
 

 
                   

 
Denumirea instituţiei: 

 
 MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI 

 Adresa: Calea Victoriei nr. 12 sector 3, București 

 Tel.: 004000213158207 

 Fax: 00400213113356 

 E-mail: direct@mnir.ro 

 
 

 

RAPORTARE FINALĂ - PROGRAM MINIMAL1 REALIZAT ÎN ANUL 2020   
 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program2 

(lei) 

Sume cheltuite 
pentru fiecare 
proiect realizat 

(lei) 

1. 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 

3 1. De la marile civilizații 

preistorice la Provincia 
romană Dacia 

 
 
 
 
 

320.000 

 
 
 
 
 

237.577,73 

2.Organizarea expoziției   
MNIR 50 de ani 
 

3. Expozitia de restaurare 

Experiența restaurării 

 
1 În programul minimal vor fi incluse numai programele şi proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenţia acordată de M.C. la titlul II „Bunuri şi servicii“. 
2 Bugetul alocat pentru programul minimal 



 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program2 

(lei) 

Sume cheltuite 
pentru fiecare 
proiect realizat 

(lei) 

sau străinătate 
 

 

subtotal 1 320.000 237.577,73 

2. Noul MNIR Virtual 

Programul urmărește 
crearea de expoziții și 
tururi virtuale pentru 
prezentarea colecțiilor 
MNIR și a expozițiilor 
sale cu piese bi și tri-
dimensionale. 

1 
1. 1.Lansarea proiectului Noul 

MNIR 3D 
40.000 0 

subtotal 2 40.000 0 

3. 

Program de cercetare 
fundamentală a patrimoniului 
cultural mobil și imobil al 
MNIR 

Programul urmărește 
cercetarea științifică a 
patrimoniului mobil și 
imobil al MNIR în 
vederea organizării 
expozițiilor permanente 
și temporare ale 
acestuia, precum și 

1 

1.Cercetări arheologice de 

domenii prioritare pentru 
realizarea expoziției 
permanente a MNIR. 
. 

145.000 87.679,31 



 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program2 

(lei) 

Sume cheltuite 
pentru fiecare 
proiect realizat 

(lei) 

pentru pregătirea 
cataloagelor colecțiilor 
tematice al MNIR 
(arheologie, istorie, 
numismatică, filatelie, 
artă, istoria științei și 
tehnicii), albumelor, 
pliantelor, altor materiale 
de prezentare, a 
monografiilor istoriei 
fostului Palat al PTT și a 
MNIR. 

 

 

subtotal 2 145.000 0 

2. Programul editorial 

Programul urmărește 
editarea de cataloage 

de colecție, de 
expoziție, albume, 
broșuri, monografii, 

precum și a 
periodicelor MNIR – 

Muzeul Național, 
Cercetări Arheologice 

și Cercetări 
Numismatice, 
(publicații de 

specialitate proprii ale 
MNIR, cu tradiție 

2 

1. Editarea volumelor pe 
anul 2020 a seriilor Imago 
Romaniae și Capodopere 
din patrimoniul MNIR. 

100.000 100.000 

2. Editarea volumelor pe 
anul 2020 a periodicelor 
MNIR – Muzeul Național, 
Cercetări Arheologice și 
Cercetări Numismatice 

 



 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 
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proiect 
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Sume cheltuite 
pentru fiecare 
proiect realizat 

(lei) 

subtotal 2 100.000 100.000 

Total general 605.000 425.257,04 

 
 
 
Menţiune: Managerul instituţiei a întocmit programul minimal pentru anul 2020, asigurând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a instituţiei pe tot parcursul 

exerciţiului financiar. 
 
Din cadrul Programului minimal nu s-au realizat proiectele: 

-  De la marile civilizații preistorice la Provincia romană Dacia , deaorece expoziția din cadrul proiectului Europalia,  din cauza pandemiei, a fost 

adusă în luna august și  piesele au fost returnate organizatorilor  și datorită reducerii bugetului instituției prin retragere de fonduri  fila de buget 
2851/08.05.2020, 474.000 lei, o parte din programul minimal. 

- Lansarea proiectului Noul MNIR 3D, datorită reducerii bugetului instituției prin retragere de fonduri  fila de buget 2851/08.05.2020, totuși MNIR 
are pe sit-ul instituției toate expozițiile virtual 3D 

- Cercetări arheologice de domenii prioritare pentru realizarea expoziției permanente a MNIR realizat în limita bugetului ca urmare a retragerii de fonduri mai sus menționată. 
 
 

 
 
 

                              
 
  Muzeul Național de Istorie a României                               

   Ernest Oberländer - Târnoveanu 

  _______________                                  
 
            Manager                                   


