a spațiului românesc din epoca paleolitică, până la sfârșitul 

secolului al XVIII-lea, provenite din 34 muzee din București și provincie. Fără îndoială 
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expoziția „Comorile României” reprezintă cea mai mare și complexă acțiune de acest gen 

organizată de muzeele românești în ultimele decenii. 

Expoziția „Comorile României” urma să fie vernisată pe data de 11 decembrie, la 

Muzeul Național al Chinei din Beijing, ulterior fiind preconizată a fi prezentată şi la Muzeul 

Provinciei Hebei din Shijianjuang și la Muzeul Provinciei Sichuan din din Chengdu. Din 

păcate, deși toate pregătirile au fost realizate în timp, la sfârșitul lunii noiembrie 

Comandamentul Forțelor Aeriene Române a comunicat faptul că nu poate asigura transportul 

pieselor, în condițiile prevăzute de HG 223/2014. Din acest motiv, expoziția s-a deschis în 

cursul lunii ianuarie 2016 (28 ianuarie).  

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

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

României, proiecte şi propuneri legislative, rapoarte, note, acţiuni de reprezentare etc. 

Managerul general al MNIR este preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor 

din România, calitate în care a urmărit aplicarea legislaţiei în domeniu şi a făcut propuneri de 

îmbunătăţire a acesteia. De asemenea a făcut parte din Comisia pentru pentru negocierea 

achiziţiei de către Statul Român a operei de artă Cuminţenia Pământului.  

După cum se poate constata, MNIR a stabilit relaţii de cooperare nu numai cu 

aproape toate muzeele importante din ţară, dar şi cu muzee şi colecţii publice de mai 

mici dimensiuni, institute culturale şi de cercetare, universități, asociaţii, fundaţii și 

artiști independenți, cu preocupări în domeniu şi a oferit programe educaţionale 

speciale pentru unităţi şcolare şi de învăţământ. Scopul acestor acțiuni a fost 

organizarea de expoziții la sediul său sau al instituțiilor partenere, desfășurarea unor 

proiecte de cercetare științifică sau organizarea unor evenimente culturale, în primul 

rând de educație muzeală. MNIR se poziționează ca un furnizor major de expertiză și 

sprijin pentru prezervarea, creșterea și punerea în valoare a patrimoniului din 

România. 

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): 



RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 10 

 

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

În 2015, în calitate de membru al Grupului de lucru al Muzeelor Naţionale de 

Istorie din Europa de Sud-Est reprezentantul MNIR a participat la organizarea şi vernisarea 

la Cetinije, la Muzeul Național de Istorie al Republicii Muntenegru a expoziţiei internaţionale 

Imagining the Balkans, care reprezintă punctul final al muncii de mai mulți ani pentru 

pregătirea și derularea unui mare proiect expoziţional organizat sub egida UNESCO şi 

ICOM. Expoziția a fost deschisă în perioada 16 iulie-16 octombrie 2015. 

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 de la Muzeul Istoric German din Berlin. 

Activitatea acestui grup de lucru s-a finalizat prin organizarea unei mari expoziţii care a fost 

itinerată în anii 2013-2016, în Slovenia, Serbia, România, Macedonia, Grecia și Muntenegru, 

urmând să fie prezentată şi în alte state europene, în cursul anilor 2017-2018.  

Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://en.unesco.org/events/travelling-exhibit-imagining-balkans-identities-and-

memory-long-19th-century-4 

http://www.mnmuseum.org/video/stream%20_e.htm 

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. SHARING HISTORY. Din octombrie 2012, MNIR a fost parte a programului 

Sharing History derulat de către organizația Museums with no Frontiers, sub 

egida UNESCO şi a Ligii Arabe, care reunea parteneri din: Marea Britanie, 

Franţa, Germania, Suedia, Spania, Portugalia, Italia, Austria, Cehia, Ungaria, 

Polonia, Serbia, Croaţia, Grecia, SUA, Turcia, Rusia, Maroc, Algeria, Tunisia, 

Egipt, Iordania, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite. Scopul proiectului este 

organizarea unui muzeu virtual dedicat prezentării evoluției raporturilor multiple 

http://en.unesco.org/events/travelling-exhibit-imagining-balkans-identities-and-memory-long-19th-century-4
http://en.unesco.org/events/travelling-exhibit-imagining-balkans-identities-and-memory-long-19th-century-4
http://www.mnmuseum.org/video/stream%20_e.htm
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dintre lumea europeană și cea arabă și otomană în decursul ultimelor două secole. 

Proiectul s-a încheiat, cu succes, în 2015.  

În aprilie 2015 a fost lansată marea expoziţie virtuală Europe and the Arab World – 

1815 – 1918 la Kunsthistorisches Museum din Viena și la Muzeul Civilizațiilor 

Anatoliene și Islamice de la Ankara. MNIR a fost reprezentat în acest proiect de 

către dr. Oana Ilie și Alexandra Mărășescu. 

Pentru mai multe detali, vezi:  

http://www.sharinghistory.org/ 

http://www.museumwnf.org/atrium_news.php?id=2015-04-01%2011:46:59& 

http://ankara.mae.ro/local-news/1099 

http://press.khm.at/fileadmin/content/Presse/Sharing_History/SH_VIE_Pressetext_

Gen_020615_EN.PDF 

Cercetare teoretică (fundamentală) 

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

specialişti ai MNIR în cadrul proiectelor naţionale şi internaţională, cu finanţare, 

preponderent, extrabugetară: 

COLLAGE (PNII 224/2012) – Sistem inteligent pentru analiza și diagnoza obiectelor de 

patrimoniu pe bază de colagen a început în 2012 și se va finaliza la sfârșitul anului 2016. 

Obiective principale: 

1) Elaborarea unui sistem automat de măsurare „imageMHT” pentru detectarea 

activității de contracție a fibrelor de colagen (imageMHT) constituit prin integrarea 

unei noi micro-placute cu incalzire programata si a unui software original pentru 

procesarea imaginilor. 

2) Elaborarea unui sistem inteligent de analiză și diagnostic „CLEAR” a materialelor 

colagenice de patrimoniu bazat pe crearea unei baze de date analitice capabilă să 

coreleze rezultatele obținute prin analiza termică (DSC, TG, DMA, microscopie 

http://www.sharinghistory.org/
http://www.museumwnf.org/atrium_news.php?id=2015-04-01%2011:46:59&
http://ankara.mae.ro/local-news/1099
http://press.khm.at/fileadmin/content/Presse/Sharing_History/SH_VIE_Pressetext_Gen_020615_EN.PDF
http://press.khm.at/fileadmin/content/Presse/Sharing_History/SH_VIE_Pressetext_Gen_020615_EN.PDF
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termică MHT), spectroscopie FTIR, spectrometrie unilaterală NMR și miscroscopie 

elecronică de baleiaj (SEM). 

3) Protocoale analitice pentru caracterizarea materialelor colagenice care să permită 

standardizarea metodelor de analiză și diagnostic și compararea datelor obținute în 

laboratoare diverse. 

4)  Protocoale cantitative pentru clasificarea materialelor colagenice de patrimoniu în 

funcție de nivelul de deteriorare. 

Activități MNIR: 

- Sistematizarea datelor analitice deja existente pentru FTIR/ transmisie și FTIR/ ATR 

- Elaborarea și realizarea unor procedee de îmbătrânire accelerată în condiții de umiditate, 

temperatură, UV și combinat 

- Elaborare documentație model funcțional al platformei software pentru analiza și 

diagnoza asistată 

- Acordare asistență tehnică privind documentația tehnică FTIR 

Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://www.collage.com.ro/ro/index.html 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Pagina%20WEB/Pagina_w

eb_site_19_03_2014.pdf 

2. Paleodemografie şi comportamente funerare în neoliticul şi eneoliticul din 

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

CNCS–UEFIS-CDI, 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. Proiectul este finanţat din fonduri sunt asigurate de UEFIS-

CDI. Se va termina la sfârșitul anului 2016. 

Pentru mai multe detalii, vezi: http://paleodemografie-preistorica. ro/ 

http://www.collage.com.ro/ro/index.html
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Pagina%20WEB/Pagina_web_site_19_03_2014.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Pagina%20WEB/Pagina_web_site_19_03_2014.pdf
http://paleodemografie-preistorica.ro/
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3. Ecouri ale trecutului reflectate in prezent... O incercare de reconstituire a 

societatii neolitice prin intermediul arheologiei experimentale 

(ARCHAEODROM), cod proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-2302, nr. contract 

338/2014. 

Este un proiect de cercetare tip Parteneriate (PN II – PCCA 2013), coordonat de 

către Muzeului Naţional de Istorie a României, în parteneriat cu Universitatea 

București (Partener 1) și SC S&S Proiectare SRL (Partener 2). 

Obiectivul principal al proiectului în discuție îl constituie reconstituirea societății 

neolitice prin intermediul arheologiei experimentale, pe baza datelor istorico-

arheologice disponibile și a altor studii pluri-, inter- și transdisciplinare, prin 

realizarea unor modelele experimentale si demonstrative. 

Etapa de executare nr. 2/2015 a proiectului în discuție, intitulată Anul II - 2015 - 

cercetare experimentala privind problematicile abordate si diseminare 

intermediara a rezultatelor a avut, în principal, un caracter de cercetare și 

dezvoltare experimentală, dublat de procesul de diseminare intermediară a datelor 

obținute de către consorțiul proiectului. Contributii stiintifice cuantificabile ale 

proiectului in etapa de executare nr. 2/2015: 3 articole in publicatii BDI; 6 

comunicari la conferinte stiintifice internaționale; 7 comunicari la conferinte 

stiintifice naționale; 2 conferinte si un workshop experimental organizate de catre 

memebrii proiectului. 

Rezultatele etapei nr. 2/2015 au avut un impact major si multilateral, urmarindu-se 

principiul excelentei. Acesta a reprezentat o prioritate pentru echipa proiectului, 

scopul urmarit fiind cresterea vizibilității cercetăriilor efectuate de catre membrii 

implicati, atat la nivel national, cat si la nivel international. 

Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Competitie%202013/Rezulta

te%20Preliminare/D9%20-%20Socio(1).pdf 

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

invizibil (proiect de tip Idei PN II finanţat de CNCS–UEFIS-CDI, director de 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Competitie%202013/Rezultate%20Preliminare/D9%20-%20Socio(1).pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Competitie%202013/Rezultate%20Preliminare/D9%20-%20Socio(1).pdf
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proiect dr. Adrian Bălășescu). 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. 

Proiectul este finanţat din fonduri sunt asigurate de UEFIS-CDI. Se va termina la 

sfârșitul anului 2016. 

Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202011/Deschidere

%20financiara%20an%202015/LISTA%20PROIECTE%20IN%20DERULARE%20

%202015%20PCE%202011.pdf 

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

de tip Idei PN II finanţat de CNCS–UEFIS-CDI, 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. Proiectul este finanţat din fonduri sunt asigurate de UEFIS-CDI. Se va 

termina la sfârșitul anului 2016. 

Pentru mai multe detalii, vezi:  

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

6. Tehnologie interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu 

de caz: Tronsonul premontan al Limes Transalutanus, 2015-2016, PN-II-PT-

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202011/Deschidere%20financiara%20an%202015/LISTA%20PROIECTE%20IN%20DERULARE%20%202015%20PCE%202011.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202011/Deschidere%20financiara%20an%202015/LISTA%20PROIECTE%20IN%20DERULARE%20%202015%20PCE%202011.pdf
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_PCE_Competitia%202011/Deschidere%20financiara%20an%202015/LISTA%20PROIECTE%20IN%20DERULARE%20%202015%20PCE%202011.pdf
http://www.mnir.ro/proiecte/balta-ialomitei/index.html
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PCCA-2013-4-0759, director de proiect Eugen S. Teodor. Proiectul de cercetare 

are drept obiective esenţiale următoarele: definirea unei tehnologii de diagnostic 

arheologic moderne, expeditive şi puţin costisitoare, pentru obiective de mari 

dimensiuni, de tip liniar (precum o autostradă sau o conductă); cartarea cât mai 

completă a Limes Transalutanus (forturi, turnuri, drumuri, etc.) şi evaluarea stării 

de conservare a monumentelor, la sud de râul Argeş. Proiectul este finanţat din 

fonduri sunt asigurate de UEFIS-CDI. 

Pentru mai multe date vezi: 

http://www.limes-transalutanus.ro/ 

http://www.limes-transalutanus.ro/rapoarte/raport_etapa2.html 

7. Roman versus Barbarian identity - the fenomenology of acculturation. The 

case of Roman Dacia the adjacent Barbarian world 

Contract: PN-II-ID-PCE-2012-4-0210. Membru în cadrul echipei de proiect: dr. Ovidiu 

Țentea. 

Proiectul de cercetare se concentrează pe fenomenologia aculturaţiei a două mari entităţi, care 

la prima vedere, par în opoziţie: Imperiul Roman şi barbarii de la graniţele sale. În lumina 

noilor tehnologii din domeniul arheologiei, a accesoriilor informatizate şi programelor 

digitalizate, fenomenologia aculturaţiei este una dintre cele mai cerute discipline în vederea 

înţelegerii a cea ce s-a petrecut în realitate cu transformarea diverselor entităţi istorice şi 

etnice din preistorie şi până în timpurile actuale. 

În cursul etapei din anul 2015 au fost efectuate stagii de documentare, au fost susținute 

conferințe și publicate articole și un volum de studii. 

Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://romanversusbarbarianidentity.ro 

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

arheologie  

Contract PN-II-PT-PCCA-2013-4-0495 

http://www.limes-transalutanus.ro/
http://www.limes-transalutanus.ro/rapoarte/raport_etapa2.html
http://romanversusbarbarianidentity.ro/
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Consorțiul de proiect, alături de MNIR,Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Optoelectronică - INOE 2000 (Coordonator proiect), Muzeul Civilizației Dacice și Romane, 

Deva și S.C. Lavimar Consult S.R.L. Director de proiect MNIR: dr. Ovidiu Țentea. 

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui centru de valorificare culturală și 

științifică sub forma unui sistem cibernetic pentru o abordare trans disciplinară, pentru 

explorarea și exploatarea inteligentă a resurselor culturale; generarea a numeroase contribuții 

(feedback) și promovarea cunoașterii - "produs" replicabil și sustenabil. 

Activitățile cele mai importante derulate în cursul anului 2015 au fost campania de culegere 

de date de pe sit, cursul de restaurare - investigaţii şi analize fizico-chimice pentru bunurile 

culturale și susținerea conferinței publice "Sarmizegetusa și începuturile Daciei romane" 

organizată în cadrul seriei "Historia Viva". 

Detalii: http://certo.inoe.ro/ceres/ro/index.php 

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

partea română dr. Dragomir Popovici. Partener Ministerul Culturii din Franța, 

proiectul este finanţat şi de Ministerul Culturii şi MNIR.  

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

Territoire des Hommes, Territoire de l’Eau. Dr. Adrian Bălăşescu și dr. 

Constantin Haită sunt participanți la proiect. Obiectivul principal al acestui proiect 

pluri- și interdisciplinar este de a studia de o manieră globală și integrată procesele 

de co-evoluție a societăților umane cu mediul lor. În practică, proiectul își propune 

să înțeleagă formele de transformare ale societăților preistorice din Neolitic până în 

epoca fierului prin prisma sistemelor tehnice, gestiunea resurselor și a 

biodiversității. Această problematică a fost aprofundată prin realizarea de săpături 

arheologice în diferite situri arheologice sau studiul unor colecții arheologice vechi 

din zona Dunării de Jos (Isaccea-Suhat, Taraschina, Niculițel-Cornet, Panduru, 

Baia, Enisala, Carcaliu, Luncavița, Trestenic, Lunca), prin studii de geoarheologie 

și de paleomediuProiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din Franţa, 

de Ministerul Culturii şi MNIR. A început în 2015 și durează până în 2017. 

Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://certo.inoe.ro/ceres/ro/index.php
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http://archeologie-danube.hypotheses.org/ 

11. Platformă pilot de valorizare transdisciplinară prin baze de date relaționate” 

(PILOT) (cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022), finanțat de UEFSDCI și coordonat 

de Institutul Național de Optoelectronică (INOE). Responsabilul de proiect din 

partea MNIR este dr. Corina Borș. 

Platforma de valorizare transdisciplinară dezvoltată în cadrul proiectului PILOT 

este concepută şi structurată global, cu nivele de vizualizare şi acces limitat, 

necesitând o planificare strictă a modului de relaţionare a datelor. Ea constituie un 

instrument IT de exploatare cu maximă eficienţa a resurselor asociate, spre 

exemplu a celor din diferite departamente de specialitate ale aceluiaşi muzeu, din 

diferite depozite / colecţii / arhive şi nu numai. O astfel de platformă se va conecta 

în cel mai eficient mod la o altă platformă, generând reţele tot mai eficiente pentru 

mediul muzeal, specialişti şi publicul larg. Așadar, platforma pilot urmărește să 

integreze seturi diverse de date istorico-arheologice, fizico-chimice etc.) în legătură 

cu colecții muzeale, în vederea unei caracterizări cât mai complete a acestora în 

scopul de creșterii accesibilității informaționale și al modalității de valorizare a 

acestora. 

Ca și studiu de caz, proiectul se axează pe cercetarea pluridisciplinară a unei 

importante descoperiri arheologice de dată recentă (2012), anume două depozite 

reunind obiecte de bronz și fier (Tărtăria I și Tărtăria II) găsite cu ocazia unor 

ample cercetări arheologice preventive în situl Tărtăria – Podu Tărtăriei, datată în 

perioada mijlocie a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu, așa-numita perioadă 

a culturii Basarabi). Constituie o premieră, la nivelul României, faptul că 

depozitele amintite au fost descoperite într-o săpătură arheologică.  

Pentru perioada anului 2015, Muzeul Național de Istorie a României, în calitate de 

partener a fost implicat direct în realizarea următoarelor etape ale proiectului: 

 Etapa II – Reprezentarea de piese din depozitul Tărtăria II și o selecție a pieselor 

din depozitul Tărtăria I în baze de date informaționale prin investigații și 

caracterizări fizico-chimice, studii și interpretări istorico-arheologice și 

http://archeologie-danube.hypotheses.org/
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identificarea criteriilor de evaluare calitativă a funcționalității platformei de 

valorizare cultural  

o Elaborarea fișelor de evidență analitică pentru piesele componente ale 

depozitului Tărtăria II și selecția aleasă de piese componente ale depozitului 

Tărtăria I – Partea I (inclusiv integrarea datelor obținute prin efectuarea unor 

investigații pluridisciplinare) 

o Cercetare trans-disciplinară orientată asupra depozitelor de piese de bronz 

având ca rezultat un articol publicat într-o revistă cotată la nivel național – 

Partea II-a (inclusiv efectuarea unor investigații pluridisciplinare, dar și a unui 

stagiu de documentare bibliografică în cadrul Deutsches Archäologisches 

Institut – Berlin, Germania) 

 Etapa III – Testarea și optimizarea modului de acces și căutare prin platforma 

transdisciplinară pe baza determinărilor și feed-back; Lansarea publică a 

platformei și a produselor satelit 

o Simpozion, volum tip proceedings și expoziție, după cum urmează: a) 

organizarea unui simpozion cu participare internațională, b) volum 

proceedings simpozion și c) expoziție vernisată cu ocazia organizării 

simpozionului (au fost derulate parțial activități pregătiroare în legătură cu 

expoziția ce va fi realizată în acest context, aceasta fiind intiutulată „Meșteșug 

și prestigiu. Depozitele de bronzuri de la Tărtăria”. 

12. Programul Național de Cercetare Autostrada 

În cursul anului 2015, colective de arheologi din cadrul Muzeului Național de Istorie a 

României au efectuat studii legate de cercetările arheologice preventive din programul 

Autostrada: 

- elaborarea documentațiilor legate de cercetările arheologice preventive (7 situri) pe 

tronsonul 4 al autostrăzii Sebeș - Turda și prezentarea lor în cadru Comisei Naționale de 

Arheologie. 

- cercetări arheologice preventive legate de extinderea limitelor de expropriere pe același 

tronson. 
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- cercetări de teren legate de extinderea limitelor de expropriere pe tronsonul 4 al autostrăzii 

Lugoj – Deva. 

- prelucrarea post- săpătura pe toate siturile cercetate în campaniile anterioare, în special 

siturile de la Aurel Vlaicu, Șibot - așezarea medievală, Șibot - așezarea romană, Tărtăria, 

Pianul de Jos I, de pe tronsonul 1 al autostrăzii Orăștie - Sibiu, cele 7 situri de pe tronsonul 4 

al autostrăzii Sebeș - Turda, dar și situl de la Crețuleasca de pe Autostrada București – 

Ploiești. 

- publicarea monografică a cercetărilor arheologice de la Pianul de Jos - Cătălin Bem, 

Sistemul de fortificare al stațiunii eneolitice de la Pianul de Jos Podei. Intre simbolism și 

rațiuni defensive.  

- publicarea rezultatelor cercetărilor arheologice la Valul Mare de pământ, pe autostrada 

București - Constanța, tronson Cernavoda - Constanța, în colaborare cu Institutul de 

arheologie Vasile Pârvan, în CA, XXI. 

- publicarea preliminară a cercetărilor arheologice de la Aurel Vlaicu, Tărtăria II, așezarea 

medievală de la Șibot, Stejăriș, în CA, XXI. 

13. Proiectul “Prin industrie, pentru țară”, director de program dr. Cornel C. Ilie. 

Proiectul a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (Ministerul 

Culturii), având ca scop principal cercetarea, protejarea și promovarea 

patrimoniului cultural. Proiectul a vizat digit izarea și punerea în circuitul 

șt iințific a fondului de fotografii pe st iclă referitoare la "Expoziţia şi 

Târgul de Mostre a Industriei Româneşti" din anul 1921. Proiectul a 

fost realizat în colaborare cu Inst itutul Naţional al Patrimoniului și 

Asociaţ ia Know, Grow, Share & Change Community .  

Pentru mai multe detalii, vezi: http://expo1921.mnir.ro/ro/ 

14. Programul Național „Limes” 

Este finanțat din bugetul Ministerului Culturii - este un program multianual (2016-2020) de 

cercetare şi de valorificare a rezultatelor cercetării în vederea realizării documentației 

necesare pentru clasarea ca monument istoric și înscrierea pe Lista Tentativă a Patrimoniului 

http://expo1921.mnir.ro/ro/
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Mondial-UNESCO a obiectivelor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera 

Imperiului Roman, pe teritoriul României, cf. OMC 2812/27.11.2014. Director de program: 

dr. Ovidiu Țentea. 

În responsabilitatea Muzeului Naţional de Istorie a României a fost încadrată gestionarea 

sectorului corespunzător Carpaților Meridionali și sudului României. 

Planul de management reprezintă cadrul general pentru protejarea, conservarea și 

administrarea siturilor care aparțin graniței romane de pe teritoriul României, denumită în 

continuare Frontierele Romane din România (FRR). Cf. nominalizărilor anterioare fiecare 

țară membră trebuie să-și elaboreze propriul plan de management în conformitate cu 

legislația proprie. Este necesar un plan complex datorită lungimii foarte mari a graniței 

romane, pentru simplu fapt că străbate peste 15 județe, sute de mii de oameni trăind în 

proximitatea graniței romane, fiind așadar potențiali beneficiari ai punerii în valoare a 

monumentelor.  

Limes-ul Daciei cuprinde cea mai mare parte a României de azi. Monumentele care formează 

limes-ul se extind pe o lungime de aproximativ 1500 km de la Dunăre la Dunăre încorporând 

80000 km
2
: Transilvania, Oltenia și o mică parte din Banat și Muntenia. Limitele geografice 

ale sitului nu sunt clar stabilite, dar vor fi precizate în funcție de extinderea monumentelor 

care-l compun și a siturilor din vecinătate. 

Așa cum am mai spus-o și cu alte prilejuri, participarea MNIR la realizarea acestor 

genuri de proiecte ridică probleme tot mai greu de gestionat, mai ales, în ceea ce privește 

utilizarea resurselor umane foarte reduse ale instituției, care este confruntată cu rezolvarea 

unor grele probleme de evidență și conservare a patrimoniului, care vin din trecutul acesteia, 

dar și de pregătirea colecțiilor în vederea relocării. Fără îndoială, participarea la programe și 

proiecte asigură o mai bună vizibilitate profesională instituţiei şi, în unele cazuri, poate fi o 

sursă de finanţare a unor investiţii în aparatură şi programe care nu pot fi asigurate din 

alocaţiile bugetare curente. Totuşi, având în vedere condiţiile specifice în care îşi desfăşoară 

activitatea MNIR după reducerea drastică a personalului din toamna anului 2009, marea 

rămânere în urmă în ceea ce priveşte activitatea de evidenţă şi conservare a patrimoniului 

propriu, precum şi necesitatea pregătirii relocării patrimoniului şi a organizării expoziţiei 
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permanente a unui viitor muzeu de istorie, se cuvine efectuarea unui analize a rolului şi 

dimensiunilor angajării MNIR în astfel de proiecte. Proiectele de cercetare de acest gen, cu 

excepţia celor legate de cercetarea patrimoniului propriu sau de îmbunătăţirea metodelor de 

conservare a patrimoniului, prin faptul că se derulează pe perioade lungi, de 2 – 4 ani şi sunt 

axate pe cercetări arheologice de teren, care nu au condus la îmbogățirea substanţială a 

patrimoniului exponabil, 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 blochează un număr de angajaţi cu înaltă calificare şi experienţă ai 

muzeului, unii ocupând şi funcţii de conducere care, practic, nu mai au timp pentru a se 

implica în activităţile normale unei instituţii muzeale, ceea ce produce dezechilibre între ceea 

ce trebuie făcut în cadrul unui muzeu şi ceea ce se face efectiv, între numărul de angajaţi 

existent în schemă şi cel, real, cu mult mai mic, al celor care rămân să acopere majoritatea 

activităţilor muzeale, de la managementul colecţiilor, la organizarea de expoziţii şi realizarea 

de publicaţii necesare punerii în valoare a patrimoniului şi instruirii publicului. S-a ajuns la 

situația în care unii angajați ai MNIR, implicați în derularea de proiecte și programe să fie, 

teoretic, la dispoziția instituției, doar 2-3 luni pe an, în realitate, nemaiparticipând la 

activitățile curente ale acesteia cu anii (3-5, în funcție de durata proiectelor sau programelor).  

Considerăm că, în acest moment, angajamentul MNIR în aceste proiecte ajunge 

să pună în pericol realizarea obiectivelor strategice ale instituției – pregătirea reluării în 

2017 a lucrărilor de consolidare, restaurare a sediului și de refacere a expoziției 

permanente. Implicarea în proiecte și programe depăşeşte cu mult capacitatea 

resurselor umane de care dispune instituţia şi are consecinţe tot mai grele asupra 

îndeplinirii funcţiilor esenţiale ale unui muzeu naţional de istorie, mai ales în ceea ce 

priveşte gestionarea, documentarea şi punerea în valoare a propriilor colecţii de 

arheologie şi pregătirea MNIR pentru sarcina de a restaura şi consolida clădirea şi 

redeschide expoziţia permanentă, după mai bine de 14 ani de absenţă a acesteia. 

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

acţiuni): 
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În 2015, MNIR a avut parteneriate media cu canalele de televiziune TVR, 

Radio România Cultural, Digi 24, Antena 3, ProTV şi cu agenţiile de presă Agerpres 

şi Hotnews, cotidienele România Liberă, Jurnalul Naţional, Evenimentul Zilei, 

Lumina, National Geographic – România, Magazin Istoric, onlinegallery.ro, 

Redescoperă Istoria, parentime.ro, Descoperă România, www.orasulvechi.ro.  

Toate evenimentele Muzeului Naţional de Istorie a României sunt promovate 

prin postere, invitaţii, comunicate de presă, fiind apoi diseminate către: mass-media 

naţională şi locală, pe liste de corespondenţă prin e-mail, bloguri, portalurile 

Ministerului Culturii şi CIMEC, prin articole pe platforma de PR dedicată 

specialiştilor de PR din muzee, publicaţii specializate de promovare turistică: „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. 

În 2015 s-a deschis magazinul on-line al MNIR de unde pot fi comandate 

publicațiile instituției și ale aprtenerilor, precum și alte suveniruri.  

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

strategii media: 

Activitatea de relaţii publice şi promovare a fost 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 și pe social media.  

În cursul anului 2015, 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. Este în pregătire apariția unui news-letter.  

Pagina de Facebook a MNIR a cunoscut o dezvoltare explozivă în 2015, 

ajungând la un număr de 8614 prieteni, de la 6430 prieteni în 2014, cu o creștere de 

2184 de persoane într-un singur an (+33,96%). Ea este împrospătată, aproape, zilnic, 

http://www.mnir.ro/
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reflectând nu numai activitatea curentă a MNIR, dar și marile aniversări culturale sau 

sociale ale României și lumii. Pagina de Facebook constituie una dintre legăturile vii 

ale instituției cu publicul, cu cetățenii. 

Și mai dinamică a fost dezvoltarea paginii MNIR de pe platforma Twitter. În 

2015 numărul persoanelor care urmăreau această sursă de informații a ajuns la 480 

(de la doar 382, în 2014), ceea ce reprezintă o creștere de 79,5%. 

Pagina pe Instagram a MNIR a fost urmărită de 203 persoane în 2015, 

cunoscund și ea o creștere de 32,67% într-un an. 

Începând cu 2014, strategia de comunicare a MNIR se bazează pe o familie de 

situri web care gravitează în jurul celui oficial, ceea ce permite să punem mai bine în 

evidenţă principalele proiecte ale instituției, între care menţionăm: Imago Romaniae, 

Oameni, locuri şi comori, Muzeul nostru virtual, Capodopere 2019, Comunismul în 

România, Marele Război, Galeria de portrete, Prin industriei, pentru țară. Siturile 

web sunt actualizate în permanenţă şi sunt contorizate, permiţând urmărirea 

numărului de vizitatori unici şi locaţia lor geografică.  

Ca și în anii precedenți, și în 2015, MNIR a organizat în mod constant 

conferinţe de presă legate de toate evenimentele majore din activitatea instituţiei. 

Directorul general, curatorii de expoziţii şi responsabili de organizarea evenimentelor 

au acordat numeroase interviuri pentru principalele posturi de radio şi televiziune, 

precum şi pentru presa scrisă. 

În acest sens cităm conferinţele de presă: 

Reluarea finanţării Proiectului de consolidare şi restaurare a clădirii şi reamenajare a 

Expoziţiei Permanente - „Muzeul Naţional de Istorie a României – Un Nou Început” 

(14.01.2015). 

„Noi piese adăugate tezaurului istoric al României” (sediul DIICOT, 27.03.2015). 

„Noi piese adăugate Tezaurului Istoric al României” (29.05.2015). 

„Noi piese adăugate Tezaurului Istoric al României” (28.07.2015). 
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„Noi piese adăugate Tezaurului Istoric al României” (02.10.2015). 

Acestea din urmă au fost consacrate recuperării unor piese arheologice și numismatice 

dacice și romane exportate ilegal în Belgia, Marea Britanie și Germania (două tabulae romane 

de bronz de la Troesmis, monede de aur de tip Koson sau unor tezaure de podoabe dacice de 

argint), care au fost reflectate în majoritatea presei scrise și vorbite.  

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

se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole, cronici, recenzii, 

reportaje, anchete etc.): 

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

scrisă şi copii ale emisiunilor televizate cu apariţiile specialiştilor MNIR. De asemenea, au 

fost conservate fotografiile şi imaginile filmate cu ocazia tuturor evenimentelor organizate de 

MNIR, la sediu sau în afara lui, materialele realizate sunt fructificate atât prin postare on-line 

pe YouTube, Facebook, Twitter şi website-ul MNIR.  

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

617 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.  

CATEGORIE EVENIMENT NUMĂR ARTICOLE 

Expoziții 235 

Micro-expoziția Exponatul lunii 160 

Conferințe științifice 42 

Conferințe de presă 59 (10 - „MNIR – Un Nou Început”, vizita 

E.S. Klaus Werner Iohannis, Președintele 

României) 

Alte evenimente 100 

Articole generale 21 (11 - reabilitare MNIR; 6 - prezentare 
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MNIR; 4 - ceremonie Inima Reginei Maria) 

Materialele de presă reflectând activitatea MNIR în 2015 pot fi consultate în Anexa 2 

– Dosar de presă, parte integrantă a acestui raport.  

 a.6. profilul beneficiarului actual: 

  

Perioada 

Nr. de 

beneficiari 

previzionați 

Nr. de 

beneficiari 

realizați  

Nr. vizitatori 

virtuali 

(1) (2) (3)  

Anul de referinţă 

(2009) 

77.531, din care 

39.631 plătitori şi 

37.900 gratuităţi 

39.631 plătitori, 

sigur realizați  

- 

Primul an (2011) 60.000 vizitatori 

45.000 vizitatori 

plătitori+15000 

gratuităţi 

    66.070 

vizitatori, din 

care 46.013 

vizitatori la 

sediu şi 20.057 

vizitatori la alte 

instituţii 

700 vizitatori 

virtuali unici ai 

sitului Imago 

Romaniae 

Anul 2012 65.000 vizitatori 

50.000 vizitatori 

plătitori+15.000 

gratuităţi 

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 
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Anul 2013 65.000 vizitatori 

50.000 vizitatori 

plătitori+15.000 

gratuităţi 

90.920 

vizitatori, din 

care 70.720 

vizitatori la 

sediu şi 20.200 

vizitatori la alte 

instituţii 

14.370 

vizitatori 

virtuali unici ai 

sitului Imago 

Romaniae 

Anul 2014 65.000 vizitatori 

50.000 vizitatori 

plătitori+15.000 

gratuităţi 

101.718 

vizitatori, din 

care  46.949 

vizitatori la 

sediu și 51.769 

vizitatori la alte 

instituţii 

60.000 

vizitatori 

virtuali unici ai 

siturilor 

proiectelor 

MNIR 

Anul 2015 120.000 

vizitatori 

100.000 

vizitatori 

plătitori+20.000 

gratuităţi 

141.018, din 

care 46.937 

vizitatori la 

sediu și 

94.081 

vizitatori la alte 

instituţii 

119.912 

vizitatori 

virtuali unici ai 

siturilor 

proiectelor 

MNIR 

TOTAL: 300.000 

vizitatori 

plătitori+80.000 

gratuităţi 

345.975 

vizitatori 

207.982 

vizitatori 

virtuali unici 
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 În cursul anilor 2011-2016 s-au produs modificări semnificative faţă de cele 

prezentate în proiectul anterior de management, având în vedere ponderea tot mai mare jucată 

de beneficiari (vizatorii) înregistrați la evenimentele culturale din țară și străinătate organizate 

de MNIR. De asemenea a crescut, într-o manieră explozivă, numărul de vizitatori ai 

expozițiilor virtuale și ai proiectelor digitale ale MNIR, categorie de beneficiari care nu exista 

înainte de anul 2011. 

a.7 – analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate: 

 În cursul anului 2015 s-au produs modificări semnificative faţă de cele prezentate în 

proiectul anterior de management, nu numai prin creșterea numărului beneficiarilor care au 

participat la evenimentele organizate de MNIR în afara sediului său, mai ales prin ponderea 

tot mai mare a vizitatorilor virtuali. Aceste creșteri reflectă și starea sediului instituției, care 

nu poate asigura funționarea unui mare muzeu și imposibilitatea personalului de a prezenta 

colecțiile prin mijloacele tehnice tradiționale.   

 – estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari (comparativ cu 

proiectul de management)  

Estimările au fost precizate în proiectul de management şi în cursul anului 2015 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 2015, au fost analizate, în mod permanent, datele privind evoluţia 

numărului vizitatorilor reali, precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali unici și a accesării situ-

rilor MNIR, prin monitorizarea traficurilor pe website-uri şi analiza feedback-ului.  

– pe termen lung: 

 Avându-se în vedere faptul că în anii 2017-2021 instituţia va cunoaște un proces 

amplu de consolidare şi restaurare a clădirii, precum și de refacere a expozițiilor permanente, 
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în 2015 nu s-au realizat sondaje de opinie privind politicile de PR ale MNIR pe termen lung. 

Ele sunt preconizate a fi realizate în perioada 2018-2021. 

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

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

 Având în vedere faptul că şi în prezent, cea mai mare parte a clădirii MNIR (cca 60%) 

este improrie pentru orice activitate specifică unui muzeu, din cauza lucrărilor de renovare 

începute în 2002 şi abandonate în 2006, iar restul spațiilor cât de cât salubre au fost 

transformate în depozite, laboratoare, birouri, ca și în ceilalți ani, ne-am confruntat cu foarte 

mari dificultăţi în activităţile de conservare a colecţiilor, în activităţile cu publicul şi de 

asigurare a funcţionalităţilor esenţiale ale unei instituţii muzeale.  

O parte dintre spațiile destinate expoziţiilor şi activităţilor culturale şi educative, aflate 

la parter, subsol şi, parţial, la etajul I au devenit improprii activității cu publicul, datorită 

incertitudinii pe care o prezintă stabilitatea plafoanelor din gipscarton aplicate în anii 2002-

2006.  

În cursul anului 2015, spaţiile MNIR destinate activităților cu publicul au fost folosite, 

după cum urmează: 

Spaţii pentru expoziţii:  

Hol Central: 100% 

- 1 ianuarie - 31 martie 2015 – expoziția Regele a murit!, Trăiască regele! 1 

aprilie – 10 mai 2015 – amenajarea expoziției „Radiografia unei lumi 

dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică 

de acum 6 000 de ani”. 

- 12 mai – 31 dece mbrie 2015 – expoziția „Radiografia unei lumi dispărute. 

Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6 

000 de ani”. 

Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos: 100 % 

https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
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- 1 ianuarie – 15 aprilie 2015 – expoziţia temporară Minunata lume a basmelor și 

poveștilor. 

- 15 aprilie – 23 aprilie – amenajarea expoziției „P.C. O istorie fascinantă”. 

- 24 aprilie – 21 iunie 2015 – expoziția „P.C. O istorie fascinantă”. 

- 25 iunie – 30 iunie – amenajarea expoziției Ferencz András Expoziție de fotografii 

„Pietrele rămân. Castele din Transilvania”. 

- 1 iulie – 4 octombrie 2015 - expoziția Ferencz András Expoziție de fotografii 

„Pietrele rămân. Castele din Transilvania”. 

- 5 – 12 octombrie 2015 – amenajarea expoziției „Acum vei mânca pâine, apoi vei bea 

apă”, dedicată aniversării a 100 de ani de la descifrarea limbii hitite de către 

cunoscutul orientalist și arheolog ceh Bedřich Hrozný.  

- 14 octombrie – 29 noiembrie 2015 – expoziția „Acum vei mânca pâine, apoi vei bea 

apă”. 

- 30 noiembrie – 15 decembrie 2015 – amenajarea expoziției „Moda franceză în 

miniatură”. 

- 17 decembrie – 31 decembrie 2015 – expoziția „Moda franceză în miniatură”. 

- Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză: 100 % 

- 1 ianuarie – 15 septembrie 2015 – expoziția Arme din colecţia Muzeului 

Naţional de Istorie a României. 

- 15 septembrie – 29 septembrie 2015 – amenajarea expoziției „Transilvania, 

Bucovina și Basarabia în perioada Marelui Război”. 

- 1 octombrie – 31 decembrie 2015 – expoziția „Transilvania, Bucovina și 

Basarabia în perioada Marelui Război”. 

Sălile fostului Muzeu Național Filatelic: 100% 

- 1 ianuarie – 30 octombrie 2015 – demantelarea resturilor fostei expoziții permanente a 

Muzeului Național Filatelic, după predarea în custodie a patrimoniului către BNR și 

igenizarea sălilor.  

- 1 noiembrie – 15 noiembrie 2015 – amenajarea expoziției „Povestea lăzilor săsești 

transilvănene”. 
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- 18 noiembrie – 31 decembrie 2015 – expoziția „Povestea lăzilor săsești 

transilvănene”. 

Lapidarium: 100% 

- 1 ianuarie – 31 decembrie 2015 – expoziția permanentă a Lapidarium-ului și a copiei 

Columnei lui Traian. 

Lapidarium (platforma superioară): 100 % 

1 ianuarie-31 decembrie - Lansări de carte, conferinţe de presă, concerte şi pentru 

expoziţiile din ciclul Exponatul lunii. 

   Tezaurul Istoric: 100% 

 1 ianuarie – 31 decembrie 2015 – expoziția permanentă a Tezaurului Istoric și 

expoziții temporare din ciclul “Noi piese adăugate patrimoniului național”. 

Peronul dinspre Calea Victoriei: 100 % 

1 ianuarie – 31 decembrie 2015 – expoziţiile: Regina Maria (1875-1938)  

O clădire simbol: Palatul Poștelor/Muzeul Național de Istorie a României  

 b. Spaţii pentru activităţi educative: 

- Sala Mihai Viteazul: 100 %  

10 ianuarie – 24 decembrie – Conferinţe publice.  

- Sala Iancu de Hunedoara:  

În 2015 nu s-au organizat expoziţii temporare sau activităţi educative în acest spaţiu, 

din lipsă de solicitări.  

c. Spaţii destinate închirierii: 

Ţinând însă cont de faptul că holul central a fost dotat cu structuri expoziţionale 

permanente în 2013, ca şi datorită programului expoziţional foarte dens, în 2015 nu au 

mai fost disponibile spaţii în vederea închirierii, fapt ce a redus complet posibilitatea 

suplimentării veniturilor din această sursă.  
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a. 9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, 

reabilitări, după caz: 

Cu ocazia pregătirii caietului de sarcini pentru organizarea concursului internațional 

de soluții de arhitectură, în anul 2015 a fost realizatată expertiza tehnică a întregului edificiu 

care adăpostește sediul MNIR, precum și mai multe studii geotehnice privind structura 

terenului pe care este ridicată clădirea. De asemenea, a fost realizat și studiul istoric, care a 

pus în evidență numeroasele intervenții și modificări pe care le-a suferit fostul Palat al 

Poștelor, Telegrafului și Telefanelor în cursul ultimilor 115 ani de folosință. Aceste studii au 

pus în evidență o serie de vulnerabilități ale edificiului.  

Cea mai gravă problemă, pe termen foarte scurt, cu care ne-am confruntat în cursul 

anului 2015 a fost cea a degradării într-un ritm rapid a structurii bolților din perimetrul așa-

numitei centuri de protecție a Tezaurului Istoric, constatată de experți acreditați în domeniu. 

În ciuda absurdităților birocratice în domeniu, s-a reușit implementarea unui proiect de 

consolidare provizorie a acestor elemente din structura edificiului, dar, în mod evident, acest 

fapt reprezintă doar un paleativ, o soluție parțială și de moment.  

După programul intens, din anii 2012-2014, pentru convertirea oricărui spațiu, care 

oferea condiții minimale pentru a fi utilizat ca depozit, în prezent, nu mai există nici o 

asemenea suprafață disponibilă în clădirea MNIR. Din acest motiv, în 2015 ne-am concentrat 

pe luarea unor măsuri pentru asigurarea celor deja amenajate cu un minim necesar de 

mobilier și ambalaje pentru conservarea colecțiilor, precum și a materialului arheologic 

provenit din cercetările recente sau a celui relocat din spaţiile insalubre, aflate în subsolul 

clădirii.  

De asemenea, chiar și în 2015 am fost obligați să continuăm lucrările de igenizare a 

subsolurilor și altor spații, prin evacuarea deșeurilor și altor materiale provenite de pe fostul 

șantier al firmei ROMCONSTRUCT S.R.L. sau ca urmare a unor activități mai vechi ale 

MNIR. 



RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 32 

 

De asemenea și în cursul anului 2015, am continuat, deja tradiționalele, reparații ale 

acoperișului, care nu oferă protecție adecvată contra infiltrațiilor provocate de staționarea 

zăpezii sau în timpul precipitațiilor mai abundente sau prelungite. 

Nu mai puțin gravă s-a dovedit și starea de degradare avansată a instalațiilor centralei 

termice, care a impus luarea unor măsuri urgente de remediere a acesteia, înainte de venirea 

sezonului rece, deoarece exista riscul unui accident.  

Din păcate, starea de degradare a clădirii și a instalațiilor sale de apă, canal, 

alimentare cu energie electrică și căldură este foarte avansată și defecțiunle grave pot să apară 

în orice moment, iar capacitatea de intervenție a conducerii instituției a fost și este îngreunată 

de atât de resursele financiare extrem de limitate de care a beneficiat MNIR, atât în cursul 

anului 2015, cât și în anii precedenți. 

Spaţii expoziţionale 

În 2015, din lipsă de resurse financiare, am procedat doar la igenizarea spațiilor 

expoziționale ale fostului Muzeu Național Filatelic și am continuat modernizarea sistemului 

de iluminat din expoziţia permanentă a Tezaurului Istoric și pe căile de acces de la ajul I, 

înlocuind vechile corpuri de iluminat, energofage şi puţin et fiabile, cu un sistem extrem de 

fiabil şi consumator redus de energie.  

Investiţii 

În cursul anului 2015, MNIR a realizat din fonduri proprii următoarele 

investiţii: 

a) Investiţii pentru achiziţionare patrimoniu muzeal – 45.000 lei. 

b) Investiții legate de organizarea concursului internațional de soluții de arhitectură 

Noul MNIR - 627.708 lei 

1. Studiu geotehnic -    120.862,60 lei 

2. Studiu istoric -     76.462,16 lei 

3. Expertiza bolți  -    10.139,39 lei 

4. Expertiza tehnică -    160.588,68 lei 
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5. Determinări de carote beton (analize) - 14.618,76 lei 

6. Determinari caracteristici fizico-mecanice mortar, cărămizi - 6.597,20 lei 

7. Determinari caracteristici dinamice imobil - 22.320 lei 

8. Caracteristici materiale structura de rezistență - 25.730 lei 

9. Echiparea cu senzori și analiză vibrații seismice - 24.000 lei   

10. Proiect consolidare bolți - 50.000 lei 

11. Studiu arhitectural și urbanistic în vedrea obținerii avizului de oprtunitate 

pentru PUZ - 8.938,60 lei 

12. Contractul cu UIA pentru organizarea concursului internațional de soluții - 

13.860 lei 

13. Contractul cu OAR pentru organizarea concursului internațional de soluții - 

48.591,40 lei 

B) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

b. 1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei: 

 În cursul anul 2015 s-au derulat la sediul MNIR mai multe programe 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 2015: 

1. „P.C. O istorie fascinantă” – 24 aprilie – 21 iunie 2015 (în colaborare cu 

Muzeul Comunicațiilor și Informaticii, Muzeul Universității Politehnice București, 

Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR) și colecționarul ing. Alexandru 

Floca). Expoziția a prezentat o evoluție a aparaturii de calcul datând din anii 1920-

1990 păstrată în colecțiile publice și private din România. Ea face parte din proiectul 

de prezentare a istoriei ştiinţei şi tehnicii lansat de MNIR. 

2. „Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o 

aşezare preistorică de acum 6 000 de ani” – 12 mai 2015 – 28 februarie 2016 (în 

colaborare cu Muzeul Dunării de Jos – Călăraşi, Muzeul Judeţean „Teohari 

Antonescu” – Giurgiu, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa – Olteniţa, Institutul de 

https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
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Arheologie “Vasile Pârvan” – București, Muzeul de Istorie Naturală “Grigore 

Antipa”- București, Muzeul Municipiului București şi Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din București). 

3. Ferencz András Expoziție de fotografii „Pietrele rămân. Castele din Transilvania” – 1 

iulie – 4 octombrie 2015. Expoziția face parte din programul Regio, de prezentare a 

istoriei regiunilor istorice ale României). 

4. „Transilvania, Bucovina și Basarabia în perioada Marelui Război” – 1 octombrie 2015 

– 28 februarie 2016 (în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei din 

Chișinău, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Muzeul Bucovinei din 

Suceava, Muzeul Județean Satu-Mare, Arhivele Naționale ale Românie). Expoziția 

face parte din programul Regio și de celebrare a centenarului Unității naționale a 

României. 

5. „Acum vei mânca pâine, apoi vei bea apă”, dedicată aniversării a 100 de ani de la 

descifrarea limbii hitite de către cunoscutul orientalist și arheolog ceh Bedřich 

Hrozný. – 14 octombrie – 29 noiembrie 2015 (în parteneriat cu Ambasada Republicii 

Cehe și Centrul Ceh din București). 

6. „Povestea lăzilor săsești transilvănene” – 18 noiembrie 2015 – 28 februarie 2016 (în 

parteneriat cu Complexul Muzeal Național ASTRA din Sibiu). Expoziția face parte 

din programul Regio. 

7. „Moda franceză în miniatură” – 17 decembrie 2015 – 28 ianuarie 2016 (în parteneriat 

cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova). Expoziția face parte din 

programul Istoria copilăriei. 

Ciclul de expoziţii „Exponatul lunii” 

Scopul acestor micro-expoziţii din ciclul Exponatul lunii 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 
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sau internaţionale într-un mod original, interesant, prin comorile mai puţin cunoscute din 

patrimoniul muzeului.  

În plus, organizarea acestor expoziţii este şi o motivaţie pentru cercetarea şi 

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

unor piese-vedetă, dar şi o modalitate de a creşte experienţa personalului muzeului în 

pregătirea expoziţiilor şi evenimentelor muzeale, fiind puşi mai des în situaţia de a se 

prezenta în faţa publicului. Expoziţiile au pus în valoare nu doar piese de patrimoniu 

interesante şi rar sau deloc expuse până atunci, dar şi istoria descoperirii sau achiziţionării 

acestora, a savanţilor, colecţionarilor şi personalităţilor istorice, a epocilor şi evenimentelor 

contemporane asociate. Fiecare dintre aceste expoziţii au devenit, de asemenea, capitole 

speciale ale volumului al patrulea al publicaţiei Capodopere din colecţiile Muzeului Naţional 

de Istorie a României.  

Din 2013, datorită organizării marilor expoziţii în holul central al MNIR, care a a fost 

dotat cu amenejări fixe, toate micro-expoziţiile lunare din ciclul „Exponatul lunii” sunt 

organizate în spaţiul de pe platforma superioară a Lapidarium-ului.  

În 2015 am organizat următoarele expoziții: 

1. Ianuarie – „Ocaua lui Cuza”. 

2. Februarie – „Însemne de breaslă din Transilvania”. 

3. Martie – „Carul votiv de la Bujoru”. 

4. Aprilie – „Pravila de la Govora. Întâiul cod de legi din Ţara Românească (1640) ”. 

5. Mai – „Cravașa sublocotenentului Emil Rebreanu”. 

6. Iunie – „Rhyton-ul din argint descoperit la Poroina Mare (jud. Mehedinţi)”. 

7. Iulie – „Măști mortuare regale”. 

8. August – „Inscripția de construcție a templului unei comunități palmirene de la 

Sarmizegetusa”. 

9. Septembrie – „Albumul Ferriol („Colecție de 100 de stampe reprezentând diferite 

națiuni din Levant”). 

10. Octombrie – „Diploma de înnobilare cu blazon acordată de principele Mihail Apafi 

lui Toma Trâmbiţaş din Țara Făgăraşului, emisă la data de 1 august 1663”. 
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11. Noiembrie – „Tăblițele Cerate de la Alburnus Maior”. 

Pregătirea unor expoziţii de anvergură pentru anii 2015-2017 

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

expoziţii cu semnificaţie majoră.  

În primul rând este vorba de expoziţia Comorile României, eveniment cultural de 

importanţă excepţională reunind 445 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 34 de muzee din ţară, 

Muzeul Național al Chinei şi Centrul Naţional de Schimb de Patrimoniu Cultural din China. 

Expoziţia aceasta urmează să fie prezentată la Beijing și Chengdu, în cursul anului 2016.  

În cursul anului 2015 s-a lucrat şi la pregătirea unei mari expoziţii privind istoria 

comunităţii armenilor din România, intitulată Moştenirea istorică a armenilor din România. 

Ea va prezenta documente din colecţia MNIR şi a mai multor muzee şi colecţii private din 

România, Armenia, Ungaria, Polonia, Ucraina, Italia, Austria. Expoziţia va fi vernisată în 

luna octombrie a anului 2016.  

O altă mare expoziţie care este în pregătire este cea dedicată România - Civilizaţii 

suprapuse. Ea va reuni unele dintre cele mai semnificative piese păstrate în colecţiile MNIR 

şi a numeroase muzee din ţară, ilustrând marile civilizații care s-au succedat în spațiul 

românesc din epoca paleolitică, până la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Deschiderea ei este 

preconizată să aibă loc în primăvara anului 2016.  

Cea de-a patra mare expoziţie care este pregătită de MNIR pentru anul 2016 este cea 

intitulată România în Primul Război Mondial. Ea urmează să fie deschisă la începutul lunii 

septembrie 2016.  

1. Programul Muzeul nostru virtual În cursul anului 2015 programul 

Muzeul Virtual (http://www.muzeulvirtual.ro/) s-a îmbogățit continuu, avându-se în 

vedere facilitarea accesului on-line al diverselor categorii de public din ţară şi 

http://www.muzeulvirtual.ro/
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străinătate la expoziţiile temporare organizate de MNIR şi la piese reprezentative 

păstrate în colecţiile sale. 

În prezent sunt accesibile 24 expoziţii virtuale. În 2015 expozițiile noastre virtuale au 

avut 11.576 vizitatori unici. 

Iată lista expoziţiilor virtuale accesibile publicului în acest moment:  

1. Tezaur – Lapidariu (tur virtual). 

2. Tezaurul istoric. 

3. Haina îl face pe om. 

4. Încoronarea de la Alba Iulia. 

5. Aurul şi argintul antic al României (tur virtual).  

6. Comorile Chinei (tur virtual). 

7. Al Doilea Război Balcanic – 1913.  

8. Aviaţia în România. 

9. Bing. Magia jucăriilor.  

10. Evantaie din patrimoniul MNIR.  

11. Fotografii de Szatmari.  

12. Elveţia – România. Relaţii diplomatice.  

13. Columna lui Traian.  

14. Lapidarium.  

15. Copilăria de altădată, la ţară.  

16. 150 de ani de diplomaţie românească.  

17. Imaginând Balkanii (tur virtual). 

18. Basarabia 1812-1947. 

19. Genio Helvetico. 

20. Arta prelucrării metalelor preţioase. 

21. România – Spania. Relaţii diplomatice. 

22. Portret în istorie. 

23. Maria, regina. 

24. Genio Gallico 
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2. Proiectul Imago Romaniae (www.imagoromaniae.ro) a cunoscut o dezvoltare 

spectaculoasă în 2015, ajungând să găzduiască peste 8000 de imagini ale spaţiului 

românesc, datând din secolele XVI-XX (până în 1947) şi fiind vizitat de peste 

14946 de vizitatori unici (peste 79.300 de la lansarea lui în decembrie 2011).  

La sfârşitul anului 2015, a fost editat volumul Oraşele Țării Românești, cel de al 

patrulea din seria monografică a proiectului. 

3. Proiectul Capodopere 2019 (http://www.capodopere2019.ro/)  

Pe parcursul întregului an 2015 a continuat îmbogăţirea şi diversificarea sitului dedicat 

proiectului. În acest moment, pe site sunt prezentate 44 capodopere. Situl a avut 10.993 

vizitatori unici în 2015. 

La sfârşitul anului 2015 a apărut şi volumul al patrulea al seriei Capodopere din 

patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României. El reuneşte piesele care au făcut parte 

din ciclul de expoziţii Exponatul lunii prezentate în cursul acestui an.  

4. Proiectului Oameni, locuri şi comori este dedicat recuperării istoriei „secrete” a 

unora dintre cele mai importante descoperiri arheologice şi piese istorice din 

colecţiile MNIR. În cadrul său în anul 2015 au fost elaborate prezentări in extenso 

privind coiful de la Coţofăneşti, rhyton-ul de la Poroina și tezaurul de la Agighiol. 

acestea fiind postate pe site-ul dedicat al programului (http://www. oamenisicomori. 

ro/). În 2015, situl a avut 1107 vizitatori unici, dar vizibilitatea proiectului a crescut 

foarte mult în urma încheierii unui parteneriat cu TVR pentru realizarea unui serial 

de 20 de episoade, cu același nume. 

5. Proiectul Marele Război 

În 2014, cu prilejul împlinirii centenarului declanşării Primului Război Mondial, 

MNIR a lansat proiectul Marele Război (www.marelerazboi.ro), care îşi propune să 

pună în valoarea uriaşa zestre documentară despre acest eveniment păstrată în 

colecţia muzeului nostru şi a cea a altor 30 de instituţii partenere. În 2015, situl 

prezintă 1300 imagini și documente și a avut 7.553 vizitatori unici. 

http://www.capodopere2019.ro/
http://www.oamenisicomori.ro/
http://www.oamenisicomori.ro/
http://www.marelerazboi.ro/
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6. Proiectul Comunismul în România, și-a reluat activitatea în 2014 

(http://www.comunismulinromania.ro/). Obiectivul său este prezinte imagini și texte 

oficiale de epocă, datând din perioada 1945-1989, păstrate în Fototeca Istorică a 

MNIR. În 2015 pe acest sit sunt prezentate peste 6 000 de imagini; 40 articole, 

studii și documente. Anul trecut, situl Comunismul în România a avut 56501 

vizitatori unici.  

7. Proiectul Galeria portretelor (http://galeriaportretelor.ro/) este cel mai recent site al 

MNIR. El a fost lansat în 2015 și își propune să valorifice uriașul fond imagistic 

păstrat în colecțiile instituției reprezentând atât personalități istorice de prim rang, 

cât și persoane mai puțin importante, despre care avem informații biografice. În 

cursul anului 2015, pe acest site au fost prezentate 600 de portrete istorice, dintr-o 

viitoare Galerie națională virtuală de portrete istorice și a avut 1233 vizitatori 

unici. 

În ciuda importanței și accesibilității formei digitale de prezentare a patrimoniului 

instituției, datorită resurselor umane și financiare reduse pe care le putem aloca 

siturilor MNIR, acestea nu pot fi dezvoltate și diversificate la scara la care ar fi normal 

să o facem.  

Evenimente culturale şi ştiinţifice 

MNIR a organizat la sediul său şi la cel al unor instituţii partenere mai multe 

evenimente culturale şi ştiinţifice în anul 2015, dintre care amintesc: 

1. Conferința „Cartare prin metode fotogrametrice în situl arheologic Sultana-Malu Roșu” - 18 iunie 

2015.  

Pentru mai multe detalii, vezi:  

http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-stiintifica-cartare-prin-metode-

fotogrametrice-in-situl-arheologic-sultana-malu-rosu/ 

2. Conferința „PRO-EUROPEANA. Acțiuni și soluții de digitizare a patrimoniului cultural” – 12 

noiembrie 2015. Conferința a fost organizată în cooperare cu Institutul Național al Patrimoniului 

Național. Scopul acestei conferințe fost acela de a disemina rezultatele proiectului 

cultural Prin industrie, pentru țară, de a promova digitizarea ca metodă de 

http://www.comunismulinromania.ro/
http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-stiintifica-cartare-prin-metode-fotogrametrice-in-situl-arheologic-sultana-malu-rosu/
http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-stiintifica-cartare-prin-metode-fotogrametrice-in-situl-arheologic-sultana-malu-rosu/
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conservare și valorificare a colecțiilor de imagini, de a informa publicul despre 

celelalte inițiative de digitizare ale partenerilor și ale terților, precum și de a aduce 

în discuție necesitatea îmbunătățirii prezenței românești în cadrul bibliotecii 

digitale europene – Europeana. 

Pentru mai multe detalii, vezi:  

http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-pro-europeana-actiuni-si-solutii-de-

digitizare-a-patrimoniului-cultural/ 

3. Simpozionul „Arheologia peisajului şi frontierele romane” – 18 noiembrie 2015, organizat în 

colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București și societatea Vector. 

Pentru mai multe detalii, vezi: http://www.mnir.ro/index.php/simpozionul-arheologia-

peisajului-si-frontierele-romane/ 

4. Workshop-ul interdisciplinar „Arhitectură și Arheologie Experimentală: Ilustrarea 

scenariului de utilizare și funcționare a unui Archaeodrom” (Sultana-Malu Roșu, 

jud. Călărași, 18-26.07.2015). 

 

În anul 2015 MNIR a continuat ciclul de conferinţe din seria Historia Viva. 

Specialiştii muzeului şi din instituţii partenere au fost susţinute şapte conferinţe cu 

următoarele teme: 

1. „Sarmizegetusa și începuturile Daciei romane” – 29 ianuarie 2015 - 

http://www.mnir.ro/index.php/o-noua-conferinta-historia-viva-sarmizegetusa-si-inceputurile-

daciei-romane/ 

2. „Nufăru – cetatea de sub sat” – 26 februarie 2015 - http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-

publica-nufaru-cetatea-de-sub-sat-in-cadrul-seriei-historia-viva/ 

3. Carul votiv de la Bujoru. Despre simboluri „călătoare” în preistorie… - 2 aprilie 

2015 - http://www.mnir.ro/index.php/carul-votiv-de-la-bujoru-despre-simboluri-

calatoare-in-preistorie-conferinta-publica-in-cadrul-seriei-historia-viva/ 

4. Castrul Mălăiești. O secvență romană din timpul lui Traian – 4 iunie 2015 - 

http://www.mnir.ro/index.php/castrul-malaiesti-o-secventa-romana-din-timpul-lui-traian-

conferinta-publica-in-cadrul-seriei-historia-viva/ 

http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-pro-europeana-actiuni-si-solutii-de-digitizare-a-patrimoniului-cultural/
http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-pro-europeana-actiuni-si-solutii-de-digitizare-a-patrimoniului-cultural/
http://www.mnir.ro/index.php/simpozionul-arheologia-peisajului-si-frontierele-romane/
http://www.mnir.ro/index.php/simpozionul-arheologia-peisajului-si-frontierele-romane/
http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-publica-nufaru-cetatea-de-sub-sat-in-cadrul-seriei-historia-viva/
http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-publica-nufaru-cetatea-de-sub-sat-in-cadrul-seriei-historia-viva/
http://www.mnir.ro/index.php/carul-votiv-de-la-bujoru-despre-simboluri-calatoare-in-preistorie-conferinta-publica-in-cadrul-seriei-historia-viva/
http://www.mnir.ro/index.php/carul-votiv-de-la-bujoru-despre-simboluri-calatoare-in-preistorie-conferinta-publica-in-cadrul-seriei-historia-viva/
http://www.mnir.ro/index.php/castrul-malaiesti-o-secventa-romana-din-timpul-lui-traian-conferinta-publica-in-cadrul-seriei-historia-viva/
http://www.mnir.ro/index.php/castrul-malaiesti-o-secventa-romana-din-timpul-lui-traian-conferinta-publica-in-cadrul-seriei-historia-viva/
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5. „Arhitectură şi Arheologie Experimentală I – Date experimentale privind rolul 

scoicilor în alimentația comunității eneolitice de la Sultana-Malu Roșu (cultura 

Gumelniţa)” - 10.06.2015. 

http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-stiintifica-date-experimentale-privind-

rolul-scoicilor-in-alimentatia-comunitatii-eneolitice-de-la-sultana-malu-rosu/ 

 

Educaţie muzeală 

În cursul anului 2015, MNIR a derulat mai multe proiecte de educaţie muzeală: 

1. Noaptea muzeelor (16 mai 2015). 

MNIR a prezentat publicului un program divers, care includea vizitarea 

următoarele expoziții temporare din Holul Central: "Radiografia unei lumi 

dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roșu, o așezare preistorică 

de acum 6.000 de ani", "PC. O istorie fascinantă", "Arme din colecția 

Muzeului Național de Istorie a României", "Exponatul lunii" – "Pravila de la 

Govora. Întâiul cod de legi din Țara Românească (1640)", precum și 

expozițiile permanente ale Lapidarium-ului și Tezaurului Istoric, dar și 

spectacole de dans și muzică. Programul de vizitare nocturn a fost cuprins 

între orele 16,00 și 2,00. În acest interval orar MNIR a fost vizitat de 8600 de 

persoane. 

http://www.mnir.ro/index.php/program-noaptea-muzeelor-2015/ 

http://www.ionutvulpescu.ro/noaptea-muzeelor-la-mnar-si-mnir/ 

2. Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun! (06-10.04.2015) 

Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” s-a desfășurat în perioada 6-10 aprilie 2015 şi a 

constat în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, într-o săptămână din al doilea 

semestru şcolar, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal. 

Programul își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități 

extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-

şcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante. 

http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-stiintifica-date-experimentale-privind-rolul-scoicilor-in-alimentatia-comunitatii-eneolitice-de-la-sultana-malu-rosu/
http://www.mnir.ro/index.php/conferinta-stiintifica-date-experimentale-privind-rolul-scoicilor-in-alimentatia-comunitatii-eneolitice-de-la-sultana-malu-rosu/
http://www.mnir.ro/index.php/program-noaptea-muzeelor-2015/
http://www.ionutvulpescu.ro/noaptea-muzeelor-la-mnar-si-mnir/
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În această săptămână specială, Muzeul Național de Istorie a României a fost vizitat de 3000 

de elevi, o parte dintre aceștia participând la ghidaje de specialitate (1600 de elevi organizați 

în grupuri) și la ateliere de educație cu teme legate de istorie, arheologie și heraldică - 300 

elevi în grupuri organizate. (http://www.mnir.ro/index.php/scoala-altfel-la-muzeul-national-

de-istorie-a-romaniei/) 

3. În cadrul activității de educație și pedagogie muzeală, în cursul anului 2015, au fost 

semnate 11 parteneriate educaționale cu instituții de învățământ pregimnazial, gimnazial, 

liceal și superior, acest gen de cooperări devenind un obiectiv major în politica instituției de a 

atrage publicul tânăr. Dau în continuare lista acestor parteneriate: 

1. Parteneriat educaţional cu Şcoala MEA 2014-2015 

2. Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială nr. 119 2014-2015 

3. Parteneriat Regele Carol I – o pagină de istorie 

4. Parteneriat educaţional cu Grădiniţa Bell Kinder 

5. Parteneriat educaţional cu Școala Pro Ingenio 

6. Parteneriat educaţional cu Mark Twain International School 

7. Parteneriat educaţional cu Școala Generală nr. 196 

8. Parteneriat educaţional cu Liceul Teoretic Școala MEA 

9. Parteneriat educaţional cu Școala Gimnazială Constantin Brâncuși 

10. Facultatea de Administrație și Management Public (ASE) 

11. Gestionarea stagiului de practică şi a activităţii de voluntariat care au implicat participarea 

studenţilor de la Facultatea de Istorie (Universitatea Bucureşti) și Facultatea de Istorie 

(Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir), care au presupus: formarea studenţilor ca ghizi 

pentru activităţile educative şi evenimentele muzeului. 

4.. Programul „Atelierele primăverii” - ateliere educative şi de creaţie (04.02-

06.03.2015) 

http://www.mnir.ro/index.php/scoala-altfel-la-muzeul-national-de-istorie-a-romaniei/
http://www.mnir.ro/index.php/scoala-altfel-la-muzeul-national-de-istorie-a-romaniei/


RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 43 

 

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a desfășurat în perioada în perioada 4 

februarie – 6 martie 2015, o serie de ateliere educative şi de creaţie sub genericul Atelierele 

primăverii, care au avut loc în zilele de miercuri şi vineri. 

Au fost organizate astfel, două tipuri de ateliere: “Mărțișorul creponat”, în perioada 4 – 27 

februarie și “Mărțișorul micilor orfevrieri”, în perioada 11 februarie – 6 martie. 

Cele două ateliere au fost destinate copiilor cu vârste cuprinse între 6-12 ani, care au creat 

propriile mărțișoare, din hârtie creponată și material FIMO, pe care le-au purtat sau le-au 

oferit ca simbol al primăverii. 

http://www.mnir.ro/index.php/atelierele-primaverii-debuteaza-la-mnir-in-luna-februarie-

2015/ 

 

 

Editare de publicaţii în 2015: 

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

lansarea volumelor editate de acesta în anul 2015, anume cataloagele de expoziţie şi volume 

dedicate prezentării patrimoniului naţional gestionat de MNIR: 

1. Catalogul expoziţiei „P.C. O istorie fascinantă”.  

2. Catalogul expoziţiei „Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre 

trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6 000 de ani”. 

3. Catalogul expoziţiei „Povestea lăzilor săsești transilvănene”. 

4. Catalogul expoziției „Moda franceză în miniatură. Păpuși din colecția Muzeului 

Județean de Istorie și Arheologie Prahova” (text bilingv română și franceză). 

5. Catalogul expoziției „Aurul și argintul antic al României” (reeditare). 

6. Oraşele Țării Românești (text bilingv – în limbile română şi engleză din seria 

Imago Romaniae). 

7. Capodopere din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României 2015 (text 

bilingv – română şi engleză din seria Capodopere 2019). 

http://www.mnir.ro/index.php/atelierele-primaverii-debuteaza-la-mnir-in-luna-februarie-2015/
http://www.mnir.ro/index.php/atelierele-primaverii-debuteaza-la-mnir-in-luna-februarie-2015/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
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8. Catalogul colecției Lapidarium, vol. I, Piese greco-romane (din seria 

Patrimonium), autori Adela Bâltâc, Christina Știrbulescu, Andreea Ștefan şi 

Virgil Apostol. 

9. Sistemul de fortificare al stațiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba, 

România). Între simbolism și rațiuni defensive, București, autor Cătălin Bem.  

10. Anuarul „Muzeul Naţional”, volumul XXVII. 

11. Cercetări Numismatice, volumul XVII. 

12. Cercetări Arheologice, volumul XXI. 

Lansări de carte care au avut loc în 2015: 

În cursul anului 2015 au avut loc mai multe lansări de carte la sediul MNIR şi 

în alte locaţii (târgul de carte Bookfest): 

1. Volumul - „Pro Patrimonio. Studii de artă veche românească”, autor dr. Victor Simion 

– 27 februarie 2015. 

http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-pro-patrimonio-studii-de-arta-

veche-romaneasca-autor-prof-victor-simion/ 

2. Volumul Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri și 

monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context 

european, autor dr. Corina Borș – 11 martie 2015 - 

http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-protejarea-patrimoniului-

arheologic-din-romania/ 

3. Volumul Generalul Nicolae Rădescu. Profilul unui om de stat în imagini şi 

documente, autori: Oana Ionel Demetriade și Alexandru Șerbănescu – 12.03.2015. 

http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-generalul-nicolae-radescu-profilul-

unui-om-de-stat-in-imagini-si-documente/ 

4. Volumele Oraşele Moldovei, Capodopere din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a 

României 2014, București 555 și Din viața regelui Carol I, autor Al. Tzigara-

Samurcaș – 18 martie 2015 - http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-a-patru-volume-

mnir/ 

http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-pro-patrimonio-studii-de-arta-veche-romaneasca-autor-prof-victor-simion/
http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-pro-patrimonio-studii-de-arta-veche-romaneasca-autor-prof-victor-simion/
http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-protejarea-patrimoniului-arheologic-din-romania/
http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-protejarea-patrimoniului-arheologic-din-romania/
http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-generalul-nicolae-radescu-profilul-unui-om-de-stat-in-imagini-si-documente/
http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-volumului-generalul-nicolae-radescu-profilul-unui-om-de-stat-in-imagini-si-documente/
http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-a-patru-volume-mnir/
http://www.mnir.ro/index.php/lansarea-a-patru-volume-mnir/
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Cu ocazia celei de a patra participări a MNIR la Salonul Internaţional de 

Carte Bookfest (20-24 mai mai 2015), instituția a prezentat publicului întreaga 

producție editorială din ultimii cinci ani și au fost lansate volumele: 

1. Muzeul Naţional de Istorie a României, vol. XXVI (21 mai 2015). 

2. Civilizaţia geto-dacică (I). Arme şi echipamente din patrimoniul Muzeului 

Naţional de Istorie a României, autori Cătălin Borangic și Alexandru 

Bădescu (21 mai 2015). 

http://www.mnir.ro/index.php/mnir-este-prezent-la-salonul-international-

de-carte-bookfest-editia-2015/ 

Cercetarea ştiinţifică a MNIR în 2015: 

Activitatea de cercetare desfăşurată de specialişti din cadrul Muzeului Naţional de 

Istorie a României a avut rezultate importante în anul 2015. 

Dau în continuare lista lucrărilor ştiinţifice şi a articolelor publicate: 

Cărți, studii şi articole publicate: 

a) Secția de arheologie pre și proto-istorică, clasică și medievală 

VOLUME 

1. Adela Bâltâc, Christina Știrbulescu, Andreea Ștefan – Catalog Lapidarium MNIR (I) 

2. Cătălin Bem – Sistemul de fortificare al stațiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei 

(jud. Alba, România). Între simbolism și rațiuni defensive 

3. Eugen S. Teodor - The Invisible Giant: Limes Transalutanus (ed. II revizuită, 

engleză) 

VOLUME EDITATE 

1. Comorile României – Catalog de expoziție (editori Oana Ilie, Corina Borș) 

2. Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Rosu, o 

așezare preistorică de acum 6000 de ani – Catalog de expoziție (editor Cătălin 

Lazăr) 

ARTICOLE ÎN VOLUME COLECTIVE 

http://www.mnir.ro/index.php/mnir-este-prezent-la-salonul-international-de-carte-bookfest-editia-2015/
http://www.mnir.ro/index.php/mnir-este-prezent-la-salonul-international-de-carte-bookfest-editia-2015/
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1. Radian Andreescu, Cătălin Lazăr și colab., Sultana, com. Manastirea, jud. 

Calarasi, punct: Malu Rosu, în vol. Cronica Cercetărilor Arheologice din 

România. Campania 2014, București, 2015, p. 134–136  

2. Corina Borș, Carul votiv de la Bujoru, în vol. Capodopere din patrimoniul 

Muzeului Național de Istorie a României (2015) / Masterpieces from the 

collection of the National History Museum of Romania (2015), București, 

2015, p. 8–21 

3. Corina Borș, Depozitele de bronzuri Tărtăria I și Tărtăria II, în vol. Artizanii 

epocii bronzului. Descoperiri recente de depozite de bronzuri în Transilvania 

(Catalog de expoziție), Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2015, p. 51–64 

4. Cătălin Lazăr, The distortion of archaeological realities through objects: a case 

study, în vol. HOMINES, FUNERA, ASTRA 2. Life beyond Death in Ancient 

Times. Proceedings of the International Symposium on Funerary 

Anthropology, 23-26 September 2012, „1 Decembrie 1918” University - Alba 

Iulia, R. Kogălniceanu, R. Curcă, M. Gligor, S. Stratton, Archaeopress, 

Oxford, p. 67–78 

5. Mihaela Simion, Tăblițele Cerate de la Alburnus Maior, în vol. Capodopere 

din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (2015) / 

Masterpieces from the collection of the National History Museum of Romania 

(2015), București, 2015, p. 30–38 

6. Eugen S. Teodor, A Romanian World Heritage Linear Site? Unsolved issues, 

in vol. Ad finem Imperii romani. Studies in Honour of Coriolan H. Opreanu, 

Ed. Mega, 2015, p. 373–390 

7. Eugen S. Teodor, Carmen Bem, Dan Ştefan, A Story about one shot from 

three thousand five hundred, Aerial Archaeology Research Group, 51, sept. 

2015, p. 25–31  

8. Eugen S. Teodor, Alexandru Bădescu, Constantin Haită, One Hundred Sherds. 

Chilia-Militari Culture reloaded. Alexandria pottery case, Journal of Ancient 

History and Archaeology, 2, 4, p. 90–135  
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9. Eugen S. Teodor, Corina Nicolae, Civilians in the Fort. Răcari Case, Acta 

Musei Napocensis, 50/I, 2013 (2015), p. 157–180  

10. G. I. Truică, M. C. Caggiani, P. Colomban, A. Mangone, E. D. Teodor, Eugen 

S. Teodor, G. L. Radu, FT-Raman and statistical analysis on thermally altered 

samples of amber, Applied Spectroscopy, 2015, vol. 69, issue 12, 1457-1463 

11. Ovidiu Țentea, Inscripție de construcție a templului unei comunități palmirene 

de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în vol. Capodopere din patrimoniul 

Muzeului Național de Istorie a României (2015) / Masterpieces from the 

collection of the National History Museum of Romania (2015), București, 

2015, p. 38–49 

12. Ovidiu Țentea, Alexandru Rațiu, Sfârleanca, com. Dumbrăveşti, jud. Prahova 

[castrul și băile romane de la Mălăieşti], în vol. Cronica Cercetărilor 

Arheologice di România, campania 2014, București 2015, 102-104, nr. 50 

ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE  

13. Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, V. Rumega-Irimuș, S. Dobrotă, C. 

Rișcuța, C. Țuțuianu, Noi date privind epoca târzie a bronzului pe valea 

mijlocie a Mureșului. Raport arheologic preliminar asupra cercetărilor 

arheologice preventive la Aurel Vlaicu–Obreza (campania 2012), Cercetări 

Arheologice, 21, 2014 (2015), p. 151–210 

14. Oana Damian, Mihai Vasile, Eugen Paraschiv-Grigore, Andra Samson, Ioana 

Paraschiv-Grigore, Daniel Ene, Florentin Munteanu, Constantin Haită, Valul 

mare de pământ. Cercetare arheologică preventivă pe Autostrada 2 Bucureşti – 

Constanţa, tronsonul Cernavodă – Medgidia, km 159+000–159+150,zona 

localităţii Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa, Cercetări Arheologice, 21, 

2014 (2015), p. 291–326 

15. Alexandru Dragoman, Sorin Oanţă-Marghitu, Romanian Archaeology in the 

Neoliberal era: fragments, Dacia N.S. 58, 2014 (2015), p. 325–347 

http://www.archaeology.ro/Pdf/arheo_politic/RAD_SOM_2014_Romanian%20archaeology%20in%20the%20%20neoliberal%20era.pdf
http://www.archaeology.ro/Pdf/arheo_politic/RAD_SOM_2014_Romanian%20archaeology%20in%20the%20%20neoliberal%20era.pdf
http://www.archaeology.ro/Pdf/arheo_politic/RAD_SOM_2014_Romanian%20archaeology%20in%20the%20%20neoliberal%20era.pdf
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16. Emil Dumitrașcu, Sorin Cleșiu, Florentin Munteanu, Radu Petcu, Cercetări 

arheologice preventive în așezarea din epoca bronzului de la Stejeriș I (jud. 

Cluj), Cercetări Arheologice, 21, 2014 (2015), p. 119–150 

17. Irina Ene, Pipele din colecția Muzeului Național de Istorie a României, 

Cercetări Arheologice, 21, 2014 (2015), p. 441–450 

18. Cătălin Lazăr, Adrian Bălășescu, Dogs, jaws, and other stories: two symbolic 

objects made of dog mandibles from southeastern Europe, Journal of Field 

Archaeology, 41 (1), 2015: DOI 10.1080/00934690.2015.1114850  

19. M. Hervella, M. Rotea, N. Izagirre, M. Constantinescu, Cătălin Lazăr, S. 

Alonso, S., M. Ioana, F. Ridiche, A.D. Soficaru, M.G. Netea, Y. Concepcion 

de-la-Rua, Ancient DNA from South-East Europe reveals different events 

during Early and Middle Neolithic influencing the European genetic heritage, 

PlosOne, 10(6), 2015: e0128810. doi:10.1371/journal. pone.0128810  

20. Cătălin Lazăr, Vasile Opriș, Suporturile paralelipipedice din Eneoliticul 

Timpuriu de la Dunărea de Jos, Buletinul Muzeului Judetean Teleorman, 7, 

2015, p. 67–84  

21. Cătălin Lazăr, Proiectul Archaeodrom în contextul arheologiei experimentale 

din România, Buletinul Muzeului Judetean Teleorman, 7, 2015, p. 193–200 

22. Vasile Opriș, Cătălin Lazăr, Noi puncte de vedere privind o categorie de piese 

specifică culturii Boian, faza Vidra, Cercetări Arheologice, 21, 2014 (2015), 

p. 371–384  

23. V. Radu, D. N. Popovici, C. Cernea, I. Cernău, A. Bălăşescu, 2014 

(depus),publicat 2015, Gathering mollusks in Eneolithic. Case study of 

freshwater bivalve accumulations from the tell settlements Borduşani-Popină 

and Hârşova tell (Romania, 5th millennium BC), Environmental Archaeology: 

The Journal of Human Palaeoecology. 

24. Popovici D.N., Cernea C., Cernău I., Parnic V., Dimache M., Hovsepyan R., 

Bălășescu A., Radu V., Haită C., Mărgărit M., Niță L., 2014. Șantierul 

arheologic Bordușani-Popina, Jud. Ialomița (2012-2014), Cercetări 

Arheologice, XXI, p. 55- 118. 
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25. Popovici D.N., Randoin B., Cernau I., Cernea C., Ilie A., Haita C., Bălășescu 

A., Radu V., Mărgărit M., Nitu L., Hovsepyan R., 2014. 

26. Programul de colaborare romano-francez de la Hîrșova-tell, Jud. Constanta. 

Campania 2013, Cercetări Arheologice, XXI, p. 25-54. 

27. M. Balasse, A. Bălășescu, C. Tornero, D. Frémondeau, R. Hovsepyan, R. 

Gillis, D. Popovici, Investigating the scale of herding in Chalcolithic pastoral 

communities settled by the Danube river in the 5th millennium BC: a case 

study at Borduşani-Popină and Hârşova-tell (Romania), Quaternary 

International, online 13.08.2015. 

28. V. Radu, D. Popovici, C. Cernea, I. Cernău, A. Bălăşescu, in press, Harvesting 

molluscs in the Eneolithic: a study of freshwater bivalve accumulations from 

the tell settlements of Borduşani-Popină and Hârşova (Romania, 5th 

millennium BC), Proceeding of ICAZ-FWRG 2013, Tallinn, Environmental 

Archaeology, DOI 10.1080/14614103.2015.1115615. 

29. M. Balasse, A. Evin, C. Tornero, T. Cucchi, V. Radu, D. Fiorillo, D. Popovici, 

R. Andreescu, A. Bălăşescu, Domestic and wild suids in the spatial and 

economical spheres of the Gumelnița communities of Romania (Middle 

Chalcolithic, 5
th
 mil cal BC): a zoorchaeological approach combining stable 

isotope and geometric morphometric analyses, Journal of Anthropological 

Archaeology, predat. 

30. Ioan C. Opriș, Alexandru Rațiu, Mihai Duca, Capidava, com. Topalu, sat 

Capidava, jud. Constanţa, Punct: Sector III, VII (intra-muros), în vol. CCA 

2015 (2014), București, 2015, nr. 19, p. 47–49 

31. Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș, A Romano-Byzantine Shield-Boss from 

Capidava, Cercetări Arheologice XXI, București, 2014 (2015), pp. 425–440 

32. Andra Samson, Mihai Vasile, Irina Ene, Edmond Ene, Marius Streinu, 

Cristina Bodó, Gică Băeștean, Situl arheologic medieval de la Șibot-

Cânepiște, jud. Alba. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice 

preventive, Cercetări Arheologice, 21, 2014 (2015), p. 327–362 
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33. Andra Samson, Eugen Paraschiv-Grigore, Considerații asupra monedelor din 

așezarea medievală de la Șibot-Cânepiște, jud. Alba, Cercetări Arheologice, 

21, 2014 (2015), p. 363–370 

34. Andra Samson, Fântânile din așezarea medievală de la Șibot (jud. Alba), 

Materiale și Cercetări Arheologice, S.N. XI, 2015, p. 227–256 

35. Mihaela Simion, Decebal Vleja, Radu Petcu, Andrei Heroiu, Florela 

Vasilescu, Nicolae Stoica, Contribuții la cunoașterea epocii romane pe Valea 

Mureșului mijlociu, Cercetări arheologice preventive în situl Tărtăria II, com. 

Săliște, jud. Alba, Cercetări Arheologice 21, p. 211–258 

36. Ovidiu Țentea și colab., The Bibliography of Roman Dacia 9 (2006-2010), 

JAHA (Journal of Ancient History and Archaeology) 2.1./2015, p. 81–114 

37. Ovidiu Țentea, Valentin Voișan, Băile romane de la Roșia Montană, Dealul 

Carpeni – E2. Raport arheologic, Cercetări Arheologice, 21, 2014 (2015), p. 

259–289 

38. Ovidiu Țentea, The Roman Frontier on the Lower Danube during Trajan`s 

Dacian war, vol. Moesica et Christiana. Studies in honour of Prof. Al. Barnea 

on his 70th anniversary (eds. Adriana Panaite, R. Cîrjan, C. Căpiță), Brăila : 

Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, 2016, 85-93. 

39. Ovidiu Țentea, Closing a gap. A roman fort rediscovered, în vol. Vagalinski, 

N. Sharankov (eds.) Limes XXII. Proceedings of the 22nd International 

Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Bulgaria, September 2012 (= 

Bulletin of the National Archaeological Institute XLII, 2015). Sofia, 2015, p. 

269-276 

40. Ovidiu Țentea, Florian Matei-Popescu, Cohors I milliaria Ituraeorum. A new 

approach, Monuments and Texts in Antiquity and Beyond, Essays for the 

centenary of Georgi Mihailov (1915–1991), eds. N. Sharankov, Mirena 

Slavova (Studia Classica Serdicensia V) Sofia, Sofia University Press, 2015 

(forthcoming), 371-381. 

b) Secția de istorie, medie modernă și contemporană  

1. volum Diana Mandache, Cotroceniul regal, Curtea Veche, București, 2015 
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2. studiu Diana Mandache, Brățara Principesei Maria de Edinburgh. Un memento 

victorian, în „Capodoperei din Patrimoniul MNIR”, București, 2015 

3. prefață pentru cartea Regina Elisabeta a II-a. Portret intim, de Andrew Marr, 

publicată de Corint, București, 2015 

4. catalog de expoziție Laura Lăptoiu, Cornel Ilie, Oana Ilie, Allexandra Mărășoiu, 

Expoziția și târgul de mostre a industriei românești 1921. Catalog în cadrul 

proiectului Prin industrie pentru țară (proiect finanțat de AFCN), București, 2015 

5. volum Laura Lăptoiu, Cornel Ilie, Oana Ilie, Allexandra Mărășoiu, Orașele Țării 

Românești catalog în cadrul proiectului Imago Romaniae, București, 2015  

6. catalog de expoziție Laura Lăptoiu, Povestea Lăzilor săsești, catalog de expoziție, 

București, 2015 

 

c) Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric  

1. Cristiana Tătaru, Alexandra Țârlea, Mihai Florea, Migdonia Georgescu, Zizi Baltă 

The Early Iron Age Treasure from Brașov (pp. 45-90), în Peuce, XIII, 2015, pp. 45-

90.  

2. Cristiana Tătaru, Some Preliminary Considerations on a Hoard of Fifteenth Century 

Ottoman Akçes, found in Budești, Vâlcea County, în Muzeul Național XXVI/2015, pp. 

36-59. 

3. Cristiana Tătaru, Corina Toma și Ana Boldureanu, Trésors monétaires. Budești, 

comm. de Plopana, dép. de Bacău; 5 juin 1976 (pp. 69-100), din cadrul catalogului 

Corpus Nummorum Moldaviae volumul VI.1 editat de Dr. Viorel Butnariu, sub egida 

Academiei Române, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași. Volumul este în curs 

de tipărire. 

4. Delia Moisil, Un nou lot din tezaurul de denari romani imperiali de la Blagesti, 

județul Bacau, în Cercetari Numismatice, 17, 2011, p. 27-51. 

5. Delia Moisil, Descoperiri monetare antice din România (III), în Cercetări 

Numismatice, 17, 2011, p. 209 -223. 
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6. Delia Moisil, Trésors monetaires: Blăgești, dép. de Bacău; 1973, 1981, în Corpus 

Numorum Moldaviae, 6, 1, 2015 (ed. V. Butnariu), p. 47-52 și pl. XIX-XXI/01-60. 

7. Delia Moisil, Découvertes monetaires issolée: Blăgești, dép. de Bacău; 1969, în 

Corpus Numorum Moldaviae, 6, 1, 2015 (ed. V. Butnariu), p. 192-193, nr. 4, pl. 

CLXVI/08-13. 

8. Delia Moisil, Monedele descoperite în perimetrul și în zona edificiului termal de la 

Cioroiu Nou, în Cioroiu Nou, Edificiul termal (balneum) al Legiunii a VII Claudia 

(ed. D. Bondoc), Craiova, 2015, p. 129-140.  

9. Loredana Surdu și Tudor Martin, Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea descoperit 

în apropierea lacului Curcubeu, județul Prahova, în Cercetări Numismatice 17, 2011, 

pp. 95-123. 

10. Tudor Martin, Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de 

Istorie a României, în Cercetări Numismatice 17, 2011, pp. 225-245. 

11. Tudor Martin, Donații și achiziții de piese numismatice din colecția Muzeului 

Național de Istorie a României, în Cercetări Numismatice 17, 2011, pp. 247-257. 

12. Silviu Oţa, Cercei decoraţi cu o sferă din sârme, descoperiţi pe teritoriul României 

(secolele XI-XV), Acta Musei Porolissensis, XXXV, Arheologie-Restaurare-

Conservare, Zalău 2013, p. 295-302. 

13. Silviu Oţa, Rings decorated with Antrophomorphic Representations (11th – 12th 

centuries), în: Representations, Signs and Symbols. Procedings of the Symposium on 

Religion and Magic (Eds. N. C. Rişcuţa, I. V. Ferencz, O. Tutilă Bărbat), Deva 2015, 

Ed. Mega, p. 345-356.  

14. Silviu Oţa, M. Georgescu, Cercei decoraţi cu pandantive ornamentate cu 

pseudogranule, în: Miscellanea Historica et Archaeologica In Honorem Vasile 

Ursachi octogenarii (Eds. C. Croitoru, G. D. Hânceanu), Bibliotheca Archaeologica 

Istros, Seria Honoraria, Brăila, Ed. Istros, p. 373-392. 

15. Silviu Oţa, Particularităţi funerare în zona graniţei sudice a regatului Ungariei în 

Epoca Bizantină (secolele XI-XIII). Studiu de caz: sudul Banatului şi Vojvodina, în: 

Arheologia Mileniului I p. Chr., IV, Nomazi şi autohtoni în mileniul I p. Chr., In 
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memoriam Maria Comşa (Ed. Bogdan Ciupercă), Ploieşti, Editura Istros 2015, p. 525-

553. 

16. Alexandru Arbunescu, Rhytonul de la Poroina Mare, în „Capodopere din patrimoniul 

Muzeului Național de Istorie a României”, (ed. Cornel Ilie), București, Muzeul 

Național de Istorie a Românie, 2015, p. 20-27 

17. Christina Știrbulescu, Teracote greco-romane din colecţia principelui Mihail C. Suţu”, 

în “Cercetări Arheologice” 21, 2014, p. 409-423 

18. Adela Bâltâc, Christina Știrbulescu, Andreea Ștefan, “Catalogul Colecţia Lapidarium 

I. Piese greco-romane”, Muzeul Național de Istorie a României, Conphys 2015 

19. Raluca Mălăncioiu, Un serviciu de ceai și cafea, din argint, marcat Christofle, din 

colecţiile MNIR, Muzeul Naţional, XXVII, p. 59-74 

20. Katia Moldoveanu (coautor), “Cum locuiau ei?”, în Radiografia unei lumi dispărute. 

Privind înapoi spre trecut: Sultana – Malu Roșu. O așezare preistorică de acum 6000 

de ani, ed. C. lazăr, București, 2015, p. 26-29 

21. R. Bugoi, R. Oanță-Marghitu, T. Calligaro, IBA investigations of loose garnets from 

Pietroasa, Apahida and Cluj-Someșeni treasures (5th century AD), în Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research B, 2015 

d) Secția de Investigații Fizico-Chimice și Biologice 

1. Dan Mohanu, Ingrid Poll, Zizi Baltă, Olimpia-Hinamatsuri Barbu, Migdonia 

Georgescu – Noi fragmente de pictură murală descoperite în anul 2014 la Biserica Sf. 

Gheorghe Nou. Observații tehnice – capitol în cartea Mărturii brânovenești, editura 

Agir, 2015 

2. Rodica Pavel, Daniela-Cristina Ilie, Andreea Michescu, Olimpia-Hinamatsuri Barbu, 

Migdonia Georgescu, Mihai Lupu, Ioan Darida, Dana Postolache – Ușa pictată din 

pridvorul bisericii Mănăstirii Voroneț. Cercetare preliminară realizată în vederea 

identificării tipurilor de repictări – capitol în cartea Caietele Restaurării 2015, ACS 

3. Migdonia Georgescu – Efectul vântului asupra structurilor cu înălțimea sub 20m – 

Sesiunea Naţională de Conservare-Restaurare „Doina Darvaş” – CONScience 2015, 

Bucureşti, RESTITUTIO 9 (ISSN 2065-2992), Muzeul Național al Satului "Dimitrie 

Gusti" 
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4. Gheorghe Niculescu, Cătălin Lazăr, Migdonia Georgescu – Studiul ceramicii 

arheologice prin metode de analiză nedistructive; aplicații pentru situl arheologic 

Sultana-Malul Roșu – Sesiunea Naţională de Conservare-Restaurare „Doina Darvaş” 

– CONScience 2015, Bucureşti, RESTITUTIO 9 (ISSN 2065-2992), Muzeul Național 

al Satului "Dimitrie Gusti" 

5. Sorina Gheorghiţă, Romeo Gheorghiţă, Migdonia Georgescu, Gheorghe Niculescu – 

Aspecte din procesul de conservare restaurare a picturii „Convoi la Plevna” de 

Ștefan Luchian – Sesiunea Naţională de Conservare-Restaurare „Doina Darvaş” – 

CONScience 2015, Bucureşti, RESTITUTIO 9 (ISSN 2065-2992), Muzeul Național al 

Satului "Dimitrie Gusti" 

6. Emanuel Petac, Migdonia Georgescu – A rare Varteju-Bucuresti Dacian coin type 

discovered in Bucharest (Damaroaia) – Revista de Cercetări Arheologice și 

Numismatice, anul I, nr. 1, 2015, 148-151 

7. I. Petroviciu, I. Cretu, F. Albu, A. Medvedovici, I. Vanden Berghe, J. Wouters, 

"Contribuții ale analizei coloranților în datarea unor piese textile", în volumul 

"Tradiție, Istorie, Armată", Editura Muzeului Militar Național "Ferdinand I", 

București 2015, 430-443 

8. I. Petroviciu, H. Nicolau, M. Lupu, I. Cretu, C. Carșote, "Arhivarea computerizată a 

rezultatelor analitice. Elaborarea unei baze de date pentru stocarea și gestionarea 

rezultatelor obținute din analiza coloranților/Computerized archive for analytical 

data. A database for dye analysis storage and organisation", RESTITUTIO 9 (ISSN 

2065-2992), Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", 122-128 

9. E. Badea, C. Carșote, I. Petroviciu, L. Miu, A.V. Brovarone, G. Della Gatta, 

"Pergamente din arhive și biblioteci din Europa Occidentală și de Est: similitudini si 

diferente/Parchments from Western and Eastern Europe Archives and libraries: 

similarities and differences", RESTITUTIO 9 (ISSN 2065-2992), Muzeul Național al 

Satului "Dimitrie Gusti", 46-53 

10. C. Carșote, C. Șendrea, I. Petroviciu, E. Badea, H. Iovu, "Primum non nocere – 

investigarea neinvazivă in situ a obiectelor istorice din piele și pergament/ Primum 

non nocere – ono-invasive in situ investigation of leather and parchment historical 
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objects", RESTITUTIO 9 (ISSN 2065-2992), Muzeul Național al Satului "Dimitrie 

Gusti", 54-62 

11. I. Petroviciu, "Secretele culorii roșii din șnururile de legare a sigiliilor", în 

"Pergamentul - o poveste. Fața nevăzută a documentelor emise de cancelariile 

domnesti din vremea lui Stefan cel Mare", Editura CERTEX 2015, e-ISBN 978-973-

1716-62-6 și Editura Excelență prin Cultură, 2015, ISBN 978-606-93840-1-5, 37-55 

12. C. Carșote, I. Petroviciu, "Suportul material al documentelor. Despre meșteșug și 

cunoaștere", în "Pergamentul - o poveste. Fața nevăzută a documentelor emise de 

cancelariile domnesti din vremea lui Stefan cel Mare", Editura CERTEX 2015, e-

ISBN 978-973-1716-62-6 și Editura Excelență prin Cultură, 2015, ISBN 978-606-

93840-1-5, 37-55, 56-61 

13. C. Carșote, I. Petroviciu, M. Georgescu, "Investigarea Diplomei de înnobilare cu 

blazon acordată de Principele Mihail Apafi lui Toma Trâmbițas din Țara Făgărașului 

(1663)/The investigation of the Ennoblement diploma with coat of arms granted by 

Prince Mihail Apafi to Toma Trambitas from Țara Făgărașului (1663)", în 

Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, 2015, 85-89 

14. Z.I. Balta, L. Csedreki, E. Furu, I. Cretu, R. Huszank, M. Lupu, Z. Torok, Z. Kertesz, 

Z. Szikszai, „Ion beam analysis of golden threads from Romanian medieval textiles” -

, Elsevier „Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam 

Interactions with Materials and Atoms”, vol. 348, 2015 

15. L. Oţa, M. Georgescu, Z. Balta, „Despre cele două morminte din tell-ul de la Dridu”, 

„Materiale şi Cercetări Arheologice” a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, 

Serie Nouă XI, Ed. Academiei Române, Bucureşti (2015) 

16. A. Ţârlea, C. Tătaru, M. Florea, M. Georgescu, Z. Baltă, „The Early Iron Age Gold 

Treasure from Braşov”, PEUCE S.N. History and Archaeological Studies and 

Research Journal XIII 2015 

17. Petru Budrugeac, Cristina Carşote, Andrei Cucoş, Elena Badea, Lucreţia Miu, 

Applications of thermal analysis methods in the investigation of cultural and 

historical objects manufactured from leather, Proceeding Book of the 3
rd 

International 
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Leather Engineering Congress, 21–22 May 2015, Izmir, Turkey, p. 101-108. ISBN: 

978-605-338-130-3 

18. Zoltán Sebestyén, Zsuzsanna Czégény, Elena Badea, Cristina Carsote, Claudiu 

Sendrea, Eszter Barta-Rajnai, Bozi János, Lucretia Miu, Emma Jakab, “Thermal 

characterization of new, artificially aged and historical leather and parchment”, 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2015, p. 419 – 427 

19. Ilie Daniela-Cristina, Pavel Rodica, Michescu Andreea, Dudu Maria Valentina, Barbu 

Olimpia-Hinamatsuri, Georgescu Migdonia, Mihai Lupu, Darida Ioan, Postolache 

Dana: Aspecte metodologice privind intervenţiile de conservare şi restaurare. Studiu 

de caz: Uşa pictată din pridvorul bisericii Mănăstirii Voroneţ / Methodological 

aspects of the conservation and restoration of the polychrome wooden door from the 

church porch of Voroneţ Monastery. Conferinta internationala de Conservare-

Restaurare „Doina Darvas”, Bucharest; 11/2015, RESTITUTIO 9 (ISSN 2065-2992), 

Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" 

20. Olimpia Hinamatsuri Barbu: Identification of zinc white alteration in tempera 

technique by FTIR-ATR and PCA-HCA. Restitutio (Conservation-restoration bulletin), 

Bucharest, Romania; 11/2015 

21. Bălășescu A., Radu V., 2015. Fauna neolitică de la Pianu de Jos Podei, în Bem C. 

(ed.), Sistemul de fortificare al staţiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba, 

România): între simbolism şi raţiuni defensive, Târgovişte, Cetatea de Scaun, p. 73-98 

22. Bem C., Haită C., 2015. Structura sistemului defensiv. Şanţul de delimitare, în Bem 

C. (ed.), Sistemul de fortificare al staţiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba, 

România): între simbolism şi raţiuni defensive, Târgovişte, Cetatea de Scaun, p. 17-19 

23. Radu V., 2015. Exploatarea resurselor acvatice, în Lazăr C. (ed.), Radiografia unei 

lumi dispărute. Privind înapoi în trecut: Sultana – Malu Roșu, O așezare preistorică 

de acum 6000 de ani, București, p. 42-43 

24. Haită C., 2015. Unde trăiau ei, în Lazăr C. (ed.), Radiografia unei lumi dispărute. 

Privind înapoi în trecut: Sultana – Malu Roșu, O așezare preistorică de acum 6000 

de ani, București, p. 22-25 
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25. Haită C., 2015. Uneltele de piatră șlefuită, în Lazăr C. (ed.), Radiografia unei lumi 

dispărute. Privind înapoi în trecut: Sultana – Malu Roșu, O așezare preistorică de 

acum 6000 de ani, București, p. 46 

26. Popovici D.N., Randoin B., Cernău I., Cernea C., Ilie A., Haită C., Bălășescu A., 

Radu V., Mărgărit M., Nițu L., Hovsepyan R., 2014. Programul de colaborare 

romano-francez de la Hîrșova-tell, jud. Constanța. Campania2013, Cercetări 

Arheologice, XXI, p. 25-54 

27. Popovici D.N., Cernea C., Cernău I., Parnic V., Dimache M., Hovsepyan R., 

Bălășescu A., Radu V., Haită C., Mărgărit M., Niță L., 2014. Șantierul arheologic 

Bordușani-Popina, jud. Ialomița (2012-2014), Cercetări Arheologice, XXI, p. 55- 118 

28. Dimache M., Haită C., 2015. Analysis at microscope of some Gumelnița pottery 

fragments from Bordușani popină tell settlement, Studii de Preistorie, 12, p. 127-137 

29. Kogălniceanu R., Haită C., 2015. Polished stone tools as grave goods in the Hamangia 

cemetery from Cernavodă – Columbia D. Typological and contextual analysis, în 

Kogălniceanu R., Gligor M., Curcă R.-G., Stratton S. (eds.) Homines, Funera, Astra, 

2, Life beyond death in ancient times (Romanian case studies), Proceedings of the 

International Symposium on Funerary Anthropology 23-26 September 2012 “1 

Decembrie 1918” University (Alba Iulia, Romania), Archaeopress Archaeology, p. 

43-65 

e) Secția Patrimoniu 

1. Alexandru Bădescu, Valentin Bottez, Roman lamps discovered at Histria in the 

Acropolă Centru-Sud Sector (2014), Pontica, 47 (2014), Supplementum III (100 de 

ani de cercetare arheologică la Histria), p. 223-238. 

2. Alexandru Bădescu, Laurențiu Cliante, Late Roman kitchen pottery discovered 

at Histria in the Centre-Nord Sector (2012), MCA, 2015, p. 209-226. 

3. Alexandru Bădescu, Alexandra Bivolaru, Oriental amphorae discovered at 

Histria in the Acropolis Centre-South Sector (2014), MCA, 2015, p. 193-208. 

4. Viorica Rusu-Bolindeţ, Alexandru Bădescu, Vlad-Andrei Lăzărescu, Mihai 

Dima, Recent Archaeological Research at the Basilica extra muros Sector in 
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Histria (2014), Pontica, 47 (2014), Supplementum III (100 de ani de cercetare 

arheologică la Histria), p. 251-282. 

5. Eugen S. Teodor, Alexandru Bădescu, Constantin Haită, One Hundred Sherd. 

Chilia-Militari Culture reloaded. Alexandria pottery case, Journal of Ancient 

History and Archaeology, 2, 2015, 4, 90-135, 

https://www.academia.edu/20440305/One_Hundred_Sherds._Chilia-

Militari_Culture_reloaded._Alexandria_pottery_case 

6. Manuela Țuhașu, Fraţii Take şi Thoma Ionescu – personalităţi remarcabile care 

s-au impus prin activitatea politică şi ştiinţifică în istoria şi conştiinţa românilor, 

în „Tara Bârsei”, nr. XIV, 2015, p. 123-130 

f) Secția Relații Publice 

1. Catalog de expoziție Radu Tudor, P.C. O istorie fascinantă, București, 2015. 

2. Catalog de expoziție Adela Stan, Moda franceză în miniatură. Păpuși din 

colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, București, 2015 

Activităţi de evidenţă şi protecţie a patrimoniului desfăşurate de MNIR în 2015: 

Și în 2015, activitatea de inventariere, de îmbogățire, evidenţă și protecție a 

patrimoniului MNIR s-a desfășurat în conexiune cu obiectivele programelor Patrimonium, 

Thesaurus, Argus şi Manuscriptum. Dau în continuare datele sintetice ale dinamicii 

activităților de creștere a patrimoniului și a aplicării procedurilor de evidență și protecție 

legale: 

Creşterea patrimoniului: 1787 piese 

 1643 obiecte provenite din achiziţii;  

 2413 obiecte provenite din donaţii (făcute de 110 donatori); 

 144 obiecte nou inventariate (din săpături arheologice); 

 35 obiecte de patrimoniul naţional al României traficate ilicit, au fost 

recuperate din ţară şi străinătate (stateri dacici de aur şi stateri de aur de tip 

Lysimachos emişi la Tomis şi Callatis) au fost recuperaţi din Belgia, Spania şi 

Germania, 23 podoabe dacice au fost recuperate din Germania și două tabulae 

https://www.academia.edu/20440305/One_Hundred_Sherds._Chilia-Militari_Culture_reloaded._Alexandria_pottery_case
https://www.academia.edu/20440305/One_Hundred_Sherds._Chilia-Militari_Culture_reloaded._Alexandria_pottery_case


RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 59 

 

de bronz conținând o parte din Constituția Municipium-ului Troesmis au fost 

recuperate din Marea Britanie); 

 1 obiect, din patrimoniul MNIR din anul 1971, a fost transferat la MNPeleș. 

Este vorba despre caseta mică de argint în care s-a depus în 1938 inima reginei 

Maria.  

Documentarea, conservarea şi clasarea colecţiilor: 

 În 2015 au fost realizate 65 dosare de clasare, reunind 429 de piese. Dintre 

acestea 175 au fost clasate în categoria Tezaur și 254 în categoria Fond. 

 În 2015 au fost realizate și atașate la fișele de evidență 45.000 de fotografii ale 

pieselor din patrimoniul MNIR.  

 3000 de imagini scanate din fototeca MNIR; 

 În 2015, s-a continuat programul Manuscriptum. Acesta prevede operaţiunea de 

scanare şi microfilmare a volumelor de patrimoniu, constând în manuscrise, 

incunabule, cărţi rare şi presa din secolul al XIX-lea şi primul sfert al secolului al XX-

lea. Cu această ocazie, au fost scanate 35.000 de pagini de documente, ziare și reviste 

și hărți istorice.  

 Achiziţii de patrimoniu muzeal din subvenţie – 45.000 lei.  

 Achiziţii de patrimoniu muzeal din venituri proprii – 0 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 mai aproape de casele lor 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 2015, în cadrul programului Ieşirea din incintă, 

MNIR a organizat următoarele expoziţii la sediul altor muzee sau în spaţii publice 
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neconvenţionale din București și Constanța, dar și din alte regiuni ale ţării, (Crișana, 

Transilvania, Oltenia şi Muntenia). De asemenea a continuat organizarea de expoziții proprii, 

sau în parteneriat în străinătate, în țări precum Italia, Franța, Belgia, Germania, Grecia și 

Muntenegru: 

1. Expoziția Aurul și argintul antic al României la Muzeul de Artă Cluj-Napoca – 4 

februarie – 22 martie 2015 

2. Expoziția Aurul și argintul antic al României la Muzeul Județean Mureș – 3 aprilie – 16 

mai 2015 

3. Expoziția Aurul și argintul antic al României la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia 

– 3 iunie – 12 iulie 2015 

4. Expoziția Aurul și argintul antic al României la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu 

Gheorghe – 27 iulie – 6 septembrie 2015 

5. Expoziția Aurul și argintul antic al României la Muzeul Județean Buzău – 23 septembrie 

- 1 noiembrie 2015 

6. Expoziția Aurul și argintul antic al României la Muzeul Olteniei din Craiova – 18 

noiembrie 2015 – 31 martie 2016 

7. Haina îl face pe om – șase secole de istorie vestimentară la Muzeul Țării Crișurilor din 

Oradea – 16 mai – 14 iunie 2015 

8. Expoziția Arme din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României, organizată la 

Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, în perioada 10 septembrie 2015 – 18 ianuarie 2016 

9. Monede, bancnote, actiuni și etaloane românești din secolele XIX-XX la Registrul 

Comerțului, București (25.04.2015) 

10. Ziua Porţilor Deschise de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu, com. Mânăstirea, 

jud. Călăraşi (Ediţia a XIII-a) la Grădinița nr. 1, satul Sultana com. Mânăstirea, jud. 

Călăraşi (07.08.2015) 

11. Ziua Porţilor Deschise a sitului arheologic Castrul și băile romane Mălăiești 

(29.08.2015) 

12. Expoziția „Radu Florescu (13.XI.1931-7.IX.2003). Viaţa şi opera”, la Muzeul Naţional 

al Satului „Dimitrie Gusti” (13.11-31.12.2015) 
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În cursul anului 2015, MNIR a organizat sau a fost partener în organizarea următoarelor 

expoziții în străinătate: 

1. Expoziția Imaginând Balkanii, vernisată la Muzeul Național de Istorie a Greciei de la 

Athena, – 28 noiembrie 2014 - 15 aprilie 2015. 

http://one-europe.info/imagining-the-balkans-1 

2. Expoziția Imaginând Balkanii, vernisată la Muzeul Național al Republicii 

Muntenegru de la Cetinije – iunie - noiembrie 2015 

(http://www.mnmuseum.org/SDmn4.htm.) 

3. Expoziția Românii și Marele Război, organizată la Marche en Famenne, în Belgia 

(mai 2015) 

http://bruxelles.mae.ro/local-news/836 

4. Expoziția Românii și Marele Război, organizată la Aalst, în Belgia (iunie 2015) 

http://217.156.104.65/wwi15fr2aalst 

5. Expoziția Românii și Marele Război, organizată la Bruges, în Belgia (iunie 2015) 

http://bruxelles.mae.ro/fr/local-news/864 

6. Expoziția Românii și Marele Război, organizată la Leopoldsburg, în Belgia 

(septembrie 2015) 

http://bruxelles.mae.ro/fr/local-news/879 

7. Expoziția Românii și Marele Război, organizată la Cremona, în Italia (a doua 

jumătate a lunii octombrie 2015) 

http://www.laprovinciacr.it/scheda/126482/I-Romeni-e-la-Grande-Guerra.html 

8. Expoziția Românii și Marele Război, organizată la Padova, în Italia (a doua jumătate 

a lunii octombrie 2015) 

http://trieste.mae.ro/it/local-news/1438 

9. Participare la realizarea expoziției Ces gens que l’on dit Roms, Tsiganes, Gitans…, 

organizator Muzeul Dauphinois din Grenoble, Franța (octombrie 2015-decembrie 

2016) (MNIR a contribuit cu 14 fotografii şi un document privind romii şi dezrobirea 

lor) 

http://one-europe.info/imagining-the-balkans-1
http://www.mnmuseum.org/SDmn4.htm
http://bruxelles.mae.ro/local-news/836
http://217.156.104.65/wwi15fr2aalst
http://bruxelles.mae.ro/fr/local-news/864
http://bruxelles.mae.ro/fr/local-news/879
http://www.laprovinciacr.it/scheda/126482/I-Romeni-e-la-Grande-Guerra.html
http://trieste.mae.ro/it/local-news/1438
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10. Participare la realizarea expoziției Krieg - eine archäologische Spurensuche, 

organizator Muzeul de Preistorie din Halle, Germania (6 noiembrie 2015 – 22 mai 

2016) 

Expoziția Imagining the Balkans prezentată la Athena a avut 10.000 de vizitatori, cea 

de la Cetinije – 3.000 de vizitatori. Expozițiile din ciclul Românii și Marele Război 

prezentate în Belgia a avut 2.000 de vizitatori, iar versiunea prezentată în Italia a avut 

1000 de vizitatori.  

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 2015, MNIR a participat cu stand propriu la târgul de carte Bookfest, prezentând 

producţia s-a editorială din ultimii ani şi lansându-şi mai multe volume. 

b. 4. proiecte realizate ca partener/coproducător: 

În 2015, MNIR s-a asociat la următoarele evenimente culturale sau de binefacere 

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

1. Participare la realizarea expoziției Bucureşti Memoria. Explorarea. Imaginarea 

Oraşului, expoziție organizată de ARCUB-Centrul Cultural al Municipiului 

București, martie-aprilie 2015 

2. Noaptea Europeană a Muzeelor (16.05.2015) 

3. Şcoala altfel. Să ştii mai mult, să fii mai bun (06-12.04.2015) 

4. Zilele Bucureştilor, organizând o expoziţie de cărţi poştale vechi cu imagini din 

Bucureştii de altă dată (în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti) (17-21 

septembrie 2015) 

5. Refacerea ultimului drum al inimii reginei Maria, în parteneriat cu Forțelor Navale 

Române – Distrugătorul Regina Maria (Portul Militar Constanța, 11.09.2015) 

6. Participarea Muzeului Național de Istorie a României la Spotlight Festival (23-

25.04.2015) 

7. Restituirea inimii reginei Maria și plasarea ei în Castelul Pelișor, în colaborare cu 

Casa Regală a României și Muzeul Național Peleș – (3 noiembrie 2015)  
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8. Workshop-ul interdisciplinar „Arhitectură și Arheologie Experimentală: Ilustrarea 

scenariului de utilizare și funcționare a unui Archaeodrom” (Sultana-Malu Roșu, jud. 

Călărași, 18-26.07.2015) 

C) Organizarea / Sistemul organizaţional al instituţiei:  

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

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

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

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

proiectul de management.  

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

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

1. Dezvoltarea cadrului normativ specific instituţiei.  

2. Identificarea activităţilor şi riscurilor asociate acestora.  

3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare a auditorului intern.  

Principalii indicatori stabiliţi au fost: 

1. Actualizarea listei activităţilor.  

2. Întocmirea şi realizarea Registrului riscurilor. 

În cursul anului 2015, au fost elaborate și implementate trei proceduri noi, astfel 

că la sfârșitul anului 2015 la MNIR erau în vigoare 114 proceduri, dintre care 37 

proceduri de sistem (PS), 5 coduri (C) și 72 proceduri operationale (PO).  

În 2015, managerul MNIR a emis un număr de 265 decizii.  

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

raportată, după caz: 

În cursul anului 2015, 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.  
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 De asemenea, managerul instituției a fost și președintele Comisiei pentru elaborarea 

normelor de evaluare/reevaluare a patrimoniului cultural mobil. 

 c. 3. delegarea responsabilităţilor: 

În cursul anului 2015 au fost necesare 25 de delegări de competenţă de către 

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

de odihnă.  

Activitatea consiliilor de conducere: 

În cursul anului 2015, Consiliului de Administraţie a avut 8 şedinţe, după cum 

urmează:  

02.03.2015 

27.04.2015 

08.05.2015 

08.06.2015 

06.07.2015 

09.09.2015 

30.10.2015 

09.12.2015 

 În 2015, nu a fost nevoie să întrunim Comisia de Disciplină.  

b. 4. perfecţionarea personalului – cursuri de perfecţionare (lista nominală 

cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare 

profesională pentru conducere şi restul personalului):  

Ținând seama de situația precară în care se găsea acest domeniu la MNIR, în 2010, formarea 

profesională a personalului a fost unul dintre obiectivele prioritare ale proiectului meu de 

management. Ea nu a vizat doar îndeplinirea obligațiilor de atestare periodică a personalului 
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tehnic care lucra cu instalații care prezintă factori de risc (cazane sub presiune, instalații de 

forță etc), dar și specialiștii și personalul care lucrează în domeniul financiar, al auditului sau 

al resurselor umane. Reluarea activității, în urma restructurării Institutului Național pentru 

Cercetare și Formare Culturală ne-a permis să trimitem la cursuri de formare profesională 

muzeografi, care deși lucrau în MNIR de mai mulți ani și ajunseseră la vârste de peste 40 de 

ani, nu urmaseră nici un fel de cursuri de formare profesională. Din păcate există domenii în 

care MNIR are nevoie de existența unor oferte de formare profesională care nu sunt acoperite 

de unitățile specializate care activează, în acest moment, pe piața românească (sau nivelul 

real de pregătire pe care-l oferă este unul mediocru). Mă refer, în primul rând, la formarea 

conservatorilor de colecții și a restauratorilor, unde deficitul de personal calificat este mare și 

se accentuează continuu prin ieșirea din sistem a angajaților.  

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 2015:  

Nr.crt

. 

Forma de 

pregătire 

Locul de 

desfăşurare 

Conducător 

(organizator) Participanţi Perioadă Obiective 

Mod de 

evaluare 

1 

Curs 

organizat 

în unitate 

pentru 

autorizare 

electricieni 

București/ 

Muzeul 

Naţional de 

Istorie a 

României 

PFA - 

IAVORSCHI 

DRAGU 

POMPILIU 

2 

electricieni- 

Sferle 

Florian şi 

Năstase 

Viorel 

13.03.201

5 

Instruirea, 

examinarea 

şi 

reautorizarea 

electricienilo

r pentru anul 

2015-2016 

Taloane 

de 

autorizare 
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2 

Curs 

organizat 

în afara 

unității " 

Formare 

profesional

ă pentru 

ocupația de 

conservator 

opere de 

artă și 

monumente 

istorice"- 

MODULU

L I 

București 

Institutul 

Național 

pentru 

Cercetare și 

Formare 

Culturală 

10 

muzeografi-

Bocan I., 

Borș C., 

Cleșiu S., 

Ene Ir., 

Lazăr Mo., 

Lăptoiu L., 

Martin, 

Neagu C., 

Răducan A-

M., Tătaru C. 

1 cercetător 

științific- 

Bâltâc A. și 1 

șef secție –

Uyy S. 

02.06.201

5-

13.06.201

5 

Cursuri 

teoretice 

Certificat 

de 

absolvire 

la 

finalizare 

3 

Curs 

organizat 

în afara 

unității de 

perfecționa

re pentru 

ocupația de 

"auditor 

intern în 

sectorul 

public". 

Neptun 

S.C.Expert 

Aktiv Group 

S.R.L. 

1 auditor - 

Negrea 

Corina 

05.08.201

5- 

09.08.201

5 

1. Audit 

intern 2. 

Management

ul riscului, 

controlul 

intern și 

guvernanță 

3. 

Management 

4. 

Contabilitate 

5. Finanțe 

Certificat 

de 

absolvire 
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publice 6. 

Tehnologia 

informației 

7. Drept 

4 

Curs 

organizat 

în afara 

unităţii- 

"Expert 

Legislația 

Muncii - 

Modul 

Curs de 

Salarizare" 

Mamaia 
Ok Service 

Corporation 

2 referenți 

de 

specialitate- 

Chiriță Nic. 

și Radu D. 

12.08.201

5-

16.08.201

5 

1. Noile 

modificări 

aduse de 

Codul 

Muncii 

(Lg.12/2015

) 2. 

Răspunderea 

Patrimonială 

3. 

Modificări 

aduse 

Codului 

fiscal în 

sfera 

impozitului 

pe venit și 

avantaje în 

natură 

Certificat 

de 

participar

e 
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5 

Curs 

organizat 

în afara 

unității " 

Seminar - 

Contabilita

tea 

instituțiilor 

publice. 

Noutăți 

aplicabile 

în anul 

2015"  

Mamaia 
KSC 

Training 

2 

economiști-

Dobre Alina 

și Bîzdîc 

Elena 

17.08.201

5-

22.08.201

5 

1. Aspecte 

privind 

întocmirea 

situațiilor 

financiare 

ale 

instituțiilor 

publice,cf. 

OMFP 

465/2015 2. 

Aspecte 

privind 

înregistrările 

în 

contabilitate 

a unor 

operațiuni 

privind 

veniturile și 

cheltuielile 

bugetare, cu 

modificările 

aduse de 

OMDB 

2021/2013, 

845/2014, 

556/2014, 

1400/2014,1

191/2014 și 

Certificat 

de 

participar

e 
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OMFP 

465/2015, 

221/2015 3. 

Fonduri 

externe 

nerambursab

ile 

postaderare 

4. 

Angajarea, 

lichidarea, 

ordonanțarea 

și plata 

cheltuielilor 

pentru 

acțiunile 

anuale și 

multianuale 

cf. 

LG.273/200

6 și OMFP 

1792/2002 

5. Noutăți în 

legislația 

privind 

activele fixe, 

potrivit 

HG.72/2014 

și OMFP 
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221/2015 

6 

Curs 

organizat 

în afara 

unității de 

perfecționa

re pentru 

ocupația de 

"expert 

achiziții 

publice" 

Poiana 

Brașov 

SC ABC 

POINT 

CONSULTI

NG SRL  

2 referenți 

de 

specialitate- 

Ghinea M. și 

Miha V. 1 

cons. Juridic 

- Ionescu M. 

26.08.201

5-

30.08.201

5 

1. 

Negocierea 

în cadrul 

procedurilor 

de atribuire 

2. 

Elaborarea 

documentelo

r de 

specialitate 

3. 

Analizarea 

legislației 

aplicabile 

specifice 4. 

Acordarea 

consultației 

de 

specialitate 

5. 

Planificarea 

achizițiilor 

publice 6. 

Derularea 

procedurilor 

de atribuire 

Certificat 

de 

absolvire 

pentru 

ocupația 

de 

"expert 

achiziții 

publice" 
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7. 

Finalizarea 

procedurilor 

de atribuire 

7 

Curs 

organizat 

în afara 

unității 

pentru 

autorizare 

fochiști la 

cazane de 

apă caldă și 

cazane de 

abur de 

joasă 

presiune 

București 

SC. CAR -

SERV 

EQUIP SRL 

2 fochiști- 

Năstase C-tin 

și Paraschiv 

Val. 

01.09.201

5 

Instruirea, 

examinarea 

şi 

reautorizarea 

fochiștilor 

pentru anii 

2015-2019 

Taloane 

de 

autorizare 
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8 

Cursuri de 

limbă de 

izvor – 

neogreacă 

București 

Universitatea 

din 

București/ 

Facultatea de 

Limbi și 

Literaturi 

Străine 

1 muzeograf 

debutant- 

Ștefan A. 

01.10.201

5-

01.07.201

8 

Cursuri 

teoretice 

Diplomă 

de licență 

la 

finalizare 

9 

Curs 

organizat 

în afara 

unității " 

Formare 

profesional

ă pentru 

ocupația de 

conservator 

opere de 

artă și 

monumente 

istorice"- 

MODULU

L II 

București 

Institutul 

Național 

pentru 

Cercetare și 

Formare 

Culturală 

9 

muzeografi-

Bocan I., 

Borș C., Ene 

Ir., Lazăr 

Mo., Martin 

T., 

Mălăncioiu 

R., Neagu C., 

Răducan A.-

M., Tătaru C. 

1 cercetător 

științific- 

Bâltâc A. și 1 

șef secție –

Uyy S. 

12.10.201

5-

27.10.201

5 

Cursuri 

teoretice 

Certificat 

de 

absolvire 

la 

finalizare 

10 

Curs 

organizat 

în unitate 

în cadrul 

București/ 

Muzeul 

Naţional de 

Istorie a 

Institutul 

Național 

pentru 

Cercetare și 

1 manager- 

Oberlander-

Târnoveanu 

E.; 1 

26.10.201

5-

30.10.201

5 

Cursuri 

teoretice 

Certificat 

de 

absolvire 

la 



RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 73 

 

Programul

ui STAFF 

MANAGE

R 

României Formare 

Culturală 

contabil șef- 

Moisescu C.; 

2 directori 

adjuncți - 

Damian P., 

Ilie C. 6 șefi 

secție - 

Dragomir G., 

Georgescu 

M., Stan A., 

Bădescu Al., 

Uyy S., 1 șef 

birou - 

Oanță-

Marghitu R; 

1 cons. jur. –

Ionescu M.; 

1 auditor- 

Negrea C.; 2 

muzeografi - 

Florea M.; 

Paraschiv E.; 

2 ref. de 

spec.- 

Ghinea M., 

Radu D. 

finalizare 

 

– evaluarea
4
 personalului din instituţie; 
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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 2014 s-a realizat o misiune de audit, de verificare și control din partea 

Curţii de Conturi. Concluziile auditului efectuat de Curtea de Conturi s-au pus deja în 

aplicare în 2015, iar cele a căror aplicare necesită timp mai îndelungat, sunt în continuare, în 

curs de punere în aplicare.  

În 2015, Curtea de Conturi a realizat o misiune de auditare privind situația colecțiilor 

filatelice preluate de la CNPR, dar concluziile acesteia nu au fost încă finalizate și 

comunicate MNIR. 

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 2015 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. Fondurile disponibile au fost gestionate prin aplicarea 

pro-activă a managementului de proiect.  

 

Indicatori economici  Anul 2015…..  

 BVC aprobat Încasări / 

Plăţi 

Realizat / 

BVC aprobat 

0 1 2 3= 2 / 1 X 100 

Venituri totale (lei), din care 17.945.000 14.881.212 82.96 
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sold iniţial    

venituri proprii 2.355.000 2.497.075 106.03 

Suma FEN  22.000 14.000 63.63 

subvenţii 15.568.000 12.370.137 79.46 

Cheltuieli totale (lei), din care 17.945.000 14.881.212 82.96 

cheltuieli de personal 4.820.000 4.662.657 96.74 

bunuri şi servicii, din care 11.388.000 8.855.483 77.76 

PROGRAM MINIMAL 708.000 708.000 100.00 

Convenţii furnizare 

servicii (cf. Cod civil) 

   

Contracte pe drepturi de 

autor 

   

Proiecte FEN 30.000 27.363 91.21 

cheltuieli de capital, din care 999.000 627.709 62.83 

reparaţii capitale    

    

Gradul de acoperire din 

venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei(%) 

  16.78 

Ponderea cheltuielilor de 

personal din totalul 

cheltuielilor (%) 

  31.33 

Gradul de creştere a 

veniturilor proprii în totalul 

  16.78 
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veniturilor 

 

c. 2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada 

raportată: 

Nr. Crt. 
Programul 

Tipul 

proiectului 

Denumirea 

proiectului
7
 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

1 Mozaic 

Organizarea de 

expoziții de 

mare amploare 

la sediu, la 

instituții de 

specialitate din 

țară sau 

străinătate. 

Proiecte 

medii (1 

proiect 

mediu și 1 

proiect mic) 

„Radiografia unei lumi 

dispărute. Privind 

înapoi spre trecut: 

Sultana-Malu Roşu, o 

aşezare preistorică de 

acum 6 000 de ani” 
73.000 64.627 

2 Aurul 

Carpaților 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

medii 

(cuprinzând 

6 proiecte 

mici) 

 Aurul și argintul antic 

al României 

Expoziție itinerantă cu 

șase vernisaje în 

muzee din țară (Cluj-

Napoca, Tg. Mureș, 

Alba Iulia, Sf. 

Gheorghe, Buzău, 

Craiova 

 280.000 280.020  

3 Patrimonium 

Valorificarea 

patrimoniului 

cultural 

național prin 

studii științifice 

 

 

 

Proiecte 

medii 

(cuprinzând 

7 proiecte 

mici) 

 Editarea publicațiilor: 

1. Cercetări 

arheologice, 

vol. XXI 

2. Muzeul 

Național, vol. 

XXVII 

3. Cercetări 

Numismatice, 

vol. XVII 

225.000 225.020 

https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/
https://www.facebook.com/events/475566072593541/


RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 77 

 

 

 

 

 

 

4. Catalogul 

colecției de 

sculpturi și 

inscripții 

greco-romane 

din colecția 

Lapidarium-

ului MNIR 

5. Orașele Țării 

Românești, din 

seria Imago 

Romaniae 

6. Capodopere 

din colecția 

MNIR 2015, 

din seria 

Capodopere 

2019 

7. C. Borș, 

Protejarea 

patrimoniului 

arheologic din 

România. 

Despre situri și 

monumente 

arheologice din 

perspectiva 

evoluției 

cadrului 

legislativ în 

context 

european 

4. Manuscriptum 

Digitizarea 

documentelor 

și tipăriturilor 

vechi 

 

Proiecte 

medii 

Digitizarea a 35.000 de 

pagini (manuscrise, 

documente, tipărituri 

vechi, hărți și ziare și 

reviste din secolele 

XVII-XX) 

130.000 130.000 

5 Programul 

Mozaic – 

proiectul 

Istoria științei 

Proiecte 

mici 

P.C. – O istorie 

fascinantă 

9000 8373 
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și tehnologiei 

Expoziții 

dedicate 

patrimoniului 

științific din 

colecțiile 

românești 

   Total  708.000 708.000 

 

Parametri programului minimal al unui manager de muzeu oscilează frecvent și imprevizibil, 

în funcție de alocațiile bugetare ale Ministerului Culturii, dar și de alți factori aleatorii. De 

exemplu, în 2015, suma alocată programului minimal a fost redusă simțitor, față de cea 

similară din 2014, respectiv de la 1.239.000 lei la 708.000 lei (o scădere de 43%), datorită 

reducerii bugetului MC, până la prima rectificare bugetară. Aceasta a făcut ca multe proiecte 

importante, inclusiv una dintre expozițiile internaționale de primă relevanță, planificate 

pentru a fi vernisate în acest an – De la Ararat la Carpați – Moștenirea istorică a armenilor 

din România să nu mai poată fi realizată, în ciuda alocațiilor suplimentare ulterioare.  

Din fericire, finanțarea marelui proiect expozițional Comorile României a fost asigurată din 

altă sursă, ceea ce a permis realizarea lui în timpul planificat, chiar dacă din motive 

independente de voința managementului MNIR, vernisajul de la Muzeul Național al Chinei 

de la Beijing, agreat cu partea chineză pentru data de 11 decembrie 2015, a trebuit să fie 

replanificat pentru 28 ianuarie 2016.  

În ceea ce privește diferenţele dintre devizul estimat şi cel realizat, acestea au provenit din 

scumpirea în cursul anului 2015 a preţului unor bunuri şi servicii care nu au putut fi 

cuantificate cu exactitate în 2011, atunci când a fost realizat proiectului de buget.  

d.3. gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): 

16.78% 

– 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 mentionarea celorlalte facilităţi practicate; - 400.294 - 16.03% 
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– veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; - 2.096.781 - 83.96% 

– venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi publice locale; - 0% 

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

16,78% 

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor - 31.33% 

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total - 4.22%; 

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie - 37.69%; 

– 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 - 7.99%; 

d.8.cheltuieli pe beneficiar, din care: 

– din subvenţie / alocaţie; - 0,82% 

– din venituri proprii; - 2,20% 

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: 

 În momentul preluării managementului MNIR, la 1.07.2010, situația gestionării 

patrimoniului MNIR era una aflată într-o situație critică, fapt care era generat doar parțial de 

scoaterea din funcţiune a vechilor depozite, precum și 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). De aceea, nu întâmplător, prima 

și cea mai importantă 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 cât mai aproape posibil de standardele uzuale în domeniu. 
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 Gestiunea colecţiilor  

Acest lucru este clar pus în evidență de faptul că nu mai puţin de 37 decizii ale directorului 

general (14 % din totalul deciziilor emise în cursul anului 2015) au ca obiect activitatea de 

reglementare a inventarierii patrimoniului sau a gestiunii bunurilor instituţiei, în general. În 

2015 a continuat procesul de inventariere al gestiunii colecțiilor, cele mai multe aflate în curs 

de predare-primire și de reevaluare, datorită divizării marilor gestiuni, devenite 

incontrolabile, sau a schimbărilor de personal. Dăm în continuare situația acestora, la sfârșitul 

anului 2015, după cum urmează:   

1. Depozit de artă plastic (gestiunea dr. Florin Georgescu) – 673 piese – în valoare de 

15.488.572 lei 

2. Depozit textile - piele (gestiunea Alecu Simona) – 1572 piese – în valoare de 

6.184.085 lei 

3. Depozit sticlă, ceramică decorativă (gestiunea Irina Ene) - 4.679 piese – în valoare de 

264773 lei 

4. Depozit lemn-mobilier (gestiunea Radu Marius) – 538 piese – în valoare de 880.268 

lei 

5. Depozit Tezaur Istoric (gestiunea Chiriac Mihaela) – 3.958 piese – în valoare de 

6.686.716,6700 

6. Expozitia Tezaur Istoric (gestiunea Alexandru Arbunescu) – 12907 piese – în valoare 

de 763.680.776 lei 

7. Depozit Metale Preistorie (gesiunea Sorin Oanță-Marghitu) – 4012 piese – în valoare 

de 1.195.974 lei 

8. Depozit Metale Antichitate (gesiunea Alexandru Bădescu) – 2811 piese – în valoare de 

2.152.494 lei 

9. Depozit Metale Ev Mediu (gestiunea Silviu Oța) – 2917 piese – în valoare de 170.919 

lei 

10. Depozit Metale Epoca modern și contemporană (gestiunea Stanciu Cristina) – 2420 

piese – în valoare de 592658 lei 
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11. Depozit Ceramică neolitică (gestiunea Gabriela Dragomir) – 327 piese – în valoare de 

139642 lei 

12. Depozit Ceramică Greco-romană (genstiunea Ionuț Bocan și Cătălina Neagu) – 5603 

piese – în valoare de 956.373 lei 

13. Depozit Utilaj litic (gestiunea Constantin Haită) – 6891 piese – în valoare de 258.832 

lei  

14. Depozit obiecte din os și corn (gestiunea Radu Valentin) – 3992 piese – în valoare de 

89.895 lei 

15. Depozit Lapidarium (Adela Bâltâc) – 407 piese – în valoare de 1.881.178 lei 

16. Depozit de Manuscrise și tipărituri epoca medievală și modernă (gestiunea Ginel 

Lazăr) – 661 piese – în valoare de 751.993 lei 

17. Depozit de Manuscrise și tipărituri epoca contemporană (gestiunea Szücs Ștefania) – 

1257 piese – în valoare de 65.947 lei 

18. Depozit stampe, litografii și hărți istorice (Mihai Florea) – 1.627 piese – în valoare de 

243.845 lei 

19. Depozit Fototeca Istorică – Cărți poștale (gestiunea Cornel Ilie) – 33.571 piese – în 

valoare de 450.111 lei 

20. Depozit Numismatică antică – monede grecești (gestiunea Elena Romanescu/Ana 

Maria Răducanu/Manuela Ion) – 5503 piese – în valoare de 4.240.239 lei 

21. Depozit Numismatică antică – monede romane republicane și imperiale (Elena 

Romanescu/Delia Moisil) – 3147 piese – în valoare de 424.328 lei 

22. Depozit Numismatică bizantină, medievală balcanică și românească, sigilii (Elena 

Romanescu/Cristiana Tătaru) – 6630 piese – în valoare de 1.327.009 lei 

23. Depozit Numismatică medievală central și vest-europeană (Elena Romanescu/Andra 

Alexiu) – 342 piese – în valoare de 9156 lei 

24. Depozit Numismatică – Medalistică, bancnote, jetoane (Elena Romanescu/Tudor 

Martin) – 1702 piese – în valoare de 100.507 lei 

25. Depozit Filatelie (Romanescu/) – 15 piese – în valoare de 610 lei 

 

Obiecte aflate în custodie la MNIR: 
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1. Artă plastică – 23 piese 

2. Textile – piele – 112 piese 

3. Sticlă – ceramică decorative – 168 piese 

4. Lemn-mobilier – 250 piese 

5. Depozit Tezaur Istoric – 228 piese 

6. Expoziția Tezaur Istoric – 333 piese 

7. Depozit Metale Antichitate – 146 piese 

8. Depozit Metale Ev Mediu – 152 piese 

9. Depozit Metale epoca modern și contemporană – 163 piese 

10. Depozit Ceramică Greco-romană – 2 piese 

11. Depozit Lapidarium – 8 piese 

12. Depozit Utilaj litic – 8 piese 

13. Depozit Obiecte din os și corn – 42 piese 

14. Depozit Fototeca istorică și cărți poștale – 146 piese 

15. Depozit manuscrise și tipărituri medievale și moderne – 83 piese 

16. Numismatică antică grecească – 150 piese 

17. Numismatică bizantină, medievală balcanică și românească, sigilii – 20 piese 

Replici și facsimile 

1. Artă plastică – 9 piese 

2. Textile – piele – 18 piese 

3. Depozit Metale Preistorie – 1 piesă 

4. Depozit Metale medievale – 21 piese 

5. Depozit Lapidarium – 8 piese 

6. Depozit Fototeca isorică și cărți poștale – 17 piese 

Cu ocazia reinventarierii și reevaluării 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 
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155.000 de pagini procesate în anii 2011-2015). Tot în 2015 s-a luat măsura păstrării 

unor copii de siguranță a arhivelor digitale ale MNIR și într-un alt sediu, care este 

securizat și proiectat să reziste la un eventual dezastru natural major. 

În strânsă legătură cu operaţiunea de inventariere este şi aceea aceea de amenajare și 

dotare a unor depozite, cum ar fi cel de Ceramică din epoca bronzului și prima epocă a 

fierului, de Ceramică geto-dacică și Tegularium. 

Reevaluarea patrimoniului 

 

După preluarea mandatului de manager în iulie 2010, am trecut la declanşarea 

operaţiunii de reevaluare a patrimoniului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

recomandările auditărilor Curţii de Conturi. 

Și în 2015 a continuat procesul de reevaluare a patrimoniului MNIR, așa cum a fost 

solicitat de către auditorii de la Curtea de Conturi, cu prilejul auditării din 2014. Până la 

sfârșitul anului au fost reevaluate piesele înscrise în primele 37 de registre, însumând cca 

55.500 de obiecte. 

Amploarea acestei activităţi desfăşurată de MNIR în ultimii ani poate fi înţeleasă dacă 

parcurgem creşterea valorii soldurilor valorilor patrimoniului înregistrate anual în 

Contabilitatea muzeului: 

  sold iniţial  creştere prin achiziţii/reevaluări sold final 

2009  2.894.696  147.974     3.042.670 

2010  3.042.670  222.145.633     225.188.303 

2011  225.188.303  -3.353.634,10    221.834.669 

2012  221.834.669  255.904.877    477.739.546 

2013  477.739.546  -776.003    476.963.543 

2014  476.963.543  511.879.835    1.039.338.421 

2015 1.039.338.421 76.520.213    1.115.858.634 
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În date sintetice, creșterea valorii patrimoniului MNIR în 2015 provine din următoarele surse:  

VALOARE 

PATRIMONIU 01.01.2015 1.039.338.421 

CREȘTERI DIN 

REEVALUARE 71.049.720 

ACHIZIȚII 303.261 

DONAȚII 1282 

PE ALTE CĂI (MUZEUL 

FILATELIC, 

ÎNREGISTRĂRI DE 

PATRIMONIU 

PROVENIT DIN 

SĂPĂTURI 

ARHEOLOGICE) 5.165.950 

TOTAL 31.12.2015 1.115.858.634 

Se poate lesne remarca o creştere de peste 367 de ori a valorii iniţiale a patrimoniului 

MNIR în ultimii patru ani şi jumătate, în condiţiile în care nu s-a reuşit decât reevaluarea a 

puțin peste 10% din totalul pieselor aflate în colecţie. 

 Securitatea colecţiilor 

Din lipsă de resurse nu am putut continua operaţiunea de extindere a arie de 

supraveghere cu mijloace video şi senzori de mişcare a spaţiilor din interiorul MNIR. Toate 

acestea, în prezent, la MNIR există condiţii de asigurare a securităţii patrimoniului, 

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

şi extinsă şi în 2016.  

Amenajarea şi dotarea laboratoarelor 

În cursul anului 2015 a fost completată dotarea laboratoarelor MNIR și au fost 

verificate, periodic, buna funcţionarea şi gradul de conformitate a tuturor instalaţiilor 

electrice, de gaz şi apă, precum şi a celor de detecţie şi alarmare în caz de incendiu, 

asigurându-se întreţinerea şi exploatarea lor conform caietelor de sarcini şi normativelor şi 

efectuându-se toate reparaţiile necesare.  

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

comunităţii la proiectele incluse în acestea): 
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1. Programul Patrimonium – Este un program destinat îmbogăţirii, diversificării și 

valorificării științifice a colecţiei MNIR, în vederea deschiderii noii expoziţii de 

bază. În cursul anului 2015, MNIR a achiziţionat un număr de 1643 piese, la care 

s-au adăugat un număr de 144 de piese, provenite din cercetările arheologice ale 

specialiştilor noştri, care au fost nou inventariate. În cadrul programului 

Patrimoniu au avut loc mai multe activități de recuperare a unor piese arheologice 

și numismatice exportate ilegal în Germania, Marea Britanie, Spania, Belgia, 

Polonia, între care menționăm: 23 podoabe dacice de argint din secolele II-I a. 

Ch., 9 monede dacice şi greceşti de aur și argint recuperate de autorităţi, sau 2 

plăci de bronz cu inscripții, care descriu sistemul de organizare al municipium-

ului roman Troesmis în secolul al II p. Ch.  

Ca și în 2014, MNIR a reușit să atragă și în 2015 un mare număr de piese prin 

donații, mai exact 2413 obiecte.  

Prin programul Patrimonium, MNIR a devenit instituția muzeală românească cu 

cea mai dinamică creștere a colecțiilor sale după 1990.  

2. Programul Thesaurus – Este un program dedicat clasării tuturor bunurilor 

susceptibile aflate în patrimoniul MNIR. În cadrul acestui program, în 2015 au 

fost realizate 65 dosare de clasare, reunind 429 piese de mare importanţă 

patrimonială din colecţia MNIR. Dintre acestea 175 au fost clasate în categoria 

Tezaur și 254 în categoria Fond. Cu prilejul organizării expoziției Comorile 

României, experții MNIR au realizat un număr de 11 dosare de clasare pentru 

muzee partenere în proiect, care nu au experți acreditați. Ele însumau 111 piese, 

dintre care 86 au fost clasate în categoria Tezaur și 25 în categoria Fond. 

În prezent, MNIR este prima instituție muzeală din România ca număr de piese 

clasate, materialele rezultate din această operațiune fiind prezentate și pe situl 

Bibliotecii Europeana (www.europeana.eu).  

3. Programul 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 
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din ţară. În cadrul acestui program în anul 2015 au fost realizate 17 proiecte 

expoziţionale, 15 la sediu şi 2 în afara lui (București și Oradea). De asemenea, în 

2015, o parte a personalului a fost angrenată în pregătirea marii expoziții 

internaționale Comorile României.  

Prin programul Mozaic, MNIR a devenit din ce în ce mai prezent atât în viața 

culturală a capitalei României, cât și în provincie. În același timp, MNIR 

cooperează cu cele mai multe muzee din țară, nu numai pentru realizarea unor 

mari proiecte expoziționale, dar și pentru ridicarea standardelor muzeotehnice și 

de conservare a patrimoniului.  

4. Programul 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 2015 au fost 

realizate 9 proiecte expoziţionale. Ele s-au desfăşurat în România, Grecia, 

Muntenegru, Belgia și Italia, la: Athena, Cetinije, Bruges, Marche-en-Famenne, 

Aalst, Leopoldsbug, Padova, Cremona, Oradea și București. Expozițiile organizate 

în străinătate au fost vizitate de 16.000 persoane, iar cele din România, de 7180 

vizitatori.  

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

imagini ale pieselor din patrimoniul MNIR. În anul 2015 au fost scanate 3000 

fotografii din Fototeca Istorică a MNIR, care vor fi folosite în viitor la diferite 

proiecte și programe (Imago Romaniae, expoziții temporare etc.) și au fost 

realizate 45.000 de fotografii ale unor piese din colecție, care au fost atașate 

fișelor de evidență din baza de date. 

6. Programul Muzeul virtual 

Programul și-a propus realizarea de expoziții virtuale noi, pe diferite teme și tururi 

virtuale ale expozițiilor permanente ale MNIR sau a celor temporare organizate 

sau găzduite de instituția noastră. Programul dorește să îmbunătățească 

vizibilitatea și accesul la patrimoniului MNIR, în condițiile în care de peste 14 ani, 
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cea mai mare parte a expozițiilor permanente ale instituției sunt închise publicului, 

iar posibilitatea ca publicul din țară sau străinătate să aibă acces la piesele expuse 

în cadrul unor expoziții temporare este de asemenea limitată. 

În prezent sunt accesibile 24 expoziţii virtuale. În 2015 expozițiile noastre 

virtuale au avut 11.576 vizitatori unici. 

7. Proiectul Imago Romaniae – Este un proiect de prezentare pe situl cu acelaşi 

nume (www.imagoromaniae. ro) a imaginilor reale şi fanteziste ale spaţiului 

românesc din secolul al XI-lea până în 1947. În 2015, situl proiectului Imago 

Romaniae a crescut de la 700 de imagini existente la începutul anului, la 8.000 de 

imagini şi 12 studii sau articole. În 2015, situl a avut un număr de 14.946 

vizitatori unici (peste 79.300 de la lansarea lui la sfârşitul anului 2011). Tot în 

2015, în cadrul acestui proiect a fost editat volumul al treilea al seriei, dedicat 

oraşelor Țării Românești.  

8. Proiectul Oameni, locuri şi comori – Proiectul își propune realizarea unui site 

web şi CD, eventual şi a unei publicaţii dedicate istoriei „secrete” a tezaurelor 

aflate în colecţia MNIR. În anul 2015, au fost plasate pe situl (www. 

oamenisicomori. ro) 5 prezentări ale istoriei secrete ale unor tezaure importante – 

Coiful de la Coţofeneşti, rhyton-ul de la Poroina şi tezaurului de Agighiol.  

În 2015, MNIR a încheiat un parteneriat cu TVR pentru realizarea unei emisiuni 

cu același nume, care să prezinte în 20 de episoade, istoria secretă a marilor 

tezaure românești (realizator Emilia Nicolaescu).  

9. Programul Lăsaţi copiii să vină la mine – Program de educaţie muzeală destinat 

copiilor şi tinerilor. În anul 2015, la MNIR au fost derulate 3 proiecte educative 

pentru copii şi tineri. Proiectele acestui program au fost urmate de 3.300 de 

participanți. 

10. Programul 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 

http://www.imagoromaniae.ro/
http://www.oamenisicomori.ro/
http://www.oamenisicomori.ro/
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cadrul acestui program în anul 2015 a fost realizat 2 proiecte culturale. Unul legat 

de moștenirea culturală a sașilor dinTransilvania, iar celălalt, de relațiile Europei 

cu lumea islamică. În 2015 a fost finalizată expoziţia internaţională legată de 

relaţiile Europei cu lumea arabă – 1815 – 1918, la care MNIR a fost partener. De 

asemenea s-a lucrat şi la pregătirea unei mari expoziţii privind moştenirea 

culturală a armenilor din România.  

Proiectul Sharing History – Arab World – Europe/1815-1918 a fost urmărit de 

16.000 vizitatori virtuali. 

11. Programul 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 2015 a fost 

realizat un proiect, prin care au fost scanate 35.000 de pagini. Prin acest proiect, 

finalizat în 2015, MNIR a devenit cel mai mare contributor instituţional individual 

din România la www.europeana.eu. 

12. Programul Aurul Carpaților 

În 2015, în cadrul acestui program au fost realizate 6 proiecte, vizând vernisarea 

expoziției Aurul și argintul antic al României la Cluj-Napoca, Tg. Mureș, Alba 

Iulia, Sf. Gheorghe, Buzău și Craiova. Expozițiile au fost vizitate de 70.901 

vizitatori.  

13. Proiectul Marele Război (http://www.marelerazboi.ro/) 

Face parte din seria de programe și proiecte noi, lansate după 2014. Proiectul 

Marele Război îşi propune să pună în valoarea uriaşa colecție documentară despre 

Primul Război Mondial păstrată în colecţia muzeului nostru şi a cea a altor 30 de 

instituţii partenere. În 2015, situl prezintă 1300 imagini și documente și a avut 7.553 

vizitatori unici. 

14. Proiectul Comunismul în România (http://www.comunismulinromania.ro/). 

Este un proiect mai vechi al MNIR, lansat înainte de 2009, dar care și-a întrerupt 

http://www.europeana.eu/
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activitatea mai mulți ani, din lipsă de resurse umane și financiare. După reluarea 

activitatea în 2014 a devenit unul de succes. În 2015, situl Comunismul în România 

a avut 56501 vizitatori unici.  

15. Proiectul Galeria portretelor (http://galeriaportretelor.ro/) este cel mai recent 

site al MNIR. El a fost lansat în 2015 și își propune să valorifice fond imagistic 

păstrat în colecțiile instituției. În primul an de la lansare, Galeria virtuală de 

portrete istorice a avut 1233 vizitatori unici. 

16. 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. 8600 de vizitatori au luat cu asalt 

muzeul în Noaptea Muzeelor, mai 2015.  

17. Cercetări arheologice sistematice şi preventive – Realizarea de săpături 

arheologice de către specialiştii MNIR pentru obţinerea de materiale şi informaţii 

istorice necesare îmbogăţirii patrimoniului nostru. În cadrul programului, în anul 

2015, MNIR a derulat mai multe proiecte, care au inclus săpături în siturile de la: 

SULTANA (jud. Călăraşi) BORDUŞANI (jud. Ialomiţa), HÂRŞOVA (jud. 

Constanţa), MĂLĂIEȘTI (jud. Prahova), CAPIDAVA (jud. Constanța), NUFĂRU 

(jud. Tulcea) și BUCŞANI (jud. Giurgiu). 

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

în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea);  

Dau în continuare o sinteză privind programele și proiectele din Programul minimal 

care au fost finanțate în 2015 de către Ministerul Culturii: 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă 

descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Tip 

proiect 

(mic / 

mediu 

/mare)
1
 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe 

program
2
 

(lei) 

1. Mozaic Organizarea de 

expoziții 

temporare de 

mare amploare 

la sediul 

MNIR, în țară 

si străinătate. 

3 mediu Privind 

înapoi în 

trecut: 

Sultana – 

Malu Roșu, o 

așezare 

preistorică de 

acum 6000 de 

ani. 

73.000 

mic Evoluția 

mașinilor de 

calcul 

mic 100 de ani de 

la izbucnirea 

Primului 

Război 

Mondial 

2. Aurul 

Carpaților - 

Cea mai mare 

expoziţie 

6 mic         1. 

Vernisarea 

280.000 

                                                             

1 Conform Anexei 2 din Proiectul de management aprobat. 

2 Bugetul alocat pentru Programul minimal 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă 

descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Tip 

proiect 

(mic / 

mediu 

/mare)
1
 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe 

program
2
 

(lei) 

Aurul şi 

argintul antic 

al României 

organizată de 

31 de muzee 

din România, 

sub egida 

MNIR, urmată 

de un turneu în 

ţară, ce îşi 

propune să 

prezinte 

publicului 

român şi străin 

marile valori 

ale 

patrimoniului 

nostru cultural 

şi naţional, 

subliniind 

valoarea 

unificatoare a 

acestuia. 

expoziției la 

Cluj-Napoca 

 

 mic 2. Vernisarea 

expoziției la 

Târgu Mureș 

 

 mic 3.Vernisarea 

expoziției la 

Alba – Iulia 

 

 mic 4.Vernisarea 

expoziției la 

Sfântu 

Gheorghe 

 

 mic 5.Vernisarea 

expoziției la 

Buzău 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă 

descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Tip 

proiect 

(mic / 

mediu 

/mare)
1
 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe 

program
2
 

(lei) 

 mic 6.Vernisarea 

expoziției la 

Craiova 

 

3. 

  

  

Patrimonium Valorificarea 

patrimoniului 

şi contribuțiile 

științifice ale 

specialiștilor 

din domeniu. 

7 mic 1.Cercetări 

Arheologice 

vol. XXI 

225.000 

 mic 2. Muzeul 

Naţional vol. 

XVII 

 mic 3. Cercetări 

Numismatice 

vol. XVII 

 mic 4. Catalog de 

colecție 

Lapidarium 

 

 

mic 5. Imago 

Romaniae 

 mic 6. 2019 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă 

descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Tip 

proiect 

(mic / 

mediu 

/mare)
1
 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe 

program
2
 

(lei) 

Capodopere 

ale 

patrimoniului 

romanesc 

    mediu 7. Protejarea 

și 

conservarea 

patrimoniului 

 

4. Manuscriptum Program de 

digitizare a 

documentelor 

și tipăriturilor 

vechi 

1 mediu 1.Digitizare 

manuscrise și 

documente 

130.000 

     TOTAL 708.000 

lei 

 

e.4. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie 

cu subvenţia/alocaţia primită: 

Nr. 

Crt. 

Programe Număr de 

proiecte 

Buget 

prevăzut 

Cheltuieli  

01.01-

30.06.2012 

Cheltuieli  

01.07-

31.12.2012 

Total 



RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 94 

 

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

1. Mozaic 3 73.000 68.763 4.237 73.000 

2. 
Aurul Carpatilor - Aurul si 

argintul antic al Romaniei 
6 280.000 

183.337 96.663 280.000 

3. Patrimonium 7 225.000  225.000 225.000 

4. Manuscriptum 1 130.000  130.000 130.000 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Programul 

Tipul 

proiectului 

Numărul 

de 

proiecte 

Numărul8 

de... *) 

Numărul 

de 

beneficiari 

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

1. Mozaic 
 

3 

Organizarea a trei 

vernisaje la sediul 

MNIR 

46.937 

 

2. 

Aurul 

Carpatilor-

Aurul si 

argintul antic al 

Romaniei 

 6 

Organizarea a 6 

vernisaje în 

muzee din 

provincie 

70.901 

3. Patrimonium  7 

Editarea a 7 

volume de 

periodice de 

specialitate și 

cataloage de 

colecție sau ale 

expozițiilor din 

Nu este destinat, în 

mod direct, 

publicului 
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ciclul Exponatul 

lunii și proiectul 

Imago Romaniae 

4. Manuscriptum  1 

Digitalizarea a 

35.000 de pagini 

de documente din 

colecția MNIR 

Nu este destinat, în 

mod direct, 

publicului  

8
În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (5) va conţine numărul de contacte 

nemijlocite cu diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz, spectacole, concerte, 

alte reprezentaţii, expoziţii, prezentări publice etc. 

Total – 46.937 beneficiari 

*În prezent MNIR nu dispune mijloacele necesare pentru a putea să evidenţieze nr. vizitatori 

individuali 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 epuizarea stocului existent.  

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

1. Expoziţia Aurul şi argintul antic al României (vernisată la Cluj-Napoca, Tg. 

Mureș, Alba Iulia, Sf. Gheorghe, Buzău și Craiova) – 70.901 vizitatori. 

2. Expoziția Haina îl face pe om (vernisată la Oradea) – 5.830 vizitatori. 

3. Expoziția Monede, bancnote și acțiuni românești (vernisată la Registrul 

Comerțului din București) – 1.350 vizitatori  

4. Expoziţia Imaginând Balkanii (vernisată la Athena și Cetinije) – 13.000 

vizitatori.  

5. Expoziţia Românii şi Marele Război (vernisată Belgia și Italia) – 3.000 

vizitatori.  

Total vizitatori în afara sediului 94.081 beneficiari 

* Statistica s-a realizat pe baza raportărilor oficiale scrise înaintate de instituţiile partenere.  
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e. 7. servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din 

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

Prezentarea programelor care nu au fost finanţate prin programul minimal şi numărul 

de vizitatori virtuali al acestora : 

a) Expoziții și alte evenimente cultural științifice realizate la sediul MNIR 

1. Expoziția artistului Ferencz András Expoziție de fotografii „Pietrele rămân. Castele din 

Transilvania” – 1 iulie – 4 octombrie 2015, a prezentat o panoramă tristă a stării prezente, 

de degradare profundă, a unor monumente arhitectonice importante din secolele XVI-

XIX.  

2. „Acum vei mânca pâine, apoi vei bea apă”, dedicată aniversării a 100 de ani de la 

descifrarea limbii hitite de către cunoscutul orientalist și arheolog ceh Bedřich Hrozný . – 

14 octombrie – 29 noiembrie 2015 (în parteneriat cu Ambasada Republicii Cehe și 

Centrul Ceh din București).  

3. „Povestea lăzilor săsești transilvănene” – 18 noiembrie 2015 – 28 februarie 2016 (în 

parteneriat cu Complexul Muzeal Național ASTRA din Sibiu) a prezentat o parte inedită 

a moștenirii culturale și istorice a comunităților săsești din Transilvania, adesea 

necunoscută publicului românesc din restul țării. Lăzile prezentate în expoziție datează 

din secolele XVII-XX. 

4. „Moda franceză în miniatură” – 17 decembrie 2015 – 28 ianuarie 2016 (în parteneriat cu 

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova). Expoziția, dedicată universului 

copilăriei, a prezentat o istorie a veștmintelor folosite pe teritoriul actual al Franței, din 

perioada celtică până în anii 1930. 

5. Ciclul exponatul lunii (11 expoziții temporare consacrate unor piese de referință din 

colecțiile MNIR). 

6. Ciclul de conferințe istorice Historia Viva 

7. Noaptea Muzeelor din România – 8600 vizitatori 

Total – 46.937 beneficiari 

*În prezent MNIR nu dispune mijloacele necesare pentru a putea să evidenţieze nr. 

vizitatori individuali pentru fiecare expoziţie sau eveniment cultural în parte, cu excepţia 



RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 97 

 

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 epuizarea stocului existent.  

Expoziții realizate în afara sediului MNIR 

a) În țară 

1. Monede, bancnote și acțiuni românești din secolele XIX-XX (sediul Registrului 

Comerțului, București) – 1350 vizitatori 

2. Haina îl face pe om – șase secole de istorie vestimentară – Muzeul Țării Crișurilor 

Oradea – 16 mai – 14 iunie 2015. Expoziția prezintă o evoluție a costumelor de 

ceremonie și pentru activități cotidiene din secolul al XV-lea până în anii 1940 pe 

teritoriul României – 5830 vizitatori. 

b) În străinătate 

1. Imagining the Balkans (vernisajele din Grecia și Muntenegru) – 13.000 beneficiari 

2. Românii și Marele Război (vernisajele din Belgia și Italia) – 3.000 de beneficiari 

c) Expozițiile virtuale proprii 

Prezentate mai sus, la punctul e.2 – 103.912 beneficiari 

d) Expoziții virtuale realizate în parteneriat 

Sharing History – 16.000 de beneficiari 

*Alte servicii culturale au fost prezentate mai sus, cu ocazia enumerării activităţilor din 

2015. 

Total vizitatori 276.930, dintre care 119.912 vizitatori virtuali  

d. 8. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz: 

Alte servicii culturale au fost prezentate mai sus, cu ocazia enumerării activităţilor 

din 2015. 

e. 9. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%): 

 Hol Central – 100% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos – 100% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză – 100% 
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 Lapidarium (platforma superioară) – 100%.  

Spaţii pentru activităţi educative: 

 Sala Mihai Viteazul – 100% 

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 2015 a fost fundamentat pe baza programului de vernisaje 

şi alte evenimente culturale şi a Programului minimal rezultat din proiectul de management .  

Precizăm că s-a avut în vedere limitarea cheltuielilor, fără ca să fie afectată calitatea 

prestaţiilor către beneficiari – publicul nostru. Această limitare a cheltuielilor nu trebuie să 

pună, sub nici o formă, în pericol misiunea MNIR de a colecta, păstra și pune în valoare 

patrimoniul cultural național.  

Necesarul de fonduri aferent anului 2015 pentru desfăşurarea activităţii instituţiei a 

fost acoperit din venituri proprii cu suma de 2.497.075i lei, diferenţa de 12.370.137 lei fiind a 

fi asigurată din subvenţie.  

Conform proiectului de management din 2011, evoluția cheltuielilor de personal și a 

veniturilor proprii trebuia să fie după cum urmează: 

Nr. crt.  Categorii 2013 

Mii lei 

2014 

Mii lei 

2015 

Mii lei 

2016 

Mii lei 

1 Cheltuieli de personal 3.896.000 4.220. 666 4. 220. 666 4. 220. 666 

2 Venituri proprii 4.801.000 2.307.000 - Muzeul ar 

fi trebuit să 

se închidă 

în vederea 

- Muzeul ar 

fi trebuit să 

se închidă 

în vederea 
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consolidării 

şi 

restaurării 

clădirii şi 

refacerii 

expoziţiei 

consolidării 

şi 

restaurării 

clădirii şi 

refacerii 

expoziţiei 

 

În realitate, de abia la sfârșitul anului 2014, Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaților 

și Senatului au adoptat un amendament la Legea bugetului, prin care se acorda MNIR suma 

de 950.000 lei, în vederea pregătirii unui concurs internațional de soluții pentru consolidarea, 

restaurarea și reamenajarea Muzeului Național. Concursul trebuia finalizat până în luna 

decembrie 2015, urmând ca proiectarea să fie terminată până în iulie 2016, iar lucrările de 

construcție să înceapă în toamna aceluiași an. Din păcate, Ministerul Culturii nu s-a putut 

angaja să prevadă în bugetul pentru 2016, așa cum a cerut UIA, suma necesară plății 

contractului de proiectare. Aceasta duce la o întârziere de cel puțin un an a momentului 

reluării lucrărilor de refacere a MNIR.  

f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioada de raportare a managementului: 

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  
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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; 

 Pentru anul 2015, propunem următoarele tarife pentru bilete de intrare și taxe pentru 

alte servicii: 

 bilete de intrare adulţi (tarif integral) – 25 lei 

 bilete de intrare elevi, studenţi, pensionari, şomeri – 7 lei 

 bilete de intrare familial (2 adulţi şi maximum 3 copii, până în 18 

ani) – 50 lei 

 bilete de intrare pentru grupuri (până la 30 de persoane) – 120 lei 

 Abonament anual pentru adulţi –72 lei 

 Abonament anual pentru elevi, pensionari sau şomeri – 18 lei 

 Ghidaje într-o limbă străină (pentru grupuri de până la 30 de 

persoane) – 50 lei 

 Ora de expertiză – 50 lei 

 Expertiza fizico-chimică – 180 lei 

 Ora de filmare în scopuri comerciale – 700 lei/ora 

Veniturile proprii ale MNIR în 2015 s-au cifrat la 2.497.075 lei. Acestea au fost constituite 

din: 

a) Taxe de intrare – 400.294 lei 

b) Taxe pentru expertize – 55.530 lei 

c) Participarea la programe cu finanțare externă – 41.363 lei 

d) Participarea la proiecte finanțate de MC – 49950 lei 

e) Participarea la proiecte de cercetare finanțate de MEC – 1.011.756 lei 

f) Participarea la programe de cercetări arheologice preventive – 637.665 lei 

Dăm în continuare bugetul defalcat al MNIR pentru 2015: 

 TOTAL VENITURI, din care: 14.881.212 lei 

 SUBVENȚII 12.370.137 lei  
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 SUME PRIMITE DE LA UE 14.000 lei 

 CHELTUIELI TOTALE, din care: 14.881.212 lei 

 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.662.657 lei 

 BUNURI ȘI SERVICII 9.563.483 lei 

 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI  

EXTERNE NERAMBURSABILE 27.363 lei 

 CHELTUIELI DE CAPITAL 627.709 lei 

 VENITURI PROPRII 2.497.075 lei 

e.4. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, 

în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management: 

Nr. 

crt. 

PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget prevăzut 

pe program3 

(lei) 

1. Mozaic Organizarea de expoziții temporare de mare 

amploare la sediul MNIR, în țară si 

străinătate. 

3 De la Ararat la Carpați: Moștenirea istorică a 

armenilor din România  

 

 

830.000 

Centenarul intrării României în Primul Război 

Mondial  

 

România – civilizații suprapuse 

2. Aurul Carpaților - 

Aurul şi argintul 

antic al României 

Cea mai mare expoziţie organizată de 31 de 

muzee din România, sub egida MNIR, 

urmată de un turneu în ţară, ce îşi propune 

să prezinte publicului român şi străin marile 

valori ale patrimoniului nostru cultural şi 

4         1. Vernisarea expoziției la Iași 

 

160.000 

 2. Vernisarea expoziției la Constanța 
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Nr. 

crt. 

PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget prevăzut 

pe program3 

(lei) 

naţional, subliniind valoarea unificatoare a 

acestuia. 
 3.Vernisarea expoziției la Piatra Neamț 

 

 4.Vernisarea expoziției la Suceava 

 

3. 

  

  

Patrimonium Valorificarea patrimoniului şi contribuțiile 

științifice ale specialiștilor din domeniu. 

7 1.Cercetări Arheologice, vol. XXII 191.000 

 2. Muzeul Naţional, vol. XXVIII 

 3. Cercetări Numismatice, vol. XVIII 

 4. Catalog de colecție  

 

 

5. Imago Romaniae 

 6.2019 Capodopere ale patrimoniului MNIR 

    7. Protejarea și conservarea patrimoniului  

4. Manuscriptum Program de digitizare a documentelor și 

tipăriturilor vechi 

1 1.Digitizare manuscrise și documente 130.000 

    TOTAL 1.311.000 (lei) 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Programul 

Tipul 

proiectului 

Numărul 

de 

Numărul8 

de... *) 

Numărul 

de 
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proiecte 
beneficiari 

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

1. Mozaic 
 

3 

Organizarea a trei 

vernisaje la sediul 

MNIR 

46.937 

 

2. 

Aurul 

Carpatilor-

Aurul si 

argintul antic al 

Romaniei 

 6 

Organizarea a 6 

vernisaje în 

muzee din 

provincie 

70.901 

3. Patrimonium  7 

Editarea a 7 

volume de 

periodice de 

specialitate și 

cataloage de 

colecție sau ale 

expozițiilor din 

ciclul Exponatul 

lunii și proiectul 

Imago Romaniae 

Nu este destinat, în 

mod direct, 

publicului 

4. Manuscriptum  1 

Digitalizarea a 

35.000 de pagini 

de documente din 

colecția MNIR 

Nu este destinat, în 

mod direct, 

publicului  

8
În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (5) va conţine numărul de contacte 

nemijlocite cu diferitele categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz, spectacole, concerte, 

alte reprezentaţii, expoziţii, prezentări publice etc. 

Total – 46.937 beneficiari 

*În prezent MNIR nu dispune mijloacele necesare pentru a putea să evidenţieze nr. vizitatori 

individuali 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 
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se aflau în stoc câteva sute de mii de bilete de intrare, fapt care nu permite tipărirea de noi 

bilete speciale, până la epuizarea stocului existent.  

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

6. Expoziţia Aurul şi argintul antic al României (vernisată la Cluj-Napoca, Tg. 

Mureș, Alba Iulia, Sf. Gheorghe, Buzău și Craiova) – 70.901 vizitatori. 

7. Expoziția Haina îl face pe om (vernisată la Oradea) – 5.830 vizitatori. 

8. Expoziția Monede, bancnote și acțiuni românești (vernisată la Registrul 

Comerțului din București) – 1.350 vizitatori  

9. Expoziţia Imaginând Balkanii (vernisată la Athena și Cetinije) – 13.000 

vizitatori.  

10. Expoziţia Românii şi Marele Război (vernisată Belgia și Italia) – 3.000 

vizitatori.  

Total vizitatori în afara sediului 94.081 beneficiari 

* 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: 

Prezentarea programelor care nu au fost finanţate prin programul minimal şi numărul 

de vizitatori virtuali al acestora : 

b) Expoziții și alte evenimente cultural științifice realizate la sediul MNIR 

8. Expoziția artistului Ferencz András Expoziție de fotografii „Pietrele rămân. Castele din 

Transilvania” – 1 iulie – 4 octombrie 2015, a prezentat o panoramă tristă a stării prezente, 

de degradare profundă, a unor monumente arhitectonice importante din secolele XVI-

XIX.  

9. „Acum vei mânca pâine, apoi vei bea apă”, dedicată aniversării a 100 de ani de la 

descifrarea limbii hitite de către cunoscutul orientalist și arheolog ceh Bedřich Hrozný . – 

14 octombrie – 29 noiembrie 2015 (în parteneriat cu Ambasada Republicii Cehe și 

Centrul Ceh din București).  
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10. „Povestea lăzilor săsești transilvănene” – 18 noiembrie 2015 – 28 februarie 2016 (în 

parteneriat cu Complexul Muzeal Național ASTRA din Sibiu) a prezentat o parte inedită 

a moștenirii culturale și istorice a comunităților săsești din Transilvania, adesea 

necunoscută publicului românesc din restul țării. Lăzile prezentate în expoziție datează 

din secolele XVII-XX. 

11. „Moda franceză în miniatură” – 17 decembrie 2015 – 28 ianuarie 2016 (în parteneriat cu 

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova). Expoziția, dedicată universului 

copilăriei, a prezentat o istorie a veștmintelor folosite pe teritoriul actual al Franței, din 

perioada celtică până în anii 1930. 

12. Ciclul exponatul lunii (11 expoziții temporare consacrate unor piese de referință din 

colecțiile MNIR). 

13. Ciclul de conferințe istorice Historia Viva 

14. Noaptea Muzeelor din România – 8600 vizitatori 

Total – 46.937 beneficiari 

*În prezent MNIR nu dispune mijloacele necesare pentru a putea să evidenţieze nr. 

vizitatori individuali 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 epuizarea stocului existent.  

Expoziții realizate în afara sediului MNIR 

e) În țară 

3. Monede, bancnote și acțiuni românești din secolele XIX-XX (sediul Registrului 

Comerțului, București) – 1350 vizitatori 

4. Haina îl face pe om – șase secole de istorie vestimentară – Muzeul Țării Crișurilor 

Oradea – 16 mai – 14 iunie 2015. Expoziția prezintă o evoluție a costumelor de 

ceremonie și pentru activități cotidiene din secolul al XV-lea până în anii 1940 pe 

teritoriul României – 5830 vizitatori. 

f) În străinătate 

3. Imagining the Balkans (vernisajele din Grecia și Muntenegru) – 13.000 beneficiari 

4. Românii și Marele Război (vernisajele din Belgia și Italia) – 3.000 de beneficiari 
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g) Expozițiile virtuale proprii 

Prezentate mai sus, la punctul e.2 – 103.912 beneficiari 

h) Expoziții virtuale realizate în parteneriat 

Sharing History – 16.000 de beneficiari 

*Alte servicii culturale au fost prezentate mai sus, cu ocazia enumerării activităţilor din 

2015. 

Total vizitatori 276.930, dintre care 119.912 vizitatori virtuali  

e. 8. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz: 

Alte servicii culturale au fost prezentate mai sus, cu ocazia enumerării activităţilor 

din 2015. 

e. 9. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%): 

 Hol Central – 100% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos – 100% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză – 100% 

 Lapidarium (platforma superioară) – 100%.  

Spaţii pentru activităţi educative: 

Sala Mihai Viteazul – 100% 

f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioada de raportare a managementului: 

Necesarul fondurilor pentru 2015 a fost fundamentat pe baza programului de vernisaje 

şi alte evenimente culturale şi a Programului minimal rezultat din proiectul de management.  

Precizăm că s-a avut în vedere limitarea cheltuielilor, fără ca să fie afectată calitatea 

prestaţiilor către beneficiari – publicul nostru. Această limitare a cheltuielilor nu trebuie să 

pună, sub nici o formă, în pericol misiunea MNIR de a colecta, păstra și pune în valoare 

patrimoniul cultural național.  
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Necesarul de fonduri aferent anului 2015 pentru desfăşurarea activităţii instituţiei a 

fost acoperit din venituri proprii cu suma de 2.497.075i lei, diferenţa de 12.370.137 lei fiind a 

fi asigurată din subvenţie.  

Conform proiectului de management din 2011, evoluția cheltuielilor de personal și a 

veniturilor proprii trebuia să fie după cum urmează: 

Nr. crt.  Categorii 2013 

Mii lei 

2014 

Mii lei 

2015 

Mii lei 

2016 

Mii lei 

1 Cheltuieli de personal 3.896.000 4.220. 666 4. 220. 666 4. 220. 666 

2 Venituri proprii 4.801.000 2.307.000 - Muzeul ar 

fi trebuit să 

se închidă 

în vederea 

consolidării 

şi 

restaurării 

clădirii şi 

refacerii 

expoziţiei 

- Muzeul ar 

fi trebuit să 

se închidă 

în vederea 

consolidării 

şi 

restaurării 

clădirii şi 

refacerii 

expoziţiei 

 

În realitate, de abia la sfârșitul anului 2014, Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaților 

și Senatului au adoptat un amendament la Legea bugetului, prin care se acorda MNIR suma 

de 950.000 lei, în vederea pregătirii unui concurs internațional de soluții pentru consolidarea, 

restaurarea și reamenajarea Muzeului Național. Concursul trebuia finalizat până în luna 

decembrie 2015, urmând ca proiectarea să fie terminată până în iulie 2016, iar lucrările de 

construcție să înceapă în toamna aceluiași an. Din păcate, Ministerul Culturii nu s-a putut 

angaja să prevadă în bugetul pentru 2016, așa cum a cerut UIA, suma necesară plății 

contractului de proiectare. Aceasta duce la o întârziere de cel puțin un an a momentului 

reluării lucrărilor de refacere a MNIR.  
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f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioada de raportare a managementului: 

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  

 

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; 

 Pentru anul 2015, propunem următoarele tarife pentru bilete de intrare și taxe pentru 

alte servicii: 

 bilete de intrare adulţi (tarif integral) – 25 lei 

 bilete de intrare elevi, studenţi, pensionari, şomeri – 7 lei 

 bilete de intrare familial (2 adulţi şi maximum 3 copii, până în 18 

ani) – 50 lei 

 bilete de intrare pentru grupuri (până la 30 de persoane) – 120 lei 

 Abonament anual pentru adulţi –72 lei 

 Abonament anual pentru elevi, pensionari sau şomeri – 18 lei 

 Ghidaje într-o limbă străină (pentru grupuri de până la 30 de 

persoane) – 50 lei 

 Ora de expertiză – 50 lei 

 Expertiza fizico-chimică – 180 lei 

 Ora de filmare în scopuri comerciale – 700 lei/ora 
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Veniturile proprii ale MNIR în 2015 s-au cifrat la 2.497.075 lei. Acestea au fost constituite 

din: 

g) Taxe de intrare – 400.294 lei 

h) Taxe pentru expertize – 55.530 lei 

i) Participarea la programe cu finanțare externă – 41.363 lei 

j) Participarea la proiecte de cercetare finanțate de MEC – 1.170.242 lei 

k) Participarea la programe de cercetări arheologice preventive – 637.665 lei 

Dăm în continuare bugetul defalcat al MNIR pentru 2015: 

 TOTAL VENITURI, din care:      14.881.212 lei 

 SUBVENȚII         12.370.137 lei  

 SUME PRIMITE DE LA UE       14.000 lei 

 CHELTUIELI TOTALE, din care:     14.881.212 lei 

 CHELTUIELI DE PERSONAL      4.662.657 lei 

 BUNURI ȘI SERVICII        9.563.483 lei 

 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI  

EXTERNE NERAMBURSABILE      27.363 lei 

 CHELTUIELI DE CAPITAL       627.709 lei 

 VENITURI PROPRII        2.497.075 lei 

f. 4. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a 

managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de 

management: 

Nr. 

crt. 

PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget prevăzut 

pe program
4
 

(lei) 
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Nr. 

crt. 

PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget prevăzut 

pe program
4
 

(lei) 

1. Mozaic Organizarea de expoziții temporare de mare 

amploare la sediul MNIR, în țară si 

străinătate. 

3 Moștenirea istorică a armenilor din România  

 

 

830.000 

Centenarul Primului Război Mondial  

 

România – civilizații suprapuse 

2. Aurul Carpaților - 

Aurul şi argintul 

antic al României 

Cea mai mare expoziţie organizată de 31 de 

muzee din România, sub egida MNIR, 

urmată de un turneu în ţară, ce îşi propune 

să prezinte publicului român şi străin marile 

valori ale patrimoniului nostru cultural şi 

naţional, subliniind valoarea unificatoare a 

acestuia. 

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Vernisarea expoziției la Iași 

 

160.000 

 2. Vernisarea expoziției la Constanța 

 

 3.Vernisarea expoziției la  

Piatra Neamț 

 

 4.Vernisarea expoziției la  

Suceava 

 

3. 

  

  

Patrimonium Valorificarea patrimoniului şi contribuțiile 

științifice ale specialiștilor din domeniu. 

7 1.Cercetări Arheologice vol. XXII 191.000 

 2. Muzeul Naţional vol. XVIII 

 3. Cercetări Numismatice vol. XVIII 

 4. Catalog de colecție  
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Nr. 

crt. 

PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget prevăzut 

pe program
4
 

(lei) 

 

 

5. Imago Romaniae 

 6. 2019 Capodopere ale patrimoniului romanesc 

    7. Protejarea și conservarea patrimoniului  

4. Manuscriptum Program de digitizare a documentelor și 

tipăriturilor vechi 

1 1.Digitizare manuscrise și documente 130.000 

    TOTAL 1.311.000 (lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 112 

 

f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz: 

 

PUNCTE TARI 

(mediu intern)  

PUNCTE SLABE 

(mediu intern)  

 

Calitatea profesională și umană a 

unei mari părţi a echipei de 

specialişti, a echipei tehnice şi 

administrative a instituţiei, 

entuziasmul și devotamentul lor 

față de instituție și bunul ei 

renume. 

 

Deschiderea spre însușirea 

standardelor tehnice și etice ale 

profesiunii de muzeograf, 

restaurartor sau conservator a 

celei mai mari părți a personalului 

de specialitate. 

 

O clădire ajunsă la limita funcţionalităţii, din a cărei 

suprafaţă cca 60-70% este total improprie utilizării 

muzeale (în conformitate cu normele actuale de 

conservare), vulnerabilă la un posibil seism major. 

 

Lipsa unor depozite adecvate. 

 

Dotarea deficitară a laboratoarelor de restaurare și 

investigații. 

 

Calitatea, cantitatea şi 

reprezentativitatea patrimoniului 

arheologic şi istoric al României 

pe care-l gestionează MNIR. 

 

Starea precară a instalaţiilor şi dotărilor tehnice ale 

MNIR, uzate fizic şi depăşite moral, după 45 de ani 

de utilizare și la capătul unui proiect eșuat de 

restaurare a clădirii.  

Tradiţia îndelungată a activităţii 

MNIR pe piaţa muzeografică 

românească şi internaţională. 

Imposibilitatea de a asigura conservarea şi 

securitatea patrimoniului muzeal, la standardele 

tehnice şi de calitate ale epocii noastre. 
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Vulnerabilăți în sistmul de evidență al patrimoniului. 

 

Vizibilitatea şi recunoaşterea 

naţională şi internaţională. 

 

Lipsa unor spaţii de parcare în zonă, care să asigure 

accesul turiștilor care vin în grupuri organizate. 

Buna calitate a majorităţii 

expoziţiilor şi evenimentelor 

culturale. 

 

 

Personal insuficient față de obiectivele prioritare ale 

instituției, cu ponderi debalansate între secții, care 

nu țin seama de nevoiile reale de management a 

colecțiilor și cu rupturi mari între generații și în ceea 

ce privește experiența practică reală. 

 

Imposibilitatea ca managerul să-și aleagă echipa de 

conducere. 

 

Siguranţa finanţării de la bugetul 

central. 

O parte din personal cu deficienţe în asumarea 

responsabilităţilor şi neadaptat cerinţelor de eficienţă 

şi mobilitate cerute de o mare instituție muzeală din 

epoca noastră. 

 

Amplasarea excepţională a 

sediului MNIR în centru capitalei. 

Legislaţia muncii care nu permite recompensarea 

performatei şi penalizarea sau eliminarea 

persoanelor cu grad redus de competenţă 

profesională şi iniţiativă. 

 

Activitatea într-o capitală 

europeană cu circa 2.000.000 

locuitori. 
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Cel mai mare muzeu de istorie din 

ţară şi unul din marile muzee 

europene. 

Marketing şi PR insuficient de articulat, din lipsă de 

resurse umane și salarizare descurajantă, care 

împiedică angajarea de personal înalt specializat. 

  

 Web-site doar în limba română. 

 

O disciplină şi spirit de echipă în 

creştere, ca şi adoptarea unor 

standarde profesionale şi etice 

înalte. 

  

ROF şi ROI deja depăşite. 

Independenţa faţă de 

administraţia locală. 

 

 

Experienţa relaţiilor 

internaţionale şi a parteneriatelor 

multiinstituționale. 

  

 

Experienţa şi performanţele 

managerului. 

 

 

OPORTUNITĂŢI (mediu extern)  RISCURI (mediu extern)  

Importante venituri 

extrabugetare. 

 

Legislaţia confuză şi în permanentă schimbare. 

Menţinerea interesului pentru 

problemele arheologice şi istorice 

a publicului la un nivel ridicat. 

Imposibilitatea de a obţine din partea MC, până în 

2015, a reluării finanţării lucrărilor de consolidare, 

restaurare şi reabilitare a clădirii în care 



RAPORT DE MANAGEMENT Muzeul Naţional de Istorie a României 

 

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu Pag. 115 

 

funcţionează MNIR. 

 

Lipsa unei concurenţe reale la 

nivelul metropolitan în domeniul 

muzeelor de arheologie şi istorie.  

 

Imposibilitatea, în practică, a programării 

multianuale a finanțării activităţii instituției. 

Numărul infim al marilor spaţii 

publice pentru activităţi culturale 

sau sociale în centrul capitalei. 

 

 

Existenţa în holul mare a unor 

spaţii generoase de 1800, 304 şi 

194 m
2
, cu o ambianţă 

somptuoasă.  

 

 

Mediu cultural şi de afaceri al 

Capitalei mult mai dinamic, decât 

în alte regiuni ale României. 

 

Salarizarea precară, mai ales a personalului tânăr. 

Relaţii foarte bune cu Ministerul 

Culturii, cu alte ministere şi 

autorităţi centrale, precum şi cu 

corpul diplomatic acreditat la 

Bucureşti.  

Înrăutăţirea situaţiei economice a populaţiei în 

ultimii 5 ani, care limitează drastic consumul 

cultural. 

 

 Degradarea gustului şi gradului de educaţie, precum 

şi a discernământului unei părţi importante a 

populaţiei. 

 

Promovarea agresivă a imposturii, non-valorii, 
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incompetenței, clientelismului și a nepotismului de 

către unele grupuri politice și din massmedia pentru 

ocuparea unor poziții cheie de către persoane 

apropiate lor, care să le permită accesul la banul 

public sau privatizarea bunurilor proprietate publică 

a Statului. 

 

 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 – 100% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Stavropoleos – 60% 

 Anexă hol central, aripa dinspre Str. Franceză – 100% 

 Sala Iancu de Hunedoara – 0% 

 Lapidarium (platforma superioară) – 100%.  

 

Spaţii pentru activităţi educative: 

 Sala Mihai Viteazul – 100% 

 Peronul dinspre Calea Victoriei – 100% 
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