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RAPORT DE MANAGEMENT 
AL MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI  

PENTRU PERIOADA FEBRUARIE 2017- OCTOMBRIE 2021 
 
 
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Ministerul Culturii denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Național de Istorie a României, 
denumită în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 189 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, 
muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu 
modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de 
evaluare. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul 
raport sunt aferente DOAR perioadei de la 1.02.2017 la 1.10.2021, reprezentând evaluarea finală. 

 
1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea: 

Muzeul Național de Istorie a României (mai departe MNIR) este cea mai mare instituție 
muzeală de rang național de acest gen din România. Sediul său este un monument istoric de 
categoria A (Cod LMI B-II-m-A-19843) – fostul Palat al Poștelor, Telegrafului și Telefoanelor (PTT), o 
clădire emblematică nu numai a Bucureștilor, dar și a României.  

 Conform datelor disponibile 
(http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/seljud.asp?judet=Bucure%2526%2523351%253Bti), în 
București exista 60 muzee, colecții publice și case memoriale.  
În zona centrală a Bucureștilor, pe o raza de câțiva kilometri, se află o concentrație 

excepțională de mari instituții muzeale: Muzeul Național de Arta a României, Muzeul Municipiului 
București, Muzeul Național de Arta Contemporană, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul 
Național George Enescu, Casa Memoriala Theodor Aman. În vecinătatea MNIR există mai multe 
edificii aflate pe lista monumentelor istorice de importantă națională – Palatul CEC, Palatul Băncii 
Naționale, Universitatea, Teatrul National, Ministerul Agriculturii, Spitalul Colțea, Biserica Sf. 
Gheorghe Nou, Sediul fostei Băncii Marmarosch-Blank, Sediul fostei Biblioteci Naționale (Palatul 
fostei Burse de Valori), Mânăstirea Stavropoleos, Curtea Veche, Biserica Mircea Vodă, Hanul lui 
Manuc, Mitropolia, Mânăstirea Antim, Primăria Municipiului București, Sediul Parlamentului României, 
Parcul Cișmigiu. Un rol cultural activ în viața municipiului îl au Biblioteca Centrală Universitară, Cercul 
Militar, Teatrul de Comedie, Teatrul Odeon, aflate tot în acest perimetru.  

MNIR beneficiază de avantajul de a fi plasat pe una dintre principalele artere ale Bucureștilor, 
Calea Victoriei, nu departe de intersecția cu Bulevardul Elisabeta și Splaiul Independenței, într-o 
poziție strategică în inima Centrului Istoric al Capitalei, de apropierea de Palatul Parlamentului și de 
Piața Unirii.  

MNIR gestionează un patrimoniu de o unicitate, amploare și valoare excepțională, atât din 
punct de vedere istorico-documentar, din punct de vedere identitar, pentru definirea moștenirii 
culturale a românilor, cât și din punct de vedere artistic și arhitectonic. Toate contribuie la un aflux 
considerabil de vizitatori, deși în ultimii 19 ani instituția funcționează doar cu cca 30% din spațiul de 
expunere disponibil (cca 3.000 mp), MNIR s-a înscris pe lista celor mai vizitate muzee din București 
și din România. Importanța și prestigiul național și internațional al MNIR sunt scoase în evidență și de 
capacitatea sa de a organiza în ultimii ani mari evenimente expoziționale în țară și străinătate. 
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1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 
comunități; 
În perioada februarie 2017- octombrie 2021, MNIR a continuat să colaboreze cu o serie 

numeroasă și diversă de instituții, organizații și grupuri informale din țară, în vederea organizării de 
expoziții și alte evenimente culturale la sediul său, al partenerilor.  
În primul rând, MNIR a continuat să coaguleze în jurul unor mari proiecte majoritatea muzeelor din 
România. În acest sens, am avut colaborări cu 48 muzee din țară, după cum urmează:  
1.Muzeul Național de Artă a României. 2. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. 3. Complexul 
Muzeal Național Moldova – Iași. 4. Muzeul Național Brukenthal. 5. Muzeul Național Peleș, Sinaia. 6. 
Muzeul de Istorie Națională și arheologie Constanța. 7. Muzeul Național al Bucovinei – Suceava. 8. 
Complexul Național Muzeal Neamț. 9. Muzeul Național al Banatului – Timișoara. 10. Institutul de 
Studii Eco-Muzeale Simion Gavrilă – Tulcea. 11. Muzeul Dunării de Jos – Călărași. 12. Muzeul 
Județean Ialomița. 13. Muzeul Brăilei Carol I. 14.Muzeul de Istorie Paul Păltânea – Galați. 15. Muzeul 
Județean Ștefan cel Mare – Vaslui. 16. Muzeul Județean Botoșani. 17. Complexul Muzeal Iulian 
Antonescu – Bacău. 18. Muzeul Județean Buzău. 19. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova – Ploiești. 20. Complexul Muzeal Curtea Domnească – Târgoviște. 21. Muzeul Județean 
Argeș. 22. Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu – Tg. Jiu. 23. Muzeul Regiunii Porților de Fier – 
Drobeta-Turnu Severin. 24. Muzeul Olteniei – Craiova. Muzeul Romanaților – Caracal. 25. Muzeul 
Orășenesc de Arheologie și Etnografie – Corabia. 26. Muzeul Județean Teleorman. 27. Muzeul 
Municipal Roșiorii de Vede. 28. Muzeul Teoharie Antonescu – Giurgiu. 29. Muzeul Civilizației 
Gumelnița – Oltenița. 30. Muzeul Banatului Montan – Reșița. 31. Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane – Deva. 32. Muzeul Național al Unirii – Alba Iulia. 33. Muzeul Județean Brașov. 34. Muzeul 
Național Secuiesc – Sf. Gheorghe. 35. Muzeul Județean Mureș. 36. Complexul Muzeal Bistrița 
Năsăud – Bistrița. 37. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș – Baia Mare. 38. Muzeul 
Județean Satu Mare. 39. Muzeul de Istorie și Artă Zalău. 40. Muzeul Țării Crișurilor – Oradea. 41. 
Muzeul Municipiului București. 42. Muzeul Universității București. 43. Muzeul Național al Literaturii 
Române. 44. Asociația Muzeul Jucăriilor. 45. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. 46. 
Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. 47. Muzeul Județean Olt. 48. Muzeul de Istorie Roman.  
 

În aceiași perioadă, am colaborat cu 17 muzee din străinătate pentru organizarea unor mari 
expoziții la sediul nostru sau sediul lor: 1. Muzeul Louvre, Paris. 2. Muzeul Palais Tau din Reims – 
Franța. 3. Muzeul Național al Chinei din Beijing. 4. Muzeul de Artă din Xi’an – China. 5. Muzeul 
Național Arheologic de la Madrid. 6. Muzeul Național de Arheologie – Lisabona. 7. Muzeul Național 
Maghiar. 8. Muzeul Național al Lithuaniei - Vilnius. 9. Muzeul și Institutul Arheologic Sofia. 10. Muzeul 
Național de Istorie a Moldovei – Chișinău. 11. Muzeul Gallo-Roman de la Tongeren, Belgia. 12. 
Muzeul Grand Curtius – Liège, Belgia. 13. Muzeul Civilizațiilor Mediteraniene, Marsilia. 14. Muzeul 
Deri – Debrecen, Ungaria. 15. Muzeul Szeged – Ungaria. 16. Muzeul de Arheologie Pre- și Proto 
Istorică – Halle. 17. Muzeul Municipal Louvain – Belgia. 
 

În perioada 2017-2021, pe lângă muzee, MNIR a colaborat pentru realizarea unor expoziții 
importante cu 15 instituții deținătoare de patrimoniu din țară și străinătate, dar care nu au funcții 
muzeale, cum ar fi: Arhivele Naționale ale României. 2. Arhivele Diplomatice ale MAE. 3. Arhivele 
Statului ale R. Moldova. 4. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. 5. Biblioteca Națională Secheny 
a Ungariei. 6. Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor. 7. Arhiepiscopia Romano-Catolică a 
Bucureștilor. 8. Episcopia Romano-Catolică de Oradea. 9. Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare. 
10. Episcopia Romano-Catolică de Timișoara. 11. Comandamentul Jandarmeriei Române. 12. 
Asociația Rușilor Lipoveni din România. 13. Federația Comunităților Evreiești din România. 14. 
Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher. 15. Asociația Junii Brașovului. 
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MNIR a încheiat 10 parteneriate instituționale cu: 1. Ministerul Românilor de Pretutindeni. 2. 

Secretariatul General al Guvernului. 3. Ambasada Sudanului. 4. Ambasada Statului Kuweit. 5. 
Ambasada Turkmenistanului. 6. Primăria municipiului Giurgiu. 7. Primăria municipiului Târgu Jiu. 8. 
Primăria comunei Vărbilău, jud. Prahova. 9. Google pentru proiectul Google Arts and Culture. 10. 
Penitenciarul București-Jilava.  
  

În aceiași perioadă am încheiat parteneriate cu următoarele asociații și fundații în vederea 
realizării unor evenimente culturale: 1. Fundația Amfiteatru. 2. Asociația pentru Dezvoltare Urbană. 3. 
Asociația Femeilor Universitare. 4. Promenada Culturală 

  
În anii 2017-2021, MNIR a avut parteneriate media cu șase instituții: 1. Societatea Română 

de Radiodifuziune - Radio România Actualități. 2. Radio România Internațional. 3. Radio România 
Cultural. 4. Pressone. 5. Radio Trinitas. 6. Publicațiile Lumina 
 
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 

amenințări) 
 

Realizarea unei diagnoze a situației MNIR în anii 2017-2021 constituie un prilej de a evidenția 
punctele forte și slabe, oportunitățile pe care le are instituția, dar și amenințările care o privesc. De 
asemenea, autoevaluarea este și ea un instrument de măsurare a progresului în timp, o modalitate 
de implicare a personalului în dezvoltarea spiritului de echipa și un mod de a percepe dezvoltarea 
culturii organizaționale a instituției. Prin actualizarea constantă a regulamentelor de ordine interioară 
și de funcționare ale instituției urmărim creșterea capacitații de adaptare a acesteia la schimbările și 
provocările aduse de realitățile momentului, dar și ale societății contemporane, în ansamblu. 

Deși pentru asigurarea îndeplinirii misiunii culturale și educative a MNIR factorii externi sunt vitali, 
este obligatorie și existența unui mediu intern profesional, dinamic, capabil să susțină activitatea de 
conservare, cercetare și valorificare a patrimoniului, precum și pe cea de comunicare cu publicul și 
educație muzeală, componente esențiale în funcționarea unui muzeu al începutului de secol al XXI-
lea.  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Patrimoniu 
Integrarea problematicii protejării 
patrimoniului cultural național (mobil și 
imobil) în Strategia Națională de 
Apărare a Țării pe anii 2015-2020. 
 
Valoarea deosebită a colecțiilor de 
patrimoniu mobil pe care le 
administrează MNIR. Existența unui 
număr important de bunuri de 
patrimoniu de o valoare excepțională, 
cu caracter de unicitate, clasate în 
categoria juridică Tezaur a 
patrimoniului cultural național sau care 
urmează să fie clasate. 
 

Patrimoniu 
 

Cercetarea încă lacunară a patrimoniului 
cultural mobil propriu, ca și a istoricului 
monumentului în care funcționează 
muzeul. 
 
Ritmul prea lent de restaurare și 
conservare a obiectelor din patrimoniu 
 
Numărul încă mic de obiecte clasate în 
patrimoniul cultural național mobil (cca 
4999 de piese, dintr-un total de cca 
16.761.050 piese din patrimoniu, inclusiv 
Fondul Național Filatelic transferat în 
2017), conform datelor parțiale afișate pe 
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Mărimea și varietatea colecțiilor 
muzeului, reprezentative pentru istoria, 
arheologia și identitatea culturală a 
țării. 

site-ul cIMEC.ro 
(http://clasate.cimec.ro/lista.asp?det=822
0-Muzeul-National-de-Istorie-a-Romaniei-
BUCURESTI), consultat la data de 
1.10.2021 (din păcate, datele sunt 
incomplete, deoarece există un mare 
decalaj între dosarele clasate de CNMC 
și procesarea lor). 
  
Acoperirea deficitară cu bunuri culturale 
din colecțiile proprii pentru anumite 
perioade istorice și culturi, zone 
geografice ale țării și teme socio-culturale 

Patrimoniul imobiliar 
Amplasarea sediului MNIR în centrul 
Bucureștiului, într-o zona istorică, 
turistică și de agrement extrem de 
frecventată 

 
Clădirea monument istoric de valoare 
națională, reprezentativă pentru istoria 
arhitecturii românești moderne 
 
Holul central amplu și curtea interioară 
cu potențial de refolosire. 
În 2021 Guvernul a semnat un 
memorandum cu BRCE pentru un 
împrumut destinat consolidării, 
restaurării și refacerii MNIR, dar acesta 
nu este încă operațional, până la data 
redactării raportului. 

Patrimoniul imobiliar 
 
Sediul MNIR este nefuncțional în proporție 
de 60-70%; a intrat, din 2002, într-un proces 
de consolidare, restaurare și reamenajare 
muzeală eșuat, fapt care generează situații 
foarte complicate pentru misiunea muzeului. 
Lipsa unei decizii politice la nivelul 
Guvernului și a MC, din 2002 până în 2016, 
ca și disputa judiciară provocată de 
fraudarea Concursului Internațional de Soluții 
de către Ordinul Arhitecților din 2017 au dus 
la agravarea considerabilă a capacității de a 
asigura securitatea și conservarea 
patrimoniului mobil și imobil, precum și a 
posibilității de a primi publicul în condiții 
decente.  
În prezent, doar cca 3.000 de mp sunt 
disponibili pentru activități expoziționale și 
activități culturale sau educaționale cu 
publicul 
Dotări tehnico-sanitare insuficiente (doar un 
grup sanitar, cu două cabine, disponibil 
pentru public) 
 
Lipsa unor alte spații/clădiri în administrarea 
muzeului care să permită relocarea 
temporară a patrimoniului pe perioada 
lucrărilor de restaurare, ca și a continuării 
activităților cu publicul 
 
Lipsa parcărilor lângă sediu și a unui spațiu-
tampon față de împrejurimi  

Dotare logistică 
Existența unor dotări tehnice 

Dotare logistică 
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expoziționale moderne, realizate recent 
sau repuse în funcțiune în perioada 
2011-2021 (sistemul de climatizare și 
supraveghere din zona Tezaurului 
Istoric, Lapidarium-ului și spațiilor 
pentru expoziții temporare din holul 
central și din fostul Muzeu Național 
Filatelic) 
 
Realizarea în 2019 a unui sistem nou, 
modern, de expunere în holul central 
pentru expoziții temporare 

Spațiul existent este insuficient pentru 
depozite și laboratoare moderne, pentru 
conservarea și restaurarea patrimoniului 
muzeului 
 
Capacitatea redusă a laboratoarelor de 
restaurare de intervenție pentru toate tipurile 
de materiale, lipsa sau uzura morală și fizică 
aparaturii specifice pentru operațiunile de 
conservare și restaurare  
 
Inexistența unui sistem performant de 
climatizare și securitate generală pentru 
toate spațiile muzeului 
 
Mijloace muzeo-tehnice moderne insuficiente 
sau inadecvate (vitrine, panouri etc.) 
 
Echipamentele IT, parțial sau total, uzate 
moral  

Situația economico-financiară 
Asigurarea din alocații bugetare a 
cheltuielilor salariale și a majorității 
cheltuielilor necesare pentru 
achiziționarea de bunuri și servicii 
- Realizarea, cu eforturi, de venituri 
proprii în completarea bugetului, din 
alte surse 

Situația economico-financiară 
 
Consecințele economice, sociale și politice 
pe termen scurt, mediu și lung ale epidemiei 
de Covid 19, care riscă să ducă la o reducere 
drastică a cheltuielilor publice și private 
pentru cultură  
 
Neaplicarea bugetării multianuale 
 
Stabilirea arbitrară de către MC, a unor cote 
nerealiste pentru veniturile proprii în cadrul 
bugetului instituției, crescute aleatoriu, de la 
an la an 

 
Fonduri insuficiente pentru programe și 
proiecte culturale de anvergură 

Personal 
Buna pregătire în domeniile 
muzeografiei, conservării, restaurării și 
cercetării, a unei părți importante a 
personalului de specialitate 
 
Întinerirea personalului muzeului în 
ultimii ani prin angajarea de tineri cu 
potențial de creștere 

 
Numărul de experți de patrimoniu, 

Personal 
 
Insuficiența personalului de specialitate și 
tehnico-administrativ, față de amploarea și 
complexitatea sarcinilor ridicate de 
asigurarea funcționării muzeului la parametri 
tehnici legali și la standardele impuse de 
importanța instituției 
 
Repartizarea personalului pe secții, deși 
ameliorată în ultimii câțiva ani, încă nu este 
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doctori în științe și doctoranzi 
 
Diversificarea specializărilor în cadrul 
personalului și formarea continuă 

suficient corelată cu mărimea patrimoniului 
fiecărei secții și cerințele de gestiune și 
punere în valoare eficiente  
 
Atitudinea pasivă a unei părți din personal în 
raport cu publicul și față de direcția 
dezvoltării MNIR 
 
Insuficiența personalului calificat în domeniul 
marketingului cultural, educației muzeale, 
managementului de proiect, IT și tehnic 
 
Fluctuația mai accentuată a personalului, mai 
ales tânăr, în anii 2017-2018.  

Promovare și comunicare externă 
Pagina web a MNIR dinamică, 
actualizată constant, ca și cele pe 
Facebook, Twitter și Instagram 
 
Prezența foarte activă în spațiul virtual 
cu expoziții digitale și proiecte de 
amploare de punere în valoare a 
patrimoniului  
 
Comunicarea activă cu mass-media și 
cu publicul 
 
Editarea consecventă de cataloage 
multilingve pentru expozițiile temporare 
ale muzeului și de cataloage de 
colecție în condiții grafice excelente și 
la prețuri accesibile 

Promovare și comunicare externă 
 
Insuficiența unor materiale promoționale 
tipărite, în raport cu importanța istorică, 
documentară și artistică a patrimoniului 
MNIR și a valorii arhitectonice a sediului sau 
 
Lipsa versiunilor în limbi străine a site-ului 
web ca și pentru majoritatea proiectelor de 
expoziții virtuale 
 
Neincluderea MNIR în majoritatea pachetelor 
de servicii turistice ale operatorilor interni și 
externi 
 
Semnalarea insuficientă a amplasării și 
programelor expoziționale ale MNIR, prin 
panouri de dimensiuni mari, cu vizibilitate 
maximă, în zone nodale ale Capitalei și în 
mijloacele de transport în comun 

Strategie instituțională 
Atitudine pozitivă, deschisă, de 
colaborare cu parteneri culturali locali, 
naționali și internaționali 
 
Obiective strategice clare  
 

Strategie instituțională 
 
Capacitate încă redusă de atragere de 
fonduri europene, mai ales din cauza 
insuficienței personalului adecvat care să 
poată participa la proiecte multiple 

OPORTUNITĂŢI  
AMENINŢĂRI 

 

Anularea definitivă decisă de instanță 
la data de 11.12.2019 a concursului de 
soluții Noul MNIR, care a fost fraudat 
de către reprezentanții OAR creează 

Lipsa unui sediu funcțional pe termen scurt și 
mediu (cel puțin în următorii 5 ani!) 
 
Starea generală proastă a clădirii muzeului și 
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posibilitatea reluării procedurii de 
achiziție publică a serviciilor de 
proiectare și a lucrărilor pentru 
consolidarea, restaurarea, extinderea 
suprafeței utile a sediului, refacerea 
expoziției permanente, modernizarea 
facilităților destinate activităților 
muzeale și a celor cu publicul 
 
Celebrarea în anii 2019-2023 a unor 
etape esențiale din cadrul centenarului 
edificării statului român modern, în 
desfășurarea căruia MNIR va avea de 
jucat un rol foarte important (centenarul 
campaniei militare din Ungaria, a 
tratatului de pace de la Versailles, 
Saint-Germain en Laye, Neully sur 
Seine, Trianon și Sevrès, al încoronării 
din 1922 și al adoptării Constituției din 
1923).  
 
Experiența și prestigiul câștigate prin 
participarea la organizarea sezonului 
cultural româno-francez în 2019-2019 
și desemnarea României ca invitat 
special al festivalului internațional 
Europalia de la Bruxelles, în 2019-
2020, în care MNIR a fost puternic 
implicat. 
 
Creșterea consumului și diversificarea 
cererii de bunuri și servicii din domeniul 
muzeal 
 
Extinderea și permanentizarea 
colaborărilor bilaterale, regionale și 
internaționale în scopul protejării și 
punerii în valoare a patrimoniului 
cultural național mobil 
 
Posibilitatea inițierii de proiecte pentru 
promovarea și pentru restaurarea 
patrimoniului cultural mobil, prin 
finanțare europeană și națională 
 
Potențial ridicat pentru atragerea de 
noi consumatori culturali 
 

riscul major al afectării ei grave de un viitor 
mare cutremur, dacă acesta se va declanșa 
înainte de terminarea consolidării și 
restaurării sediului și înainte de relocarea 
patrimoniului 
 
Nerezolvarea problemei unor spații destinate 
depozitelor, laboratoarelor și activităților cu 
publicul în perioada cât sediul MNIR va fi 
implicat într-un vast proces de consolidare, 
restaurare și remodelare funcțională 
 
Riscul creșterii exponențiale a cheltuielilor cu 
chiria, amenajarea și întreținerea spațiilor de 
depozitare, laboratoare și alte destinații în 
perioada de refacere a sediului 
 
Creșterea rapidă a cheltuielilor de personal, 
fără modificarea Codului Muncii și stabilirea 
unor criterii cuantificabile de eficiență a 
personalului 
 
Creșterea ponderii cheltuielilor legate de 
energie (încălzire și iluminat), în cadrul 
bugetelor anuale ale MNIR 
 
Insuficiența resurselor destinate reparațiilor 
curente și a menținerii în stare de funcțiune a 
clădirii muzeului 
 
Insuficienta flexibilitate și mobilizare a 
specialiștilor la dinamica sarcinilor curente 
ale instituției 
 
Birocrația excesivă, întârzierea actualizării 
legislației în domeniul patrimoniului cultural, 
neadaptarea legislației la realitate 
 
Nivelul scăzut de educație și de potențial 
economic al unei bune părți a membrilor 
societății românești, reducerea orelor 
destinate studierii istoriei în școală și a 
interesului școlilor de a organiza vizite la 
muzee  
 
Concurența mediului on-line, cu deosebire în 
rândul publicului tânăr 
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Deschiderea spre parteneriat cu 
majoritătea instituțiilor muzeale și de 
cultură din România, cu ICR, 
ambasade și centre culturale străine 

Insuficiența calitativă a programelor de 
formare și de specializare a resurselor 
umane 
 
Lipsa unor parteneriate cu firmele furnizoare 
de servicii turistice 
 
Numărul, încă redus, al parteneriatelor media 
 
Inadecvarea prevederilor OUG 189 la 
specificul activităților muzeale 
 
Instabilitatea conducerii MC în perioada 
2017-2021 
 

 
3. Analiza imaginii existente a MNIR și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia:  
 
MNIR este o instituție cu o bună imagine publică, care se bucură de notorietate. Noul website și 

paginile de Facebook, Twitter, You Tube și Instagram, foarte bogate și active în ultimii 10 ani, 
prezența constantă pe posturile de televiziune și radio au consolidat imaginea muzeului, la fel ca 
organizarea unor evenimente culturale de mare amploare, editarea unui număr considerabil de 
cataloage ale expozițiilor temporare organizate de MNIR. 

De cele mai multe ori, imaginea MNIR este asociată cu cea a clădirii emblematice în care 
funcționează sau, doar, cu cea a Tezaurului Istoric sau a copiei Columnei lui Traian, în ciuda faptului 
ca logo-ul muzeului este statueta neolitică Gânditorul de la Cernavoda – o capodoperă a artei 
universale.  

Aceasta imprecizie asupra identității se datorează faptului că, multă vreme după 1989, MNIR nu 
a avut o politică sistematică de creare a unei imagini publice. De asemenea, nu a avut un sistem 
unitar de semnalizare, având drept logo, rând pe rând: Gânditorul de la Cernavoda, imaginea clădirii 
în care funcționează instituția, sigla MNIR în ligatură și, din nou, în ultimii 10 ani, cea a Gânditorului 
de la Cernavoda.  

Pentru îmbunătățirea imaginii MNIR în cursul anilor 2017-2021, principalele direcții de acțiune au 
fost următoarele: 

 
1. S-a continuat mediatizarea identității vizuale a MNIR prin produse de promovare publicitară 

de tip audio-video, produse specifice de promovare a proiectelor (afișe, bannere, fluturași), dar 
și prin activități directe cu publicul, prin dezvoltarea de programe educaționale pentru copii și 
tineri, pentru profesori și elevi. 

 
2. S-a îmbunătățit radical aspectul și întreținerea cu informații la zi a site-ului oficial al 

MNIR (http://www.mnir.ro). 
Acest demers este esențial, site-ul dovedindu-se cea mai eficientă și rapidă formă de comunicare 

cu publicul, el răspunzând, în același timp și cerințelor ridicate de aplicare a criteriilor de transparență 
instituțională (anunțuri de angajări, raportări anuale, declarații de avere și de interese).  

Pagina principală a site-ului MNIR (http://www.mnir.ro) a fost actualizată constant, prin inserarea 
de fotografii și butoane cu link către cele mai recente evenimente ale muzeului. Informația de pe site 
a fost completată și actualizată în permanență.  

http://www.mnir.ro/


10 

 

Între anii 2017-2021, site-ul http://www.mnir.ro a fost accesat de către 411.479 utilizatori unici. 
 

3. În 2017-2021 s-a consolidat și extins prezența activă a MNIR pe site-urile de social media 
unde MNIR are deja o notorietate importantă. Pe această cale se asigură cea mai mare parte 
din necesitățile de informarea a publicului asupra ofertei de servicii culturale, precum și a 
activităților curente MNIR, de atragere a unor noi categorii de vizitatori: 

- Facebook (https://www.facebook.com/MNIRpage).  
În cursul anilor 2017-2021, 68.908 persoane au apreciat conținutul / 69.651 persoane au 

urmărit pagina oficială de Facebook a MNIR. Pentru 2021 avem și date despre vizibilitatea Facebook 
al Muzeului Virtual, care a avut 6776 de persoane care au apreciat conținutul acesteia și 7269 de 
persoane care au urmărit.  

- Twitter (https://twitter.com/mnir).  
Paginile de Twitter au fost urmărite de 3594 persoane, în perioada 2017-2021. 
- Instagram (https://www.instagram.com/mnirpage/)  

Paginile de Instagram au fost urmărite de 6039 de persoane. 
- Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC5J4qnv5myUyhfRJlQ-NgrQ). 

Canalul oficial de Youtube al MNIR a înregistrat 217 abonați în anii 2017-2021. 
- Site-ul Magazin MNIR, este o platforma online de promovarea a publicațiilor editate de 

MNIR, care a fost deschisă în 2017. Platforma a fost actualizată constant prin încărcarea 
celor mai recente apariții editoriale. În cursul anilor 2017-2021 comenzile primite pe 
magazinul virtual al MNIR au dus la vânzarea a 1.246 de volume. 

 
4. Campanii de promovare a instituției: 

 

- Promovarea MNIR în cadrul 
Bucharest City Tour. 

- Promovarea expozițiilor permanente 
ale muzeului prin intermediul 
aplicației pentru smartphone – 
Questo.  

- Promovarea marilor expozițiilor 
temporare realizate în anii 2017- 
2021: Aurul și argintul antic al 
României; Semper Unitis; Terra 
Felix; 1989. 30 de ani după...; O 
experiență europeană. Moștenirea 
istorică și culturală a germanilor din 
România; Broderii de tradiție 
bizantină din România. În jurul 
stindardului lui Ștefan cel Mare; Aurul 
împăraților chinezi; Dacia Felix – 
Trecutul glorios al României, 
Originile Europei – Civilizații 
preistorice între Carpați și Dunărea 
de Jos; Onoarea Națiunilor; 
Jandarmeria Română – 170 de ani 
de la înființare; 160 de ani de la 
înființarea Liceului Gheorghe Lazăr; 

Promovarea ofertei expoziționale, 
educaționale și editoriale ale 
instituției în cadrul unor evenimente 
culturale, precum: 

- Noaptea europeană a muzeelor 
- Spotlight 
- La pas pe Calea Victoriei. 
- Zilele Bucureștiului. 
- Concursul de istorie și teatru 

ARTfel de istorie. 
- Ziua Porților Deschise ale 

Garnizoanei Brigăzii „30 Gardă 
Mihai Viteazul”. 

- Promovarea publicațiilor MNIR în 
cadrul târgurilor de carte Bookfest 
și Gaudeamus 

http://www.mnir.ro/
https://www.instagram.com/mnirpage/
https://www.youtube.com/channel/UC5J4qnv5myUyhfRJlQ-NgrQ
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Fragment. Experiența restaurării; 
România în cel de al Doilea Război 
Mondial; Tezaure arheologice din 
România – Rădăcinile dacice și 
romane; Nicolae Iorga – 150 de ani 
de la nașterea lui, prin intermediul 
unor vloguri și filme documentare 
disponibile pe Canalul de Youtube. 

. 
5. Pentru fiecare eveniment a fost realizat un pachet de promovare constând în afiș, invitație, 

comunicat, respectiv anunț de presă, pentru reprezentanți media și difuzarea informației pe 
canale multiple, mai ales în mediul digital și pe social media.  

6. S-au dezvoltat și extins parteneriate strategice (mass-media, sectorul privat și cel 
neguvernamental), care eficientizează relația dintre muzeu și public și care să asigure MNIR o 
vizibilitate permanentă, nu numai pentru principalele evenimente pe care le organizează. În 
2017-2021, MNIR a derulat 38 de parteneriate culturale, educative și media cu diverse instituții 
din țară și din străinătate. S-au încheiat 23 de parteneriate pentru efectuarea de voluntariat în 
cadrul MNIR. 

 

I. Mass-media: 
1. Societatea Română de 

Radiodifuziune - Radio România Actualități 
2. Radio România Internațional 
3. Radio România Cultural 
4. Pressone  
5. Radio Trinitas 
6. Publicațiile Lumina 
7. SeeBucharest 
 
II. Asociații și fundații: 
1.Federația Comunităților Evreiești din 

România 
2.Bucharest Jewish Film Festival 
3. Asociația Rușilor Lipoveni din 

România  
4. Fundația Amfiteatru  
5. Asociația pentru Dezvoltare Urbană 
6. Asociația Femeilor Universitare 
7. Promenada Culturală 
8. Identitatea Culturală Contemporană 

III. Parteneriate instituționale: 
1.ICR 
2.Europalia International 
3.Compania Turistica București 
4.Asociația Muzeul Jucăriilor 
5.Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul 
6.Primăria comunei Lupșa, jud. Alba 
7.Centrul Național de Cultură a 

Rromilor – Romano Kher 
8.Direcția de Asistență Socială Popești-

Leordeni 
9.Google pentru proiectul Google Arts 

and Culture 
10.Colegiul Național Regina Maria – 

București  
11. Colegiul Național Gheorghe Lazăr 
12. Liceul Școală mea – București 
13.Școala Gimnazială Constantin 

Brâncoveanu – București 
14.Asociația Terra Dacica Aeterna 
15. Jandarmeria română 

 
  
4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, 

alte surse de informare) 
 
Prin programul managerial cu care am câștigat concursul în 2016 am propus efectuarea unei serii 

de studii sociologice despre publicul real și potențial, în scopul identificării categoriilor de beneficiari ai 
activităților instituției, publicul expozițiilor permanente, publicul expozițiilor temporare, publicul 



12 

 

activităților meta și para-muzeale. 
Studiile sociologice sunt destinate nu numai calibrării activității curente, dar și pentru identificarea 

nevoilor culturale ale publicului, în funcție de care MNIR își poate pregăti oferta culturală pe termen 
scurt (2017-2019), mediu (2020-2021) și lung, după 2022. 

Cercetări sociologice asupra publicului MNIR și nevoilor și așteptărilor sale culturale au fost 
realizate în anii 2017, 2019 și în 2020. Ultimul a vizat viziunea publicului asupra ofertei culturale a 
MNIR în perioada pandemiei. El a fost efectuat în perioada aprilie-mai de către colegii de la secția 
Relații publice și un grup de voluntari. 
Pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari ai serviciilor culturale oferite de MNIR, în 2017 a fost 
realizat un studiu asupra structurii și nevoilor de servicii culturale ale publicului MNIR, de către 
firma D&D Research. Cercetarea s-a derulat pe un eșantion de 2.500 de subiecți (cca 5% din nr. 
vizitatorilor la sediul MNIR). Chestionarul conținea un număr de 12 întrebări, cu răspuns precis și o 
întrebare cu răspuns deschis, referitoare la naționalitate, sex, vârstă, studii, apartenență (urban, 
rural), de câte ori a vizitat muzeul, dacă îl vizitează singur sau nu/și cu cine, cum a aflat de muzeu, de 
ce dorește să viziteze muzeul, care este expoziția permanentă sau temporară preferată, cum 
apreciază ghidajul, dacă va mai reveni, dacă are observații, propuneri. Rezultatele acestei investigații 
ne-au permis să stabilim cu mai multă acuratețe segmentele de public vizitator.  

Cercetarea sociologică a continuat și în 2019, cu obiectivul de a avea date asupra așteptărilor 
publicului vizitator al MNIR, pentru a se putea adapta și îmbunătăți ofertele culturale, venind în 
întâmpinarea dorințelor reale ale vizitatorilor. Noul studiu a avut ca obiect consumul și participarea 
culturală a populației municipiului București și a vizitatorilor în trecere prin Capitală. 

În 2020 a fost realizat un alt studiu sociologic, cu două componente – calitativă și cantitativă, 
dedicat publicului muzeului. Cu acest prilej s-a investigat viziunea publicului asupra rolului muzeelor 
naționale în perioada pandemiei pe piața serviciilor culturale din România. Accentul a fost pus pe 
rolul muzeelor de istorie. Studiul a fost realizat în perioada aprilie - mai 2020 și a făcut parte din 
programul minimal managerial. 

 
Grupurile țintă ale activităților MNIR pe termen scurt/mediu: 
 
Conform datelor rezultate în urmă sondajului efectuat în 2019 de către firma AB European 

Research Group, coroborate cu cele ale sondajului din 2020, grupurile țintă ale MNIR în activitățile de 
la sediul propriu sunt: 

- Elevii – 16% 
- Tinerii între 18 și 29 ani – 28% 
- Persoane adulte (în majoritate turiști străini și români) – 50% 
- Persoane de vârsta a treia – 5% 
- Specialiști, personal diplomatic, politicieni, oameni de afaceri – cca 1%  

 
Principalii beneficiari ai activităților MNIR au rămas și în perioada 2017-2021 tinerii cu 

vârste cuprinse între 18 și 29 ani și turiștii, care reprezintă 94% din totalul vizitatorilor MNIR.  
 
- 60% din publicul nostru este alcătuit din persoane de sex feminin.  
- 70% dintre vizitatori sunt absolvenți de studii superioare.  
 
În ceea ce privește țară de origine a vizitatorilor cu vârste de peste 30 de ani, în anii 2017-2021 a 

fluctuat masiv. Astfel, vizitatorii străini au reprezentat contingentul dominant în anii 2015-2017, iar cei 
români au dominat în 2018 (anul Centenarului). Raportul vizitatori români și străini în anii 2019-2021 
a fost în favoarea vizitatorilor români, care au reprezentat 75% din publicul nostru, față de 25 % 
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cetățenii străini. 
Dintre turiștii străini, pe primul loc se situează cei din Italia, urmați, îndeaproape de cei din 

Germania, Spania, Israel, SUA, Grecia și Polonia. Reducerea gravă a numărului acestei categorii de 
vizitatori a fost cauzată de restricțiile de circulație impuse de pandemie. Astfel, în perioada ianuarie-
februarie 2020, înainte de declanșarea pandemiei de Coronavirus (martie 2020), numărul de vizitatori 
a respectat tendințele statistice din lunile similare din anii 2018-2019, dar începând cu luna iunie 
2020, acest număr nu a mai reprezentat decât între 10% și 30% din cuantumul celor din lunile 
similare dinainte de epidemie. Situația s-a redresat parțial în primele 9 luni din 2021 (mai ales în lunile 
iunie-august), fără să se mai atingă, totuși, parametrii din perioadele corespunzătoare din anul 2019.  

 
Atragerea în număr mai mare de public din categoria tinerilor rămâne, în continuare, un obiectiv 

major al managementul instituției.  
Si în perioada 2017-2021, am extins și am rafinat dialogului cu tânăra generație, în vederea 

dezvoltării pasiunii pentru istoria României, a prețuirii patrimoniului cultural românesc, ca parte a 
moștenirii creației umane universale, prin organizarea unor numeroase expoziții temporare, cu un 
subiect extrem de diversificat, acoperind toate marile perioade istorice din trecutul țării și prin activități 
educative atractive, care să completeze sau să aprofundeze curricula școlară.  

În pofida dificultăților tot mai ridicate cauzate de gradul din ce în ce mai redus de funcționalitate a 
sediului nostru, în cursul anilor 2017-2021, MNIR a organizat 264 activități ale atelierelor 
educative, dintre care 52 gratuite, destinate special copiilor proveniți din medii defavorizate. La 
aceste activități care au luat parte 6.723 participanți. În permanență, MNIR a urmărit atât lărgirea 
adresabilității lor, cât și diversificarea tematicii, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de copii, 
din întreaga țară.  

 
Începând din mai 2020, din cauza restricțiilor generate de pandemia de Covid- 19, cea mai 

mare parte din aceste activități s-au desfășurat on-line, lucru care a permis abordarea 
publicului tânăr nu numai din țară, dar și din rândul românilor rezidenți în străinătate. 

 
Din aceleași motive, generate de pandemie, în cea mai mare parte a cursului anilor 2020-2021, 

Muzeul Național de Istorie a României nu s-au putut desfășura activități și evenimente culturale la 
care, în alți ani, au contribuit în mod voluntar studenți și masteranzi ai diverselor unități de învățământ 
superior din București (Facultatea de Istorie a Universității din București, Facultatea de Marketing a 
ASE, Facultatea de Istorie a Universității Creștine Dimitrie Cantemir, elevi din licee bucureștene). 

În ceea ce privește practica studențească, în 2020-2021 MNIR a fost ales ca loc de stagiu de 
către studenți ai Facultății de Istorie a Universității din Thessalonic și Barcelona, precum și studenți 
din Georgia, participanți la programe europene de educație derulate de muzeul nostru.  

 
Circa 50% din vizitatorii MNIR sunt turiști (peste 40% dintre aceștia fiind străini). Cei mai mulți 

se informează despre oferta culturală a MNIR de pe social media. Pentru a veni în întâmpinarea 
cerințelor acestei categorii, toate expozițiile realizate de MNIR în perioada 2017-2021 au avut 
explicații și cataloage bilingve – română/engleză, franceză/engleză, spaniolă/engleză. 

 
Alte trei segmente de public spre care s-a îndreptat efortul de atragere al MNIR au fost cele 

provenite din localitățile de provincie, din străinătate și din spațiul virtual. Eforturile de câștigare a 
publicului din provincie vin în continuarea unui program început deja în anii 2011-2013 și extins de 
atunci în mod continuu.  

 
Astfel, în cursul anilor 2017-2021 am vernisat 35 expoziții proprii la sediul unor muzee sau în 
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spații ne-convenționale din țară.  
MNIR a participat cu expertiza specialiștilor săi și prin împrumutul unor piese de patrimoniu la 

realizarea expoziției permanente a Muzeului Național Brătianu din orașul Ștefănești (jud. Argeș) (în 
colaborare cu Muzeul Național Peleș, Muzeul Național de Artă a României, Muzeul Național al Satului 
Dimitrie Gusti, Muzeul Național al Țăranului Român, Arhivele Naționale, Biblioteca Națională). 

În toate cazurile, atât publicul vizitator, cât și reprezentanții autorităților locale au apreciat foarte 
mult deschiderea MNIR și eforturile sale de a organiza expoziții de o asemenea importanță în 
județele sau localitățile lor. 

Urmarea practică a acest tip de demersuri ale MNIR de a veni în întâmpinarea nevoilor culturale 
ale publicului din provincie s-a reflectat și prin faptul ca numărul persoanelor care au vizitat expozițiile 
organizate la sediul partenerilor noștri din țară a fost de210.975, reprezentând cu puțin mai mult 
decât a celui realizat la sediu (1,06 ori). 

 
În cursul anilor 2017-2021, MNIR a fost prezent în 29 expoziții proprii organizate la sediul 

unor muzee și instituții din străinătate. Este vorba despre expoziții care au fost organizate în 
Franța, Portugalia, China, Belgia, Spania în cadrul Sezonului Cultural România-Franța, a festivalului 
internațional Europalia, precum și a evenimentelor legate de celebrarea a 140 de ani de relații 
diplomatice dintre România și Spania. Ele au avut peste 1.097.543 de beneficiari, conform 
standardelor de evidență a eficacității evenimentelor culturale practicate de instituțiile europene.  

 
În anii 2017-2021, MNIR a colaborat cu muzee din țară pentru realizarea a 37 expoziții 

semnificative și a 11 mari expoziții realizate de muzee străine.  
 
MNIR a devenit cel mai important muzeu din țară în promovarea patrimoniului cultural și 

istoriei României în rândul publicului străin și a românilor din diasporă. În 2021, la Madrid, 
MNIR a organizat cea mai mare expoziție de patrimoniu arheologic românesc prezentată 
vreodată publicului străin de către instituții muzeale din țara noastră (Tezaure arheologice din 
România. Rădăcinile dacice și romane).  

 
O direcție importantă spre care s-a îndreptat efortul de atragere a publicului al MNIR în anii 2017-

2021 a fost dedicată spațiului virtual. În acest moment, MNIR oferă cel mai amplu și complet 
program de expoziții digitale dintre toate muzeele românești. Proiectul Muzeul Virtual prezintă 64 
de tururi virtuale 2D și 3D și expoziții virtuale.  

În aceiași perioadă, MNIR a derulat 11 proiecte virtuale, dedicate prezentării digitale a 
patrimoniului său: Imago Romaniae, Capodopere – 2019, Marele Război, Comunismul în România, 
3D Icons, Prin industrie, pentru țară, Galeria portretelor, Oameni, locuri și comori și Arhiva 
documentară Octavian Iliescu. 

 
Expozițiile și prezentările digitale ale colecțiilor MNIR au fost vizitate în perioada 2017-2021 de 

către 1.532.473 vizitatori virtuali unici.  
Site-ul oficial al muzeului – cmnir.ro – a fost vizitat în perioada 2017-2021 de către 411.479 

vizitatori unici. 
 
Având în vedere situația specială în care s-a aflat MNIR în perioada 2017-2021, cu sediul care ar 

fi trebuit să intre, de multă vreme, într-un vast proces de consolidare, restaurare și de refacere a 
expoziției permanente, dar și limitările drastice ale mobilității publicului, datorate epidemiei de Covid 
19, direcția de interacționare în spațiul virtual cu publicul din țară, străinătate, prin intermediul 
tehnologiei digitale va rămâne o prioritate de cea mai mare importanță și în viitor. 
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6. Profilul beneficiarului actual 
 
Studiile sociologice efectuale până acum, ca și cel realizat în 2017, 2019 și 2020 de către D&D 

Research și AB European Research Group, au scos în evidență faptul ca profilul beneficiarului actual 
al MNIR pentru activitățile desfășurate la sediul său este următorul:  
1. tânăr/ă de cetățenie română, cu vârstă cuprinsă între 18-29 ani, preponderent de sex feminin 

(60%), cu studii superioare (70%), provenind din mediul urban. Cu prilejul anchetelor sociale, 
acesta a declarat că vizitează MNIR pentru că a citit sau a auzit despre el sau despre 
evenimentele organizate aici din presă sau din mediul on-line. Este însoțit de familie sau 
colegi, vine să se instruiască, îi plac expozițiile permanente și cele temporare, apreciază 
ghidajul oferit de muzeul nostru ca fiind bun sau foarte bun, va mai reveni, cu prima ocazie și 
are, în mod frecvent, observații critice sau propuneri.  

2. El este îndeaproape flancat de turistul străin, bărbat matur, membru al clasei mijlocii, care s-a 
informat despre MNIR din literatura turistică și din mediul on-line. Scopul declarat al vizitei este 
lărgirea cunoașterii sale și dorința de a vedea piese celebre (tezaure din expoziția permanentă 
a Tezaurului Istoric) și copia Columnei lui Traian. 
 

Cu toții au, în mod frecvent, observații critice și propuneri. 
 
Evoluția profilul beneficiarului actual va trebui sa fie urmărită prin noi investigații sociologice, mai 

ales în etapa imediat următoare redeschiderii MNIR. Foarte probabil ca în jurul anului 2022 să fie 
necesară elaborarea unei noi strategii de atragere a publicului către muzeu, în special a persoanelor 
de vârstă a III-a, ca și a acelei părți a publicului potențial, de vârstă matură, care acum nu vrea/nu 
poate să beneficieze de serviciile culturale ale MNIR. Faptul acesta presupune găsirea unor căi de 
comunicare adecvate cu publicul de vârstă școlară, maturii activi și cu seniorii, prin dezvoltarea unor 
noi programe educative și evenimente dedicate vârstei copilăriei și prin mediatizarea facilităților de 
care cetățenii de vârstă a III-a se vor bucura dacă vor vizita MNIR. 

 
B) Evoluția profesională a activității MNIR și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia: 
 
În perioada analizată, cea a anilor 2017-2021, MNIR a evoluat profesional într-un mediu social, 

politic și profesional contradictoriu și complicat, marcat de răspândirea rapidă a infecției cu Covid 19 
în ultimii doi ani, care a bulversat întreaga activitate economică, socială și viața culturală, prin 
impunerea unor restricții ale liberei circulații, neobișnuite în societățile democratice, în vreme de pace.  

 
În cazul MNIR, care are grave probleme cu funcționalitatea sediului, acestea s-au agravat și mai 

mult în 2020-2021, dovada fiind frecvente incidente tehnice care au necesitat reparații de urgență sau 
intervenții pentru a asigura funcționarea unor foste spații expoziționale convertite în depozite, sau a 
celor dedicate expozițiilor permanente sau temporare.  

 
În ciuda dificultăților amintite mai sus, la care se adaugă cele legate de existența unui personal 

de specialitate și tehnic mult subdimensionat față de necesitățile reale (din care o parte nici nu 
dorește sau nu poate să se implice în activitățile legate de public), MNIR și-a propus și, în mare 
măsură, a reușit implementarea unui program expozițional cu teme istorice și arheologice foarte 
diverse, însoțite de o prezentare modernă, prietenoasă față de public și elocventă din punct de 
vedere documentar sau estetic. 
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În anii 2017-2021, în programul expozițional al MNIR au fost abordate tematici foarte variate, cum 
sunt cele privitoare la marile civilizații preistorice și antice, arta medievală, evenimentele istorice 
decisive privind națiunea română, activitatea complexă de restaurare a patrimoniului sau istoria unor 
instituții publice.  

Toate expozițiile mari au fost însoțite de cataloage și, după încheierea lor, au fost transformate în 
expoziții virtuale permanente, care pot fi vizitate, în continuare de public sau specialiști 
(http://www.muzeulvirtual.ro). 

 
O altă direcție importantă a programului expozițional al MNIR în anii 2017-2021 a fost aceea de 

continuare și extindere a politicii „de a ieși din incintă”, adresându-se unui public nou, localizat în 
afara sediului sau și mai ales trăitor în restul țării sau în străinătate. Pe această componentă, MNIR 
și-a propus să reprezinte o prezență extrem de activă în spațiul muzeografic din alte localități. 

.  
O direcție majoră a programului expozițional al MNIR a fost ceea a colaborării interinstituționale, 

în care au fost implicate numeroase muzee din România și unele străine din: China, Portugalia, 
Ungaria, Franța, Belgia, Italia, Spania, dar și cu alte instituții publice românești și străine, ONG și 
colecționari particulari.  

 
Direcția principală a activității cu publicul a MNIR în perioada supusă evaluării s-a concentrat pe 

pregătirea a 139 de expoziții, cele mai multe dintre acestea de mare amploare, fără a se neglija cele 
de dimensiuni mijlocii și mici. Temele abordate au mers de la restaurare la arheologie preistorică și 
clasică, trecând prin rememorarea unor evenimente sau personalități majore ale istoriei noastre 
moderne și contemporane.  

 
Dăm în continuare lista acestora, pentru a se putea judeca obiectiv dimensiunea reală a 

efortului MNIR de a îndeplini una din sarcinile sale principale, ca instituție muzeală de rang național și 
internațional. Fără îndoială, cifrele în sine dau dimensiunea reală a efortului de deschidere către 
publicul vizitator în condițiile de avarie în care este obligat să funcționeze MNIR.:  

Astfel, în 2017 am organizat în total 32 expoziții proprii, dintre care 15 au fost vernisate la 
sediul MNIR și 13 la sediul altor instituții din țară și 4 străinătate. La acestea se adaugă participarea la 
realizarea a 13 expoziții organizate de alte muzee din țară și 7 din străinătate.  

 
Expoziții realizate la sediul MNIR: 
 
Anul 2017: 
 

1. România în Marele Război prin ochii tinerilor artiști – 3 martie - 3 aprilie 2017 
2. Independența României. 1877-2017 – 9 mai – 9 iunie 2017 
3. MNIR’45 – 8 mai – 8 septembrie 2017 (Mj) 
4. Sarmizegetusa – începuturile Daciei romane – 9 mai – 30 septembrie 2017 
5. Amintiri din China. David Iancu, Bucur și Gisela Clejan - 30 iunie – 16 iulie 2017 (în parteneriat 

cu Casa Prieteniei Româno-Chineze) 
6.  Camera Lucida – O perspectivă asupra Marelui Război prin bijuteria contemporană – 13 – 30 

septembrie 2017 
7. Centenar – Mărăști, Mărășești, Oituz – 19 septembrie 2017 – 19 septembrie 2018 
8. Ctitori, donatori și meșteri anonimi. Arta religioasă medievală în spațiul românesc ortodox – 12 

octombrie 2017 – 21 ianuarie 2018 

http://www.muzeulvirtual.ro/
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9. Rusia 1917. Din primăvară până în toamnă. Centenarul Revoluției Ruse – 31 octombrie 2017 
– 16 ianuarie 2018 (în colaborare cu Centrul Rus pentru Cultură) 

10. Felix Terra – Istorie și artă ecleziastică în Episcopia Romano-Catolică de Oradea – 14 
decembrie 2017 – 1 aprilie 2018 

 
Seria de 5 microexpoziții din ciclul Exponatul lunii la MNIR:  
1.  Exponatul lunii ianuarie - Unirea Principatelor și domnia lui Alexandru Ioan Cuza – 24 ianuarie 

– 24 februarie 2017 
2. Exponatul lunii martie - Podoabe din tezaurul preistoric de la Sarasău – 24 martie – 23 aprilie 

2017 
3. Exponatul lunii mai - Miscelaneu teologic copiat de diacul Teodor Rusu din Noul Săsesc 

(Neudorf), în anul 1780 – 4 mai – 4 iunie 2017 
4. Exponatul lunii august - Transport de provizii pe front – 2 august – 2 septembrie 2017 
5. Exponatul lunii noiembrie - Venus Pudica pe o furcă de tors din os descoperită la Capidava – 17 

noiembrie – 12 decembrie 2017 
 
Expoziții ale MNIR realizate la sediul unor instituții partenere din țară: 

 
1. Eroi ai satelor – povești de război la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti – 24 noiembrie 

2016 - 28 februarie 2017 
2. Mihail Kogălniceanu – Artizanul Independenței României la Complexul Muzeal Neamț din 

Piatra Neamț – mai – iunie 2017 (Mj) 
3. Portrete comice. Istoria în caricatură la Muzeul Național Cotroceni – iunie - august 2017 (Mj) 
4. 200 de ani de la înființarea Brukenthalului, Sibiu, la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu – 17 

iunie 2017 – 31 martie 2018 (M) 
5. Bresle transilvănene. Istorie și simbol la Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat”, Cetatea 

Făgăraș – 30 iunie – 30 septembrie 2017 (Mj) 
6. Ferdinand I – Regele întregitor de țară la Muzeul Național Peleș – 15 iulie -27 octombrie 2017 

(M) 
7. Dobrogea în comunism la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – 17 iulie 2017 

– Decembrie 2018 (M) 
8. Atelier de front. Artiști români în Marele Război la Muzeul Național de Artă al României – 23 

august 2017 – 28 ianuarie 2018 
9. Bucureștii sub ocupație (1916-1918) la Muzeul Municipiului București – 31 august – 19 

noiembrie 2017 
10. Familia Regală a României pe frontul Marelui Război (1916-1918) la Muzeul Național 

Cotroceni – 25 octombrie – 10 decembrie 2017 
11. Familia Regală a României pe frontul Marelui Război (1916-1918) la Muzeul Regiunii Porților 

de Fier – 18 decembrie 2017 – 26 ianuarie 2018 
12. Prizonierii Avangardei. O Retrospectivă Ion Bitzan la Muzeul Național de Artă Contemporană a 

României – 23 noiembrie 2017- februarie 2018 
13. Mărturiile Marii Uniri la TNB – 26 noiembrie 2017, cu ocazia Lansării Programului Național 

Centenar. 
 

Expoziții realizate la sediul unor instituții partenere din străinătate: 
 

1. Aurul și argintul antic al României” la Muzeul Deri din Debrecen, Ungaria – 12 iulie – 15 
octombrie 2017 
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2. Aurul Antic. De la Marea Neagră la Oceanul Atlantic la Muzeul Național de Arheologie din 
Lisabona, Portugalia – 27 noiembrie 2017 – 30 aprilie 2018 

3. Istoria României în capodopere la Mukamlar Palace, Ashgabat, Republica Turkmenistan – 29 
noiembrie – 29 decembrie 2017 

4. Românii și Marele Război la Scuola Grande di San Marco din Veneția, Italia – 1 decembrie 
2017 – 30 ianuarie 2018  

 
Participarea MNIR la organizarea unor expoziții realizate de către instituții partenere din 
străinătate:  

 
1. Expoziția Europa secolelor XIX-XX a Casei Istoriei Europene din cadrul Parlamentului 

European, Bruxelles – Ianuarie 2017 – Ianuarie 2021 
2. The Power gained, we will never surrender? Communism(s) in Poland, East Germany, 

Yugoslavia and Romania la Muzeul Comunismului din Cracovia, Polonia (MUZEUM PRL-U, 
KROKOW, POLAND) – 14 septembrie 2017 - 31 martie 2018 

3. Stefan Bocskai și Debrecenul la Muzeul Deri din Debrecen, Ungaria – 24 – 30 iunie 2017 
4. Women, mothers, goddesses – universal languages and metaphors in the prehistoric art la 

Museo Archeologico di Udine, Italia – 11 noiembrie 2017 – 30 aprilie 2018 
5. Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa la Museo dei Fori Imperiali de la Roma, Italia – 28 

noiembrie 2017 – 16 septembrie 2018 
6. Puterea credinței – comemorarea a 500 de ani de la Reformă. Transilvania și Debrecen la Muzeul Deri din 

Debrecen – 4 decembrie 2017 – 31 martie 2018. 
 

Anul 2018: 
 
În 2018 am organizat în total 34 expoziții, dintre care 17 au fost vernisate la sediul MNIR și 5 la 

sediul altor instituții din țară și 12 străinătate. La acestea se adaugă participarea la realizarea a 11 
expoziții organizate de alte muzee din țară și 1 din străinătate.  

Expoziții realizate la sediul MNIR: 
 

1. Temple și sinagogi din România. Patrimoniu evreiesc, național și universal (28 februarie – 28 
martie 2018) 

2. Basarabia. 100 de ani de la Unirea cu România (martie – iunie 2018) 
3. Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie (aprilie – august 2018) 
4. Centenar. Armenia. România - Marea Unire (24 mai – 20 iulie 2018) 
5. 100 de ani - prima Republică Democrată a Georgiei (24 iulie – 1 octombrie 2018) 
6. Imago Romaniae. Terra Christiana (august – octombrie 2018) 
7. Mareșalii României Mari: Averescu și Prezan (septembrie – octombrie 2018) 
8. Mircea cel Bătrân 600 (august – septembrie 2018) 
9. Kuwait- locație și istorie urbană (7 noiembrie – 15 noiembrie 2018) 
10. Soldați și medici evrei în Primul Război Mondial (27 noiembrie 2018 – martie 2019) 
11. Semper Uniti. Centenarul desăvârșirii unității naționale (28 noiembrie 2018 – noiembrie 2019) 

 
În cursul anului 2018, MNIR a organizat 6 microexpoziții din ciclul Exponatul lunii:  
1. Podoabe din tezaurul medieval de la Țifești, ianuarie 2018 
2. Jurnal din timpul Marelui Război, martie 2018  
3. Cazania lui Varlaam, capodoperă a culturii românești medievale, aprilie 2018 
4. Document domnesc slavon de danie mănăstirească. Secolul XVI, mai 2018 
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5. Carele miniaturale din lut de la Cuciulata și Tiream 
6. Steagul delegației comunei Lupșa la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 

1918, noiembrie 2018 
 
Expoziții ale MNIR realizate la sediul unor instituții partenere din țară: 

 
1. Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie, la Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași (februarie – 

aprilie 2018) 
2. Mircea cel Bătrân 600, la Complexului Muzeal Național “Curtea Domnească” – Târgoviște (mai – 

iulie 2018) 
3. Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie, la Complexul Muzeal Județean Neamț (septembrie – 

noiembrie 2018) 
4. Nufărul 40, la Centrul de Informare Turistică din comuna Nufăru, jud. Tulcea (septembrie 2018) 
5. Mircea cel Bătrân 600, la Muzeului Județean Argeș din Pitești (octombrie – decembrie 2018) 

 
Expoziții realizate la sediul unor instituții partenere din străinătate: 

 
1. Rumania en la Primera Guerra Mundial, la Museo del Ejercito, Toledo, Spania (29 ianuarie – 

28 februarie 2018) 
2. Roemenië in de 1e wereldoorlod, la Muzeul Huis Doorn, Haga, Regatul Țărilor de Jos, 

vernisată la 15 februarie 2018  
3. Romania in the Great War, la National Army Musem, Londra, Marea Britanie (iunie 2018) 
4. Donne in Guerra. Centennario della Grande Guerra e della Grande Unità, la Ca Foscari 

Zattere, Veneția, Italia, 3-19 iulie 2018 
5. A Ősi arany-és ezüstkincsek Romániából - Aurul și argintul antic al României, la Muzeul Mora 

Ferenc din Szeged (18 iulie 2018 – 20 ianuarie 2019)  
6. Rumania en la Primera Guerra Mundial, Museo Historico Militar de Valencia, Spania (12 

septembrie – 14 octombrie 2018) 
7. Rumania en la Primera Guerra Mundial, la Universidad de San Pedro Sula USAP, Honduras, 

(19 septembrie – 31 octombrie 2018) 
8. La Grande Guerra e l’Unità dalla Romania. Un percorso storico e visuale a 100 anni doppo la 

nascita dalla Romania Riunita, Complesso Monumentale del Vittoriano din Roma, (septembrie 
– noiembrie 2018) 

9. The women on the battlefront. Queen’s Maria battlefront, la Centrul Cultural Mustafa Saffet din 
Atașehir, Turcia (27 septembrie-7 octombrie 2018) 

10. The women on the battlefront. The Centennial of the Great War and the Great National Unity, 
la ICR Istanbul, Turcia (7-14 octombrie 2018) 

11. Rumania en la Primera Guerra Mundial – Edificio del Gubierno Militar de Barcelona, Spania 
(17 octombrie – 4 noiembrie 2018)  

12. Rumania en la Primera Guerra Mundial, MUSA Museo de las Artes, Guadalajara, Mexic, (19 
octombrie – decembrie 2018) 

 
1. Participarea MNIR la organizarea unor expoziții realizate de către instituții partenere din 

țară: 
 
1. Unirea la Tecuci. Valori istorice din patrimoniul național (la Muzeul Teodor Cincu din Tecuci, 

23 ianuarie – 31 martie 2018) 
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2. …Din istoria unei zile. 26 ianuarie, organizată la Expoziția Permanentă Palatul Primăverii (26 
ianuarie – 1 martie 2018)  

3. Brăila 650 – 100 de ani de la Marea Unire, organizată la Muzeul Carol I Brăila (în colaborare 
cu MNPeleș, 20 ianuarie – 20 februarie 2018) 

4. Oltenița – reper cartografic, la Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița (în colaborare cu 
MNHCV, 13 aprilie 2018 – 31 decembrie 2019) 

5. Brăila 650 – Tezaurul monetar de la Bascov, organizată la Muzeul Carol I Brăila (10 mai – 19 
iunie 2018) 

6. Însemne ale regalității din România și Marea Unire, organizată de Complexul Muzeal Județean 
Neamț (în colaborare cu MNPeleș, 10 mai – 10 iunie 2018) 

7. Generalul Henri Mathias Berthelot pe frontul românesc (1916-1918), la Biblioteca Academiei 
Române (în colaborare cu ICR și BAR – 14-25 iunie) 

8. Portretul unei Mari Regine. Maria a României la Muzeu Național Peleș (21 iulie-21 octombrie 
2018) 

9. 1918 - Anul Întregirii Națiunii, Muzeul Județean Teleorman (29 octombrie 2018 – 31 decembrie 
2019)  

10. Uniformele militate din Primul Război Mondial, la Muzeul de Istorie Paul Păltânea din Galați 
(28 noiembrie 2018-martie 2019) 

11. 1914 – 1918 – Drumul spre unire, Muzeul Dunării de Jos din Călărași (29 noiembrie 2018 – 
martie 2019  

 
Participarea MNIR la organizarea unor expoziții realizate de către instituții partenere din 
străinătate: 
  

1. L’Or, la Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée din Marsilia (23 aprilie – 10 
septembrie 2018). 

 
Anul 2019: 
 
În 2019, am organizat sau participat la realizarea unui număr de 31 expoziții, dintre care 17 

au fost vernisate la sediul MNIR, 5 la sediul unor muzee și instituții non-muzeale din țară și 9 la 
muzee sau instituții non-muzeale din străinătate (inclusiv în incinta unor ambasade de la București). 

La acestea se adaugă participarea la realizarea a 5 expoziții organizate de alte muzee din 
țară.  

. 
Expoziții realizate la sediul MNIR: 
 

1. Fețele noi ale armelor vechi (28 februarie – 28 aprilie 2019) 
2. Identitate Națională, eleganță și vestimentație la românii din Brașov (1700-1939) (7 martie – 1 

mai 2019) 
3. Civilizații anatoliene (în parteneriat cu Ambasada Turciei în România și Fundația Culturală 

Iunus Emre) (4 – 14 aprilie 2019) 
4. Desenați-mi războiul: 1914-2018. Desene din presă despre conflictele secolelor XX și XXI (În 

parteneriat cu Institutul Francez din București, în cadrul Sezonului Cultural România-Franța) 
(18 aprilie – 17 mai 2019) 

5. Epictet. Pagini+cuvinte și imagini (în parteneriat cu Editura Seneca) (8 – 26 mai 2019) 
6. Dintre mii de jucării (în parteneriat cu Asociația Muzeul Jucăriilor) (30 mai – 1 iulie 2019). 
7. O experiență europeană. Moștenirea istorică și culturală a germanilor din România (12 iunie – 
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30 octombrie 2019) (în programul minimal) 
8. Un pas uriaș către Lună (26 iulie – 29 septembrie 2019) 
9. Noi și ceilalți. De la prejudecata la rasism (În parteneriat cu Institutul Francez din București, în 

cadrul Sezonului Cultural România-Franța) (13 – 28 iulie 2019) 
10. România și Sud-Estul Europei. Mărturii istorice din colecțiile Muzeului Național de Istorie a 

României (Cu ocazia celui de al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, 4 – 
29 septembrie 2019) 

11. Trench Art – Arta tranșeelor (în parteneriat cu Asociația Muzeul Jucăriilor) (24 octombrie 2019 
– 31 ianuarie 2020) 

12. Aurul împăraților chinezi. Podoabe regale din perioada Wanli, dinastia   – Colecția Dong Bo 
Zhai (în colaborare cu Muzeul de Artă Qujian din Xi’an și Ambasada Republicii Populare 
Chineze în România) (20 noiembrie 2019 – 22 martie 2020 

13. 1989. 30 de ani după... (19 decembrie 2019 – 30 martie 2020) (în programul minimal) 
 
În cursul anului 2019, MNIR a organizat 4 microexpoziții din ciclul Exponatul lunii la sediul MNIR:  
 
1. Divizia a VII-a la Budapesta (31 iulie – 31 august 2019)  
2. Vasul preistoric de aur de la Biia (3 octombrie – 12 noiembrie 2019) 
3. Un binom livresc medieval. Mărturie a vremurilor de odinioară. Evanghelia tipărită la Episcopia 

Râmnicului (1794) și ferecătura medievală a acesteia (14 noiembrie – 19 decembrie 2019) 
4. Obiecte hallstattiene de podoabă din bronz aflate în colecțiile MNIR. Elemente din colierul 

ornamental de la Lăceni și noi piese descoperite la Tărtăria (20 decembrie 2019 – 23 ianuarie 
2020) 

 
Expoziții ale MNIR realizate la sediul unor instituții partenere din țară: 
 

1. Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie, la Muzeul Ștefan cel Mare din Vaslui, (10 ianuarie – 3 
martie 2019) 

2. Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie, la Muzeul Județean Botoșani (7 martie – 20 mai 2019) 
3. Unde sunt cei ce nu mai sunt?, la Liceul Tehnologic din Tufani, jud. Olt (15 – 30 aprilie 2019) 
4. Identitate națională, eleganță și vestimentație la românii din Brașov (1700-1939), la Muzeul 

Junilor din Brașov (5 mai – 5 octombrie 2019) 
5. Coiful getic de aur de la Coțofănești. Din nou acasă, după 90 de ani, la școală Gimnazială 

Vărbilău, jud. Prahova (13 septembrie 2019) (în programul minimal) 
 

Expoziții realizate la sediul unor instituții partenere din străinătate: 
 

1. A Osi arany-és ezüstkincsek Romániából - Aurul și argintul antic al României, la Muzeul Móra 
Ferenc din Szeged (18 iulie 2019 – 20 ianuarie 2019) 

2. Sharing a common future. Exhibitions of treasures from the National Museums along the Silk 
Road (Muzeul Național al Chinei, Beijing) (11 aprilie – 14 iulie 2019) 

3. Marie de Roumanie. Reine et artiste (Palais de Tau, Reims, Franța, în cadrul sezonului cultural 
România-Franța) (15 aprilie – 29 iulie 2019) 

4. Broderies de tradition byzantine en Roumanie. Autour de l’étandard d’Étienne le Grand 
(Muzeul Louvre, Paris, în cadrul sezonului cultural România-Franța) (16 aprilie – 29 iulie 2019) 

5. Os Principados Romenos no tempo da construção da Batalha – Principatele Române în 
vremea construirii Mânăstirii de la Batalha (Mânăstirea Batalha, Portugalia, în cadrul 
Președinției românești a Comisiei Europene) (29 iunie – 31 octombrie 2019) 
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6. The 50th anniversary of the Apollo 11 Moon landing (Ambasada Statelor Unite ale Americii la 
București, 4 iulie 2019) 

7. Dacia Felix. The Glorious past of Romania (Muzeul Gallo-Roman de la Tongeren, Belgia, în 
cadrul Europalia) (18 octombrie 2019 – 26 aprilie 2020) 

8. The Origins of Europe. Prehistoric civilisations between the Carpathians and the Lower 
Danube (Muzeul Grand Curtius din Liège, Belgia, în cadrul Europalia) (7 noiembrie 2019 – 26 
aprilie 2020) 

9. Masterpieces from the Romanian cultural heritage (Catedra de Limba română a Universității 
Libere Bruxelles, 8 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2020)  

 
Participarea MNIR la organizarea unor expoziții realizate de către instituții partenere din 
țară: 
 

1. 1918 - Anul Întregirii Națiunii, Muzeul Județean Teleorman (29 octombrie 2018 – 31 decembrie 
2020)  

2. Uniformele militare din Primul Război Mondial, la Muzeul de Istorie Paul Păltânea din Galați 
(28 noiembrie 2018 – 20 ianuarie 2019) 

3. 1914 – 1918 – Drumul spre unire, Muzeul Dunării de Jos din Călărași (29 noiembrie 2018 – 15 
aprilie 2019) 

4. Elena Cuza. Doamna Unirii, la Complexul Muzeal Neamț din Piatra Neamț (2 aprilie – 10 iunie 
2019) 

5. Nicolae Bălcescu – 200 de ani de la naștere (Muzeul Băncii Naționale a României) (19 
decembrie 2019 – 31 ianuarie 2020) 
.  

 Inițial, expoziția Broderies de tradition byzantine en Roumanie. Autour de l’étandard d’Étienne 
le Grand din cadrul Sezonului cultural România-Franța trebuia organizată de către MNAR, dar cu 40 
de zile înainte de vernisajul stabilit la 16 aprilie 2019, această instituție și-a declinat capacitatea de a 
realiza evenimentul. Pentru evitarea unei grave crize, inclusiv diplomatice, MC a solicitat MNIR să 
organizeze expoziția. Printr-o mobilizare exemplară a specialiștilor noștri, menționez aici rolul jucat de 
doamnele dr. Oana Ilie și dr. Cristiana Tătaru, printr-un efort financiar considerabil și cu sprijinul 
Ministerului Apărării Naționale, expoziția Broderies de tradition byzantine en Roumanie. Autour de 
l’étandard d’Étienne le Grand a putut fi vernisată la timp și în condiții muzeografice excepționale.  

Practic, am organizat expoziția pornind de la zero în 40 de zile, deoarece nu erau încheiate nu 
numai contractele cu instituțiile participante (Mitropolia Moldovei, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, 
Mn. Putna, Mn. Dragomirna și Mn. Trei Ierarhi), dar nu erau asigurate nici măcar tipo-dimensiunile 
pieselor și ambalajele necesare pentru transport, ca să nu vorbesc de contractele pentru transport și 
asigurare. 

 
Anul 2020: 
 
În 2020, am organizat sau participat la realizare unui număr de 19 expoziții, dintre care 12 au 

fost vernisate la sediul MNIR, 4 la sediul unor muzee din țară și 3 la muzee din țară și străinătate. 
La acestea se adaugă participarea la realizarea a 5 expoziții organizate de alte muzee din țară și 

străinătate.  
 
Expoziții realizate la sediul MNIR: 
1. Expoziția temporară on-line Trianon 100 – Deschisă publicului în luna iunie 2020, organizată în 

parteneriat cu ICR și Arhivele Diplomatice.  
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2. Muzeul Jucăriilor – iunie 2020 deschiderea expoziției permanente (în parteneriat cu Fundația 
Muzeul Jucăriilor). 

3. Expoziția temporară „Onoarea Națiunilor. Ordine și medalii din colecția MNIR”. În luna august 
2020 a fost deschisă cea mai mare expoziție organizată vreodată în România, dedicată domeniului 
faleristicii (ordine și decorații).  

4. Expoziția temporară Jandarmeria Română – 170 de ani de la înființare. Organizată în 
colaborare cu Jandarmeria Română și Muzeul Național Militar în perioada august-octombrie 2020.. 

5. Expoziția temporară NeoNlitic 2.0, organizată în perioada noiembrie-decembrie 2020. 
6. Expoziția temporară Colegiul Național Gheorghe Lazăr – 160 de ani de la întemeiere 

(noiembrie 2020-aprilie 2021)  
7. Expoziția temporară Fragment. Experiența restaurării – O retrospectivă a 50 de ani de 

activitate a laboratoarelor de restaurare ale MNIR (Decembrie 2020-mai 2021). 
 
În cursul anului 2020, MNIR a organizat 4 microexpoziții din ciclul Exponatul lunii la sediul MNIR: 
  
1. Exponatul lunii ianuarie - “Mici însemne ale unor mari năzuințe. Simboluri ale Unirii 

Principatelor în filatelie și numismatică”. 
2. Exponatul lunii februarie - Omnia Amor Vincit! Avatarii iubirilor de odinioară 
3. Exponatul lunii august - Harta folosită în timpul Arbitrajului de la Viena 
4. Exponatul lunii noiembrie - 80 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga – mărturii muzeale 
 

Expoziții ale MNIR realizate la sediul unor instituții partenere din țară: 
 

1. Expoziția permanentă a Muzeului Național Brătianu din orașul Ștefănești (jud. Argeș) (în 
colaborare cu Muzeul Național Peleș, Muzeul Național de Artă a României, Muzeul Național al 
Satului Dimitrie Gusti, Muzeul Național al Țăranului Român, Arhivele Naționale, Biblioteca 
Națională), inaugurat la 25 mai 2020 (nu fac parte din programul minimal). 

2. Fețele noi ale armelor vechi (august-septembrie, la Muzeul Național al Banatului din 
Timișoara) 

3. Expoziția temporară Aurul împăraților Chinezi. Piese de aur din vremea dinastiei Ming – 
domnia împăratului Wang-li (organizată în colaborare cu Muzeul de Artă din X’ian). MNIR a 
fost mandatat de Muzeul de Artă din X’ian să verniseze expoziția la Complexul Muzeal 
Național Bucovina din Suceava (octombrie 2020-martie 2021). 

4. Jandarmeria română – 170 de ani de la înființare (Muzeul Orașului Oradea, noiembrie-
decembrie 2020). 

 
Expoziții realizate la sediul unor instituții partenere din străinătate: 

1. The noble art of precious metals craftmanship during the Middle Ages in Romania, urma să fie 
vernisată în cursul lunii iulie la Muzeul de Artă din X’ian – R. P. Chineză. Din cauza stării de 
urgență sanitară produsă de pandemia de Corona virus Covid 19, părțile au hotărât 
reprogramarea ei pentru 2022. 

 
Participarea MNIR la organizarea unor expoziții realizate de către instituții partenere din 
țară și străinătate: 
 

1. „Scuturi din Dacia Romană” (organizată de Muzeul Olteniei din Craiova) – august-decembrie 
2020. 

2. Limes – (organizată de MNIT-Cluj Napoca) – septembrie 2020-septembrie 2021. 
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3. Luxul necesar. Accesorii și podoabe de mireasă, (organizată de Muzeul de Etnografie Brașov) 
– octombrie – decembrie 2020.. 

4. Mixobarbarii din Dobrogea în contextul lumii bizantine (secolele VI-XIII), (organizată de Muzeul 
de Istorie Națională și Arheologie Constanța – octombrie-decembrie 2020.  

5. Wisigoths. Rois de Toulouse (organizată de Muzeul Saint-Raymond din Toulouse - Franța) – 
februarie-octombrie (nu face parte din programul minimal)  

 
Anul 2021: 
   
În 2021, MNIR a organizat sau participat la realizare unui număr de 23 expoziții, dintre care 14 

au fost vernisate la sediul MNIR, 8 la sediul unor muzee din țară și 1 la muzee din străinătate. 
La acestea se adaugă participarea la realizarea a 8 expoziții organizate de alte muzee din țară și 

străinătate. 
 

În 2021 MNIR a organizat 8 expoziții mari și mijlocii la sediul său: 
1. O poveste dulce, un secol de dulciuri românești – 1 iunie 2021 – 31 decembrie 2021. 
2. 155 de ani de benzi desenate în România. 1860-2015 – 12 iunie 2021 – 1 noiembrie 2021. 
3. România în al Doilea Război Mondial 1941-1945 – 12 iulie 2021 – mai 2022. 
4. 100 de ani de relații diplomatice România – Estonia – 15 septembrie 2021 – 1 octombrie 2021. 
5. 140 de ani de relații diplomatice România – Spania – 14 octombrie 2021 – 1 decembrie 2021. 
6. George Enescu – 140 de ani de la naștere – 1 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021. 
7. Înapoi la școala, înapoi la muzeu – 15 septembrie 2021 – 15 noiembrie 2021. 
8. 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga – 28 noiembrie 2021 – iunie 2022. 

 
 

În 2021, MNIR a organizat 6 microexpoziții la sediul său: 
1. Stemele Principatelor Unite. Exponatul lunii ianuarie - 22 ianuarie 2021 – 15 februarie 2021. 
2. Eroinele Escadrilei Sanitare. Exponatul lunii martie – 3 martie 2021 – 4 aprilie 2021. 
3. Roupel 1941. Bătălia pentru apărarea Greciei. Exponatul lunii aprilie – 9 aprilie 2021 – 16 mai 

2021. 
4. Un manuscris genealogic al Casei Princiare Cantacuzino. Exponatul lunii mai – 20 mai 2021 – 

13 iunie 2021. 
5. Nicolae Trohani, aghiotantul lui Eugen Cristescu – Însemnări de război – 2 iulie 2021 – 1 

septembrie 2021  
6. Epidemii în istoria Țărilor Române. Mărturii documentare cu prilejul aniversării a 190 de ani de 

activitate a Arhivelor Naționale – 28 octombrie 2021 – 28 noiembrie 2021 (în parteneriat cu 
Arhivele Naționale)..  

  
Expoziții ale MNIR realizate la sediul unor instituții partenere din țară: 
 
În 2021, MNIR a organizat 8 expoziții proprii la sediul unor instituții partenere din România: 

1. Jandarmeria Română 1850 – 2020 – Complexul Muzeal Arad – 2 aprilie 2021 – 25 aprilie 
2021. 

2. Jandarmeria Română 1850 – 2020 – Muzeul Județean Buzău – 12 mai 2021 – 27 iunie 2021. 
3. Jandarmeria Română 1850 – 2020 – Muzeul Național al Banatului Timișoara – 8 iulie 2021 – 3 

octombrie 2021. 
4. Tetraevanghelul Mănăstirii Florești - Darul ctitorului întru credință – Muzeul Județean Ștefan 

cel Mare Vaslui și Mânăstirea Florești, jud. Vaslui – 9 iulie 2021 – 4 august 2021. 
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5. Brățara dacică de la Optași-Măgura – Muzeul Județean Olt – 8 septembrie 2021 – 31 
decembrie 2021. 

6. Steagul tricolor al delegației din Lupșa la Adunarea Națională de la Alba Iulia (1 decembrie 
1918 – Muzeul Etnografic “Pamfil Albu” din comuna Lupșa, județul Alba – 11 – 12 septembrie 
2021. 

7. Sabia Revoluției. Bicentenar Tudor Vladimirescu – Muzeul Alexandru Ștefulescu – Tg. Jiu – 28 
septembrie 2021 – 22 0ctombrie 2021. 

8. Jandarmeria Română 1850 – 2020 – Complexul Național Muzeal ,,Curtea Domnească’’ din 
Târgoviște – 12 octombrie 2021 – ianuarie 2022.  
 
Expoziții realizate la sediul unor instituții partenere din străinătate: 
 
În 2021, MNIR a organizat o amplă expoziție, Tezaure arheologice din România – Rădăcinile 
dacice și romane – Muzeul Național Arheologic al Spaniei – Madrid – 1 octombrie 2021 – 27 
februarie 2022. 

 
Participarea MNIR la organizarea unor expoziții realizate de către instituții partenere din 
țară și străinătate: 
 
În 2021, MNIR a participat la organizarea a 8 expoziții realizate de instituții partenere din 
străinătate: 
 

1. Mareșalul Constantin Prezan – 160 de ani de la naștere – Muzeul Județean Ștefan cel Mare 
Vaslui – 27 ianuarie 2021 – 8 martie 2021. 

2. Periplu istoric. De la Tudor Vladimirescu la renașterea națională – Complexul Muzeal Național 
Neamț – Piatra Neamț – 1 aprilie 2021 – 29 august 2021. 

3. The World of the Nebra Sky Disc – New Horizons – Muzeul de Preistorie din Halle, Germania - 
4 iunie 2021 – 9 ianuarie 2022. 

4. Mareșalul Constantin Prezan – 160 de ani de la naștere - Complexul Muzeal Național Moldova 
– Iași – 9 septembrie 2021 – 17 octombrie 2021.  

5. Goddesses and Warriors: 100 years to Marija Gimbutas – Muzeul Național al Lithuaniei, 
Vilnius – 22 septembrie 2021 – 15 martie 2022. 

6. Origines. Imaginer l’Univers - Musée de Leuven, Belgia - 22 octombrie 2021 – 16 ianuarie 
2022. 

7. Dincolo de legendă. Neagoe Basarab – Muzeul Național de Artă a României – 5 noiembrie 
2021 – 9 ianuarie 2022. 

8. The panoply of the Thracians Warriors – Institutul Național de Arheologie și Muzeu, Sofia – 1 
decembrie 2021 – 29 aprilie 2022.  
 

Pentru a sintetiza: în perioada 2017-2021, MNIR a realizat sau participat la organizarea a 
139 expoziții la sediul său, al unor parteneri din țară și străinătate, sau organizate de alte 
muzee la sediul lor, ceea ce reprezintă peste 2,31 expoziții/lună. Cifra vorbește de la sine 
despre efortul managementului MNIR de a pune în practică una dintre menirile esențiale ale 
instituțiilor muzeale de a prezenta publicului din țară și străinătate patrimoniul nostru istoric și 
artistic.  

 
MNIR a strâns în jurul său energiile și patrimoniul a numeroase instituții muzeale sau deținătoare 

de patrimoniu din țară, organizând mari expozții nu numai în România, dar și în străinătate – China, 
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Portugalia, Ungaria, Franța, Belgia, Spania, Bulgaria care au constituit acte majore de diplomație 
culturală. 

 
MNIR a urmărit prin programul său expozițional și celelalte evenimente culturale organizate la 

sediul său, în perioada 2017-2021, prezentarea amplă și a moștenirii culturale și istorice a 
minorităților etnice și religioase din România.  

  
O direcție importantă de îmbunătățire a calității și atractivității expozițiilor temporare organizate de 

MNIR la sediul său ar trebui să o reprezinte realizarea unui design mai profesionist, bazat pe o 
proiectare și o scenografie modernă, ca și pe utilizarea mai largă a tehnicilor de prezentare virtuală în 
cadrul acestora. Desigur, un aport important la succesul expozițiilor l-ar putea avea și investițiile în 
mobilier și echipamente electronice.  

 
Proiecte expoziționale virtuale și de prezentare digitală a colecțiilor MNIR: 
 
În perioada 2017-2021, una dintre direcțiile prioritare ale mandatului managerial pe care mi l-am 

asumat a fost continuarea și dezvoltarea unor importante proiecte de digitizare a patrimoniului și 
arhivei MNIR, nu numai în scopul protejării acestora, dar și pentru a fi valorificate din punct de vedere 
cultural prin mari proiecte expoziții virtuale, accesibile publicului de pretutindeni. 

 
Printr-un astfel de program, MNIR nu se înscrie doar într-o evoluție tot mai profundă a 

muzeografiei contemporane, dar încearcă să găsească o soluție pentru obligația sa de a deschide 
accesul cât mai larg al publicului și specialiștilor la colecțiile sale, în condițiile în care de 17 ani, cea 
mai mare parte a expozițiilor permanente ale instituției sunt închise (cu perspectiva de a mai fi 
închise, încă, cel puțin, șase ani), iar depozitele sale sunt în curs de amenajare și, în mod obișnuit, nu 
sunt vizitabile. 

 
În 2021 pe site-ul MNIR erau accesibile 24 tururi virtuale 3D și 2D (http://www.zona3D.ro) ale 

marilor expoziții temporare organizate în anii 2013-2020 la sediul instituției și 40 de expoziții 
virtuale. 

Dau în continuare lista acestora: 
 

Tururi virtuale 
1. Fețele noi ale armelor vechi 
2. Identitate Națională, 

eleganță și vestimentație la românii din 
Brașov (1700-1939)  

3. Asociația Muzeul Jucăriilor 
4. O experiență europeană. 

Moștenirea istorică și culturală a 
germanilor din România  

5. Un pas uriaș către Lună  
6. Fenomenul Trech Art - Arta 

tranșeelor  
7. 1989. 30 de ani după...  
8. Columna lui Traian 
9. Semper Uniti. Centenarul 

Desăvârșirii Unității Naționale a 

Expoziții virtuale 
1. Haina îl face pe om. 
2. Încoronarea de la Alba Iulia. 
3. Al Doilea Război Balcanic–1913.  
4. Aviația în România. 
5. Bing. Magia jucăriilor.  
6. Evantaie din patrimoniul MNIR.  
7. Fotografii de Szatmari.  
8. Elveția–România. Relații 

diplomatice.  
9. Lapidarium.  
10. Copilăria de altădată, la țară.  
11. 150 de ani de diplomație 

românească.  
12. Basarabia 1812-1947. 
13. Genio Helvetico. 
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Românilor 
10. Imago Romaniae – Terra 

Christiana 
11. Ștefan cel Mare. Din istorie 

în veșnicie  
12. Felix Terra 
13. România în Marele Război 
14. Centenar Mărăști, 

Mărășești, Oituz 
15. Tezaurul istoric (tur virtual) 
16. Tezaur – Lapidariu (tur virtual). 
17. Aurul și argintul antic al 

României (tur virtual). 
18. Comorile Chinei (tur virtual). 
19. Imaginând Balcanii (tur virtual). 
20. Moștenirea culturală și istorică a 

germanilor din România 
21. România în Al Doilea Război 

Mondial 1941-1945 (tur virtual 2 D, 3 D și 
VR). 

22. Tezaurul istoric – versiunea 
2021 (tur virtual 2 D, 3 D și VR). 

23. Fragment. Experiența restaurării 
24. Roupel 1941. Bătălia pentru 

apărarea Greciei (tur virtual 2D, 3D, VR). 
 
 

14. Arta prelucrării metalelor 
prețioase. 

15. România – Spania. Relații 
diplomatice. 

16. Portret în istorie. 
17. Maria, Regina. 
18. Genio Gallico. 
19. P.C. – O istorie fascinantă. 
20. Fragmente de istorie în obiecte 

filatelice. 
21. Columna lui Traian. 
22. Tezaurul istoric. 
23. Comorile Chinei. 
24. Imaginând Balcanii. 
25. Onoarea națiunilor 
26. Jandarmeria română 1850-2020 
27. Chipuri de femei pe mărci poștale 

românești 
28. O poveste dulce. Un secol de 

dulciuri românești 
29. Roupel 1941. Bătălia pentru 

apărarea Greciei 
29. România în Al Doilea Război 

Mondial 1941-1945 
30. George Enescu. 140 de ani de la 

naștere 
31. Stemele Principatelor Unite 
32. 140 de ani de relații diplomatice 

Spania- România 
33. Înapoi la școală, înapoi la muzeu 
34. Colegiul Național Gheorghe Lazăr - 

160 de ani de învățământ românesc 
35. 100 de ani de relații diplomatice 

România-Estonia 
36. Eroinele Escadrilei Sanitare 
37. Un manuscris genealogic al Casei 

Princiare Cantacuzino 
38. Laboratorul de restaurare textile 
39. Laboratorul de restaurare pictură 
40. Laboratorul de restaurare ceramică 

 

 
Și în cursul anilor 2017-2021 a continuat conceperea, realizarea și dezvoltarea unor mari proiecte 

digitale de prezentare a patrimoniului MNIR, unele lansate anterior. În acest moment (octombrie 
2021) pe site-ul mnir.ro sunt accesibile 11 mari proiecte digitale, după cum urmează: 

 
1. Imago Romaniae (http://imagoromaniae.ro/?sl=ro) (72,39 GB) – 153.733 

 vizitatori unici în din 2017 până pe 1 octombrie 2021. 
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În prezent sunt accesibile peste 13.613 de imagini ale spațiului românesc din secolul al XVII-lea 
până în 1947.  

În cadrul proiectului se editează anual și un volum tipărit (acum al nouălea), dedicat unei teme 
speciale.  

 
2. Muzeul Virtual (http://www.muzeulvirtual.ro/) – cu 54 expoziții și tururi virtuale disponibile în 

2021 (19,59 GB). – 216.050 vizitatori unici în perioada 2017-2021. 
 
3. Muzeul virtual al Unirii (http://www.mvu.ro), lansat în noiembrie 2018, consacrat celebrării 

Centenarului desăvârșirii unității naționale a românilor. – 115.633 vizitatori unici în perioada 2019-
2021.  

Sunt prezentate 2020 exponate digitale și fișele lor de prezentare, provenite de la 27 muzee 
și instituții din țară și Republica Moldova.  

 
4. Proiectul Capodopere 2019 (http://www.capodopere2020.ro/) (5,95 GB) – 123.630 vizitatori 

unici în perioada 2017-2021. 
Site-ul valorifică prezentările unor piese excepționale, expuse în seria de expoziții Exponatul lunii. 

În acest moment, pe site sunt prezentate 88 de piese. 
În cadrul proiectului, la sfârșitul fiecărui an se publică un volum tipărit dedicat pieselor care au 

fost expuse în anul în curs, în cadrul ciclului de expoziții Exponatul lunii.  
 
5. Proiectului Oameni, locuri și comori (http://www.oamenisicomori.ro/) (292,82 MB) – 51.217 

vizitatori unici în perioada 2017-2021. 
Proiectul este dedicat recuperării istoriei „secrete” a unora dintre cele mai importante descoperiri 

arheologice și piese istorice din colecțiile MNIR, respectiv coiful de aur de la Coțofenești (jud. 
Prahova) și a inventarului funerar din argint și aur din mormântul princiar de la Agighiol (jud. Tulcea). 
Vizibilitatea proiectului a crescut foarte mult în urmă încheierii unui parteneriat cu TVR pentru 
realizarea unui serial de peste 20 de episoade, cu același nume. 

 
6. Proiectul Marele Război (http://www.mareleRăzboi.ro) (6,11 GB) – 87.775 vizitatori unici în 

perioada 2017-2021. 
Proiectul își propune să pună în valoarea uriașa zestre documentară despre acest eveniment 

păstrată în colecția muzeului nostru și a ale altor 30 de instituții partenere. În octombrie 2021 erau 
prezentate 7.711 imagini și 2160 texte.  

În prezent sunt accesibile și tururile virtuale 2D și 3D ale expoziției România în Marele Război.  
 
7. Proiectul Comunismul în România (http://www.comunismulinromania.ro/) (58,74 GB) – 

320.647 vizitatori unici în perioada 2017-2021. 
Proiectul prezintă imagini și texte oficiale de epocă, datând din perioada 1945-1989, păstrate în 

Fototeca Istorică a MNIR.  
În 2021 erau accesibile peste 7.825 de imagini, 1729 articole, studii și texte. Este în 

continuare, de departe, cel mai popular site al MNIR. 
 
8. Proiectul Galeria portretelor (http://galeriaportretelor.ro/) (3,31 GB) – 117.755 vizitatori 

unici în perioada 2017-2021. 
Proiectul și-a propus să valorifice uriașul fond imagistic păstrat în colecțiile instituției reprezentând 

atât personalități istorice de prim rang, cât și persoane mai puțin importante, oameni de rând, despre 
care avem sau nu avem informații biografice.  
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Pe acest site sunt prezentate 2021 de portrete istorice, dintr-o viitoare Galerie Națională virtuală 
de portrete istorice. 

  
9. Proiectul Prin industrie, pentru țară (https://expo1921.mnir.ro/ro/)  

Proiectul pune în valoare fondul documentar păstrat în colecția MNIR legat de Expoziția și Târgul de 
Mostre a Industriei Românești din 1921, prima manifestare economică națională a României Mari – 
3.766 vizitatori unici în perioada 2017-2021. 
 

10. Proiectul Arhiva Documentară Octavian Iliescu (https://www.numismatica 
octavianiliescu.ro/) – 14.247 vizitatori unici în perioada 2017-2021. 

Site-ul își propune să facă accesibilă cercetătorilor și publicului larg arhiva științifică și personală 
a marelui numismat român Octavian Iliescu (1919-2009), donate MNIR. 

 
11. Proiectul Restaurarea MNIR (Acasă - Restaurare MNIR) a fost lansat la sfârșitul anului 

2020, cu scopul de a prezenta activitatea de restaurare desfășurată în instituție în perioada 1972-
2021. De asemenea, site-ul este interfața pentru turul virtual al expoziției Fragment. Experiența 
restaurării. Lansat la sfârșitul anului 2020, în 2021 site-ul a avut 4520 de vizitatori unici. 

 
O activitate foarte dinamică în prezentarea și popularizarea colecțiilor Muzeului Național Filatelic, 

ca parte a MNIR, se datorează colegilor tineri din această secție, care au lansat în 2021 nu mai puțin 
de 40 de postări pe Facebook, după cum urmează: 

 
- Obiceiuri și tradiții de Anul Nou. Jocul cu Măști, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/186872559804675  
- Adunarea Electivă de la Iași, din 5 ianuarie 1859, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/189270879564843  
- 140 de ani de la nașterea poetului Ion Minulescu, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/190060042819260  
- Atacul de la Smârdan. Reproduceri ale monumentalei picturi de Nicolae Grigorescu pe mărci 
poștale românești, disponibil la: https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/193923492432915  
- Aniversarea primei ediții a „Iscusitului hidalgo Don Quixote de la Mancha”, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/196547452170519  
- Întemeietorii educației românești. Gheorghe Lazăr, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/197742462051018  
- „Iarna”, de Pieter Brueghel cel Tânăr, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/199794838512447  
- Anul Rosenthal și România Revoluționară, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/201792031646061  
- Hanul lui Manuc și Ziua Mărcii poștale românești, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/207872341038030  
- Scoarțele populare românești în Patrimoniul UNESCO, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/209252994233298  
- Aleksandr Pușkin, întemeietorul literaturii ruse moderne, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/211710653987532  
- Benvenuto Cellini și mitologia construită în jurul artistului, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/213652997126631  
- „Dați un leu pentru Ateneu!”. 133 de ani de la inaugurarea Ateneului Român, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/214309667060964  

https://expo1921.mnir.ro/ro/
https://restauraremnir.ro/
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/186872559804675
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/189270879564843
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/190060042819260
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/193923492432915
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/196547452170519
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/197742462051018
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/199794838512447
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/201792031646061
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/207872341038030
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/209252994233298
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/211710653987532
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/213652997126631
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/214309667060964


30 

 

- Primele linii de telegraf în spațiul românesc, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/216802636811667  
- Debutul radiofonic al Mariei Tănase, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/218174376674493  
- 204 ani de la inaugurarea Muzeului Național Brukenthal, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/221415993016998  
- 81 de ani de la dispariția pictorului Nicolae Tonitza, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/222026489622615  
- Vestitorii anotimpului înnoirii, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/223927639432500  
- Femei inventatoare – Josephine Cochrane și mașina de spălat vase, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/231216608703603  
- 142 de ani de la nașterea Ceciliei Cuțescu-Storck, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/232928271865770  
- Femei inventatoare – „Amazing Grace” Murray-Hopper, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/238106968014567  
- 1600 de ani de la întemeierea Serenissimei Veneții, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/240447151113882  
- 131 de ani de la inaugurarea Turnului Eiffel, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/243699560788641  
- Tehnica intaglio în imprimarea mărcilor poștale, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/244376464054284  
- Joan Miró, suprarealistul ne-suprarealist. Marca poștală de ajutor „Inundația”, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/257045369454060  
- „Ecce homo”, de Tițian. Postare tematică, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/245015350657062  
- Icoane pascale pe sticlă. Postare tematică, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/264318602060070  
- Înființarea „Societății de Cruce Roșie din România”, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/305127937979136  
- „Căldură”, de Ion Țuculescu, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/309773437514586  
- Vive la France, Joyeux 14 Juillet! – Ziua Franței, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/311825843976012  
- Flori de câmp – Delphinium consolida, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/330534958771767  
- Flori de câmp – Papaver dubium, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/331203975371532  
- Flori de câmp – Xeranthemum annuum, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/332104561948140  
- Flori de câmp – Helianthemum nummularium, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/333825768442686  
- 140 de ani de la nașterea lui George Enescu, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/335257604966169  
- Flori de câmp – Salvia pratensis, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/338276441330952  
- Flori de câmp – Cichorium intybus, disponibil la: 
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/339429327882330  

https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/216802636811667
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/218174376674493
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/221415993016998
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/222026489622615
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/223927639432500
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/231216608703603
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/232928271865770
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/238106968014567
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/240447151113882
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/243699560788641
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/244376464054284
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/257045369454060
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/245015350657062
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/264318602060070
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/305127937979136
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/309773437514586
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/311825843976012
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/330534958771767
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/331203975371532
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/332104561948140
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/333825768442686
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/335257604966169
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/338276441330952
https://www.facebook.com/MNFilatelic/posts/339429327882330
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Totalul vizitatorilor unici ai tururilor și expozițiilor virtuale ale MNIR s-a ridicat, în perioada 

2017-2021 la 1.532.473.  
  
Cu foarte puține excepții, toate site-urile expozițiilor și proiectelor virtuale au cunoscut o creștere 

notabilă a numărului de vizitatori unici în perioada pandemiei 2020-2021, însă de departe se 
detașează, ca popularitate și interes, două: Muzeul virtual, Imago Romaniae și Galeria portretelor, 
care, aproape, și-au dublat numărul de vizitatori în perioada supusă evaluării. 

 
Utilitatea, accesibilitatea și dinamismul proiectelor de expoziții și prezentări digitale ale colecțiilor 

MNIR este ilustrat de faptul că în 2020, în plină reducere drastică a activităților cu publicul datorită 
epidemiei de Covid-19, cifra anuală a vizitatorilor virtuali unici a ajuns la 446.852, numărul 
acestora depășind de cca 30 de ori pe cel al vizitatorilor reali ai tuturor expozițiilor organizate 
de MNIR la sediul său în acel an. Nu mai puțin demn de remarcat este și faptul că în 2020 numărul 
vizitatorilor expozițiilor virtuale ale MNIR a reprezentat cca 90% din totalul vizitatorilor expozițiilor 
organizate de instituție la sediile partenerilor din țară și străinătate, sau la care a participat cu 
exponate (534.000). 

 
Din păcate, 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 au putut fi dezvoltate și diversificate la scara la care am fi dorit să o facem. Un 
compartiment dedicat comunicării în mediul digital trebuie neapărat creat în viitor pentru a susține o 
astfel de activitate. 

Datele despre celelalte programe și proiecte de digitalizare a patrimoniului, destinate, în primul 
rând, evidenței și protejării acestuia vor fi prezentate la capitolul special dedicat acestui subiect din 
raportul de management.  

 
În perioada stării de urgență, MNIR a experimentat și perfecționat comunicarea publică prin 

conferințe on-line. Astfel, în primăvara anului 2020 am realizat, în parteneriat cu ICR – New York și 
ICR-Veneția, ciclul de prezentări Istoria României într-un obiect, reunind 14 prezentări on-line, 
urmărite de cca 70.000 de beneficiari. 

Parteneriatul cu ICR a continuat și 2021, când au fost realizate 10 prezentări on-line ale unor 
piese de mare importanță istorică și artistică din colecția Tezaurului Istoric, pentru ICR – Istanbul. 

 
Pentru a asigura partea digitală a expoziției Tezaure arheologice din România. Rădăcinile dacice 

și romane, deschisă la Muzeul Arheologic Național de la Madrid, pe 1 octombrie 2021, au fost 
realizate 23 de prezentări 3D ale unor piese excepționale sau tezaure geto-dacice și romane de aur 
și argint, precum și ale unor tezaure din perioada secolelor IV-VII d. C., însoțite de prezentări în 
limbile engleză și spaniolă. Acestea sunt accesibile și pe site-ul www.mnir.ro.  

  
Contribuția MNIR la Programul E-cultura: Biblioteca Digitală a României“:  

  
Începând cu 2019, MNIR a fost un important contribuitor instituțional (peste 29.200 bunuri 

culturale digitizate și catalogate) la programul eCultura. Biblioteca Digitală a României, proiect-pilot 
implementat la nivelul Ministerului Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, dedicat 
digitalizării patrimoniului cultural mobil și care va avea ca rezultat crearea Bibliotecii Digitale a 
României (culturalia.ro), pandantul național al Bibliotecii Digitale Europene (europeana.eu).  Proiectul 
este co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 

http://culturalia.ro/
https://www.europeana.eu/ro
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Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și 
e‐cultură“. 

 
Proiecte de cercetare științifică: 
 

În perioada 2017-2021, specialiști din cadrul MNIR au participat la derularea unor proiecte 
naționale de cercetare științifică cu finanțare, preponderent, extrabugetară.  

1.COLLAGE (PNII 224/2012) – Sistem inteligent pentru analiza și diagnoza obiectelor de 
patrimoniu pe bază de colagen Proiectul își propune elaborarea unui sistem automat de 
măsurare „imageMHT” pentru detectarea activității de contracție a fibrelor de colagen 
(imageMHT) constituit prin integrarea unei noi micro-plăcute cu încălzire programata si a unui 
software original pentru procesarea imaginilor. 

2.Modele de co-evoluție între om și mediu în zona umedă a Bălții Ialomiței Acest proiect își 
propune să definească specificul comunităților umane în strânsă legătură cu mediul natural.  

3.Tehnologie interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz: Tronsonul 
premontan al Limes Transalutanus Proiectul de cercetare are drept obiective esențiale 
următoarele: definirea unei tehnologii de diagnostic arheologic moderne, expeditive și puțin 
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.) și 
evaluarea stării de conservare a monumentelor, la sud de râul Argeș.  

4.CERES. Centru pentru valorizarea proiectelor cultural-științifice în arheologie Obiectivul 
principal al proiectului este realizarea unui centru de valorificare culturală și științifică sub 
forma unui sistem cibernetic pentru o abordare trans disciplinară, pentru explorarea și 
exploatarea inteligentă a resurselor culturale; generarea a numeroase contribuții (feedback) și 
promovarea cunoașterii – „produs” replicabil și sustenabil. 

5. Platformă pilot de valorizare transdisciplinară prin baze de date relaționate (PILOT) (cod PN-II-
PT-PCCA-2013-4-1022), finanțat de UEFSDCI și coordonat de Institutul Național de 
Optoelectronică (INOE). Platforma de valorizare transdisciplinară dezvoltată în cadrul 
proiectului PILOT este concepută și structurată global, cu nivele de vizualizare și acces limitat, 
necesitând o planificare strictă a modului de relaționare a datelor.  

6. Programul Național „Limes” Este finanțat din bugetul MCIN - este un program multianual 
(2016-2021) de cercetare și de valorificare a rezultatelor cercetării în vederea realizării documentației 
necesare pentru clasarea ca monument istoric și înscrierea pe Lista Tentativă a Patrimoniului 
Mondial-UNESCO a obiectivelor de patrimoniu cultural imobil ce au alcătuit frontiera Imperiului 
Roman pe teritoriul României, cf. OMC 2812/27.11.2014. 

  
Cercetări arheologice: 

În anii 2017-2021, MNIR asigurat finanțarea din resurse proprii cu 1.018.813,44 lei a 
cercetărilor arheologice sistematice de pe următoarele șantiere de epocă neolitică, prima epocă a 
fierului, romană, bizantină și medievală, realizate de angajații instituției: 

 
1. Vitănești, jud. Teleorman (epoca neolitică, cultură Gumelnița). 
2. Bucșani, jud. Giurgiu(epoca neolitică, cultură Gumelnița). 
3. Sultana, jud. Călărași (epoca neolitică, cultură Gumelnița).  
4. Tărtăria, jud. Alba (prima epoca a fierului, cultură Basarabi). 
5. Mălăiești, jud. Prahova (epoca romană, fortificație). 
6. Histria, jud. Constanța (civilizația grecească din perioadele arhaică, clasică și elenistică, epoca 
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romană și romano-bizantină, așezare urbană). 
7. Ostrov-Durostorum, jud. Constanța (epoca romană, așezare urbană). 
8. Băneasa, jud. Teleorman (epoca romană, fortificație). 
9. Capidava, jud. Constanța (epoca romană, romano-bizantină și medievală timpurie, fortificație). 
10. Nufăru, jud. Tulcea (epoca romană, romano-bizantină și medievală timpurie și dezvoltată, 

fortificație). 
11. Caransebeș, jud. Caraș-Severin (epoca medievală, fortificație).  

 
Suma alocată de MNIR în anii 2017-2020 pentru cercetările arheologice a reprezentat 

între 16 și 45% din totalul finanțărilor destinate acestui domeniu de către MC la nivel național 
în acei ani.  

 
Participarea MNIR la Programul Național Limes, în perioada 2017-2021, a fost finanțată cu 

1.290.226,71 lei.  
 
În 2018-2021, specialiști de la MNIR au participat la mai multe cercetări arheologice preventive 

desfășurate pe teritoriul Municipiului București, a Municipiului Galați și în cadrul lucrărilor de 
proiectare sau construcție de autostrăzi și șosele de centură, sau a unor lucrări edilitare publice sau 
private. 

 
Publicații științifice: 

 
Între anii 2017-2021 specialiștii din MNIR au publicat un număr de 234 articole și studii 

științifice în periodice din țară și străinătate. 
 
Conferințe publice, simpozioane naționale și internaționale organizate de MNIR: 
 

În perioada analizată, respectiv 2017-2021, MNIR a organizat sau găzduit reunind 53 de 
evenimente – conferințe publice, simpozioane, colocvii și sesiuni de comunicări, după cum urmează: 
  

Anul 2017: 
 
1. MNIR 45 – consacrată celei de a 45 aniversări de la deschiderea muzeului și analizei drumul 

străbătut de instituție și viitorului ei (8-12 mai 2017). 
2. Sesiunea națională de rapoarte de arheologie (24-27 mai 2017), organizată în parteneriat cu 

Muzeul Municipiului București. 
3. Simpozionul Științific Internațional Centenarul Revoluției Ruse (31 octombrie 2017) Organizată 

în colaborare cu Centrul Cultural Rus și Institutul pentru Studierea Totalitarismului. 
4. Conferința Colecții numismatice. Digitizarea bunurilor de patrimoniu (10 noiembrie 2017), 

organizată în colaborare cu Societatea Numismatică Română și Institutul Național al Patrimoniului. 
 
Anul 2018: 
 

1. Conferința internațională Romii: contribuții la dezvoltarea statului român (în colaborare 
cu Institutul European Rom pentru Artă și Cultură – European Roma Institute for Arts 
and Culture – ERIAC, Agenția Națională pentru Romi, Punctul Național de Contact 
pentru Romi (Ministerul Fondurilor Europene), Centrul Național de Cultură a Romilor – 
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Romano Kher, Masterul de Studii Rome – SNSPA și Asociația Romano ButiQ. 
European Rom, 21-22 februarie 2018). 

2. Conferința națională Evreii și Marea Unire – Înainte și după 1918 (în colaborare cu 
FCER, SSC, CCIB și B’nai B’rith, 26-27 noiembrie 2018). 

3. Conferința internațională 1918 – Nașterea noii Europe (6 decembrie 2018). 
4. Sesiunea de comunicări 2018 – Centenarul Marii Uniri. La mulți ani, România (în 

parteneriat cu Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, 8 decembrie 2018). 
5. Sesiunea de comunicări 100 de ani de demnitate românească (în parteneriat cu 

Asociația Femeilor Universitare, 14 decembrie 2014). 
6. Conferința în cadrul seriei Historia Viva: O călătorie documentară prin muzee din Sud-

Estul Europei și Asia Mică. 
7. Conferința în cadrul seriei Historia Viva:, Muzeele Salonicului’’. 
8. Conferința în cadrul seriei Historia Viva: “Muzee din nordul Italiei’’. 
9. Conferința în cadrul seriei Historia Viva:, Vilnius. Congruențe muzeografice’’. 

 
Anul 2019: 
 

1. Cu ocazia Zilei Naționale a R. Sudan a fost prezentată conferința: Black Pharaons, small 
pyramids and strange hieroglyphs. Redescovering the Kingdom of Meroe and its language 
susținută de către prof. dr. Cl. Rilly de la CNRS – Paris, la data de 17 ianuarie 2019. 

2. Conferința în cadrul seriei Historia Viva: Castrul și băile romane de la Mălăiești. Un proiect de 
cercetare în curs de finalizare, un monument pe lista tentativa UNESCO susținută de dr. O. 
Țentea (MNIR) la data de 7 februarie 2019. 

3. Conferința în cadrul seriei Historia Viva: Berlin: două orașe, două regimuri politice, două 
muzee, susținută de către dr. E. Paraschiv-Grigore (MNIR), la data de 21 februarie 2019. 

4. Conferința în cadrul seriei Historia Viva: Proclamarea Unirii. O pictură emblematică și 
personajele sale, susținută de dr. C. Ilie (MNIR) la data de 21 februarie 2019. 

5. Conferința în cadrul seriei Historia Viva: Doamnele Miciei Romane. Semne, chipuri și iubiri de 
la marginea Imperiului, susținută de dr. Mihaela Simion (MNIR), la data de 7 martie 2019.  

6. În cadrul Sezonului România-Franța, pe data de 5 aprilie 2019, directorul-general al MNIR a 
susținut la Institutul Francez din București conferință publică Stindardului liturgic al lui Ștefan 
cel Mare, un crâmpei de istorie între Franța și România. 

7. directorul-general al MNIR a susținut prezentarea Investigations on the illegal export of the 
cultural goods from Romania, conferința prezentată la Reuniunea româno-americană privind 
traficul ilegal de bunuri culturale, organizată în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înaltă 
Curte de Justiție și Casație și instituții specializate din SUA, 9 Aprilie 2019. 

8. Conferința în cadrul seriei Historia Viva: Așezarea eneolitică de la Hârșova. Un tell de referință 
din zona Dunării de Jos, susținută de dr. C. Haita (MNIR), dr. V. Radu (MNIR) și dr. A. 
Bălășescu (Inst. de Arheologie Vasile Pârvan, București), la data de 23 mai 2019. 

9. În cadrul proiectului Os Principados Romenos no tempo da construção da Batalha – 
Principatele Române în vremea construirii Mânăstirii de la Batalha, Directorul General al MNIR 
a susținut pe data de 29 iunie 2019, la Mânăstirea Batalha, conferința publică Construcția de 
mânăstiri, ca forme de recunoștință față de sprijinul divinității în lupte în Țările române. 

10. MNIR a făcut parte din comitetul de organizarea Celui de al XII-lea Congres Internațional de 
Studii Sud-Est Europene desfășurat la București, în perioada 2-6 septembrie 2019. 

11. Workshop-ul Utilizarea Echipamentelor High End Phase One de Înaltă Rezoluție în 
Digitalizarea Obiectelor de Patrimoniu, 13 decembrie 2019 (În parteneriat cu INP). 
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Anul 2020: 
 
Datorită restricțiilor impuse de pandemie, toate conferințele organizate de MNIR s-au desfășurat 

on-line, la fel ca și participarea specialiștilor noștri la sesiunile de comunicări și la simpozioane. 
În perioada aprilie-mai 2020, specialiștii MNIR au susținut 14 prezentări on-line din ciclul Istoria 

României într-un obiect, organizat în parteneriat cu ICR New York.  
De asemenea, au fost difuzate 4 prezentări on-line în cadrul proiectului Fragmente de Istorie 

Italo-Română/Frammenti di storia italo-romena, realizat în colaborare cu ICR-Veneția. 
Pe 22 noiembrie 2020, directorul-general al MNIR a prezentat conferința Documente privind 

istoria evreilor din Romania în colecțiile MNIR, în cadrul Bucharest Jewish Film Festival. 
 
Anul 2021: 
 
Datorită restricțiilor impuse de protecția anti-epidemică, în cursul anului 2021 s-au organizat doar 

conferințe on-line. În acest sens, s-au realizat 10 prezentări on-line din ciclul Tezaurul MNIR ajunge 
la Istanbul, despre piese din patrimoniul MNIR, pentru a fi prezentate de ICR – Istanbul. 

 
 
Comunicări științifice și prezentări la conferințe:  
  
În perioada 2017-2021, specialiștii din MNIR au susținut 454 comunicări științifice la sesiuni și 

conferințe organizate în țară și străinătate, după cum urmează: 
 
2017 – 79 
2018 – 119. 
2019 – 134 
2020 – 68 
2021 – 54 
 
Proiecte de educație muzeală: 
 

În întreaga perioada a mandatului 2017-2021, managementul instituției a urmărit diversificarea 
publicului cărora se adresau proiectele de educație muzeală, respectiv, pre-școlarilor, elevilor din 
ciclul gimnazial și liceal și studenților. Prin proiectele sale de educație muzeală, MNIR a dorit, nu 
numai să sprijine activitățile de completare a curriculei școlare, dar a urmărit și trezirea interesului, 
încă de la vârste timpurii, pentru păstrarea și protejarea patrimoniului cultural, încurajând 
colecționarea și studiul mărturiilor trecutului mai apropiat sau mai îndepărtat. 

O serie de activități educative s-au desfășurat ca parte a expozițiilor temporare organizate în 
perioada anilor 2017-2021.  

Atelierele educative organizate de MNIR au fost frecventate de către elevi din învățământul 
primar, gimnazial și liceal, precum și de însoțitorii lor, părinți sau personal didactic.  

Pe linia deschiderii instituției spre copiii proveniți din medii defavorizate, o parte din cei care au 
luat parte la aceste activități s-a bucurat de gratuitatea accesului. 

 
În perioada analizată au fost elaborate 29 de cicluri de ateliere tematice, simpozioane și 

cursuri de formare, după cum urmează:  
 

1. Atelierul educațional Dacii și romanii, care valorifică expoziția permanentă Copia Columnei lui 
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Traian 
2. Atelierul educațional Micii orfevrieri care valorifică colecția prezentată în expoziția permanentă 

Tezaurul Istoric – parțial gratuit 
3. Atelierul educațional Heraldica pe înțelesul copiilor – parțial gratuit 
4. Atelierul educațional Micul arheolog, care valorifică patrimoniul arheologic – parțial gratuit 
5. Atelierul educațional Regalitatea în România, care valorifică colecțiile de istorie modernă și 

contemporană ale muzeului 
6. Atelierul educațional Moneda. Istorie și pasiune (atelier-pilot) care valorifică patrimoniul 

Colecția Cabinetului Numismatic – gratuit 
7. Atelierul educațional Micul filatelist (atelier-pilot), care valorifică patrimoniul colecției Muzeului 

Național Filatelic 
8. Atelier educațional având ca tematică Sărbătorile Pascale (ateliere caritabile), oferite elevilor 

de la școlile din cartierul Ferentari, prin parteneriatul cu ONG-ul Policy Center for Roma and 
Minorities, Centrul de Zi și Recuperare Copii cu Handicap „Harap Alb” și Asociația Fluens – 
gratuit 

9. Atelierul educațional Simboluri ale strămoșilor noștri, care valorifică expozițiile permanente 
Copia Columnei lui Traian și Tezaurul Istoric 

10. Atelierul educațional România în Marele Război - viața în tranșee, dedicat expoziției temporare 
România în Marele Război – parțial gratuit 

11. Atelierul de bandă desenată Legendele dacilor (colaborare externă cu desenatorul Mihai 
Grăjdeanu) 

12. Atelier experimental Mărțișoare 3D la MNIR (colaborare externă cu Micro 3D Techlab 
13. Atelier experimental 3D - Eggbots istorice, organizat cu ocazia Sărbătorilor Pascale 

(colaborare externă cu Micro 3D Techlab) 
14. Atelier experimental 3D - Crucea Comemorativă a Primului Război Mondial (colaborare 

externă cu Micro 3D Techlab) 
15. Ateliere MNIR 45 - Povestea Gânditorului (colaborare externă cu Micro 3D Techlab) – gratuit 
16. Atelierul educațional Treasure Hunt în expoziția Copia Columnei lui Traian (valorifica expoziția 

Copia Columnei lui Traian și cunoștințele elevilor despre obiectele arheologice și numismatice 
din metale prețioase) 

17. Atelierul educațional Meșteșugari și bresle săsești (s-a dezvoltat din activitățile educative 
legate expoziția O experiență europeană. Moștenirea istorică și culturală a germanilor din 
România) 

18. Atelierul educațional Steagul dacic (constituie o avanpremiera la deschiderea expoziției Dacia 
Felix) 

19. Atelierul educativ Aurul împăraților chinezi (s-a dezvoltat din activitățile educative legate de 
expoziția Aurul împăraților chinezi. Podoabe regale din perioada Wanli, dinastia Ming – 
Colecția Dong Bo Zhai și cea a Tezaurului Istoric) 

20. Lecția de istorie vie” la Muzeul Național de Istorie a României (în parteneriat cu Filiala 
București a Asociației „Terra Dacica Aeterna”) 

21. Ghidajele on-line pentru copii și adolescenți din țară și Diaspora organizate în condiții de 
pandemie în 2020-2021 (33 de sesiuni)  

22. Găzduirea concursului ARTfel de Istorie organizat de Genesis Collegiate (participarea s-a 
realizat în baza biletului de vizitare) 

23. Susținerea prezentării anuale despre istoricul instituției și obiectivele sale pentru un grup de 
studenți de la Facultatea de Management și Administrație Publică, specializarea Resurse 
Umane. 

24. Sesiunea Arta dezbaterilor și istoria lumii în parteneriat cu Școala Metropolitană Arc 
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25. Turul virtual Simboluri strămoșești la MNIR cu scopul promovării expozițiilor permanente ale 
muzeului  

26. Participarea educatorilor muzeali ai MNIR la Simpozionul Național Restitutio Matei Basarab în 
ceas aniversar cu prezentarea, Rolul atelierelor de pedagogie muzeală în formarea 
competențelor. Studiu de caz: Participarea României la Primul Război Mondial'' 

27. Programul Școala Altfel  
28. Gestionarea practicii de specialitate a studenților Facultății de Istorie din cadrul Universității 

București și ai Universității Creștine Dimitrie Cantemir, în perioada. 
29. Programul special pentru reinserția tinerilor încarcerați prin vizite la muzeu și activități 

creatoare, prin colaborare dintre MNIR și Penitenciarul Jilava. 
 

 Coordonarea activității de voluntariat din cadrul MNIRː 
 
În decursul anilor 2017-2021 la MNIR s-a constituit un grup de voluntari – studenți și 

masteranzi ai diverselor unități de învățământ superior din București, activitatea lor fiind reglementată 
și prin intermediul unor stagii practică de specialitate. Alături de studenți, în activitățile muzeului au 
fost implicați și voluntari seniori din cadrul DGASP sector 4, București.  

MNIR a constituit și a colaborat pe parcursul anilor 2017-2021 cu un grup de 250 de voluntari, 
cei mai mulți recrutați din rândul studenților.  

Unul dintre obiectivele majore de viitor este lărgirea și stabilizarea corpului de voluntari ai 
MNIR și extinderea lui spre persoanele de vârsta a treia. 

De asemenea, va trebui să revitalizeze Asociația Prietenii MNIR sau să determine constituirea 
unei/unor alte ONG care să aibă ca obiect de activitate sprijinirea complexă a instituției. 

 
Parteneriate educaționale: 
 
Pentru fidelizarea beneficiarilor serviciilor de educație muzeală, MNIR a încheiat în perioada 

2017-2021 un număr de 32 parteneriate educaționale cu următoarele școli gimnaziale, licee, facultăți, 
autorități ale administrației locale și ONG-uri: 

 
1. Școala Gimnazială „Șerban Vodă” din București 
2. Școala Centrală din București 
3. Școala Gimnazială Metropolitană ARC 
4. Școala Gimnazială „Petre Ispirescu” 
5. Școala Gimnazială Specială nr. 8 
6. Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” 
7. Școala Gimnazială nr. 54 
8. Școala „Discovery” 
9. Școala Mea 
10. Școala Regina Maria 
11. Genesis Collegiate 
12. Colegiul Național Gheorghe Lazăr 
13. Colegiul Național Iulia Hașdeu 
14. Colegiul Național Mihai Eminescu 
15. Liceul Matei Basarab 
16. Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” 
17. Liceul Teoretic „Școala MEA” 
18. Facultatea de Istorie - Universitatea București 
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19. Facultatea de Litere a Universității București  
20. Facultatea de Istorie - Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 
21. Palatul Național al Copiilor 
22. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 4 
23. Centrul de Zi Harap-Alb 
24. Fundația Policy Center for Roma and Minorities 
25. Asociația „Mioritics” 
26. Asociația Fluens 
27. Clubul de cultură din week-end 
28. Penitenciarul Jilava 
29. Consiliul Local al Comunei Vărbilău, jud. Prahova. 
30. Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov 
31. Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu 
32. Consiliul Județean Giurgiu 

 
Noaptea Muzeelor și Zilele Porților deschise pe șantierele arheologice ale MNIR: 
 
Și în anii 2017-2021, MNIR a rămas un participant tradițional la cea mai importantă manifestare a 

muzeelor din România. Pe lângă vizitarea expozițiilor permanente și temporare, cu acest prilej au fost 
organizate și evenimente culturale – concerte, spectacole de dans și teatru, ateliere educative pentru 
cei mici.  

 
Între anii 2017-2019, numărul total al vizitatorilor cu prilejul Nopții muzeelor la MNIR a fost de 

12.385. Fără îndoială, MNIR era unul dintre cele mai vizitate muzee din București și din țară, primind, 
într-o singură noapte, între 10 și 20% din numărul de vizitatori anuali! Pregătirea pentru primirea 
masivă a publicului, într-un interval de timp limitat de opt-nouă ore a prilejuit nu numai elaborarea 
unor minuțioase planuri, la care participă și Jandarmeria și personalul ISU, dar și exersarea 
coordonării tuturor participanților la organizarea evenimentului – de la muzeografi, la personalul 
tehnic și administrativ, de la jandarmi și angajații ISU, la voluntari. Toate acestea fac ca gestionarea 
organizării Nopții Muzeelor să semene, tot mai mult, cu o intervenție într-o situație de urgență. 

Cu toate acestea, după 2017, am decis reducerea consistentă a numărului de vizitatori cu 
ocazia Nopții muzeelor, din motive de securitate și tehnice. Datorită situației de avarie în care se află 
sediul MNIR din anii 2002, gestionarea factorilor de risc care trebuiesc luați în considerație și 
urmărirea aplicării măsurilor care se adoptă ridică probleme tot mai complicat de gestionat în fața 
echipei de conducere a instituției. Situația tehnică a clădirii s-a degradat tot mai mult, ceea ce ne-a 
obligat să renunțăm la accesul publicului pe intrarea principală, dinspre Calea Victoriei și să-l dirijăm 
prin curtea interioară (dinspre str. Poștei). Tot din acest motiv, s-au impus și restricții asupra 
dimensiunii grupurilor care intrau (limitate la 50 persoane), deoarece spațiul vizitabil s-a redus numai 
la zona Lapidarium-ului și expoziției permanente a Tezaurului Istoric (cca 2.000 m2, din care 50% 
este ocupat de vitrine sau exponate masive, expuse liber). Am oferit, în schimb, un program cultural 
mult mai consistent cu fiecare an, în care muzeul să fie actor, și nu doar decor. După tragedia de la 
Clubul Colectiv, din toamna anului 2015, s-a impus reanalizarea modului în care se desfășura 
Noaptea Muzeelor, pentru că, în mod cert, se ajunsese la o expunere mult prea mare a capacității de 
primire a spațiilor muzeale, a posibilităților tehnice ale instalațiilor și a posibilității, reale, a personalului 
nostru de a controla mase mari de oameni, înghesuiți cu miile, într-un spațiu proiectat să primească 
doar câteva sute de vizitatori pe zi! 

După 2020, datorită măsurilor de protecție sanitară, Noaptea muzeelor un a mai inclus 
vizitarea expozițiilor din spațiile interioare și a fost înlocuită cu proiecții ale pieselor pe pereții 
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edificiului care găzduiește MNIR și spectacole de reconstituiri istorice desfășurate pe străzile 
învecinate. 

Școala altfel. Să știi mai mult, să fii mai bun:,  
 
Școala altfel. Să știi mai mult, să fii mai bun a constituit, până în anul 2019, evenimentul 

educațional și social cel mai important din viața muzeelor românești, după Noaptea muzeelor. Timp 
de o săptămână instituțiile muzeale au fost vizitate de mii de școlari. MNIR a participat la acest 
eveniment din 2012, oferind, pe lângă vizite ghidate și programe speciale, derulate în ateliere 
specializate. Fapt foarte important, pe lângă elevi ai școlilor din București, cu ocazia Școlii altfel, 
MNIR era vizitat și de grupuri de elevi din provincie. 

Între 2017-2019 MNIR a fost vizitat cu acest prilej de către 4.960 elevi, învățători, profesori și 
părinți. 

Din 2020, datorită măsurilor de protecție sanitară evenimentul educativ Școala altfel. Să știi 
mai mult, să fii mai bun un s-a mai putut organiza.  

Ziua Porților deschise: 
 
În perioada 2017-2021, în cursul lunilor august și septembrie, MNIR, în parteneriat cu muzeele și 

autoritățile administrației locale, a organizat Zilele porților deschise pe șantierele arheologice ale 
instituției. Aceste evenimente constituie un prilej de a oferi localnicilor și turiștilor în trecere tururi 
ghidate ale săpăturilor în curs. Asemenea evenimente s-au pe organizat pe șantierele de la Sultana-
Malu Roșu (jud. Călărași), Vitănești (jud. Teleorman), Mălăiești (jud. Prahova) și Micia (jud. 
Hunedoara). 

 
Activitatea editorială: 
 

În perioada acoperită de contractul de management supus evaluării (2017-2021), MNIR a 
editat 67 volume de publicații de specialitate. 22 dintre acestea sunt cataloage de expoziție, iar 
23 sunt cataloage de colecție. Această proporție ridicată se explică prin faptul că, prin proiectul de 
management pe care l-am propus, s-a dorit ca MNIR să se alinieze la practica normală a marilor 
muzee, aceea ca toate expozițiile de amploare mare și medie organizate de MNIR să fie însoțite de 
un catalog cât mai cuprinzător, realizat la standarde științifice ridicate și bogat ilustrat cu imagini de 
calitate, care să circule mult timp după închiderea expoziției, mărturie a efortului de cercetare, 
documentare și concepție al personalului muzeului. Un alt deziderat era acela ca textele să fie 
redactate în română și o limbă de circulație internațională.  

Un alt obiectiv al programului de management l-a constituit publicarea cataloagelor de 
colecții. În acest sens, în perioada 2017-2021 s-au publicat cataloage ale tezaurelor de monede 
bizantine, ale colecției de ordine și decorații britanice, de unelte și accesorii geto-dacice, al cahlelor și 
ceramicii arhitecturale păstrate în patrimoniul MNIR.  

De asemenea, am trecut la realizarea unor ediții anastatice ale celor mai importante 
manuscrise medievale din colecție, cum ar fi: Tetraevangheliarului cuviosului Nicodim de la Tismana 
(1406), Tetraevangheliarului lui Spiridon de la Putna (1502) și Codexului Altemberger (secolele XIV-
XV).  

Pe o poziție care îmbină funcția de catalog de expoziție cu cel de catalog de colecție sunt 
volumele care fac parte din proiectele Imago Romaniae și Capodopere 2019, care reunesc piese 
prezentate pe site-uri respective și în ciclul de expoziții Exponatul lunii. 

MNIR și-a propus să editeze, pe măsura resurselor disponibile, și volume de autor realizate de 
membrii instituției, în cadrul activității de cercetare științifică. 
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Tot o formă de publicare sistematică a colecțiilor o constituie site-urile noastre Imago 
Romaniae (cu peste 13.000 de imagini de cărți poștale de epocă, fotografii istorice, gravuri, litografii, 
hărți și planuri), Marele Război (cu 2160 articole și 7711 fotografii prezentate în octombrie 2021), 
Muzeul Virtual, Comunismul în România (cu 1729 articole și 7825 fotografii prezentate în 
octombrie 2021), Oameni, locuri și comori, Galeria de portrete (cu 2021 fotografii prezentate în 
octombrie 2021). 

Pe lângă editarea cataloagelor de expoziție și colecție, MNIR a continuat publicarea volumelor 
periodicelor sale deja consacrate: Muzeul Național, Cercetări Arheologice și Cercetări Numismatice, 
care reunesc studii și articole științifice de un înalt standard, destul de frecvent redactate în limbi de 
circulație internațională. 

Publicațiile editate de MNIR în perioada 2017-2021 se remarcă nu numai prin calitatea și 
accesibilitatea informațiilor, dar și prin aspectul graficii și execuției tipografice, putând să concureze, 
sub acest aspect, cu multe dintre producțiile muzeelor importante din Europa. În plus, în politica 
editorială am urmărit să le facem accesibile publicului larg printr-un preț cât mai rezonabil, dar și prin 
posibilitatea de a fi cumpărate nu numai de la standul MNIR sau ale muzeelor partenere, dar și de 
platforma Magazinului virtual al instituției. 

MNIR este implicat în operațiuni de schimburi de publicații cu muzee, institute de cercetare și 
universități din țară și străinătate. 

Dau în continuare lista publicațiilor pe hârtie editate de MNIR: 
Anul 2017: 

1. Sarmizegetusa – Începuturile Daciei romane (volum bilingv). 
2. Independența României – 1877-2017 
3. Ștefan cel Mare – Din istorie în veșnicie. 
4. Aurul și argintul antic al României – A Ősi arany-és ezüstkincsek Romániából. 
5. Aurul și argintul antic al României. 
6. Mărăști – Mărășești – Oituz – 100. 
7. Ctitori, donatori și meșteri anonimi – Arta religioasă în spațiul românesc ortodox. 
8. Rusia 1917 – Din primăvară până în toamnă. Centenarul revoluției ruse – Rossija 1917 – Ot 

vesny do osen’. Stoletie russkoj revolucii – Russia 1917 – From spring to autumn. Centennial 
of the Russian revolution. 

9. Felix Terra Istorie și artă ecleziastică în Episcopia Romano-Catolică de Oradea – Történelem 
és egyházmüvészet a Nagyváradi Római Katolikus Egyhámegyében.  

10. Biserici și mănăstiri din România (volum bilingv – în limbile română și engleză din seria Imago 
Romaniae). 

11. Capodopere din colecția Muzeului National de Istorie a României, 2017 (volum bilingv – 
română și engleză). 

12. Tezaure monetare bizantine din colecția Muzeului Național de Istorie a României, vol. I, De la 
Anastasius I la Constantinus al IV-lea (491-685), (seria Patrimonium), autor Ernest 
Oberländer-Târnoveanu (volum bilingv – în limbile română și engleză).  

13. Unelte și accesorii geto-dacice din patrimoniul Muzeului National de Istorie a României (seria 
Patrimonium), autori Cătălin Borangic și Alexandru Bădescu. 

14. Glorie și artă, vol. I, Medalii și decorații britanice din colecția Muzeului Național de Istorie a 
României (seria Patrimonium), autor Manuela Ion. 

15. Tetraevanghelul Ieromonahului Spiridon caligrafiat și miniat la Mănăstirea Putna în 1502 din 
porunca lui Ștefan cel Mare (ediție anastatică, editor Ginel Lazăr). 

16. Catalogul cahlelor și ceramicii decorative din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a 
României, autor Andra Samson.  

17. Anuarul „Muzeul Național”, volumul XXVIII. 
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18. Cercetări Numismatice, volumul XIX-XX. 
19. Cercetări Arheologice, volumul XXII. 

 
Anul 2018: 
 

1. Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu România, București, 2018 
2. Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie, București, 2018 
3. Mircea cel Bătrân - 600, Editura Istros, 2018 
4. Mareșalii României Mari, București, 2018 
5. Semper Uniti. Centenarul desăvârșirii unității naționale, București, 2018 
6. Regimentul 37 Infanterie, București, 2018 
7. Orașele Unirii, București, 2018 
8. 100 de români care au făcut istorie, București, 2018 
9. Conducătorii României Mari. Șefi de stat și de guvern, București, 2018 
10. Monumente de for public din România. O istorie în imagini, București, 2018 (în cadrul 

proiectului Imago Romaniae; volum bilingv) 
11. Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României 2018, București, 2018 (în 

cadrul proiectului 2019 Capodopere din patrimoniul cultural național; volum bilingv) 
12. Tudor Martin și Manuela Ion, Marea Unire. Povestea ei ilustrată în medalii și plachete, 2018 
13. Cornel Ilie, Un tablou pentru tovarăşu’. Pictura, Ceaușescu și cultul personalității, București, 

2018 
14. Corina Borș, Meșteșug și prestigiu. Depozitele de obiecte de bronz și fier de la Tărtăria – Podu 

Tărtăriei vest (I). Catalog de colecție, 2018 
15. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Tezaure monetare bizantine din colecția Muzeului Național de 

Istorie a României, volumul II, București, 2018 
16. Ginel Lazăr, Civilizația Asăneștilor, Iași, 2018 
17. Ediția anastatică a Tetraevanghelului cuviosului Nicodim de la Tismana (Ginel Lazăr) 
18. Anuarul „Muzeul Național”, volumul XXX. 
19. Cercetări Numismatice, volumul XXI-XXII. 
20. Cercetări Numismatice, volumul XXIII-XXIV. 
21. Cercetări Arheologice, volumul XIX. 

 
Anul 2019: 
 

1. O experiență europeană. Moștenirea istorică și culturală a germanilor din România – Ein 
europäische Erfahrung. Das historische und kulturelle Erbe der Deutschen in Rumänien, ed. 
R. Mălăncioiu și C. C. Ilie, București, 2019 (volum bilingv român/german) - ISBN 978-973-0-
30155-7 

2. Aurul împăraților chinezi. Podoabe regale din perioada Wanli, dinastia Ming – Colecția Dong 
Bo Zhai – The gold of the Chinese Emperors. Royal gold ware of Wanli period, Ming dynasty – 
Dong Bo Zhai collection, ed. Cristiana Tătaru, București, 2019 (volum bilingv român/englez) - 
ISBN 978-973-0-30579-1 

3. Broderies de tradition byzantine en Roumanie. Autour de l’étandard d’Étienne le Grand 
(Muzeul Louvre, Paris, 2019) 

4. Dacia Felix. The glorious past of Romania, Gallo-Roman Museum of Tongeren, Tongeren, 
2019 (în engleză și franceză) 

5. The Origins of Europe. Prehistoric civilisations between the Carpathians and Lower Danube, 
Grand Curtius Museum, Liège (text în engleză)  



42 

 

6. O scurta istorie a drumurilor de fier din România, coord. Alexandra Mărășoiu, București, 2019 
(în cadrul proiectului Imago Romaniae; volum bilingv român/englez) - ISBN 978-973-0-30791-7 

7. Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României 2019 – Masterpieces 
from the patrimony of the National History Museum of Romania 2019, coord. C. C. Ilie, 
București, 2019 (în cadrul proiectului 2019 Capodopere din patrimoniul cultural Național; volum 
bilingv român/englez) - ISBN 978-973-0-30830-3 

8. Ediția anastatică a Codexului Altemberger (Ginel Lazăr) 
9. Anuarul „Muzeul National”, volumul XXXI - ISSN 1015-0323. 
10. Cercetări Numismatice, volumul XXV - ISSN 0256-0844. 
11. Cercetări Arheologice, volumul XIX (on-line). 
 

Anul 2020: 
 
1. Catalog de expoziție – Fragment. Experiența restaurării. 
2. Catalogul sigiliilor bizantine din colecția MNIR – autor Eugen Paraschiv 
3. Onoarea națiunilor, vol. III – autor Tudor Martin 
4. Imago Romaniae – vol. VIII – Teatrele din România o istorie în imagini 
5. Capodopere din colecția MNIR – vol. VIII 
6. Muzeul Național – vol. XXXII (on-line și pe hârtie) 
7. Cercetări Arheologice – vol. XXV-XXVII (on-line și pe hârtie) 
8. Cercetări Numismatice – vol. XXVI (on-line și pe hârtie) 
 
Anul 2021: 
 

1. Tesoros arqueologicos de Rumania – Raices dacias y romanas – Archaelogical treasures of 
Romania – The Dacian and Roman Roots (Madrid, 2021)  

2. România în Al Doilea Război Mondial 1941-1945 (în curs de apariție) 
3. 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga (în curs de apariție) 
4. Imago Romaniae – vol. IX – Artiștii de altă dată 
5. Capodopere din colecția MNIR – vol. IX 
6. Muzeul Național – vol. XXXIII (on-line și pe hârtie) 
7. Cercetări Arheologice – vol. XXVIII (on-line și pe hârtie) 
8. Cercetări Numismatice – vol. XXVII (on-line și pe hârtie) 

 
Pe lângă aceste publicații, în anii 2017-2021, MNIR a editat și afișe și alte materiale necesare 

popularizării expozițiilor și colecțiilor. 
 
 
Evenimente culturale găzduite de MNIR:  
 
Și în perioada 2017-2021, MNIR s-a manifestat în continuare ca fiind un spațiu cultural viu, 

dinamic, deschis spre dialog al creatorilor, ca un loc de experimentare și afirmare al tinerilor artiști.  
În această perioadă au avut loc 70 evenimente culturale la sediul MNIR – concerte, proiecții de 

filme (inclusiv o premieră națională), spectacole de teatru, lansări de carte, conferințe științifice și 
dezbateri publice, conferințe de presă, la care au reunit 14.977 participanți. 

Dau, în continuare, o prezentare cronologică, succintă a acestora:  
Anul 2017: 
Concerte și spectacole de teatru 
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1. MNIR a găzduit două concerte ale maestrului Nicolae Voiculeț și formației sale, 
transmise în direct, organizate cu prilejul zilei de 24 ianuarie și în ajunul Crăciunului. 

2. Concertul al baritonului Constantin Doppler. 
3. Concertul formației Barockerii, cu prilejul vernisajul expoziției Felix terra – Istorie și artă 

ecleziastică în Episcopia Romano-Catolică de Oradea. 
4. Colegiul Național Dinu Lippati a susținut 3 recitaluri în spațiul Sălii Columnei lui Traian. 
5. Concertul artiștilor tineri de la Avenor College și Music Academy. 
6. Spectacolul de teatru experimental Hamlet și noi, un spectacol laborator al Antoanetei 

Cojocaru, după piesa lui William Shakespeare, care a avut ca decor tot spațiul Copiei 
Columnei lui Traian și al Lapidarium-ului. 

Proiecții de film 
7. Premiera filmului The hunt for Transylvanian Gold al lui Dan Dimăncescu, consacrat 

epopeei recuperării brățărilor dacice regale de aur, în care specialiști din instituție au 
conlucrat timp de zece ani cu autoritățile judiciare românești și străine (reluat la cererea 
publicului în luna mai).  

8. Proiecția filmelor Inaugurarea din 8 mai 1972), reportaje și documentare, având ca 
subiect deschiderea Muzeului Național de Istorie al Republicii Socialiste România, 
realizate în epocă de Televiziunea Română 

9. Proiecțiile filmelor documentare realizate de studenții UNATC în cadrul proiectului MNIR 
- Expozițiile și oamenii 

10. Colina 789: ultima redută, scenariu și regia Nicholas Dimăncescu. 
Lansări de carte 

11. Ioana Fedorov-Cândea, Tipar pentru creștinii arabi: Antim Ivireanu, Atanasie Dabbas și 
Silvestru al Antiohiei (în parteneriat cu Editura Istros a Muzeului Brăilei) 

12. Originea lumii (Ed. Corint, 2017), al poetei albaneze Rita Petro (în parteneriat cu As. 
Liga Albanezilor din România) 

13. Dimitri Dimăncescu, Călător fără hartă. Memoriile lui Dimitri D. Dimăncescu. 
14. Săptămâna MNIR 45, care s-a desfășurat între 8-12 mai, care a reunit conferințe 

științifice, vernisaje de expoziții, dezbateri publice, concerte, proiecții de film. 
Dezbateri publice 
 - Istorie și identitate gastronomică națională, la care au luat parte domnul Andrei Pleșu și 

doamna Constanța Ghițulescu.  
Conferințe de presă  

15. Consacrată recuperării brățării dacice de aur de la Optași (jud. Olt), în colaborare cu 
Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și IGPR. 

 
Anul 2018: 
Concerte și spectacole de teatru  

1. Piesa de teatru Marea Rușine (de Alina Șerban), care tratează problema sclaviei 
romilor în societatea medievală și modernă timpurie românească. Spectacolul a avut loc 
cu ocazia conferinței internaționale Romii: contribuții la dezvoltarea statului roman.  
2. Concertul O sută de ani de muzică lăutărească susținut de trupa Mahala Rai Banda 
(organizat cu ocazia conferinței internaționale Romii: contribuții la dezvoltarea statului 
român). 
3. Recitalul de pian susținut de elevi ai Avenor College și Music Academy. 
4. Concertul Muzică și istorie pentru viață (acțiune umanitară pentru strângere de 
fonduri pentru tratamentul lui Mihai Ducman). 
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Proiecții de film 
5. Premiera publică a filmului Cartea de Aur a Centenarului (scenariul Bogdan Bucur, regia 

Titus Scurt), consacrat epopeei constituirii statului național unitar al românilor. Evenimentul 
a avut loc într-o zi simbolică, pe 28 noiembrie cu ocazia vernisării expoziției Semper Uniti – 
Centenarul desăvârșirii unității naționale a românilor. 

6. Filmul Colina 789: ultima redută al lui Nicholas Dimăncescu, cu ocazia expoziției Semper 
Unitis. Centenarul desăvârșirii Unității naționale. 

Lansări de carte 
1. I. C. Opriș și Al. Rațiu, Capidava II. Building C1 – Contributions to the History of annona 

militaris in the 6th century. 
2.  Rupert Butler, Martin J. Dougherty, Michael E. Haskew, Christer Jorgensen, Chris Mann și 

Chris McNab „Mari Bătălii – al Doilea Război Mondial”’, (ed. Nomina, 2018). 
  Conferințe de presă 

1. Conferință de presă prilejuită de primirea, prin donație, a unei piese excepționale – Gravură 
de mari dimensiuni reprezentând Columna lui Traian, realizată în atelierul marelui arhitect și gravor 
italian Giovanni Battista Piranesi, în anii 1770. Donația a fost făcută de doamna Netuța Matasă, 
cetățean american, în numele familiei prof. Claude G. Matasă, fiind mijlocită de Domnul Stelian 
Pleșoiu.  

2.Conferință de presă prilejuită de primirea unor bunuri culturale de patrimoniu cu valoarea 
excepțională aparținând României – peste 500 de monede și 18 obiecte de podoabă dacice din 
argint. Este vorba despre monede de argint din secolele II a. C. – III p. C. și un tezaur de bijuterii 
dacice de argint de o mare finețe artistică, datând din secolul I p. C. recuperate prin cooperarea 
internațională judiciară dintre România și Austria, la care au participat și experți de la MNIR.  

3.Conferință de presă prilejuită de primirea prin donație a 27 de documente privind istoria și 
Unirea Basarabiei cu Vechiul Regat, care au aparținut marelui istoric Nicolae Iorga, fiind salvate de 
familia lui. Documentele au fost donate de domnul prof. Dr. Andrei Pippidi. 

4.Conferință de presă Însemnele Premiului Nobel aparținând doctorului George Emil Palade. 
Prof. dr. George Palade a fost prima persoană de origine română căreia i s-a decernat Premiul 
Nobel. Fiul său, Philip Palade, cu acordul familiei, a contactat MNIR pentru a perfecta actul de 
donație a medaliei și diplomei Premiului Nobel. Donația Palade este cea mai valoroasă donație 
primită de vreo instituție muzeală din România în ultimii 30 de ani.  

5.Conferință de presă prilejuită de decizia Curții de Apel referitoare la anularea procedurii de 
atribuire a contractului de achiziție publică „Noul MNIR”. La sfârșitul anului 2018, Curtea de Apel 
București a consacrat legalitatea anulării de către MNIR a rezultatul concursului internațional de 
soluții de arhitectură, care a fost profund viciat de OAR. Prin această decizie a instanței se 
redeschide posibilitatea reluării procesului de refacere a clădirii MNIR. 

 
Anul 2019: 
 
Concerte, recitaluri de balet clasic 
1. Spectacol de balet clasic susținut de elevele Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” 
2. Muzica Militară Reprezentativă a Jandarmeriei Române a susținut un concert  
3. Două reconstituiri militare in-door. O reconstituire istorică de prezentare a armamentului și 

echipamentului militar antic, tactici și demonstrații de luptă antice între daci și romani, susținut de 
Filiala București a Asociației „Terra Dacica Aeterna”.  
O reconstituire istorico-militară, constând dintr-o: demonstrație de mânuiri de arme, depunere de 
jurământ, prezentarea drapelului și a ținutelor militare, aflate în dotarea Armatei Române în perioada 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, susținut de Asociația „Tradiția Militară”. 
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Proiecții de film  
1.Premiera publică a filmului Ce am făcut 100 de ani? (scenariul și regia Viorel Costea), 

consacrat analizei drumului făcut de națiunea română de la constituirea statului unitar al românilor.  
2. Premieră publică a filmului Itinerarii evreiești în România (scenariul și regia Dan Schlanger). 

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Bucharest Jewish Film Festival.  
 

Conferințe de presă 
1. Conferința de presă Evenimentele expoziționale organizate de muzeele Naționale și 

arhivele diplomatice sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu sprijinul Ministerului 
Apărării Naționale, prilejuita de inaugurarea Sezonului Cultural România – Franța 2019, la Muzeul 
Național de Istorie a României. 

Evenimente diverse 
1. Inaugurarea primului sistem de ghidaj pentru persoanele cu deficiențe de vedere, dintr-un 

muzeu din România. Instalarea acestui sistem, realizată în cooperare cu Fundația Liones.  
2. Prezentarea pentru public și specialiști a copiei digitale a statuii de nobil dac (posibil a 

regelui Decebal) păstrată în Grădinile Boboli de la Florența. Alături de copia Columnei lui Traian din 
colecția MNIR, statuia nobilului dac este prima replică fidelă a unei opere de artă antică, cu valoare 
de document istoric de primă mărime (a făcut parte din ornamentele sculpturale ale Bibliotecii lui 
Traian), expusă în România (în parteneriat cu ONG Identitatea culturală contemporană).  

3. Workshop-ul Utilizarea Echipamentelor High End Phase One de Înaltă Rezoluție în 
Digitalizarea Obiectelor de Patrimoniu, (în parteneriat cu INP). 

 
Anul 2020: 
 
1.Concertul Povestea bribanocului susținut de doamna Doina Lavric Parghel, organizat cu 

ocazia Zilei Culturii Naționale. 
În condițiile pandemiei, după data de 19 martie 2021 toate celelalte evenimente culturale 

planificate au trebuit să fie anulate, urmând să fie reprogramate la o dată ulterioară. 
 

Anul 2021: 
 
1.Festivalul de reconstituire istorică Zilele Columnei 
2. Festivalul ,,Povestiri istorice în Benzi Desenate’’ – un regal al benzilor desenate românești 

cu subiect istoric – la MNIR  
3.Lansare de carte Nicolae Trohani, aghiotantul lui Eugen Cristescu. Mărturii din vremuri de 

pace și război 1936-1945  
4. Conferința de presă dedicată deschiderii expoziției Tezaure arheologice din România. 

Rădăcini dacice și romane. 
5. Conferința de presă Donația unor piese de patrimoniu reprezentând istoria a patru generații 

făcută de către doamna Corina Chiriac  
 

 
Colaborarea cu alte muzee, colecții publice alte instituții, diseminarea bunelor practici 

profesionale în domeniul muzeografiei și protecției patrimoniului: 
 

În perioada 2017-2021 MNIR a avut colaborări cu 48 muzee din țară, după cum urmează:  
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1.Muzeul Național de Artă a României. 2. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. 3. 
Complexul Muzeal Național Moldova – Iași. 4. Muzeul Național Brukenthal. 5. Muzeul Național Peleș, 
Sinaia. 6. Muzeul de Istorie Națională și arheologie Constanța. 7. Muzeul Național al Bucovinei – 
Suceava. 8. Complexul Național Muzeal Neamț. 9. Muzeul Național al Banatului – Timișoara. 10. 
Institutul de Studii Eco-Muzeale Simion Gavrilă – Tulcea. 11. Muzeul Dunării de Jos – Călărași. 12. 
Muzeul Județean Ialomița. 13. Muzeul Brăilei Carol I. 14.Muzeul de Istorie Paul Păltânea – Galați. 15. 
Muzeul Județean Ștefan cel Mare – Vaslui. 16. Muzeul Județean Botoșani. 17. Complexul Muzeal 
Iulian Antonescu – Bacău. 18. Muzeul Județean Buzău. 19. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova – Ploiești. 20. Complexul Muzeal Curtea Domnească – Târgoviște. 21. Muzeul Județean 
Argeș. 22. Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu – Tg. Jiu. 23. Muzeul Regiunii Porților de Fier – 
Drobeta-Turnu Severin. 24. Muzeul Olteniei – Craiova. Muzeul Romanaților – Caracal. 25. Muzeul 
Orășenesc de Arheologie și Etnografie – Corabia. 26. Muzeul Județean Teleorman. 27. Muzeul 
Municipal Roșiorii de Vede. 28. Muzeul Teoharie Antonescu – Giurgiu. 29. Muzeul Civilizației 
Gumelnița – Oltenița. 30. Muzeul Banatului Montan – Reșița. 31. Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane – Deva. 32. Muzeul Național al Unirii – Alba Iulia. 33. Muzeul Județean Brașov. 34. Muzeul 
Național Secuiesc – Sf. Gheorghe. 35. Muzeul Județean Mureș. 36. Complexul Muzeal Bistrița 
Năsăud – Bistrița. 37. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș – Baia Mare. 38. Muzeul 
Județean Satu Mare. 39. Muzeul de Istorie și Artă Zalău. 40. Muzeul Țării Crișurilor – Oradea. 41. 
Muzeul Municipiului București. 42. Muzeul Universității București. 43. Muzeul Național al Literaturii 
Române. 44. Asociația Muzeul Jucăriilor. 45. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. 46. 
Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. 47. Muzeul Județean Olt. 48. Muzeul de Istorie Roman.  

 
În aceiași perioadă, am colaborat cu 17 muzee din străinătate pentru organizarea unor mari 

expoziții la sediul nostru sau sediul lor:  
1. Muzeul Louvre, Paris. 2. Muzeul Palais Tau din Reims – Franța. 3. Muzeul Național al 

Chinei din Beijing. 4. Muzeul de Artă din Xi’an – China. 5. Muzeul Național Arheologic de la Madrid. 6. 
Muzeul Național de Arheologie – Lisabona. 7. Muzeul Național Maghiar. 8. Muzeul Național al 
Lithuaniei - Vilnius. 9. Muzeul și Institutul Arheologic Sofia. 10. Muzeul Național de Istorie a Republicii 
Moldova – Chișinău. 11. Muzeul Gallo-Roman de la Tongeren, Belgia. 12. Muzeul Grand Curtius – 
Liège, Belgia. 13. Muzeul Civilizațiilor Mediteraniene, Marsilia. 14. Muzeul Saint Raymond, Toulouse. 
15. Muzeul Deri – Debrecen, Ungaria. 16. Muzeul Mora Ferenc, Szeged – Ungaria. 17. Muzeul de 
Arheologie Pre- și Proto Istorică – Halle. 18. Muzeul Municipal Louvain – Belgia. 
 

În perioada 2017-2021, pe lângă muzee, MNIR a colaborat pentru realizarea unor expoziții 
importante cu 15 de instituții deținătoare de patrimoniu din țară și străinătate, dar care nu au funcții 
muzeale, cum ar fi: 
1. Arhivele Naționale ale României. 2. Arhivele Diplomatice ale MAE. 3. Arhivele Statului ale R. 
Moldova. 4. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. 5. Biblioteca Națională Secheny a Ungariei. 6. 
Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor. 7. Arhiepiscopia Romano-Catolică a Bucureștilor. 8. Episcopia 
Romano-Catolică de Oradea. 9. Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare. 10. Episcopia Romano-
Catolică de Timișoara. 11. Comandamentul Jandarmeriei Române. 12. Asociația Rușilor Lipoveni din 
România. 13. Federația Comunităților Evreiești din România. 14. Centrul Național de Cultură a 
Romilor – Romano Kher. 15. Asociația Junii Brașovului. 
 

În perioada analizată, am avut o foarte fructuoasă colaborare cu centrala ICR, cu filialele sale 
de la New York, Londra, Roma, Veneția, Bruxelles, Lisabona, Istanbul, Madrid, precum și cu 
ambasadele României din Franța, Portugalia, Spania și Belgia. MNIR a menținut o strânsă legătură 
cu Direcția pentru relații culturale a MAE. 



47 

 

 
În toată perioada anilor 2017-2021, MNIR a jucat un rol important în diseminarea bunelor 

practici profesionale în rândul muzeografilor, restauratorilor și conservatorilor din România. 
Depozitele și laboratoarele sale au găzduit restauratori în formare de la alte muzee sau au fost 
vizitate de cursanți ai cursurilor de formare și perfecționare organizate de INCFC. 

 
MNIR a cooperat îndeaproape cu Parchetul de pe Înaltă Curte de Justiție și Casație, cu 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și cu IGPR în eforturile concertate de a combate 
traficul ilicit de bunuri culturale și recuperarea patrimoniului românesc exportat ilegal. În anii 2017-
2022 specialiștii MNIR au redactat 60 rapoarte de expertiză asupra unor loturi de monede și piese 
arheologice reținute de către autoritățile judiciare și au fost direct implicați în recuperarea și 
repatrierea a peste 800 de artefacte arheologice și monede antice din Germania, Austria, Spania, 
Belgia, Olanda, Polonia. 

 
Participarea MNIR la derularea unor proiecte AFCN: 
 

În 2017-2021, MNIR a participat la concursurile pentru finanțare AFCN și două proiecte 
propuse de specialiștii noștri, destinate să pună în valoare științific și expozițional patrimoniul 
gestionat de instituție au fost acceptate. Primul se referă la capodopere din patrimoniul ecleziastic 
ortodox românesc din secolele XV-XVIII, Ctitori, donatori și meșteri anonimi. Arta religioasă 
medievală în spațiul românesc ortodox, finalizat printr-o expoziție și un catalog.  

Cel de al doilea proiect al MNIR finanțat de AFCN și-a propus să valorifice din punct de vedere 
științific și editorial arhiva Octavian Iliescu, cel mai mare numismat român al secolului al XX-lea, 
donată muzeului. Proiectul Arhiva Documentară Octavian Iliescu s-a finalizat prin crearea unui site 
special destinat prezentării uriașei opere științifice a lui Octavian Iliescu și documentelor inedite 
legate de viața și creația savantului.  

 
Participarea MNIR la derularea unor proiecte internaționale de educație muzeală: 
 
Începând cu anul 2020, MNIR reușit să devină partener la 6 proiecte europene, după cum 

urmează:   
1. Education for Heritage Plus (HEP) (finanțare europeană). Este un proiect specific ariei 

de educație a adulților implementat de către Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) în 
perioada 15 august 2020 - 14 noiembrie 2021. Numărul de beneficiari ai HEP este de 33 
persoane din grupul țintă (angajați și voluntari ai MNIR și din alte muzee), la care se adaugă circa 
5.000 de beneficiari din publicul larg. 

 2. Partnership in Bronze Age, metal restoration and audience development (fonduri 
norvegiene). Este un proiect de inițiativă bilaterală, finanțat prin programul SEE (2014-2020), prin 
Unitatea de Management a Proiectului din Cadrul Ministerului Culturii. Vizita bilaterală a fost derulată 
în perioada 26-30 august 2021 și a vizat strângerea legăturilor între MNIR și ansamblul „Kang Av 
Oltid” (KAO), Stavanger, Norvegia, în vederea depunerii unor noi proiecte în parteneriat. 
 3. Proiectul „Solidaritate prin educație muzeală” (SolidEM). Este un proiect finanțat prin 
programul European Solidarity Corps (ESC)/ voluntariat al Uniunii Europene și implementat de către 
MNIR și partenerii săi din Spania (Asociația „Open Europe”, Reus) și Georgia („Georgian Youth for 
Europe”, Gori). Este un proiect specific ariei de voluntariat internațional. Proiectul se află in 
implementare în perioada 1 martie 2021 - 31 iulie 2022. În vederea realizării unor asemenea proiecte 
MNIR a obținut certificarea nr. ref. 2020-1-RO01-ESC52-079794, fiind singura instituție publică de 
cultură din România care deține o asemenea acreditare pentru programul ESC. 
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 4. Proiectele de mobilitate rezultate în urma acreditării pe domeniul Educația Adulților din 
cadrul programului Erasmus + (2020-2027), nr. ref. 2021-1-RO-01-KA121-ADU-00008680 în scopul 
desfășurării unor stagii de formare profesională pentru angajați și voluntari (cursuri și stagii de job 
shadowing). Acreditarea deținută de către MNIR este valabilă până la 31 decembrie 2027 și ne 
putem aștepta, anual, la finanțări în același cuantum. 
 5. În cadrul proiectului „Danube’s Achaeological e-Landscapes” (DAeL), nr. ref. DTP641, 
finanțat prin programul Interreg și coordonat de către Universalmuseum Joanneum din Gratz, Austria. 
MNIR are statutul de partener și are alocată pentru realizarea activităților din perioada 1 iulie 2020 - 
31 decembrie 2022 (cercetare, digitizare, o cameră virtuală și mobilități).  
 6. Proiectul eCultura - pentru digitalizarea patrimoniului. Până în prezent s-au digitalizat 
29.219 artefacte (piese arheologice și numismatice) din colecția MNIR. Proiectul reprezintă 
contribuția MC și MNIR la programul Europeana.  

 
B) 1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și 

la strategia culturală a autorității: 
 
Întreaga activitate a MNIR din perioada 2017-2021 a avut în vedere principalele obiective înscrise 

în Strategia pentru cultură și Patrimoniu Cultural 2016-2020, elaborată de MC. 
Una dintre axele esențiale din acest document programatic, care își găsește o reflectare deplină 

în programul managerial, este valorificarea resurselor culturale ale patrimoniului instituției. Scopul 
manifest al ofertei culturale a MNIR, din anii 2017-2021  vizează dezvoltarea nivelului de înțelegere al 
publicului prin cultură, diversificarea ofertei care să țină seama de interesul particular al diverselor 
categorii de beneficiari, inclusiv al publicului din spațiul digital (virtual). 

MNIR este puternic angajat în creșterea prezenței operatorilor culturali români la nivel 
internațional, promovând constant și la înalte standarde profesionale valorile culturale ale țării.  

MNIR a fost activ implicat în pregătirea și derularea cu succes a participării României la 
Programul Centenar, Sezonul cultural România-Franța, Festivalul Europalia din Belgia, celebrarea a 
140 de ani de relații diplomatice între România și Spania,  obiective majore asumate de Guvernul 
României și MC. De asemenea, MNIR a fost implicat seria colaborărilor cu mari proiecte culturale cu 
China, Ungaria, Portugalia. 

Vom ilustra, cu câteva exemple, adecvarea activității profesionale a MNIR în perioada 2017-
2021, la principiile enunțate. 

Condiționalitățile impuse de gradul inadecvat al funcționalității celei mai mari părți a clădirii în care 
se află sediul MNIR, respectiv, faptului că aceasta nu mai corespunde necesităților unui muzeu, ne-
au impus un management adecvat misiunii și strategiei de realizare a obiectivelor asumate prin 
contractul de management.  

Dacă ținem seama de numărul mare, calitatea și diversitatea tematicilor expozițiilor realizate la 
sediul propriu sau la cel al instituțiilor partenere din țară și străinătate, dacă ținem seama de numărul 
mare și originalitatea proiectelor expoziționale virtuale realizate în 2017-2021, dacă ținem seama de 
numărul beneficiarilor programelor și proiectelor muzeografice materializate, atunci putem spune că 
am adecvat, în mare măsură, activitatea managerială la realitățile funcționale ale instituției, misiunii ei 
și resurselor disponibile. 

În perioada analizată, MNIR a vernisat la sediul său 75 expoziții cu obiecte bi și tridimensionale, 
ceea ce reprezintă o medie de 1,25 vernisaje/lună.  

 
Aceste cifre scot în evidență intensitatea angajării profesionale a acelor membri ai MNIR care au 

participat la realizarea expozițiilor. 
Mai multe expoziții realizate la sediu sau în străinătate pot fi definite ca fiind posibil de 
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organizat, doar odată la câteva decenii, sau o dată într-o viață de profesionist, cum ar fi: 
Semper Unitis! Centenarul desăvârșirii unității naționale, Fragment. Experiența restaurării, 
Onoarea Națiunilor. Ordine și medalii din colecția MNIR, România în cel de al Doilea Război 
Mondial 1941-1945, Broderii bizantine, Maria – Regină și artist,Tezaure arheologice din 
România. Rădăcinile dacice și romane, Dacia Felix, Originile Europei sau Aurul împăraților 
chinezi. Podoabe regale din perioada Wanli, dinastia Ming – Colecția Dong Bo Zhai. 

 
Expozițiile deschise de MNIR la sediul său, în anii 2017-2021 (până la data de 30 octombrie), au 

fost frecventate de 197.784 vizitatori, dintre care 169.717 vizitatori cu plată și 28.066 gratis. 
 
Indicele de ocupare a spațiilor expoziționale care mai sunt, încă, disponibile în sediul MNIR a fost 

de 100%. 
 
Dincolo de caracterul foarte intensiv al programului expozițional desfășurat la sediul MNIR, pus în 

operă prin contractul de management, o altă direcție majoră a acestui mandat a fost organizarea de 
evenimente expoziționale la sediul unor instituții partenere din țară și străinătate. În acest sens, în 
perioada 2017-2021 au fost vernisate 64 expoziții organizate de MNIR la muzee din țară sau 
străinătate. Dintre acestea: Aurul antic de la Marea Neagră la Oceanul Atlantic, Broderies byzantines, 
Marie – Reine et artiste,  Dacia Felix. The Glorious past of Romania și The Origins of Europe. 
Prehistoric civilisations between the Carpathians and the Lower Danube, Tesoros arqueologicos de 
Rumania. Raises dacias y romanas,  vor constitui adevărate repere în activitatea muzeografiei 
românești pe plan internațional. Aceste expoziții au fost vizitate de peste 1.562.320 persoane (date 
parțiale, până la 1.10.2021). 

  
Prin reflectarea lor în presa națională și locală, precum și în cea străină, impactul acestor 

manifestări organizate de MNIR în afara sediului său este cu mult mai mare decât ar rezulta din 
simpla contabilizarea strictă a cifrelor, contribuind, decisiv, la afirmarea noului brand al MNIR ca o 
instituție de importanță și relevanță națională, ca un promotor activ al cooperării culturale 
internaționale și a unei imagini pozitive a României și zestrei ei istorice. 

 
Muzeele Louvre și Muzeul Național al Chinei, Mănăstirea Batalha, sau Muzeul de Artă din Xi’an 

se numără printre marile muzee din lume, iar Palais de Tau, Muzeul Național Arheologic de la 
Lisabona, sau Muzeul Național Arheologic de la Madrid, Muzeul Civilizațiilor Mediteraniene din 
Marsilia, Muzeul Gallo-Roman din Tongeren și Muzeul Grand Curtius din Liège se numără printre 
cele mai importante și frecventate instituții de acest fel din Europa, la fel ca și Muzeul St. Raymond 
din Toulouse, pentru Franța. 

Toate instituțiile partenere din străinătate au oferit o șansă în plus afirmării valorii patrimoniului 
cultural românesc, a cunoașterii istoriei noastre, a contribuției locuitorilor acestui spațiu geografic la 
marile creații ale umanității.  

 
Prezența dinamică a MNIR în mediul virtual, în anii 2017-2021, constituie cel de al treilea pilon 

prin care mandatul managerial pe care mi l-am asumat a încercat să se adecveze tot mai bine la 
obiectivul lărgirii accesului publicului la activitățile și patrimoniul instituției și, pe această cale, la 
politicile culturale la nivel național și la strategia culturală a autorității. Cele 11 mari proiecte de 
valorificare digitală a patrimoniului MNIR și al unor instituții partenere, lansate și dezvoltate în 
anii 2012-2020, li se alătură 24 tururi virtuale și 40 expoziții virtuale. Ele oferă navigatorilor în 
mediul virtual un acces nu numai la bogăția și diversitatea colecțiilor instituției, dar și a la expozițiile 
realizate, dar care s-au închis deja, indiferent de locul unde domiciliază.  
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Cu un număr de vizitatori unici de 1.532.473, în doar câțiva ani de la inițierea lor, sprijinite 

corespunzător cu resurse umane și financiare, aceste expoziții digitale constituie fereastra prin care 
activitatea MNIR și patrimoniul său vor rămâne vizibile publicului virtual de pretutindeni și în etapa în 
care instituția va fi închisă pentru marile lucrări de consolidare, restaurare și reamenajare a noului 
MNIR. 

 
Incluzând în cifrele statistice ai beneficiarilor MNIR, din anii 2017-2021 și vizitatorii din 

mediul virtual, numărul tuturor celor care au avut acces la serviciile culturale ale instituției se 
ridică la 3.068.621 persoane (date parțiale, până la 1.10.2021), ceea ce plasează muzeul nostru 
pe primul loc între instituțiile de profil din România. 

 
Dacă ținem cont că accesul neîngrădit la cultură este un drept constituțional și că toate 

programele partidelor politice și a Guvernelor românești post-1989 au afirmat acest lucru, 
dacă luăm în considerație faptul că toate programele miniștrilor culturii au pus accentul pe 
extinderea cooperării culturale a României, atunci putem considera că activitatea managerială 
la acest capitol a fost întru totul adecvată „la politicile culturale la nivel național și la strategia 
culturală a autorității”.  

 
B) 2. Orientarea activității profesionale către beneficiari: 
 
Cele mai multe date privind această întrebare au fost deja analizate în prezentarea de la 

paragraful B. 1.  
Cei care urmăresc activitatea MNIR în perioada de după 2010, pot constata o schimbare radicală 

a paradigmei în care au fost reașezate obiectivele strategice ale instituției. Această orientare a 
continuat și s-a accentuat în perioada mandatului 2017-2021. Este vorba de o întoarcere cu fața spre 
public a MNIR, public care este atât finanțatorul și beneficiarul și, în ultimă instanță, și unica sursă 
legitimă de judecător a sensului existenței și menirii instituțiilor muzeale vii. 

Activitățile legate de public, de la oferta de evenimente culturale, la modalitatea de prezentare a 
lor, ambientul spațiilor în care se desfășurau activitățile, comunicarea dintre MNIR, media și 
beneficiari, dar și maniera în care trebuiau să fie primiți și tratați vizitatorii au constituit una dintre 
schimbările solicitate/explicate/impuse colaboratorilor care veneau în contact, direct sau indirect cu 
publicul. 

Noțiunea de „public al nostru” a fost extinsă de la vizitatorii care intrau în muzeu, la cei care intrau 
în expozițiile organizate de noi la sediile altor instituții, la cei care accesau site-urile MNIR, inclusiv la 
cei care ne adresau solicitări sau ne făceau observații sau sugestii. În noțiunea de beneficiari ai 
activităților culturale, științifice sau de coeziune socială întreprinse de MNIR au fost incluși și 
specialiștii din celelalte muzee, institute de cercetări, membrii ai unor ONG-uri. 

Prin obiectivele programului de management pe care l-am aplicat și în noul mandat început în 
2017, am urmărit câștigarea de către MNIR și fidelizarea unui segment cât mai mare din publicul care 
frecventează muzeele românești, de transformare a instituției într-un catalizator al energiilor colegilor 
de breaslă în vederea demarării unui proces de înnoire a muzeelor care să ofere o nouă viziune 
pentru public și o protecție mai eficientă a patrimoniului. 

Managerul MNIR a avut numeroase contacte cu ambasadori acreditați în România, între care cei 
ai: SUA, Germaniei, Franței, Marii Britanii, Spaniei, Italiei, Olandei, Belgiei, Irlandei, Greciei, Lituaniei, 
Estoniei, Japoniei, Austriei, R. Moldova, Rusiei, Armeniei, Georgiei, Kazahstanului, Turkmeniei, 
Kuweitului, Libanului, Iranului, dar și cu directorii centrelor culturale de la București ale Franței, 
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Germaniei, Italiei, Poloniei și Austriei, în care s-a discutat despre posibilitatea organizării unor 
evenimente culturale majore de către instituția noastră în țările respective. 

S-au realizat parteneriate cu numeroase muzee din țară pentru organizarea în comun a unor 
evenimente culturale majore. 

 
B) 3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse: 
 
 Si in anii 2017-2021, în ciuda condițiilor destul de complicate de activitate, MNIR a continuat 

politica de comunicare în spațiul public. A crescut rolul comunicării on-line, pe platformele consacrate, 
mai ales Facebook și site-ul mnir.ro. 

Rezultatul politicii intense de comunicare în spațiul public românesc, în ceea privește situația 
reală a MNIR, poate fi considerată ca fiind una de succes. Media și prin ea, opinia publică au fost 
informate despre starea clădirii în care funcționează MNIR, precum și a deciziilor luate după eșecul 
concursului internațional de soluții de arhitectură Noul MNIR. Am informat constant despre evoluția 
procesului cu OAR pe această temă. 

 
 Un alt obiectiv major, acela de consolidare a imaginii publice a instituției, de creare a unui nou 

brand MNIR, ca o instituție dinamică, deschisă spre public, inovatoare a fost, în mare măsură, realizat 
și el. Politica ambițioasă de impunere a MNIR pe piața de oferte expoziționale a dat roade nu numai 
la nivelul Capitalei, de unde provenea, în mod tradițional, contingentul cel mai important al vizitatorilor 
săi, dar și în provincie, unde instituția a prezentat expoziții de mare amploare, cu piese excepționale 
din patrimoniul național al României, fapt fără precedent în analele muzeografiei românești.  

 
Și în anul 2017-2021, MNIR a reușit proiectarea și punerea în operă a unui număr de mari 

evenimente expoziționale, materializate printr-o largă cooperare cu marile muzee din România, dar și 
cu importante muzee străine din Portugalia, Ungaria, Franța, Belgia, Spania  și China.  

Prin succesul acestor proiecte, MNIR a devenit un factor de coagulare a eforturilor și resurselor 
muzeelor din România pentru realizarea unor demersuri culturale de amploare, care se pot constitui 
în adevărate cărți de vizită ale muzeografiei noastre contemporane. 

 O parte importantă a politicii de deschidere a MNIR spre societate, pe care a propus-o 
programul de management pentru perioada 2017-2021, l-a reprezentat lansarea și dezvoltarea unor 
mari proiecte de expoziții virtuale. Creșterea spectaculoasă a numărului de vizitatori unici de la 700 
(la 31.12.2012) la 1.532.473 (în octombrie 2021), în numai circa opt ani de activitate, este un indiciu 
al uriașei disponibilități pentru cunoașterea patrimoniului MNIR care există la publicul de pe Internet. 

   
 În ciuda situației economice destul de complicate din anii 2017-2021, MNIR a avut o politică 

editorială activă, axată mai ales pe publicarea de cataloage de expoziție și de colecție, ca și a 
periodicelor tradiționale ale instituției. Au fost publicate 67 volume, dintre care 45 cataloage de 
expoziții și colecție. Conținutul științific, calitatea grafică și faptul că multe au texte bilingve 
contribuie la consolidarea imaginii reînnoite a MNIR atât în cadrul comunității muzeale românești și 
străine, cât și în rândul publicului. 

 
Cea de a două componentă majoră a programului managerial din 2017-2021 privește 

îmbunătățirea condițiilor de păstrare și securitate a patrimoniului MNIR, ca și a evidenței acestuia. Au 
fost alocate permanent sume pentru funcționarea în condiții de fiabilitate spoită și dezvoltare a bazei 
de date și de imagini.  
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A fost continuat procesul de ambalare a patrimoniului în vederea relocării sale în spații conforme 
și sigure, pe perioada când sediul MNIR va intra în lucrări de consolidare, restaurare și 
refuncționalizare muzeală. În acest sens s-au achiziționat ambalaje personalizate pentru depozitare și 
transport, precum materiale necesare ambalării pieselor.  

S-au făcut investiții în utilarea laboratoarelor de restaurare, pentru dotare cu aparatură și 
ustensile, precum și pentru materiale și reactivi. 

 
De asemenea, în cursul mandatului 2017-2021 s-au alocat sume pentru restaurarea unor tablouri 

aparținând unor mari maeștri ai artei românești din secolele XIX-XX din colecția MNIR, precum și 
pentru dotarea și acreditarea unui laborator de restaurare pictură (tehnicile frescă, ulei pe pânză și 
tempera pe lemn). 

 
Nu mai puțin consumatoare de timp și resurse au fost activitățile de menținere în funcțiune sau 

aducere la conformitate a instalațiilor de forță, sistemului de climatizare, precum și de igienizare, 
deratizare și dezinsecție a spațiilor interioare ale MNIR, ca și a curții sale, de înlăturarea surselor de 
accidente grave pentru personal sau trecătorii de pe străzile adiacente pe care le prezintă acoperișul 
sediului MNIR.  

 
Toate aceste acțiuni au fost parte a programul managerial menit să aducă MNIR într-o stare de 

funcționare cât mai aproape de normele specifice activităților muzeale și să-l pregătească pentru 
momentul în care vor trebui declanșate operațiunile de pregătire a relocării colecțiilor. 

  
C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 
 
1. Măsuri de organizare internă: 

 
Din 2014, până la mijlocul anului 2019, MNIR a funcționat pe baza unui ROF și Organigrame 

adoptate la sfârșitul anului 2014, în urma includerii fostului Muzeu Național Filatelic ca o secție a 
MNIR (aprobate prin OMC nr. 2614/12.09.2014). Până în iunie 2019, instituția a funcționat cu un 
număr de 155 posturi, dintre care 14 posturi de conducere și 141 posturi de execuție. 

 
În prezent, după emiterea OMCIN nr. 2622/14.07.2019, MNIR funcționează cu un număr de 155 

posturi și o structură organizatorică coordonată de 1 manager, 2 directori adjuncți, 1 contabil șef, 9 
șefi de secție și 1 șef de serviciu.  

 
Potrivit structurii organizatorice în vigoare, în cadrul MNIR activează și 10 secții și servicii 

funcționale, după cum urmează:  
1. Secția de Arheologie. 2. Secția de Istorie. 3. Secția Cabinetul Numismatic și Tezaurul Istoric. 4. 

Secția Muzeul Național Filatelic. 5. Secția Relații Publice și Marketing Cultural. 6. Secția Evidența, 
Conservarea și Protecția Patrimoniului. 7. Secția Investigații Fizico-Chimice și Biologice. 8. Secția 
Restaurare. 9. Serviciul Financiar-Contabil și Casierie. 10. Serviciul Tehnico-Administrativ, precum și 
11 compartimente: 

 1. Juridic. 2. Secretariat. 3. Achiziții Publice. 4. Resurse Umane și Salarizare. 5. Audit Public 
Intern. 6. Compartimentul Centrul Național de Cercetare și Documentare în Domeniul Muzeografiei 
„Radu Florescu”. 7. Compartimentul IT. 8. Compartimentul Organizare de Expoziții și Publicații. 9. IT. 
10. Compartimentul de Combatere a Dezastrelor, de Prevenire a Incendiilor și Protecție a Muncii. 11. 
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Compartimentul Financiar-Contabil și Casierie, coordonate de manager, directorii adjuncți și 
contabilul șef al MNIR. 

 
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 
 
Noul ROF aprobat prin OMCIN nr. 2622/14.07.2018 prevede coordonarea secțiilor Arheologie, 

Istorie și Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric, în mod direct, de către managerul instituției. Această 
coordonare directă are în vedere îmbunătățirii activităților legate de evidența patrimoniului, pregătirea 
expozițiilor permanente ale Noului MNIR și a diversificării ofertei expoziționale a MNIR.  

Managerul mai coordonează și compartimentele Juridic, Audit intern, Achiziții Publice, Resurse 
Umane și Salarizare, Secretariat și Proiecte și Programe (nou creat). 

 
Conform noului ROF, directorul adjunct pentru probleme de patrimoniu coordonează secțiile 

Muzeul Național Filatelic, Relații Publice și Marketing Cultural, Evidența, Conservarea și Protecția 
Patrimoniului, Investigații Fizico-Chimice și Biologice, Secția Restaurare, precum și compartimentele 
Centrul Național de Cercetare și Documentare în Domeniul Muzeografiei „Radu Florescu”, IT și 
Compartimentul Organizare de Expoziții și Publicații (nou înființate).  

 
Se prevedea înființarea postului de director tehnico-administrativ, care ar fi coordonat pe lângă 

Serviciul cu același nume și compartimentul de Combatere a Dezastrelor, de Prevenire a Incendiilor 
și Protecție a Muncii. Crearea noii funcții de conducere a devenit absolut necesară având în vedere 
complexitatea activităților legate de menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și spațiilor MNIR, 
precum și în vederea pregătirii reluării procesului de achiziție publică a proiectării Noului MNIR.  

Din păcate, restricțiile bugetare din 2020-2021 nu au permis scoaterea postului la concurs. 
 
Contabilul șef al MNIR coordonează compartimentul Financiar-Contabil și de Casierie. 

 
În vederea pregătirii noii expoziții permanente a MNIR în cadrul Secției de Istorie s-a prevăzut 

crearea a trei noi compartimente: Pentru Istoria Românilor din Afara Granițelor, Pentru Istoria 
Copilăriei și Cartografie Istorică. 

 
Tot în acest scop, în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului au fost 

create două noi compartimente: Biblioteca și Arhiva Generală.  
 
Sistemul de control managerial intern al MNIR este conceput să permită conducerii să dispună de 

mijloacele adecvate pentru a coordona funcționarea instituției, atât pe ansamblul ei, cât și în cazul 
fiecărei activități sau operațiuni în parte, pentru realizarea obiectivelor din programul de management. 

 
În luna octombrie 2021, în MNIR erau în vigoare 142 proceduri (28 de sistem și 115 

operaționale). La nivelul entității au fost identificate 734 riscuri și 290 obiective specifice. 
În perioada 2017-2021, până la declararea stării de urgență Comisia de monitorizare a 

activității manageriale s-a întrunit, în medie, o dată pe lună. Ulterior, în perioada stării de 
urgență și de alertă Comisia de monitorizare s-a întrunit numai on-line, în principal pentru 
aprobarea procedurilor elaborate sau revizuite. Începând cu anul 2020, datorită condițiilor 
generate de pandemie comisia de monitorizare a pus accentul pe actualizarea procedurilor și 
refacerea acestora pe noul format și elaborarea de noi proceduri. 

În cursul anilor 2020-2021, s-a lucrat și la modificarea ROI instituției.  
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În perioada 2017-2021 au fost emise 1.892 decizii, dintre care 426 se referă la gestiunea și 
evidența patrimoniului. 

 
1. Măsurile luate pentru gestionarea situației epidemiologice determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2. 
În perioada 16.03.2020-30.10.2021, MNIR a pus în aplicare toate măsurile organizatorice și 

tehnice prevăzute în: Decizia nr. 132/18.03.2020 privind asigurarea continuității și permanenței la 
nivelul instituției pe perioada stării de urgență și de protecție sanitară a personalului și vizitatorilor 
decise de CNSU, MC și Guvernul României. 

 MNIR a fost primul muzeu național subordonat MC care și-a reluat activitatea cu publicul, 
după încetarea stării de urgență, respectiv, pe 20 mai a.c., luând toate măsurile de protecție sanitară 
a sănătății personalului și vizitatorilor, de distanțare fizică și de funcționare a serviciilor și secțiilor în 
condiții de pandemie.  

 S-au pus imediat în aplicare măsurile prevăzute în Decizia nr. 415/13.11.2012 privind 
munca la domiciliu în perioada și actele adiționale aferente pentru activitatea de muncă la domiciliu. 

 Pentru personalul de specialitate și administrativ s-au introdus măsuri de decalare de 
program, astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine 
activitatea la o diferență de cel puțin o oră. 

Până la 31 august 2021, nici un angajat al MNIR nu a fost depistat ca infectat cu noul 
coronavirus.  

Primele cazuri de îmbolnăvire în rândul personalului au fost înregistrate în septembrie-
octombrie 2021, când am avut trei angajați infectați cu Covid, din fericire, cazuri mai puțin 
grave (majoritatea covârșitoare a personalului MNIR, fiind vaccinată anti-Covid). 

 
3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere: 
 
În conformitate cu dispozițiile legale și ROF MNIR, la nivelul instituției sunt organizate și 

funcționează două organisme colective menite să sprijine managerul în procesul de luare a deciziilor, 
și anume: 

1. Consiliul Administrativ, cu rol deliberativ; 
2. Consiliul Științific, cu rol consultativ. 
 
În perioada 2017-2021 (până la 30.10.2021), Consiliul de Administrație s-a întrunit de 62 ori, din 

care de 55 ori în prezența reprezentantului MC. Începând cu data 19 martie 2020, CdA s-a întrunit 
doar on-line. 

Pe perioada stării de necesitate a fost creat un organism ad-hoc – Grupul MNIR, reunind membri 
de drept ai CdA. Acesta s-a întrunit zilnic de luni până vineri, între orele 10-12, sau de câte ori era 
nevoie, pentru a discuta și lua decizii rapide pentru problemele curente și a asigura coeziunea actului 
de conducere în condițiile speciale create de lock-down și limitarea drastică a dreptului de deplasare 
a personalului.  

 
În principal, ședințele Consiliului Administrativ au fost dedicate dezbaterii următoarelor subiecte: 
1. Aprobarea proiectelor anuale de buget, precum și a propunerilor, înaintate MC, privind 

rectificarea bugetului MNIR; 
2. Aprobarea listei de achiziții publice; 
3. Organizarea de expoziții și alte evenimente culturale majore și unor probleme legate de 

activitatea muzeografică; 
4. Implementarea legislației privind combaterea efectelor pandemiei cu Covid 19; 
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5. Promovări, angajări, prelungiri de contracte, concedii fără plată etc.; 
6. Aplicarea reglementărilor legale nou intrate în vigoare; 
7. Probleme legate de evidența și conservarea patrimoniului; 
8. Aprobării executării unor lucrări de reparații și amenajări. 
 
În anii 2017-2021 (până la 30.10.2021), Consiliul Științific s-a întrunit de 10 ori (din 2020 on-line) 

pentru a analiza și aviza proiectele expoziționale, editoriale și de cercetare științifică. 
 
1. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare): 
 
Fluctuația personalului:  
 
Conform organigramei în vigoare la data 14.07.2018 (OMCIN nr. 2622/14.07.2018), în prezent 

schema de personal a MNIR cuprinde 155 posturi, dintre care: 14 de conducere și 141 de execuție. 
Dintre acestea, în octombrie 2021 erau ocupate – 10 funcții de conducere și 116 posturi de 
execuție.  

 
În perioada 2017-2021, la MNIR s-au înregistrat 43 încetări ale contractelor de muncă, după cum 

urmează: 
13 persoane prin pensionare 
4 persoane prin deces 
23 persoane prin demisie 
1 expirarea termenului CIM. 
2 notificare scrisă 
 
În anii 2017-2021,la MNIR au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 41 posturi vacante, 

toate de execuție, Ele s-au finalizat prin angajarea a 37 persoane. 
 
Evaluarea și promovarea personalului: 
  
Evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale pentru activitatea desfășurată s-a făcut 

în perioada 1-30 aprilie, conform Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al MC, precum și din cadrul unităților care 
funcționează în subordinea ori în coordonarea acestuia, aprobat prin HG 286/2011. În această 
perioadă au fost evaluați toți salariații care au desfășurat activitate cel puțin 6 luni.  

 
În urma analizei rezultatelor evaluării performanțelor profesionale individuale anuale, în anii 2017-

2020 (semestrul II), s-au stabilit un număr de 65 persoane întruneau condițiile pentru a fi promovate, 
dintre care au promovat  64. 

 
În perioada de raportare, 2017-2021, managerul MNIR a aplicat 2 sancțiuni disciplinare. 
 
În cursul anilor 2017-2021, un număr de 95 membri ai personalului MNIR au participat la stagii de 

perfecționare profesională și cursuri de calificare.  
 
De asemenea, pentru asigurarea surselor de documentare necesare activității muzeografice, 

MNIR a achiziționat cărți și periodice de specialitate. 
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2. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizare 

ale spațiilor: 
 
  Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției:  
  
Datorită marilor vulnerabilități pe care le prezenta activitatea de gestionare a patrimoniului la 

MNIR în anii 2010-2011, una dintre prioritățile mandatului meu managerial privește restructurarea și 
eficientizarea acestei funcții esențiale a oricărei instituții muzeale, aducerea acestei activități cât mai 
aproape de standardele europene. Activitatea de îmbunătățire a sistemului de evidență a 
patrimoniului a MNIR, ca și aceea de îmbogățire a acestuia fac obiectul programelor Index și 
Patrimonium din noul program de management. Prin programul Index din proiectul managerial s-a 
urmărește actualizarea și finalizarea evidenței gestionare și științifice a patrimoniului cultural mobil, 
îmbunătățirea funcționalității și fiabilității bazei de date a MNIR, realizarea unei baze de date pentru 
imagini, precum și a implementării unui protocol pentru păstrarea unor copii de siguranță ale bazelor 
de date la o instituție specializată. De asemenea, își propune să impulsioneze operațiune ade clasare 
și reevaluare a patrimoniului. 

 
În perioada anilor 2017-2021, una din cele mai importante obiective ale managementului MNIR a 

fost adoptarea unor proceduri pentru reglementarea sau perfecționarea și eficientizarea procesului de 
evidență al patrimoniului, a regimului circulației interne a bunurilor și a măsurilor privind împrumutul 
către terțe instituții, de îmbunătățire a condițiilor de conservare și a securității depozitelor, de creștere 
a patrimoniului prin achiziții, donații, de inventariere sistematică a descoperirilor rezultate din 
cercetările arheologice proprii, precum și din recuperarea unor bunuri sustrase din siturile arheologice 
și exportate ilegal. 

 
În 2019-2021 s-a trecut la modernizarea evidenței patrimoniului MNIR, prin informatizarea 

completă a procesului. În acest sens, s-a implementat trecerea la folosirea registrului general 
informatizat de evidență a patrimoniului, în care sunt introduse toate bunurile care intră în 
patrimoniu (MNIR fiind primul muzeu din țară care a trecut la aplicarea legislației în domeniu). 
În mod constant, în toți anii s-au făcut investiții pentru creșterea fiabilității bazei de date și 
dezvoltarea bazei de imagini a MNIR, care este funcțională și securizată. Pentru accesarea 
bazei de date și operarea în aceasta au fost adoptate proceduri speciale, care au fost anual 
actualizate. 

 
Una dintre acțiunile majore în domeniul gestionării patrimoniului a constituit-o continuarea 

procesului de inventariere a acestuia. În anii 2017-2021 a fost finalizată inventarierea a 41 gestiuni, 
reunind 229.508 piese, restul fiind în curs de inventariere sau în stadiu de verificare încrucișată a 
datelor, după terminarea procesului de inventariere. 

 
Din fondul Filatelic Național au fost inventariate și re-evaluate în anii 2018-2021 un număr de 

9.022 mărci poștale și efecte filatelice, reevaluate la 1.507.388 lei. De asemenea, au fost 
inventariate și reevaluate cele 33.000 de mărci și efecte poștale din vechea colecție a MNIR.  

 
În 2021 va continua inventarierea și procesul de preluare doar a colecțiilor foarte mari, respectiv 

cea a Cabinetului Numismatic (peste 261.000 piese) și a Colecției Filatelice Naționale (cca 
16.000.000 piese). 
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Nefinalizarea inventarului unor colecții s-a datorat limitării activităților în perioada stării de 
urgență, precum și datorită necesității luării unor măsuri de protecție a personalului care lucrează în 
spații închise. Comisiile de inventariere nu s-au putut reuni după 19 martie 2020 în formulă completă, 
deoarece C.N. Poșta Română nu a trimis reprezentanți ca să participe la acest proces. 

 
În paralel, în cursul procesului de inventariere au fost verificate și datele științifice și tehnice ale 

pieselor, starea lor de conservare, starea ambalajelor, locația exactă și s-au actualizat toate actele de 
gestiune. Desigur, va rămâne în continuare deschisă problema inventarierii colecției filatelice a 
Statului, transferată la MNIR în 2017, care reunește peste 16.000.000 de unități. În ciuda solicitărilor 
repetate, resursele umane alocate acestei activități de către MC sunt mai mult decât insuficiente. Cu 
mijloacele pe care le avem în acest moment, inventarierea, expertizarea și re-evaluarea colecției 
filatelice ar trebui să dureze câteva decenii, dacă nu chiar peste un secol! 

 
În cursul anilor 2019-2021 s-a trecut la verificarea sistematică a colocației pieselor în depozitele 

MNIR și în baza de date a evidenței contabile a instituției.  
 
În anii 2020-2021 a fost completată și actualizată lista bunurilor mobile (patrimoniu cultural) 

proprietatea publică a Statului român, care a fost înaintată MC și MFP. 
 
În perioada 2017-2021 s-a investit în mod sistematic în mobilarea depozitelor, creșterea 

securității lor și a condițiilor de microclimat, precum și în achiziționare de ambalaje 
personalizate și materiale de ambalat (598.283,73). Tot în această perioadă  au fost reorganizate 
depozitul de Machete, care a primit un nou spațiu, mobilat corespunzător și depozitul de materiale 
expoziționale (unde sunt păstrate vitrinele și materiale auxiliare expoziționale). 

 
În 2018-2021 au fost organizate noile depozite ale colecției filatelice (298.143,73 lei), precum un  

nou depozit, cel de Carte Modernă de patrimoniu, care a primit un nou spațiu de funcționare, mobilat 
corespunzător și dotat cu mijloace de control informatizat al accesului. 

 
În 2020-2021 a fost demarată operațiunea de organizare a arhivei Secției Patrimoniu, care 

acoperă peste 50 de ani de activitate (îndosariere, catalogare, opisare). 
 
 Programul Patrimonium a urmărit îmbogățirea și completarea colecțiilor MNIR prin cercetări 

arheologice, cercetări în arhive, colecții publice și private, în vederea realizării noii expoziții 
permanente și a expozițiilor temporare. În perioada 2017-2021 au fost alocați 731.508,85 lei pentru 
achiziții de patrimoniu (7.132 piese) și 1.018.813,44 lei pentru finanțarea cercetărilor arheologice. 

 
În anii 2017-2021, au fost digitizate și introduse în baza de date a MNIR un număr de 175.000 de 

pagini de manuscrise medievale, documente istorice, ziare și reviste din secolele XIX-XX 
(până în 1919), 85.412 fotografii de obiecte (piese arheologice, numismatice și documente 
istorice), 118 hărți istorice.  

 
S-au realizat scanări 2D și 3D pentru un număr de 750 piese arheologice și numismatice de 

valoare excepțională, prin programul Digi. 
 
În perioada 2017-2021, a fost continuată acțiunea de organizare și dotare și buna funcționare a 

laboratoarelor de restaurare și investigații fizico-chimice și biologice prin dotări cu aparatură, 
instrumentar și materiale necesare. 
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 Creșterea patrimoniului: 
   
 În cursul perioadei 2017-2021, patrimoniul MNIR a crescut cu 24.590 piese, dintre care:  
1. 6.596 piese prin achiziții  
2. 11.303 piese prin donații 
3. 4.953 piese prin inventarierea unor descoperiri arheologice, mai vechi, care nu fuseseră 

declarate și înregistrate 
4. Prin inventarierea Fondului Special (fostul Muzeu al PCR) – 343 piese 
5. Obiecte depuse de Poliție și Direcția Județeană de Cultură Ilfov – 1395 piese 
 
 În perioada 2017-2020, colecția MNIR s-a îmbogățit prin donarea unui mare număr de piese 

de o valoare deosebită, cum ar fi: medalia de aur a Premiului Nobel pentru medicină, primită de 
George Palade (donată familia Palade din SUA, prin dl. Philip Palade), gravura lui Piranesi 
reprezentând Columna lui Traian (1770) (donată de familia Claude Matasă, din SUA, prin dl. Stelian 
Pleșoiu), arhiva lui Nicolae Iorga privind unirea Basarabiei cu România (donată de dl. Acad. Andrei 
Pippidi), o colecție completă de mărci poștale românești – 1945-2018,donată de dl. Picioruș Ilie din 
București. 

 
 Pentru al cincilea an consecutiv, numărul pieselor donate către MNIR îl depășește pe cel 

al achizițiilor sau al celor introduse în patrimoniu ca rezultat al cercetărilor arheologice proprii. 
Primirea unor donații tot mai importante este rodul politicii permanente a managementului 
MNIR de a încuraja și populariza actul civic de a îmbogăți patrimoniul instituției, dar și 
rezultatul încrederii publice de care ne bucurăm, ca o instituție devotată interesului public și 
național. 

  
În perioada 2017-2021, s-a intensificat ritmul de înregistrare a descoperirilor arheologice. Din 

păcate, se mai întâlnesc situații în care acest lucru se petrece chiar și după 20 și chiar 30 de ani de la 
momentul scoaterii lor la lumină, în ciuda faptului că piesele au fost restaurate, sau nu necesitau 
restaurare. 

   
Restaurarea și investigațiile fizico-chimice și biologice asupra patrimoniului: 
 
 În anilor 2017-2021, în laboratoarele MNIR au fost restaurate 2.430 obiecte, după cum 

urmează: 
1. Restaurare hârtie: 720 piese  
2. Restaurare ceramică: 245 piese restaurate; 200 de intervenții de restaurare 
3. Restaurare metal : 1200 piese 
4. Restaurare lemn: 15 obiecte 
5. Restaurare textile: 35 obiecte 
6. Restaurare pictură (frescă și ulei pe pânză) – 15 lucrări.  
  
În aceiași perioadă, Laboratorul de investigații fizice, chimice și biologice a efectuat  9.254 

analize fizice, chimice și biologice ale unor piese din colecțiile MNIR sau ale unor terțe instituții. 
 
Clasarea patrimoniului: 
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 În perioada 2017-2022, MNIR a înaintat spre clasare, conform prevederilor Legii 182/2000 
2.713 dosare ale unor artefacte de mare valoare documentară și patrimonială.  

 
Reevaluarea patrimoniului: 
 
După preluarea mandatului de manager în iulie 2011, MNIR a trecut la reevaluarea patrimoniului 

său, în conformitate, nu numai, cu legislația în vigoare, dar și cu recomandările auditărilor Curții de 
Conturi. Procesul de reevaluare a patrimoniului MNIR, așa cum a fost solicitat și de către auditorii de 
la Curtea de Conturi, cu prilejul auditării din 2014, s-a intensificat în ultimii cinci ani.  

Până în octombrie 2021, valoarea activelor patrimoniale ale MNIR a crescut în urma reevaluării, 
achizițiilor, donațiilor și introducerilor în patrimoniu cu 1.261.607,82 lei, ajungând la 1.322.195. 
607,86 lei.  

Amploarea acestei activități desfășurată de MNIR în ultimii ani poate fi înțeleasă dacă parcurgem 
creșterea valorii soldurilor valorilor patrimoniului înregistrate anual în contabilitatea muzeului: 

 

 Sold inițial/lei Creștere prin achiziții/ 
reevaluări/lei 

Sold final/lei 

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 

2016 1.115.858.634 103.277.998 1.219.136.632 

2017 1.219.136.632 65.770.895,76 1.284.907.527,76 

2018 1.284.907.527,7
6 

28.059.600,32    1.312.967.128,08 
 

2019 1.312.967.128,0
8 

1.192.897,00   1.314.160.025,08 

2020 1.314.160.025,0
8 

6.773.974,96 1.320.934.000,04 

2021 1.320.934.000,0
4 

1.261.607,82 1.322.195.607,86 

  
Se poate, lesne, remarca o creștere de peste 431,5 ori a valorii inițiale a patrimoniului MNIR în 

ultimii 10 ani, în condițiile în care nu s-a reușit decât reevaluarea unei părți din totalul pieselor aflate 
în colecție.  

 
MNIR este singura instituția muzeală din România care a reușit să pornească și să 

avanseze cel mai mult în procesul de reevaluare a patrimoniului său, începând din 2011. 
Această activitate a fost organizată pe baza legislației în vigoare, folosind, aproape exclusiv, 
resursele umane ale instituției, cu costuri financiare minime. Acest fapt a fost apreciat de controalele 
Curții de Conturi și a Ministerului Finanțelor Publice.  

Din păcate, procesul de reevaluare a fost întrerupt de emiterea OMCIN nr. 2239/9.04.2018 care 
a complicat inutil demersurile de reevaluare a patrimoniului cu resurse umane proprii ale instituțiilor 
muzeale, obligându-le să recurgă la așa-zișii “experți acreditați ANEVAR”. Din calculele făcute pentru 
fundamentarea bugetului MNIR pe 2020, am constatat că pentru a putea continua procesul de 
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reevaluare la un ritm mediu de 50.000 de piese anual ar fi necesară suma de minimum 20.000.000 
lei (ceea ce depășește bugetul anual al instituției). Managerul MNIR a făcut demersuri pe lângă 
domnul ministru al culturii, dl. Bogdan Gheorghiu, atât în nume propriu, cât și în calitatea sa de 
Președinte al CNMC pentru abrogarea OMCIN nr. 2239/9.04.2018 și elaborarea unui nou act 
normativ, realist, care să țină seama de resursele umane și financiare ale instituțiilor muzeale.  

 
  Măsuri luate pentru îmbunătățiri/refuncționalizare ale spațiilor:  
 
Starea de degradare accentuată în care se află clădirea în care funcționează MNIR (cu 

acoperișul perforat în mii de locuri), precum și cu instalații vitale învechite (rețeaua de alimentare cu 
energie, apă și canalizare, încălzire) au impus și impun, în continuare, luarea de măsuri urgente, în 
ciuda resurselor financiare și umane limitate ale instituției. Rezolvarea lor era o chestiune de maximă 
responsabilitate, având în vedere riscurile de incendiu sau explozie pe care le reprezentau, ca și 
pericolul pe care îl constituiau starea acoperișului și a fațadelor pentru personalul propriu, dar și 
pentru trecătorii care utilizau străzile adiacente muzeului.  

Având în vedere condițiile în care se păstra patrimoniul MNIR era necesară și găsirea unui soluții 
la problema organizării unor depozite, reutilizând fostele spații de expoziție. Nu mai puțin gravă era și 
cerința igienizării spațiilor interioare (subsoluri, podul) și a curții muzeului.  

Într-o stare critică se aflau și laboratoarele de restaurare (unele nefuncționale de peste 10 ani), 
instalațiile de supraveghere video sau anti-incendiu, care lipseau sau erau depășite fizic și moral. 

 
Toată perioada 2010-2021 a fost marcată de un efort constant de a reface funcționalitatea 

instituției ca un mare muzeu, lucru care s-a reușit, în cea mai mare măsură. Puținele spații 
expoziționale rămase disponibile după 2002-2006 erau total lipsite de sisteme de climatizare și 
supraveghere, ca și de mobilier funcțional. Din acest motiv reamenajarea spațiilor de depozitare și 
expoziționale a constituit un obiectiv strategic al primului mandat managerial. Spațiile expoziționale 
au cunoscut o refacere importantă în anii 2011-2013 când a fost refăcut spațiul expozițional al 
Tezaurului Istoric, cel din holul central și cele două spații adiacente străzilor Stavropoleos și 
Franceză. De asemenea, a avut loc un proces sistematic de amenajare și mobilare a depozitelor, 
instalate în foste săli de expoziție, în lipsa altor spații disponibile. În parașel cu crearea și mobilarea 
de depozite, s-au realizat lucrări pentru asigurarea securității acestora și a climatizării, acolo unde 
tehnic era posibil acest lucru.  

 
În perioada 2017-2021, cel mai amplu proces de reamenajare l-a cunoscut holul central care a 

fost dotat cu mobilier expozițional modern și fiabil, fiind creat un sistem de climatizare și 
supraveghere performant. În același timp, a fost creat,  extins sau modernizat sistemul de 
supraveghere video pe principalele căi de acces și în spațiile de expunere.  

 
În 2018, în contextul pregătirii MNIR pentru celebrarea Centenarului a fost reorganizat spațiul 

expozițional din holul mare, creând-se o nouă structură centrală pentru expoziții cu materiale bi și 
tridimensionale, cu design modern și cu facilități pentru publicul vizitator. Cu acest prilej s-au 
reamenajat și spațiile de primire și magazinul de suveniruri al muzeului.  

 
În 2017-2019, a fost reamenajat spațiul expozițional al fostului Muzeu Național Filatelic.  
 
În perioada 2017-2021 au fost amenajate 2 spații noi de depozitare (Depozitul Fondului 

Național Filatelic și Depozitul de carte rară modernă) și a fost reconfigurat și mobilat Depozitul de 
machete.  
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De asemenea a fost instalat un sistem de orientare pentru persoanele cu handicap vizual, 

precum și un sistem de semnalizare a căilor de acces pentru evacuarea persoanelor, în caz de 
situații de urgență. 

 
În prezent, nu mai există spații disponibile, care mai pot fi amenajate ca depozite sau pentru 

expoziții, cu cheltuieli rezonabile și cu garanții de funcționare în condiții de fiabilitate.  
 
În anii 2017-2021 au fost realizate importante lucrări de reparații la acoperișul clădirii, s-au 

amplasat instalații de dejivrare pe laturile dinspre str. Stavropoleos, Poștei și Franceză (unde riscul 
accidentării trecătorilor cu fragmentele de gheață și zăpadă căzute era mai mare), de consolidare la 
structura de zidărie a centurii Tezaurului istoric, a instalațiilor de apă și canal, au fost revizuite 
instalațiile de termoficare și de alimentare cu gaz. 

 
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a 

altor organisme de control în perioada raportată: 
 
 Din cauza limitării dinamicii activității de inventariere a patrimoniului MNIR, datorate 
pandemiei de Covid 19, s-a dat decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor 
dispuse prin Decizia nr. 12 din 19.02.2018 nr. 12/4 din 16.06.2020 a Camerei de Conturi 
București cu termen 30.12.2020 și a procesului–verbal nr. 5074/28.11.2018 al Direcției Generale 
de Inspecție Economico– Financiară a MFP, măsura nr. 6 și 7. 

 . 
 Ca urmare a procesului – verbal nr. 5074/28.11.2018 al Direcției Generale de Inspecție 
Economico – Financiară a MFP și a măsurii nr. 5 de a se întreprinde demersurile către Ministerul 
Culturii pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu 
datele reale, MNIR a transmis către Ministerul Culturii prin adresa nr. 1294/27.02.2020 (nr. MC) 
situația bunurilor din domeniul public al statului și actele necesare în vederea actualizării 
inventarului centralizat prin hotărâre de Guvern. 
 
 În anii 2017-2021, MNIR a soluționat 8 petiții și cereri de acces la informații de interes 
public.   
   
D) Situația economico-financiare a instituției: 
 
1. Execuția bugetară a perioadei analizate: 
 

în lei - 
 

Indicatori economici 

Anii 2017-2021 

BVC 
aprobat 

Încasări / 
Plăti 

Realizat / 
BVC aprobat 

0 1 2 
3= 2 / 1 X 

100 

Venituri totale (lei), din care 15.686.000 
15.995.000 
17.682.000 
15.054.000 

14.881.212 
14.274.090 
15.063.893 
14.847.052 

94.86% 
89.24% 
85.19% 
98,62% 
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16.435.000 13.238.829 
(până la 

1.10.2021) 

80,7% 
(până la 

1.10.2021)  

sold inițial    

venituri proprii, din care: 
 

2.385.000 
1.303.000 

627.000 
658.000 

 
723.000 

 
 
 
 

 

1.291.159 
627.230 
627.022 
688.183 
434.425 (până la 
1.10.2021) 

                 
54.13% 
                 
48,14% 
                     
100% 

104,58% 
60,09%(până 
la 1.10.2021) 

PROIECTE FEN  0 
0 
0 

121.000 
667.000 

0 
0 
0 

75.147 
337.412 
(până la 

1.10.2021) 

0 
0 
0 

62,10% 
50,59% 
(până la 

1.10.2021) 

SOLD PROIECTE BCR 0 
0 
0 

75.147 
75.147 

  

Subvenții 13.301.000 
14.692.000 
17.055.000 
14.275.000 
15.135.000 

12.818.243 
13.646.860 
15.063.893 
14.158.869 
12.598.000 

(până la 
1.10.2021) 

96.37% 
92.89% 
84.65% 
99,18% 
83,24% 
(până la 

1.10.2021) 

SPONSORIZĂRI 0 
0 
0 
0 

10.000 

0 
0 
0 
0 

10.000 

0 
0 
0 
0 

100% 

Cheltuieli totale (lei), din care 15.686.000 
15.686.000 
17.682.000 
15.054.000 
16.535.000 

14.881.212 
14.274.090 
14.274.090 
14.847.052 
12.408.743 

(până la 
1.10.2021) 

94.86% 
89,24% 
85,65% 
98,62% 
75,05% 
(până la 

1.10.2021) 
 

Cheltuieli de personal 7.391.000 6.938.982 93.88% 
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8.390.000 
9.131.000 

10.129.000 
9.611.000 

7.664.627 
8.962.140 

10.091.636 
8.895.113 

(până la 
1.10.2021) 

91.36% 
98.15% 
99,63% 
92,56% 
(până la 

1.10.2021) 

Bunuri și servicii, din care 8.585.000 
7.509.000 
8.491.000 
4.710.000 
6.098.000 

7.201.275 
6.535.588 
6.042.177 
4.616.812 
3.078.503 

(până la 
1.10.2021) 

83.88% 
87,04% 
71.15% 
98,02% 
50,49% 
(până la 

1.10.2021) 

PROGRAM MINIMAL 3.273.000 
2.345.000 

895.000 
605.000 
190.000 

2.510.000 
2.133.623,10 

894.400 
425.257 
110.514 
(până la 

1.10.2021) 

76.68% 
90.99% 
99.93% 

70% 
59% 

(până la 
1.10.2021) 

ALTE CHELTUIELI  0 
0 
0 

94.000 
94.000 

0 
0 
0 

93.000 
87.715 

(până la 
1.10.2021) 

0% 
0% 
0% 

99,57% 
94% 

(până la 
1.10.2021) 

Convenții furnizare servicii (cf. Cod 
civil) 

                        0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 

Contracte pe drepturi de autor                         0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 
                      0%                      

PROIECTE AFCN 110.629,26 
0 
0 
0 
0 

110.629,26                   100% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 

Cheltuieli de capital, din care 0 
0 
0 
0 
10.000 

0 
0 
0 
0 
10.000 

                         
0% 
                         
0% 
                         
0% 
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0% 
                     
100% 

Reparații capitale 0 
0 
0 
0 
0 

                       0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 

Dotări 0 
0 
0 
0 
10.000 

                       0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 
                      0% 
                  100% 

Gradul de acoperire a salariilor 
din subvenție 

  100% 
100% 

62.07% 
71,27% 
70,61% 

Gradul de acoperire din venituri 
proprii a cheltuielilor instituției (%) 

  17,92% 
4,40% 
4,16% 
4,63% 
3,50% 

Cheltuielile de personal    46.62% 
53.70% 
59.49% 
67,97% 
71,69% 

Gradul de creștere a veniturilor 
proprii în totalul veniturilor 

  8,67% 
4,40% 
0,10% 
4,63% 
3,26% 

 
În ciuda faptului că OUG 189/2008 prevede negocierea prevederilor financiare dintre autoritate și 

managerul instituțiilor de cultură, în realitate, parametrii programului minimal oscilează frecvent și 
imprevizibil, în funcție de alocațiile bugetare ale MC, dar și de alți factori aleatorii (rectificările 
bugetare, promise, dar al căror efect, atunci când ele sunt pozitive, nu mai poate fi aplicat, datorită 
constrângerilor legate de sistemul achizițiilor publice).  

Bugetul aprobat al programului minimal din 2020 a fost cu aproape 40% mai mic decât cel 
din 2019. El a determinat alocarea unei părți mult mai reduse protecției patrimoniului (mobilarea și 
dotarea depozitelor), achizițiilor de patrimoniu, ca și pentru finanțarea cercetărilor arheologice. De 
asemenea, programul expozițional și de digitizare au reduceri considerabile. 

În 2020 situația execuției bugetare a fost afectată, în mare măsură, de faptul că în luna aprilie MC 
a solicitat tuturor instituțiilor din subordine să renunțe voluntar la o parte din sumele acordate 
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achiziționării de bunuri și servicii, pentru a permite Guvernului să aloce sume suplimentare protecției 
sanitare a populației și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. 

 
2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanță ale instituției din următorul tabel: 
 

N
r. crt. 

Indicatori de 
performanță* 

Perioada 
evaluată – 2017-2021 

1. 

 Cheltuieli pe beneficiar 
(subvenție + venituri - 
cheltuieli de capital)/nr. de 
beneficiari 

2017 - 56,19 lei 
2018 - 271,56 lei 
2019 – 281,48 lei 
2020 - 15,13 lei  
2021 – 262,85 (până la 1.10.2021) 

2. 
 Fonduri nerambursabile 

atrase (lei) 

2017 - 110.629,26 
2018 - 0 
2019 - 0 
2020 - 121.000 
2021 - 667.000 (până la 1.10.2021) 

3. 
 Număr de activități 

educaționale 

2017 – 112 ateliere 
2018 – 79 ateliere 
2019 - 34 ateliere 
2020 - 53 ateliere 
2021 – 11 ateliere – on-line (până la 1.10.2021)  

4. 
Număr de evenimente 

culturale organizate la sediu 

2017 – 42 
Vernisaje – 12 

Concerte – 6 

Proiecții de filme – 4 

Spectacole teatrale – 2 

Lansări de carte – 3 

Conferințe și simpozioane științifice – 6 

Conferințe de presă – 3 

Semnare de acorduri internaționale – 1 

Participare la târguri de carte – 2 
Noaptea muzeelor – 1  
 
2018 - 59 

Vernisaje – 34 

Concerte – 3 

Proiecții de filme – 1 

Spectacole teatrale – 1 

Noaptea muzeelor 

Lansări de carte – 2 

Conferințe și simpozioane științifice – 9 

Conferințe de presă – 5 

Participare la târguri de carte – 2 
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Semnări de parteneriate interinstituționale - 1 
 
2019 – 37 
Vernisaje – 17 
Concerte –1 
Spectacol balet - 1 
Proiecții de filme – 2 
Reconstituiri istorice – 2 
Ceremonie legată de steagul de la Lupșa - 1 
Dezvelire statuie – 1 
Conferințe și simpozioane științifice – 8 
Noaptea Muzeelor – 1 
Școala Altfel – 1 
Concursul ARTfel - 1 
Conferințe de presă – 1 
Semnări de parteneriate interinstituționale - 1 
 
2020 - 33 
Vernisaje – 12 
Concerte –1 
Conferințe și simpozioane științifice – 19 
Noaptea Muzeelor – 1 
 
2021 – 20 (până la 1.10.2021) 
Vernisaje – 13 
Festivaluri – 2 
Lansare de carte – 1 
Conferințe publice on-line – 2  
Conferință de presă – 1 
Noaptea muzeelor - 1  

 
Număr de evenimente 
culturale organizate la sediul 
partenerilor 

2017 – 47 
27 (la sediul partenerilor din țară 
20 (la sediul partenerilor străinătate) 
 
2018 – 17  

5 (la sediul partenerilor din țară) 

12 (la sediul partenerilor din străinătate) 

 
2019 - 25  
Vernisaje – 19 
Conferințe – 3 
Zilele porților deschise - 1 
Participări la târguri de carte – 2 
 
2020 - 9 
Vernisaje – 7 
Zilele porților deschise – 1 
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Noaptea muzeelor - 1 
 
2021 – 12 (până la 1.10.2021) 
Vernisaje – 11 (instituții din țară) 
Vernisaje – 1 (instituții din străinătate) 

5. 
Număr de apariții media (fără 
comunicate de presă) 

2017 – 708 
2018 - 973 
2019 - 702 
2020 - 650 
2021 – 515 (până la 1.10.2021) 

6. 
Număr de beneficiari cu 
gratuități 

2017 – 28.684 

9.541 (vizitatori la sediu) 

13.830 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 

5.313 (vizitatori la sediul partenerilor din 
străinătate) 
 
2018 – 369.205 
5.200 (vizitatori la sediu) 

30.574 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 

333.431 (vizitatori la sediul partenerilor din 
străinătate) 
 
2019 – 155.407 
7.158 (vizitatori la sediu) 
13.608 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 
134.641(vizitatori la sediul partenerilor din 
străinătate) 
 
2020 – 22.953 
1.718 (vizitatori la sediu) 
9.235  (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 
12.010 (vizitatori la sediul partenerilor din 
străinătate) 
 
2021 – 16.631 (până la 1.10.2021) 
4.449 (vizitatori la sediu) 
10.529 (instituții din țară) 
1.653 (instituții din străinătate) 
 
Total – 605.367 (28.066 la sediu; 72.259 la 
sediul partenerilor din țară; 507.048 la sediul 
partenerilor din străinătate)  
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7. 
 Număr de beneficiari 
plătitori 

2017 - 205.492 
40.541 (vizitatori la sediu) 

93.789 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 

71.162 (vizitatori la sediul partenerilor din 

străinătate) 

 
2018 - 213.900 
52.564 (vizitatori la sediu) 

56.648 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 

104.688 (vizitatori la sediul partenerilor din 

străinătate) 

 
2019 – 399.000  
45.576 (vizitatori la sediu) 
18.878 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 
334.641 (vizitatori la sediul partenerilor din țară 
și străinătate) 
 
2020 - 59.000 
13.074 (vizitatori la sediu) 
9.872 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 
39.054 vizitatori/sau beneficiari din străinătate a 
căror situație nu a fost declarată de parteneri 
 
2021 – 71.447 (până la 1.10.2021) 
17.962 (vizitatori la sediu) 
10.529 (vizitatori la sediul partenerilor din țară) 
42.956 (vizitatori la sediul partenerilor din 
străinătate) 
 
Total – 900.934 (169.717 la sediul propriu; 
138.716 la sediul partenerilor din țară; 
592.501 la sediul partenerilor din străinătate)  

8. 
Număr vizitatori unici 

virtuali 

2017 – 437.897 
2018 – 164.338 
2019 – 252.896 
2020 - 446.852 
2021 – 224.909 (până la 1.10.2021) 
Total – 1.526.000 

 Total nr. vizitatori 

2017 – 672.073 
2018 – 747.443 
2019 - 807.303 
2020 - 528.815 
2021 – 312.987 (până la 1.10.2021) 
Total – 3.068.621  

9. Număr de 2017 – 29  
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expoziții/Frecvența medie 
lunară  

 
 

15 (la sediu) 

10 (la sediul partenerilor din țară) 

4 (la sediul partenerilor din străinătate) 

1,25 expoziții la sediu 

0,83 expoziții proprii la sediul partenerilor 

 
2018 - 34  
17 (la sediu) 

5 (la sediul partenerilor din țară) 

12 (la sediul partenerilor din străinătate) 

2,83/lună expoziții la sediu 

0,42/lună expoziții proprii la sediul partenerilor 

din țară 

1/lună la sediul partenerilor din străinătate 

 
2019 – 36 
17 (la sediu) 
19 (la sediul partenerilor din țară și străinătate) 
1,41/lună expoziții la sediu 
1,58/lună expoziții proprii la sediul partenerilor 
din țară și străinătate 
 
2020 - 19 
12 (la sediu) 
7 (la sediul partenerilor din țară și străinătate) 
1/lună expoziții la sediu 
1,50/lună expoziții proprii la sediul partenerilor 
din țară și străinătate 
 
2021 – 25 (până la 1.10.2021) 
13 – la sediu 
11 – la sediul instituțiilor din țară 
1 – la sediul instituțiilor din străinătate 
1,08/lună expoziții la sediu 
1/lună expoziții proprii la sediul partenerilor din 
țară și străinătate  

1
0. 

 Număr de 
proiecte/acțiuni culturale 

2017 – 88 
41 (la sediu) 

47 (la sediul partenerilor din țară și străinătate) 

 
2018 - 133 
115 (la sediu) 

18 (la sediul partenerilor din țară și străinătate) 

 
2019 - 62 
37 (la sediu) 
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25 (la sediul partenerilor din țară și străinătate) 
 
2020 - 41 
33 (la sediu) 
8 (la sediul partenerilor din țară și străinătate) 
 
2021 – 25 (până la 1.10.2021) 
13 (la sediu) 
12 (la sediul partenerilor din țară și străinătate) 

1
1. 

 Venituri proprii din 
activitatea de bază 

2017 - 246.635 lei 
2018 - 488.139 lei 
2019 - 300.000 lei 
2020 - 646.995 lei 
2021 – 238.024 lei (până la 1.10.2021) 

1
2. 

 Venituri proprii din alte 
activități 

2017 – 1.044.525 
2018 - 139.091 
2019 - 300.022,87 lei 
2020 - 41.188 lei 
2021 – 196.401 (până la 1.10.2021) 

 
* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Instituția poate modifica/completa/nuanța 

indicatorii în funcție de specificități le instituției. 
 
 
E) Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin proiectul de management: 
  
1. Viziune: 
 
Principalul obiectiv al programului de management 2017-2021, a vizat pornirea procesului de 

consolidare și restaurare a sediului MNIR, precum și redeschiderea expoziției permanente pentru 
public a instituției. Era vorba de implementarea unui proiect de consolidare, restaurare, adaptare a 
clădirii în care funcționează MNIR (fostul sediu al Palatului Poștei, Telegrafului și Telefoanelor, din 
Calea Victoriei nr. 12) la cerințele specifice ale unei instituții muzeale din secolul al XXI-lea și crearea 
unor expoziții permanente moderne, adaptate exigențelor publicului din țară și străinătate. 

 
 În acest sens, în 2015 a fost pregătit de către specialiști din MNIR, asistați de arhitecți desemnați 

de OAR, caietul de sarcini al unui concurs internațional de soluții de arhitectură.  
Acesta avea ca cerință primordială acoperirea curții interioare a muzeului și construirea de trei 

nivele subterane, amplasate sub curtea interioară. Prin aceasta, ca și prin recuperarea pentru scopuri 
expoziționale și cultural-educative a tuturor spațiile disponibile pentru acest gen de activități, 
suprafața utilă a muzeului urma să crească de la cca 34.000 m2 la 46.000 m2. Punctul central al 
proiectului îl reprezenta acoperirea curții interioare, care nu numai că oferea o mare suprafață 
suplimentară pentru expoziții temporare și mari acțiuni culturale (de cca 2000 m2), dar și pentru 
magazine de suveniruri, librărie, restaurant. În plus, această zonă nodală, ar fi permis accesul 
independent al vizitatorilor în orice tronson al expoziției permanente sau la biblioteca muzeului, care 
urma să devină bibliotecă publică. 



71 

 

Din păcate, OAR, care s-a angajat prin contract cu MNIR să organizeze, din punct de vedere 
tehnic, concursul a procedat, unilateral, la modificarea caietului de sarcini în limba engleză, care 
urma să fie afișat pe site-ul său.  

Datorită acestui fapt, s-a ajuns la un proces cu OAR. Suntem convinși că, în cele din urmă, 
justiția din România va lămuri cine a ordonat și cine a materializat modificarea sintagmei „curte 
acoperită total”, care apărea în caietul de sarcini în limba română, publicat de MNIR pe SEAP, în 
„curte acoperită total sau parțial”, în limba engleză pe site-ul OAR. Avem de a face cu un fals 
grosolan într-un document oficial.  

 
Descoperirea acestei inadvertențe foarte grave a condus în toamna anului 2016 la anularea 

rezultatului concursului și la o serie de litigii în justiție.  
 
În 2017, am reluat negocierile cu firma declarată câștigătoare, care nu a putut oferi nici o soluție 

la îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini publicat pe SEAP. Din acest motiv, în luna iulie 2018, s-
a anulat, a două oară rezultatul concursului de soluții.  

În cele din urmă, CAB a validat această decizie de anulare definitivă, la data de 11.12.2018.  
În urma acestei hotărâri judecătorești, din anul 2020, MNIR se află în postura de a relua 

procedurilor de achiziție publică a serviciilor de proiectare a Noului MNIR, dacă vor apare condițiile 
politice și administrative corespunzătoare.  

 
Având în vedere importanța politică și simbolică a muzeelor naționale, suntem conștienți că 

succesul unui asemenea demers depinde și de asumarea acestuia atât de către MC, cât și de 
Guvern, în ansamblul său. 

  
Legat de materializarea unei decizii de reluare a procesului de refacere a MNIR și expoziției sale 

permanente, un asemenea demers nu poate să se limiteze doar la asigurarea surselor de finanțare a 
lucrărilor de consolidare și restaurare a clădirii sediului său. O parte integrantă a acestui proiect este 
și găsirea unei soluții pentru alocarea/construirea/închirierea unui spațiu în care să fie relocat 
patrimoniul pe perioada refacerii sediului MNIR, precum și laboratoarele sale, ca și a resurselor 
financiare necesare adaptării acestor spații la funcționalitatea de depozite și laboratoare de 
restaurare. 

 
Nu este un secret faptul că, în prezent, atât resursele financiare, cât și cele umane alocate MNIR 

sunt insuficiente pentru un proiect de o asemenea anvergură precum noul MNIR. Datorită lipsei unei 
decizii la nivel guvernamental, pregătirea și derularea operațiunii de relocare a patrimoniului MNIR 
este, deja, într-o întârziere considerabilă, de peste patru ani. De fapt, graficul întregului proiect, așa 
cum a fost acesta stabilit cu ocazia lansării concursului internațional de soluții noul MNIR nu mai are 
nici o relevanță practică. 

 
În ciuda situației foarte complicate generate de pandemia de Covid 19, anul acesta au apărut 

semne pozitive, în sensul luării unei decizii politice la nivelul Guvernului de relansare a activității de 
refacere a MNIR. În octombrie 2021, Guvernul a semnat un Memorandum privitor la contractarea 
unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat realizării unor investiții în 
domeniul culturii, care prevăd și fonduri pentru restaurarea, consolidarea sediului MNIR și refacerea 
expoziției permanente.  

 
Cel de al doilea obiectiv important al programului managerial adoptat în 2017 ar trebuit să fie 

asigurarea menținerii treze a prezenței MNIR pe piața culturală internă și internațională, cu o 
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prezență masivă și dinamică în spațiul virtual. Împreună cu conducerea MC, managementul MNIR a 
încercat să găsească o soluție pentru obținerea unui spațiu, în care, instituția să poată să desfășoare 
activități culturale cu publicul în perioada în care sediul acesteia va fi supus unei ample operațiuni de 
consolidare, restaurare și adaptare la funcțiile unui muzeu. 

 
2.Misiune:  
 
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al MNIR (mai departe ROF), misiunea 

instituției este definită astfel: „MNIR este o instituție publică de cultură, având ca activitate principală 
gestionarea și valorificarea bunurilor de patrimoniu cultural mobil păstrate în colecțiile sale (ce se 
îmbogățesc permanent prin achiziții, donații și cercetări arheologice), dar și cercetarea-dezvoltarea în 
domeniul științelor umaniste (istorie și arheologie)”. Din acest document normativ rezultă că această 
obligație trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte, care țin atât de protejarea patrimoniului cultural 
și de cercetare științifică în domeniul său specific, cât și de ordin educativ și cultural. Dată fiind 
importanța excepțională a colecțiilor de patrimoniu cultural mobil pe care le administrează MNIR într-
o lume în care cultura joacă un rol tot mai crescut în definirea identităților, considerăm că misiunea de 
generare și difuzare de acte culturale în domeniul său specific devine tot mai importantă. Prin 
aceasta, muzeul contribuie esențial la creșterea calității vieții culturale a comunității. 

 
Misiunea MNIR – asemenea misiunii oricărui muzeu – este de a colecționa, a conserva, a 

restaura, a cerceta și a valorifica prin expoziții permanente și temporare, prin studii de specialitate 
etc. bunurile culturale mobile din patrimoniul muzeal, în scopul cunoașterii, educării și recreerii 
publicului.  

 
În mod cu totul special, MNIR are misiunea de a crea un cadru optim pentru accesul publicului 

larg și specialiștilor la patrimoniul istoric, arheologic, numismatic și artistic păstrat în colecțiile sale, 
care sunt reprezentative pentru evoluțiile istorice din spațiul românesc din paleolitic până la începutul 
secolului al XXI-lea, la cunoașterea acestuia. 

  
3. Obiective (generale și specifice) ale mandatului managerial al anilor 2017-2021: 
 
În elaborarea obiectivelor generale și specifice ale MNIR este absolut necesară respectarea a 

două principii fundamentale pentru o instituție publică: 
 
1) Realizarea accesului ușor și egal la serviciile culturale, printr-o atitudine care să țină seama de 

cerințele actuale ale publicului, în concordanță cu funcțiile moderne ale muzeelor, la rândul lor o 
consecință a marilor transformări din societatea contemporană și a noului ei comportament de 
consum cultural, bazat pe: promovare, comunicare, transmitere către public. 

2) Principiul folosirii judicioase a resurselor instituției, definind clar scopurile, pe direcțiile trasate 
de strategii locale, naționale și internaționale. Managementul strategic trebuie să tina cont de factorii 
din mediul extern care pot influenta direcția și potențialul instituției. O scurtă analiză ce are în vedere 
influența factorilor politici, economici, sociali și tehnologici, scoate în evidență o serie de aspecte 
pozitive sau mai puțin pozitive care pot afecta dezvoltarea durabilă a MNIR. 

- Factorul politic poate genera aspecte pozitive, mai ales în contextul elaborării unei strategii 
naționale, sectoriale pe cultură. Politicile și strategiile guvernamentale stabilesc priorități, obiective, 
direcții de activitate care trebuie să se regăsească și în misiunea MNIR.  

Asumarea obiectivului refacerii MNIR de către Guvern și includerea sa între prioritățile legate de 
celebrarea centenarului Desăvârșirii Unității Naționale sau a de investiții prioritare la nivel național ar 
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fi putut constitui un factor favorizant, dar el trebuia să fie urmat de decizii practice legate de alocarea 
spațiilor pentru depozite și laboratoare, ca și pentru activități culturale cu publicul pe perioada cât 
sediul instituției va fi afectat de lucrări de consolidare, restaurare și reamenajare. 

 
Din păcate, instabilitatea la nivelul conducerii MC (cinci miniștri ai culturii între ianuarie 2017 și 

octombrie 2021), ca și a Guvernului, în general (patru prim-miniștri în aceiași perioadă), au împiedicat 
luarea oricărei decizii politice legată de viitorul MNIR.  

- Reluarea creșterii economice în anii 2017-2019, ar fi putut constitui, de asemenea, un element 
favorizant în proiectul de dezvoltare a MNIR, putând fi premisa alocării unor bugete mai realiste și 
generoase. Cu toate acestea, MNIR are, încă, o schemă de personal mult subdimensionată, mai ales 
dacă se au în vedere sarcini legate de pregătirea unei viitoare refaceri muzeului. 

 
Așa cum am arătat mai sus, de abia în toamna anului 2021 au apărut semne pozitive, în sensul 

luării unei decizii politice la nivelul Guvernului de relansare a activității de refacere a MNIR. În 
octombrie 2021, Guvernul a semnat un Memorandum privitor la contractarea unui împrumut de la 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat realizării unor investiții în domeniul culturii, care 
prevăd și fonduri pentru resaturarea, consolidarea sediului MNIR și refacerea expoziției permanente.  

 
Din acest motiv, pentru perioada de management 2022-2027, ar trebui propusă o redimensionare 

a schemei de personal și creșterea sumelor alocate conservării, restaurării și valorificării patrimoniului 
cultural mobil, precum și implementării tehnologiei digitale. 

 
Pandemia de Coronavirus Covid-19, a accelerat evoluția rapidă a factorul tehnologic și va 

influenta decisiv viitoarea activitate a MNIR, pe mai multe direcții vitale pentru instituție: digitizarea 
patrimoniului, prelucrarea eficientă a documentelor interne, facilitarea consumului cultural la distanță, 
în mediul virtual, și posibilități diversificate de promovare și comunicare.  

 
Din păcate, în Caietul de obiective elaborat de MC în 2017, obiectivele generale ale 

managementului sunt formulate mult prea vag, fiind valabile oricărui muzeu: conservarea 
patrimoniului muzeal, valorificarea acestuia, promovarea instituției muzeale și educația muzeală. 
Aceste cerințe generale trebuie adaptate obiectivelor strategice specifice ale MNIR – o instituție aflată 
în pragul unui moment decisiv din viața/istoria sa – lansarea unui mare proiect de refacere și 
modernizare, care are loc, teoretic, poate o dată sau de două ori într-un secol.  

O altă sarcină foarte specifică și de mare responsabilitate aflată în fața managementului MNIR 
este aceea de pregătire și punere în practică a operațiunii de relocare a patrimoniului, care nu mai 
poate fi păstrat în condiții de siguranță în actualul sediu. 

 
Obiectivele specifice ale MNIR privind evidența, conservarea și punerea în valoare a 

patrimoniului au fost: 
  
1. Obținerea unor spații și amenajarea lor ca depozite funcționale de patrimoniu și laboratoare de 

restaurare, nu numai pentru perioada în care sediul MNIR va fi afectat de lucrări de construcție și 
amenajare muzeală, ci și după aceea, avându-se în vedere faptul că spațiul destinat acestor activități 
în clădirea din Calea Victoriei nr. 12 nu va fi niciodată suficient; 

2. Proiectarea și amenajarea spațiilor destinate depozitelor și laboratoarelor în sediul MNIR; 
3. Proiectarea și realizarea mobilierului expozițional, precum și a sistemelor de climatizare, 

iluminat și securitate din spațiul noilor expoziții permanente și temporare, care să poată asigura 
condiții de conservare și securitate a patrimoniului pe timpul expunerii; 
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4. Îmbunătățirea sistemului de evidență și de digitizare a patrimoniului, accesibilitatea lui on-line;  
5.  Aducerea la zi a evidenței patrimoniului MNIR și compatibilizarea cu sistemul DOCPAT; 
6. Dezvoltarea și diversificarea activităților de cercetare științifică a patrimoniului propriu, legate 

de nevoile îmbogățirii colecțiilor și a organizării unei noi expoziții permanente;  
7. Elaborarea unui proiect de cercetare generală și stabilirea de teme individuale de cercetare 

pentru personalul de specialitate, în concordanță cu sarcinile legate de refacerea expoziției 
permanente, organizarea unor mari expoziții temporare în țară și străinătate, în anii 2017-2021 și de 
necesitatea asigurării unui fond foarte divers de publicații pentru momentul redeschiderii MNIR; 

 
 Valorificarea patrimoniului administrat de MNIR a constat în: 
  
1. Organizarea de expoziții temporare având ca tematică istoria românilor și contribuția 

civilizațiilor dezvoltate în spațiul românesc la patrimoniul cultural al Europei și al lumii, realizate în 
mari muzee din România și străinătate, ca o pregătire practică a refacerii viitoarei expoziții de bază; 

2. Valorificarea patrimoniului MNIR prin realizarea de expoziții virtuale cu o tematică și un 
scenariu tot mai complexe;  

3. Publicarea unor lucrări cu caracter științific: cataloage de expoziții temporare, cataloage de 
colecție, precum și pliante, CD-ROM, DVD-ROM ale acestora, al periodicelor tradiționale ale MNIR – 
Muzeul Național, Cercetări Arheologice, Cercetări Numismatice, Cercetări de Conservare și 
Restaurare, Creșterea Colecțiilor MNIR; 

4. Organizarea de întâlniri științifice legate de problematica refacerii MNIR și a expozițiilor sale 
permanente; 

5. Lansarea de cercetări diversificate privind rolul MNIR pe piața serviciilor culturale locale și 
naționale, a nevoilor specifice ale noului public muzeal; 

6. Cooperarea cu asociațiile de educatori și instituții specializate în educația permanentă pentru a 
stabili o mai bună integrare a activităților de educație muzeală în politicile generale din domeniu; 

7. Cooperarea cu asociațiile de creatori pentru găsirea celor mai bune forme de redescoperire a 
colecțiilor muzeale, ca o sursă de inspirație pentru creația contemporană pliante, CD-ROM, DVD-
ROM;  

 
 Promovarea MNIR s-a realizat prin:  
 
1. Comunicarea continuă către public a importanței proiectului Noul MNIR și a progreselor 

realizate în punerea lui în aplicare;  
2. Continuarea, în anii 2017-2021, a participării MNIR la acțiunile muzeale de anvergură 

europeană (Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului) și găsirea unor soluții pentru 
continuarea acestei participare, mai ales la Noaptea Muzeelor, după 2020;  

3. Diversificarea serviciilor oferite publicului și promovarea acestora prin strategii de marketing și 
stabilirea strategiilor MNIR în acest domeniu, pentru perioada de după redeschiderea muzeului;  

4. Definitivarea identității vizuale și a brand-ului MNIR, incluzând logo, mesajele personalizate, 
campaniile de promovare, suporturile și materialele promoționale, mijloacele de semnalizare etc.; 

 
 Educația muzeală în cadrul MNIR a fost realizată prin:  
 
1. Consolidarea și diversificarea activității prin reorganizarea Secția Relații Publice și Marketing 

Cultural;  
2. Regândirea politicii de comunicare publică a MNIR;  
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3. Realizarea unor proiecte educaționale dedicate publicului de vârstă preșcolară, vârstă școlară 
și a celui de vârstă a III-a; 

4. Realizarea de proiecte culturale și educative destinate publicului tânăr din zonele sociale 
defavorizate. 

 
4. Strategia culturală a întregi perioade de management: 2017-2021 
 
În stabilirea strategiei manageriale a MNIR am considerat că era necesar să se formuleze 

obiective adecvate, bazate pe situația reală a instituției, pe modul în care patrimoniul cultural mobil și 
imobil al MNIR va fi administrat, conservat, restaurat, clasat, cercetat științific și pus în valoare în 
perioada dinainte și din timpul consolidării, restaurării și reamenajării sediului, precum și pregătirea 
modului în care vor fi organizate activitățile generale, până la momentul redeschiderii acestuia pentru 
public. 

 
Materializarea strategiei pentru perioada de management 2017-2021  a fost strâns legată de 

posibilitatea obținerii accesului la un spațiu pentru activități culturale cu publicul și în perioada în care 
sediul MNIR va fi afectat de mari lucrări de construcție și reamenajare, precum și de existența unei 
resurse umane suficiente care să acopere necesitățile aplicării proiectului Noul MNIR și realizarea 
altor obiective secundare. Ori, stagnarea luării unei decizii politice privind refacerea MNIR în perioada 
2017-2021 ne-a obligat să adaptăm proiectul la necesitatea continuării activității într-un sediu tot mai 
puțin funcțional. 

 
Este de prisos să subliniez faptul că patrimoniul MNIR nu poate fi pus în valoare, cu adevărat, 

după începerea lucrărilor de refacere a actualului sediu, decât în cadrul unor spații dedicate, aflate 
sub controlul instituției. De aceea, în toată perioada 2017-2021, direcția principală a activității a 
muzeului a reprezentat-o menținerea în stare de funcționare a sediului din Calea Victoriei nr. 12 și 
căutarea și asigurarea funcționalității unor spații pentru relocarea patrimoniul și laboratoarele, precum 
și al celui unde s-ar fi derulat activități cu publicul în perioada în care sediul ar fi transformat în 
șantier. 

 
Adaptarea acestora la funcții muzeale specifice, nu poate fi realizată și menținută decât cu prețul 

unor mari eforturi financiare și logistice, care ar fi trebuit să fie concretizate prin amenajări rapide 
pentru a căpăta noile destinații, care să respecte toate standardele privind conservarea și securitatea 
patrimoniului, cele tehnologice ale laboratoarelor, dar și a accesului publicului în siguranță și condiții 
de confort decente, ceea ce nu se poate realiza decât printr-un efort considerabil de întreținere 
permanentă.  

 
Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management a trebuit să țină cont de faptul 

că implementarea unor proiecte de cercetare și valorificare a patrimoniului deținut de MNIR nu 
se poate concepe fără asigurarea funcționalității spațiilor administrate de instituție:  

 
Strategia administrativă: 
 
1. A vizat menținerea funcționalității sediului din Calea Victoriei nr. 12 la nivelul, cât de cât, 

necesar unei instituții de tip muzeal, până în momentul în care vor demara lucrările de construcție 
legate de consolidare, restaurare, extindere și remodelare a spațiilor; 

2. Ambalarea, documentarea și pregătirea pentru transport a patrimoniului în vederea relocării, 
precum și a măsurilor speciale de securitate în timpul acestor operațiuni; 
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3. Elaborarea unui plan de măsuri și acțiuni ce ar fi avut ca scop evitarea unor pierderi sau 
degradări a patrimoniului în timpul operațiunilor de relocare;.  

4. Realizarea unor planuri de acțiune detailate, având ca obiectiv prevenirea și limitarea efectelor 
unor catastrofe naturale (inundații, cutremur, incendiu), sau acțiuni umane ostile (vandalism, furt sau 
ale unei crize politico-militare grave); 

 
Diagnoza patrimoniului: 
 
1. A vizat documentarea tuturor obiectelor de patrimoniu din colecțiile MNIR și stocarea acestor 

informații în baza de date securizată a instituției, inclusiv prin păstrarea unor copii de siguranță în 
afara acesteia, în instituții specializate; 

2. Realizarea de fotografii de bună calitate care să permită identificarea caracteristicilor tuturor 
obiectelor de patrimoniu cultural ale MNIR și care să se constituie într-o arhivă imagistică de bună 
calitate a întregului patrimoniu cultural mobil și imobil; 

3. Expertizarea pieselor de patrimoniu mobil care, în urma inventarelor efectuate, prezintă date 
neconforme cu registrul de evidență, fișa de evidență și fișa de conservare; 

4. Identificarea și clarificarea situației juridice și a existenței fizice a obiectelor muzeale din 
patrimoniul MNIR, care au fost transmise altor instituții, prin hotărâri ale autorităților centrale sau a 
conducerii instituției, în perioada 1972-1990; 

5. Realizarea unui protocol de colaborare cu o instituție specializată în conservarea datelor de 
importanță națională, în vederea asigurării păstrării pe suport digital a unor copii de siguranță după 
bazele de date și toate documentele de gestiune internă a patrimoniului MNIR; 

6. Continuarea și extinderea operațiunii de clasare a pieselor de patrimoniu mobil; 
7. Continuare reevaluării patrimoniului din punct de vedere muzeografic, evidența gestionară și 

științifică, precum și a evidenței contabile, conform OMEF nr. 3471 din 25 noiembrie 2008; 
 

 
Strategia culturală și educativă pe termen scurt:  
 
1. A vizat continuarea proiectelor valabile deja desfășurate de MNIR, eventual inserarea acestora 

în cadrul unor programe cuprinzătoare, destinate valorificării patrimoniului, în beneficiul publicului 
vizitator din țară și străinătate. 

2. Valorificarea colecțiilor muzeale, prin expoziții temporare și expoziții virtuale; 
3. Lansarea unui proiect de prezentare on-line a colecției MNIR, cu pregătirea pentru accesare a 

minimum 5.000 piese importante anual; 
4. Inițierea și continuarea parteneriatelor cu instituții de profil din țară și străinătate în vederea 

valorificării patrimoniului cultural deținut de MNIR; 
5. Inițierea unui program de pedagogie muzeală și implicare socială, în parteneriat cu instituțiile 

de învățământ și de asistență socială din București și țară; 
6. Inițierea și dezvoltarea unor programe de voluntariat pentru elevi, studenți, persoane de vârstă 

a III-a, artiști plastici, istorici de artă, care să medieze relațiile cu diverse categorii de public; 
7. Lansarea unei serii de conferințe, în domeniile arheologiei, istoriei, artei, antropologiei, 

susținute de personalități culturale din țară și străinătate;  
 
5.Strategia și planul de marketing: 
 
În privința promovării MNIR și a dezvoltării strategiei de marketing în perioada 2017-2021 

principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea misiunii propuse au fost următoarele: 
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1. Identificarea și studierea publicului beneficiar, segmentarea acestuia și armonizarea ofertei 
culturale a MNIR cu nevoile, valorile și orizontul de așteptare lui. Metode: chestionare, focus-grup și 
observație; 

2. Realizarea unui newsletter național și extern, de anunțare a activităților culturale și educative 
ale MNIR; 

3. Repoziționarea MNIR ca brand cultural național, prin elaborarea unei strategii profesioniste de 
PR și marketing cultural; 

4. Extinderea și diversificarea accesibilității colecțiilor MNIR în spațiul virtual/electronic, prin 
participarea la proiecte virtuale: eCultura, Europeana, Google Art Project și Google Cultural Institute; 

5. Continuarea și extinderea parteneriatului cu alte instituții la proiectele virtuale ale MNIR (Imago 
Romaniae, Muzeul Virtual, Capodopere 2019, Marele Război, Muzeul Virtual al Unirii, Comunismul 
Românesc, Galeria de Portrete, Prin industrie pentru țară, Oameni, Locuri și Comori) prin 
prezentarea celor mai interesante imagini de epocă, documente și piese din colecțiile sale și ale 
partenerilor;  

6. Extinderea accesului la colecțiile ale MNIR în spațiul virtual;  
7. Refacerea și diversificarea paginii web a MNIR, extinderea prezenței MNIR pe pagina 

Facebook, Twitter și Instagram; 
8. Continuarea organizării anuale a celor două acțiuni culturale de mare anvergură: Noaptea 

Muzeelor și Zilele Europene ale Patrimoniului; 
9. Implicarea în proiectele culturale Sezonul Cultural România-Franța, Europalia, Timișoara – 

Capitală culturală europeană și celebrarea a 140 de ani de relații diplomatice dintre România și 
Spania; 

10. Luarea de măsuri pentru păstrarea numărului de vizitatori români din țară și atragerea 
cât mai multor turiști străini prin: diversificarea serviciilor culturale oferite de muzeu, gestionarea mai 
eficientă a relațiilor cu agențiile de turism naționale și internaționale, lansarea unor campanii de 
publicitate; 

11. Diversificarea serviciilor culturale oferite de MNIR, în anii 2017-2021 și pregătirea 
lansării unor noi activități pentru orizontul anilor de după 2021; 

12. Dotarea spațiilor MNIR cu noile tehnologii ale informației și comunicațiilor și utilizarea lor 
profesionistă, pentru optimizarea proceselor interne și facilitatea accesului public la serviciile 
instituției. 

 
6. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management 2017-2021:  
 

Nr. Denumire 
Program 

Descriere 

P 1 Noul MNIR Programul a urmărit implementarea proiectului de 
refacere a funcționalității sediului MNIR prin ample lucrări 
de consolidare, restaurare, extindere a suprafeței utile și 
refacere a expoziției sale permanente și a spațiilor destinate 
activității cu publicul. 

P 2  Patrimonium Programul a urmărit îmbogățirea și completarea 
colecțiilor MNIR prin cercetări arheologice, cercetări în 
arhive, colecții publice și private, prin achiziții, schimburi de 
patrimoniu și donații, în vederea realizării noii expoziții 
permanente și a expozițiilor temporare. Crearea unor 
colecții necesare pentru realizarea viitoarelor expoziții 
temporare dedicate istoriei comunităților românești din afara 



78 

 

granițelor și pentru universul copilăriei. 

P 3 Index  Programul a urmărit actualizarea și finalizarea evidenței 
gestionare și științifice a patrimoniului cultural mobil, 
îmbunătățirea funcționalității și fiabilității bazei de date a 
MNIR, realizarea unei baze de date pentru imagini, precum 
și a implementării unui protocol pentru păstrarea unor copii 
de siguranță ale bazelor de date la o instituție specializată.  

Clasarea și reevaluarea patrimoniului. 

P 4 Resurgo  Programul a urmărit conservarea și restaurarea 
patrimoniului cultural din colecțiile MNIR, prin amenajarea 
noilor depozite de patrimoniu și a laboratoarelor sale de 
restaurare, precum și relansarea activităților de restaurare a 
patrimoniului cultural mobil în vederea pregătirii acestora 
pentru expunere în expozițiile permanente ale Noului MNIR 
și expozițiile temporare pregătite pentru anii 2017-2021.  

P 5 Expo  Programul își propune: valorificarea patrimoniului MNIR 
și al instituțiilor partenere prin organizarea unor expoziții 
temporare mari, mijlocii și mici la sediul propriu sau la 
sediile unor instituții specializate din România sau 
străinătate. 

P 6 Ieșirea din 
incintă 

Programul își propune: realizarea de expoziții cu 
patrimoniul MNIR la sediul unor instituții muzeale din în 
spații neconvenționale – grădinițe, școli, universități, spitale, 
teatre, centre comerciale, gări, aeroporturi, stații ale 
transportului public, în aer liber. 

P 7 Digi Programul a urmărit digitizarea patrimoniului MNIR  

P 8  Noul MNIR 
Virtual 

Programul a urmărit crearea de expoziții și tururi virtuale 
pentru prezentarea colecțiilor MNIR și a expozițiilor sale cu 
piese bi și tri-dimensionale. 

P 9  Program de 
cercetare 
fundamentală a 
patrimoniului 
cultural mobil și 
imobil al MNIR 

Programul a urmărit cercetarea științifică a patrimoniului 
mobil și imobil al MNIR în vederea organizării expozițiilor 
permanente și temporare ale acestuia, precum și pentru 
pregătirea cataloagelor colecțiilor tematice al MNIR 
(arheologie, istorie, numismatică, filatelie, artă, istoria 
științei și tehnicii), albumelor, pliantelor, altor materiale de 
prezentare.  

P 10 Program 
editorial 

Programul a urmărit editarea de cataloage de colecție, 
de expoziție, albume, broșuri, monografii, precum și a 
periodicelor MNIR – Muzeul Național, Cercetări Arheologice 
și Cercetări Numismatice.  

P 11 Program de 
marketing 
muzeal și 
educație 
muzeală 

Scopul programului a fost acela de realiza studii asupra 
publicului MNIR, precum și de a utiliza patrimoniul MNIR în 
vederea difuzării către public a cunoștințelor de istorie, de 
îmbogățire a culturii generale și a respectului față de 
patrimoniul cultural în rândul diferitelor categorii de vârstă. 

P 12 Program de 
formare și 
perfecționare a 

Programul a vizat pregătirea și perfecționarea 
personalului de specialitate al muzeului prin cursuri 
organizate de INCFC și alte instituții specializate, cursuri de 
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specialiștilor  formare și perfecționare în restaurare și conservare, 
muzeologie, de relații publice, de marketing cultural, de 
management de proiect și de operare IT. 

 
 
7. Proiectele din cadrul programelor 
 

Nr. Programul Proiectul Perioada de 
realizare 

P 1 Noul MNIR 1. Proiectarea consolidării, restaurării, 
extinderii și reamenajării funcționale a 
MNIR, în funcție de obținerea sprijinului 
guvernamental 

După 2021 

2. Proiectarea în detaliu a expozițiilor 
permanente 

 După 2022 

3.Realizarea lucrărilor de construcții-
montaj și finisări interioare a sediului MNIR 

După 2023 

4. Proiectarea în detaliu a părții virtuale 
a expozițiilor permanente  

2021-2022 

5. Implementarea proiectului expozițiilor 
permanente. 

2023-2024 

6. Implementarea proiectului părții 
virtuale în proiectul expozițiilor permanente 

2023-2024 

7. Proiectarea în detaliu a spațiilor 
destinate activităților cu publicul 

După 2022 

8. Implementarea proiectului spațiilor 
destinate activităților cu publicul 

După 2023 

8. Proiectarea în detaliu a spațiilor 
destinate depozitelor  

După 2021 

9. Implementarea proiectului spațiilor 
destinate depozitelor 

După 2021 

10. Proiectarea în detaliu a spațiilor 
destinate laboratoarelor 

După 2021 

11. Implementarea proiectului spațiilor 
destinate laboratoarelor 

După 2022 

P 2 Patrimonium 
 

1. Îmbogățirea și diversificarea 
colecțiilor MNIR în vederea consolidării 
caracterului lor reprezentativ pentru istoria 
României 

2017-2021 

2. Constituirea colecțiilor privind istoria 
comunităților românești din afara granițelor 
și a universului copilăriei 

2017-2023 

P 3 Index 1. Actualizarea, dezvoltarea și creșterea 
fiabilității sistemului de evidență a 
patrimoniului MNIR 

2017-2021 

2. Crearea și dezvoltarea bazei de date 
de imagini a patrimoniului MNIR 

2017-2021 
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3. Crearea și implementarea bazei 
instituționale pentru protejarea sistemului 
informatic al MNIR prin transmiterea de copii 
de siguranță  

2019-2020 

4. Thesaurus – Realizarea a minimum 
500 dosare de clasare anual 

2017-2021 

5. Stater – Continuarea reevaluării 
patrimoniului în ritmul de minimum 30.000 
de piese pe an. 

2017-2021 

P 4  Resurgo 1. Amenajarea noilor spații de depozite 
pentru perioada cât sediul MNIR va fi în 
refacere 

După 2021 

2. Amenajarea noilor spații de 
laboratoare pentru perioada cât sediul MNIR 
va fi în refacere 

După 2021 

3. Relocarea a patrimoniului MNIR în 
noile depozite 

După 2022 

4. Restaurarea a 8.000 de piese care 
vor face parte din noua expoziție 
permanentă a MNIR  

2017-2021 

5. Verificarea stării de conservare a 
întregului patrimoniu al MNIR 

2017-2021 

6. Relocarea patrimoniului MNIR în 
depozitele organizate în sediul refăcut. 

2023-2024 

7. Relocarea laboratoarelor în sediul 
refăcut. 

2023-2024 

7. Expoziția Dacia Felix la Muzeul Gallo-
Roman din Tongeren în cadrul festivalului 
Europalia – 2020, Belgia  

2019-2020 

8. Expoziția Zorii civilizației între Carpați 
și Dunăre La Muzeul Le Grand Curtius din 
Liège în cadrul festivalului Europalia – 2020, 
Belgia 

2019-2020 

1. Expoziția Țesături post-bizantine din 
România – secolele XV-XVII la Muzeul 
Louvre din Paris, în cadrul Sezonului 
cultural româno-francez  

2019 

2. Expoziția Maria a României. Regină 
și artistă la Muzeul Tau din Reims, în cadrul 
Sezonului cultural româno-francez 

2019 

12. România 1989-2020 – 30 de ani 
după  

2019 

13. Onoarea națiunilor 2020 

14. Fragment. Experiența restaurării 2017-2021 

15. România în cel de al Doilea Război 
mondial – 1941-1945 

2021-2022 

16. Tezaure arheologice din România – 
Rădăcinile dacice și romane, la Muzeul 

2021-2022 
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Arheologic de la Madrid  

18. Nicolae Iorga – 150 de ani de la 
naștere 

2021-2022 

19. MNIR – 50  2022 

P 6  Ieșirea din 
incintă  

1. Realizarea a 3 foto expoziții cu piese 
din colecția MNIR pe an, în spații 
neconvenționale din București și provincie. 

2017-2021 

P 7 Digi  1. Manuscriptum – continuarea digitizării 
colecției de manuscrise, carte veche și rară 
a MNIR, prin prelucrarea a minimum 50.000 
de pagini pe an.  

 
2017-2021 

2. 3D – digitizarea anuală 2D și 3D a 
minimum 100 de piese arheologice și 
numismatice de mare valoare din colecțiile 
MNIR. 

2017-2021 

3. Foto – digitizarea anuală a cel puțin 
3.000 de fotografii istorice din colecția 
MNIR. 

2017-2021 

4. Mappa – digitizarea anuală a 10 de 
hărți istorice din colecția MNIR. 

2017-2021 

P 8 Noul MNIR 
Digital 

1. Imago Romaniae – continuarea 
proiectului prin îmbogățirea sa anuală cu 
1.000 de imagini istorice ale spațiului 
românesc din Evul Mediu până în 1947. 

2017-2021 

2. Muzeul virtual – continuarea 
proiectului prin prezentarea în format digital 
a tuturor expozițiilor temporare organizate 
de MNIR și a unora concepute în mod 
special pentru a fi prezentate sub această 
formă. 

2017-2021 

3. Comunismul în România – 
continuarea proiectului de prezentare a 
documentelor esențiale și a imaginilor legate 
de istoria României între anii 1947-1989. 

2017-2021 

4. România în Marele Război - 
continuarea prezentării documentelor și 
imaginilor legate de participarea României la 
Primul Război mondial păstrate în colecțiile 
MNIR și a altor muzee. 

2017-2020 

5. Capodopere 2019 – continuarea 
proiectului de prezentare micromonografică 
a unor piese de o valoare excepțională din 
colecțiile MNIR. 

2017-2021 

6. Galeria Națională Virtuală de Portrete 
Istorice – continuarea proiectului de 
prezentare a portretelor și micro biografiilor 
unor personaje istorice din România 
păstrate în colecțiile MNIR. 

2017-2021 
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7. Oameni, locuri și comori – 
continuarea prezentării istoriei secrete a 
tezaurelor din colecția MNIR. 

2017-2021 

8. MNIR on-line – prezentarea on-line a 
colecției MNIR. 

2017-2021 

 
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management (2017-2021) 
 
Pentru perioada de management 2017-2021 s-a dorit organizarea următoarelor manifestări 

culturale: 
 
1.  - Zilele MNIR; 
2. - Zilele Patrimoniului European; 
3. - Zilele Bucureștilor; 
4. - Moștenirea istorică și culturală a minorităților din România;  
5. - Noaptea Muzeelor (cel puțin până în 2021); 
 
F) Previzionarea evoluției economico-financiare a MNIR, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi 
atrase din alte surse 

 
1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada următoare a managementului 

- 2022:  
 
 

Nr. crt. Categorii Anul 2022 

(1) (2) (3) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 
1.a. venituri proprii, din care: 
1.a.1. venituri din activitatea de bază, 
1.a.2. surse atrase, 
1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. subvenții/alocații, 
1.c. alte venituri (proiecte) 

23.820 Mii lei 
960 
350 
560 
50 
21.860 
1.000 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care:  
2.a. Cheltuieli de personal, din care: 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile,  
2.a.2. Alte cheltuieli de personal, 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte și expoziții 
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii, 
2.b.3. Cheltuieli cu reparații curente, 
2.b.4. Cheltuieli cu întreținerea, 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 
2.c. Cheltuieli de capital 
3. Proiecte 
4. Alte cheltuieli 

23.820 
11.500 
11.500 
 
11.200 
3.500 
 
800 
4.971 
5.429 
 
1.000 
120 
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*Estimările veniturilor și cheltuielilor s-au realizat prin integrarea acestora în contextul 

macroeconomic privind previziunile referitoare la evoluția reducerii creșterii economice (la 1,5% 
pentru anii 2021-2022), a stagnării creșterii salariilor după 2021 și altor venituri ale personalului, 
precum și a creșterii indicilor de prețuri de consum cu minimum 15%. 

 
2. Nr. de beneficiari estimați pentru perioada următoare de management: 
 
1. La sediul propriu – 20.000 
2. La sediul instituțiilor partenere din țară – 20.000 
3. La sediul instituțiilor partenere din străinătate – 50.000 
4. Vizitatori virtuali – 300.000 
 
5. Analiza programului minimal realizat: 
 
Programele minimale au încercat să asigure finanțarea anuală a unor obiective strategice din 

proiectul de management – achiziția de patrimoniu, finanțarea cercetărilor arheologice, organizarea 
de mari expoziții, programul editorial sau efectuarea de studii sociologice asupra publicului MNIR și 
așteptărilor sale culturale.  

În ciuda fluctuațiilor și reducerii sumelor acordate de MC pentru programele minimale (mai ales în 
perioada 2019-2021) sau a aplicării măsurilor de protecție anti-epidemică în 2020-2021, acestea au 
putut fi duse la îndeplinire, fiind realizate, de exemplu, mari expoziții, publicându-se cataloage de 
expoziție și de colecții, finanțându-se, în mod constant, achiziționarea de patrimoniu și cercetările 
arheologice.  

 
Concluzii generale: 
 
În contextul specific în care acționează MNIR, programul minimal pentru anii 2017-2021, ca 

de altfel și cel pentru anul 2022, nu poate fi considerat decât unul de tranziție, prin care s-a 
asigurat continuitatea prezenței relevante a instituției în spațiul cultural românesc și 
internațional, în paralel cu pregătirea sistematică pentru demararea proiectului Noul MNIR, 
atunci când vor exista condițiile politice, legale, tehnice și financiare necesare. De abia după 
aprobarea și operaționalizarea fondurilor angajate de către Guvernul României prin 
împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și stabilirea modalității de 
achiziționare a proiectării Noului MNIR se va putea realiza un proiect managerial novator. 

 
Programul Patrimonium din programul minimal pentru perioada 2017-2021 și-a atins 

obiectivele în ceea ce privește îmbogățirea colecției MNIR, în vederea completării și 
diversificării ei, în perspectiva pregătirii expozițiilor permanente ale Noului MNIR, 
achiziționându-se 6.596 obiecte de patrimoniu (în valoare de 731.508 lei).  

 
Programul Expo a fost și el îndeplinit, realizându-se o serie importantă de expoziții la 

sediu sau în mari muzee din străinătate. În perioada 2017-2021, MNIR a realizat sau participat 
la organizarea a 139 expoziții la sediul său, al unor parteneri din țară și străinătate, sau 
organizate de alte muzee la sediul lor, ceea ce reprezintă peste 2,31 expoziții/lună.  Între 
acestea menționăm: Semper Unitis. Centenarul desăvârșirii unității naționale, Aurul antic. De 
la Marea Neagră la Oceanul Atlantic, Broderies de tradition byzantine en Roumanie. Autour de 
l’étandard d’Étienne le Grand, Marie – Reine et artiste, Dacia Felix, Fragment. Experiența 
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restaurării, Onoarea națiunilor – ordine și medalii din colecția MNIR, România în cel de al 
Doilea Război mondial – 1941-1945, Tezaure arheologice din România. Rădăcinile dacice și 
romane. MNIR a jucat un rol esențial în derularea secțiunii culturale în sezonul România - 
Franța, Europalia (Belgia), precum și în celebrarea a 140 de ani de relații diplomatice între 
România și Spania.  

 
De asemenea, MNIR a organizat două mari expoziții cu și pentru parteneri din China: Aurul 

împăraților chinezi, cu piese ale Muzeului de Artă din Xi’an și a pregătit o mare expoziție, ca 
răspuns la aceasta, Arta nobilă a metalelor prețioase din România, care urma să fie prezentată 
la Muzeul de artă din Xi’an, dar amânată din cauza declanșării pandemiei de Covid 19.  

 
Pentru programul Digi și Noul MNIR s-au digitizat 24 tururi virtuale și 40 de expoziții 

temporare, precum și 175.000 de pagini de manuscrise medievale, documente istorice, ziare și 
reviste din secolele XIX-XX (până în 1919), 85.412 fotografii de obiecte (piese arheologice, 
numismatice și documente istorice), 118 hărți istorice. S-au realizat scanări 2D și 3D pentru un 
număr de 750 piese arheologice și numismatice de valoare excepțională. 

 
Pentru programul de cercetare fundamentală au fost utilizată în întregime suma de 

1.018.813,44 lei alocată cercetărilor arheologice prin programul minimal. Din această sumă s-
au finanțat cercetările de pe șantierele arheologice conduse de specialiștii instituției. De 
asemenea, MNIR a participat la Programul Național Limes, care a fost finanțat cu suma de 
1.290.226,71 lei. 

 
Programul editorial a fost de asemenea realizat în întregime, punând la dispoziția 

publicului și specialiștilor 67 de publicații, dintre care 23 cataloage de expoziție și 22 
cataloage de colecție de o mare valoare științifică și o înaltă ținută grafică, la prețuri de 
vânzare accesibile și 12 volume ale periodicelor MNIR.  

 
La capătul acestei retrospective succinte a activității MNIR în perioada 2017-2021, 

constatăm că oferta culturală de la sediu, din țară, străinătate și în mediul virtual a fost 
accesibilă unui număr de 1.506.301 beneficiari, dintre care 197.783 vizitatori la sediul nostru, 
210.975 al instituțiilor partenere din țară și 1.097.543 vizitatori ai expozițiilor realizate în 
străinătate.  

Faptul că MNIR a început încă din 2011 să-și deschidă activitatea spre mediul virtual s-a 
dovedit esențial în a putea răspunde cerințelor de servicii culturale ale publicului, în condițiile 
speciale care au afectat întreaga societate și instituțiile muzeale, în particular, în anii 2020-
2021, marcat de o gravă și prelungită criză socială și economică, generată de una dintre cele 
mai mari pandemii din istoria omenirii. Ca urmare, numărul vizitatorilor virtuali ai programelor 
și proiectelor culturale oferite de MNIR a explodat, pur și simplu, în acești ultimi doi ani! El a 
ajuns de la 700 (2011), la un număr de 446.852, în 2020, în primul an al pandemiei. Între 2017 și 
2021 tururile și expozițiile virtuale, proiectele digitale ale MNIR au fost accesate de 1.532.473 
vizitatori unici! 

 
În 2017-2021, MNIR a organizat sau găzduit 152 evenimente culturale (conferințe publice, 

simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicări, concerte, spectacole de teatru și balet, proiecții 
de filme, conferințe de presă, precum și programe de educație muzeală). În ciuda condițiilor 
dificile create de pandemia de Covid 19, MNIR a organizat un număr de important de 
evenimente culturale on-line la sediul său, în țară sau în străinătate. 
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MNIR a fost primul muzeu de rang național, subordonat MC, care și-a redeschis porțile 
către public, pe 20 mai 2020, la doar câteva zile după ridicarea stării de necesitate și prin 
măsurile luate, a reușit să mențină personalul în afara infecțiilor cu Covid 19, până la sfârșitul 
lunii august a anului 2021. 

 
Incluzând în cifrele statistice ai beneficiarilor ofertei culturale a MNIR, din anii 2017-2021 și 

vizitatorii unici din mediul virtual, precum și beneficiarii evenimentelor culturale și educative 
organizate de instituția noastră, numărul tuturor celor care au avut acces la serviciile muzeului 
se ridică la 3.068.621 persoane (date parțiale, până la 1.10.2021), ceea ce plasează muzeul 
nostru pe primul loc între instituțiile de profil din România. 

In mod cert, numărul important de beneficiari din țară și străinătate, din mediul on-line, al 
serviciilor culturale oferite de MNIR este criteriul cel mai important de validare îndeplinirii 
programului managerial pe anul supus evaluării, la parametri calitativi ceruți de importanța și 
semnificația unei instituții muzeale de rang național și internațional. 

 
În cursul anilor mandatului analizat (2017-2021), colecțiile MNIR au crescut cu 24.590 

piese, dintre care 11.303 au provenit din donații. Putem spune, fără să greșim, că în această 
perioadă, colecțiile MNIR s-au mai îmbogățit cu echivalentul celor ale unui muzeu județean de 
dimensiuni medii. 

 
În cursul perioadei 2017-2021, laboratoarele MNIR au restaurat și conservat 2.430 piese și 

au făcut 9.254 de investigații fizice, chimice și biologice pentru piese din colecția sa sau 
pentru terțe instituții. 

 
În perioada 2017-2021, MNIR a clasat 2.713 piese din colecțiile sale, mai mult de jumătate 

din cele 4.999 clasate intre anii 2003 și 2021. Judecând după numărul de dosare de clasare 
validate de CNMC, MNIR este, în prezent, cel mai important contributor la baza de date de 
bunuri clasate din România. De asemenea, este un important contributor național la 
Programul eCultura (29.219 de piese digitizate și catalogate). 

 
În pofida constrângerilor bugetare din anii 2017-2021, MNIR a reușit să mai amenajeze noi 

spații expoziționale în holul central și fostul Muzeu Național Filatelic și să mobileze trei 
depozite pentru patrimoniu, să continue activitățile de evidență, reevaluare, conservare, 
investigare și restaurare a patrimoniului instituției. Aceasta a fost menținută în stare de 
funcționare la parametrii tehnici și profesionali ceruți de menirea ei și de necesitățile 
publicului. 

 
Ca o concluzie finală, putem spune că prin programul managerial din 2017-2021 s-a reușit 

menținerea unei stări de funcționare bune la sediul instituției, inclusiv în ceea ce privește 
păstrarea patrimoniului în condiții de conservare și securitate adecvate și s-au asigurat 
servicii culturale ample, foarte diversificate și de înaltă calitate publicului din țară și 
străinătate. 
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