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Doamnei Iuliana Moisescu, Consilier
Biroul Comunicare și Dialog Social, Ministerul Culturii

Notă de înaintare
a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pe anul 2021

Stimată doamnă Consilier,
Ca răspuns la adresa nr. 559 din data de 21.01.2022, primită din partea Ministerului
Culturii, privind elaborarea situației centralizate a Raportului de evaluare a implementării Legii
nr. 544/2001, pentru anul 2021, vă înaintăm raportul Muzeului Național de Istorie a României.

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu
Manager
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Secţia Relaţii Publice
Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008; Tel: 021. 313.19.25
E-mail: pr.mnir@gmail.com; relatiipublice@mnir.ro
http://www.mnir.ro, http://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_, http://instagram.com/mnirpage

MNIR
Calea Victoriei nr.12
sector 3, Bucureşti, 030026
Tel.: 0040 021 3158207 Fax: 0040 021 3113356
E-Mail: direct@mnir.ro Web: http://www.mnir.ro

ANEXA nr. 10
Numele autorităţii sau instituţiei publice: Muzeul Național de Istorie a României (MNIR)
Elaborat: Andreea Bîrzu, muzeograf
Responsabil/Şef compartiment: Adela Stan, șef secție Relații Publice și Marketing Cultural

RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
Subsemnata, Andreea Bîrzu, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2021, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării
procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a
fost:
|X| Foarte bună
|_| Bună
|_| Satisfăcătoare
|_| Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021
- S-a oferit răspuns în termenul legal pentru toate solicitările primite.
- Nu au existat reclamații administrative, plângeri în instanță sau sancțiuni având ca obiect comunicarea de
informații de interes public.
- Încărcarea din oficiu de informații cu caracter public, precum buget, cheltuieli de personal, situația plăților
pentru bunuri, servicii și capital, situația drepturilor salariale, pe site-ul instituției https://www.mnir.ro/,
precum și pe platforma www.data.gov.ro (seturi de date publicate în format deschis)
- Actualizarea constantă a rubricii Informații de interes public, disponibilă pe site-ul muzeului
https://www.mnir.ro/
- Au fost create rubrici noi precum: Noutăți, Colecții, pagină dedicată fiecărei expoziții temporare –
Expoziții temporare prezente/trecute
- MNIR a pus la dispoziție publicului o serie de proiecte deosebit de interesante și de valoroase, prin
intermediul cărora sunt valorificate bogatele colecţii de obiecte de patrimoniu pe care le deţine, precumː
 https://imagoromaniae.ro/
 https://muzeulvirtual.ro/
 http://www.capodopere2019.ro/
 https://www.marelerazboi.ro/
 https://www.comunismulinromania.ro/
 https://galeriaportretelor.ro/
 http://www.oamenisicomori.ro/
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 https://restauraremnir.ro/
 https://www.numismaticaoctavianiliescu.ro/
 https://mvu.ro/
 https://expo1921.mnir.ro/ro/
Toate proiectele pot fi accesate de pe site-ul MNIR (https://www.mnir.ro/).
De asemenea, cei interesați pot avea acces liber la articole și studii publicate în paginile revistelor muzeului:
Muzeul Național, Cercetări Arheologice, Cercetări Numismatice, accesibile în cadrul rubricii Cercetare
I. Resurse şi proces
1.Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?
|X| Suficiente
|_|Insuficiente
2.Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public
sunt:
|X| Suficiente
|_| Insuficiente
3.Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea
accesului la informaţii de interes public:
|_| Foarte bună
|X| Bună
|_| Satisfăcătoare
|_| Nesatisfăcătoare
II.Rezultate
A)Informaţii publicate din oficiu
1.Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea
nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?
|X| Pe pagina de internet
|X| La sediul instituţiei
|X| În presă
|_| În Monitorul Oficial al României
|X| În altă modalitate: pe pagina oficială de Facebook a muzeului https://www.facebook.com/MNIRoficial
2.Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
|X| Da
|_| Nu
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3.Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră leau aplicat?
a) actualizarea constantă a rubricii Informații de interes public , pe site-ul muzeului, precum și a
subsecțiunilor Solicitarea informațiilor, Buletin informativ, Buget, Achiziții publice, Declarații de avere și
de interese, Integritate, Formulare tipizate: cerere/reclamație, Servicii publice, Rapoarte norme de conduită
și Transparență.
b) existența rubricii Despre MNIR și a subsecțiunilor Legislație, Conducere, Organizare, Programe și
strategii, Rapoarte și studii, potrivit Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea
afișării informațiilor de interes public, precum și încărcarea constantă de conținut specific în cadrul acestora
(legislație, conducere, organizare, programe și strategii, rapoarte de activitate, planuri de management,
buget, bilanțuri contabile, achiziții publice, declarații de avere și de interese etc.).
c) actualizarea rubricii Mass media și a subsecțiunilor Contact, Acreditare mass media, Parteneri, accesibilă
pe site-ul muzeului.
d) administrarea paginii muzeului pe platforma www.data.gov.ro (încărcarea de seturi de date dechise).
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute
de lege?
X Da, acestea fiind: istoricul clădirii, actualizarea programului de vizitare a muzeului, informații despre
acces și ghidaj, prețul biletelor, informații despre expozițiile permanente și temporare ale MNIR, precum și
despre evenimentele organizate în cadrul muzeului sau la sediul instituțiilor partenere, publicațiile muzeului,
programele de educație muzeală, programele și proiectele de cercetare, anunțuri diverse.
|_| Nu
5.Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
|X| Da
|_| Nu
6.Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de
seturi de date în format deschis?
- Continuarea digitizării colecției de mаnusсrisе, саrtе veche și rаră а MNlR
- Digitizaгea аnuаlă а fоtоgгаfiilоr unor piese cu valoare deosebită din colecțiile muzeului
- Digitizaгea аnuаlă а unоr fotografii istоriсе din colecția MNlR
- Digitizarea anuală a hărților istогiсе din colecția MNlR
- Continuarea și actualizarea constantă a proiectelor digitale, dedicate valorificării pieselor cu valoare
deosebită din colecțiile muzeului, accesibile publicului pe site-ul muzeului:
 lmago Rоmаniае – încărcare noi imagini (fotografii, cărți poștale etc.) istorice ale spațiului rоmâпеsс
din Evul Mediu până în 1947
 Muzeul Virtual - рrеzеntаrеа în fоrmаt digital, 2D și 3D, а expozițiilor tеmроrаrе organizate de
MNIR, precum și а unоrа concepute în mod special репtгu а fi prezentate sub асеаstă fоrmă
 Comunismul în România – încărcarea unor noi dосumеntе esențiale privind istоriа Rоminiеi întrе anii
1947-1989.
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 Маrеlе Răzbоi- сопtinuаrеа рrеzеntării dосumеntеlог și imаginilог legate de рагtiсiраrеа Rоmâniеi
la Ргimul Război Mondial, păstrate în patrimoniul MNIR și a altor muzee partenere din țară
 Сароdореrе 2019 - соntinuаrеа ргоiесtului de рrеzеntаге miсrоmоnоgrаfiсă а unоr piese de о
valoare excepțională din colecțiile MNlR
 Galeria Portretelor - рrеzеntаrеa microbiografiilor unor personaje istorice din România păstrate în
colecțiile muzeului.
 Оаmеni, lосuri și соmоri - соntinuаrеа рrеzеntării istогiеi ,,secrete" а tеzаurеlог din patrimoniul
muzeului
 Arhiva dосumеntаră Octavian lliescu - раrtе din рrоiесtul ,,Раrtаjаrеа оn-linе а studiilor și аrhivеlоr
numismatice deținute de MNIR”.
- Publicarea unor noi articole și studii, privind obiectele de patrimoniu păstrate în colecțiile MNIR, în
paginile revistelor muzeului: Muzeul Național, Cercetări Arheologice, Cercetări Numismatice
(muzeulnationaljournal.ro; cercetari-arheologice.ro; cercetarinumismatice.ro).
B)Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total de solicitări de
informaţii de interes public

2

În funcţie de solicitant

După modalitatea de adresare

de la
persoane
fizice

pe suport
hârtie

de la
persoane
juridice

pe suport
electronic

2

verbal

2

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

1

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

1

c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituţiei
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi
completările ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:

2.
Număr
total de
solicitări
soluţion
ate
favorabil

Termen de răspuns
Redirecţion
ate către
alte
instituţii în
5 zile

Soluţion
ate
favorabil
în
termen
de 10

Modul de comunicare
Soluţion
ate
favorabil
în
termen
de 30

Solicit
ări
pentru
care
termen
ul a

Comunic
are
electronic
ă

Departajate pe domenii de interes

Utilizare
Comunic
Comunic a banilor
are în
are
publici
format
verbală
hârtie
(contrac
te,

Modul
de
îndeplini
re a
atribuţiil
or

Acte
normative
,
reglement
ări

Activitat
ea
liderilor
instituţie
i

Informaţii
privind
modul de
aplicare a
Legii nr.
544/2001,

Altele
(se
precizea
ză care)
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zile

2

zile

investiţii instituţie
,
i publice
cheltuiel
i etc.)

fost
depăşit

2

2

1

cu
modificăr
ile şi
completăr
ile
ulterioare

1

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. Nu a fost cazul
3.2. Nu a fost cazul
3.3. Nu a fost cazul
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată ?
4.1. Nu a fost cazul
4.2. Nu a fost cazul
Motivul respingerii

5. Număr
total de
Exceptate,
solicitări
conform
respinse
legii

-

-

Departajate pe domenii de interes

Informaţii
inexistente

Utilizarea
Alte motive banilor
publici
(cu
(contracte,
precizarea investiţii,
acestora)
cheltuieli
etc.)

Modul de
îndeplinire a Acte
atribuţiilor normative,
instituţiei
reglementări
publice

Activitatea
liderilor
instituţiei

Informaţii
privind modul
de aplicare a
Legii nr.
544/2001, cu
modificările şi
completările
ulterioare

-

-

-

-

-

-

-

Altele
(se
precizează
care)

-

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea
numelor documentelor/informaţiilor solicitate): Nu a fost cazul
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa
instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa
instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările
şi completările ulterioare

Soluţionate
favorabil

Respinse

În curs de
soluţionare

Total

Soluţionate
favorabil

Respinse

În curs de
soluţionare

Total

-

-

-

-

-

-

-

-
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7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public
7.1. Costuri

Costuri totale de
funcţionare ale
compartimentului

Sume încasate din
serviciul de copiere

Contravaloarea serviciului Care este documentul care
stă la baza stabilirii
de copiere
contravalorii serviciului de
(lei/pagină)
copiere?

În cadrul MNlR acest
aspect este gestionat de
Secretariat/Registratură și
Secția Relații Publice și
Marketing Cultural, iar în
ceea ce privește оfеrirеа
răspunsurilor la solicitări
sunt implicate toate
secțiile de specialitate, în
funcție de domeniul la care
face rеfеrirе subiectul
sоliсitării, de cele mai
multe ori fiind vorba de
solicitări de informații
științifiсе, solicitări de
рunеrе la dispoziție а unоr
fotografii ale unоr piese
din colecțiile muzeului, în
vederea studierii și/sau
publicării acestora,
solicitări din раrtеа mass
media privind numărul de
vizitatori, dar și sоliсitări
privind utilizarea banilor
publici (соntrасtе,
investiții, cheltuieli etc.)
sau modul de îndeplinire a
atribuțiilor instituției
publice.

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
a)Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de
date de interes public?
|X| Da, dacă site-ul oficial al muzeului este considerat un punct virtual de informare.
|_| Nu
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră
pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes
public.
- Actualizarea constantă a site-ului MNIR, precum și activitate permanentă și susținută în mediul online (alte
mijloace de comunicare în masă – social media - Facebook, Instagram etc.)
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