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A) Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 
propuneri privind evoluţia acesteia în  sistemul instituţional existent: 

MNCR îşi desfăşoară activitatea în principal în sud-estul, estul şi nord-estul Transilvaniei, 
pe teritoriul judeţelor Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud. Spaţiile 
permanente de lucru ale muzeului – imobile, expoziţii permanente, birouri de lucru, 
depozite – se află pe teritoriul judeţelor Covasna şi Harghita.  

A.1. Instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se 
adresează aceleiaşi comunităţi: 

În aria geografică în care muzeul îşi desfăşoară activitatea există numeroase instituţii de 
cultură: muzee, teatre, centre şi case de cultură, precum şi organizaţii neguvernamentale 
cu activităţi culturale.   

Pe teritoriul judeţelor Covasna şi Harghita cele mai multe instituţii de cultură sunt de 
expresie maghiară: Muzeul Naţional Secuiesc, Muzeul Secuiesc al Ciucului, Muzeul Haáz 
Rezső, Muzeul Tarisznyás Márto si Muzeul Orăşenesc Molnár István; teatrele Tamási 
Áron, Csíki Játékszín, Casa de Cultură „Kónya Ádám” ş.a. Acestea se află în subordinea 
autorităţilor locale. Totodată, pe teritoriul acestor două judeţe îşi desfăşoară activitatea 
câteva instituţii de expresie românească: Centrului de Cultură Topliţa (în subordinea 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale), teatrul Andrei Mureşanu (în subordinea 
primăriei mun. Sfântu Gheorghe); Centrul de Studii Eurocarpatica, Centrul de 
Documentare Mitropolit Nicolae Bălan, Muzeul Spiritualităţii Româneşti (toate trei în 
subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei). Centrul de Cultură Arcuş, aflat în 
subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, este una dintre cele mai apreciate 
instituţii de cultură şi este de expresie mixtă româno-maghiară. Pe teritoriul celor două 
judeţe îşi desfăşoară activitatea numeroase organizaţii neguvernamentale implicate în 
diverse forme de cercetare şi valorificare a patrimoniului cultural, printre care cele mai 
vizibile sunt asociaţiile cultural-ştiinţifice Andrei Şaguna şi Carpaţii Răsăriteni. 

Pe teritoriul judeţului Braşov îşi desfăşoară activitatea o serie de muzee, dintre care 
cele mai vizibile şi bogate sunt Muzeul de Istorie Braşov, Muzeul Casa Mureşenilor, 
Muzeul Etnografic Braşov, Muzeul Prima Şcoală Românească, Muzeul satului Brănean, 
Castelul Bran ş.a. Pe teritoriul judeţului Mureş cele mai vizibile şi consistente muzee sunt: 
Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul de Istorie din Sighişoara, Muzeul etnografic Reghin. Pe 
teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud sunt mai multe unităţi muzeale – cu profil arheologic, 
etnografic, istoric, memorialistic, artistic, tehnic şi al ştiinţelor naturii – situate atât pe 
teritoriului oraşelor Bistriţa şi Năsăud cât şi a altor localităţi din judeţ.  Din punct de vedere 
organizatoric aparţin Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud care se află în subordinea 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. 

Spre deosebire de instituţiile sus-menţionate, MNCR cuprinde o arie, deşi bine 
definită din punct de vedere geografic, nu este delimitată de graniţe administrativ-
teritoriale, nici de cele judeţene, nici de cele ale regiunilor. În mod firesc, Muzeul Naţional 
al Carpaţilor Răsăriteni colaborează, prin implementarea unor proiecte comune, cu cele 
mai multe instituţii şi organizaţii care abordează patrimoniul cultural şi cercetarea socio-
umană.  
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În cele ce urmează, trecem în revistă toate instituţiile şi organizaţiile cu care 
colaborează Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni: 

 

A.1.1. Instituţiile şi organizaţiile partenere cu care MNCR a colaborat în anii 2015 – 
2017 

� Muzee: 
• Bergbau-Museum Bochum / Muzeul Mineritului Bochum, Germania 
• Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti 
• Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I, Bucureşti 
• Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 
• Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu 
• Muzeul Judeţean de Istorie Buzău 
• Muzeul Judeţean de Istorie Braşov 
• Muzeul Etnografic Braşov 
• Muzeul Casa Mureşenilor, Braşov 
• Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa 
• Complexul Muzeal Bucovina, Suceava 
• Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ. 

 
� Direcţii Judeţene pentru Cultură: 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Covasna 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Harghita 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Mureş 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. 

 

� Institute de cercetare: 
• Institutul German de Arheologie, Berlin 
• Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti 
• Institutul de Arheologie, Iaşi 
• Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea, 

Câmpulung Moldovenesc 
• Centrul Ecleziastic de Documentare Mitropolit “Nicolae Colan“, Sf. Gheorghe. 
 
� Arhivele Naţionale: 
• Filiala Covasna 
• Filiala Harghita 
• Filiala Braşov 
• Filial Mureş 
• Filiala Sibiu. 

 

� Universităţi: 
• Universitatea din Exeter (Marea Britanie) 
• Universitatea Regensburg (Germania) 
• Universitatea Friedrich Wilhelm, Bonn (Germania) 
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• Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău 
• Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău 
• Universitatea Bucureşti 
• Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi 
• Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti 
• Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 
• Universitatea Valahia, Târgovişte. 

 

� Inspectorate Şcolare judeţene: 
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna 
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita. 

 
� Licee şi colegii: 
• Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Radulet”, Brasov, jud. Braşov 
• Liceul de Arte “Plugor Sándor‘’ din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 
• Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
• Liceul ”Korosi Csoma Sandor” din Covasna, jud. Covasna 
• Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, Sita Buzăului, jud. Covasna 
• Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Miercurea Ciuc, jud. Harghita 
• Liceul Teoretic “O.C.Tăslăuanu”, Topliţa, jud. Harghita. 

 

� Şcoli gimnaziale: 
• Şcoala Gimnaziala “Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Ady Endre”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Nicolae Russu”, Sita Buzăului, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Avram Iancu”, Covasna, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Nicolae Russu”, Sita Buzăului, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Varadi Jozsef”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Nicolae Russu”, Sita Buzăului, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, Structura Brădet, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnaziala “Romulus Cioflec”, Araci, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Mikes Kelemen” din Zagon, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială Barcani, jud. Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” din Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Arany Janos” , Mihăileni, jud. Harghita 
• Şcoala Gimnazială “Geo Bogza” Bălan, jud. Harghita 
• Şcoala Gimnaziala “Teodor Chindea” Voşlobeni, jud. Harghita 
• Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Miercurea Ciuc, jud. Harghita 
• Şcoala Gimnazială Vama Buzăului – Şcoala Primară Acriş, jud. Braşov 
• Şcoala Gimnazială Vama Buzăului – Şcoala Primară Buzăiel, jud. Braşov 
• Şcoala Gimnazială Vama Buzăului, jud. Braşov 
• Şcoala Gimnazială Ghimbav, Braşov, jud. Braşov. 
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� Şcoli speciale: 
• Şcoala Specială, Olteni, jud. Covasna 
• Şcoala Specială, Sf.Gheorghe, jud. Covasna. 

 

� Grădiniţe de copii: 
• Grădiniţa de copii “Pinocchio”, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 
• Grădiniţa “Prichindel” din Întorsura Buzăului, jud. Covasna 
• Grădiniţa de copii “Kis Herceg”, Miercurea-Ciuc 

 
� Organizaţii non-guvernamentale: 
• Memorandum of Archaologisches Institut – Germania 
• Asociaţia „Redescoperă Istoria”, Bucureşti 
• Asociaţia Sportivă “Ciucaş”, Întorsura Buzăului 
• Asociaţia Cultural Creştină „Justinian Teculescu”, oraşul Covasna 
• Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor din România 
• Asociaţia Sportivă Atletico Steaua, Întorsura Buzăului  
• Asociaţia Culturală “Cetatea Dacică - Valea Zânelor”, Covasna 
• Asociaţia cultural-ştiinţifică “Carpaţii Răsăriteni”, Sfântu Gheorghe 
• Asociaţia Culturală “Cetatea Dacică-Valea Zânelor”, Covasna 
• Asociaţia ”Ecou”, Sfântu Gheorghe 
• Asociaţia ARSURA, comuna Siriu, jud. Buzău 
• Asociaţia Cultural Creştină „Justinian Teculescu” din Covasna 
• Asociaţia Sportivă “Ciucaş” Întorsura Buzăului 
• Asociaţia Philadelphia Pro Familia 
• Centrul de jocuri MIRACOLIX – ateliere creative 
• Fundaţia ”Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe 
• Centrul de Studii al Fundaţiei Dacica 
• Reţeaua Muzeelor din România. 

 

� Centre de Cultură: 
• Centru de Cultură Arcuş, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna. 
• Centrul Cultural Topliţa, jud. Harghita, 
• Centrul Cultural „Miron Cristea”, Miercurea Ciuc, jud. Harghita.   

 

� Teatre: 
• Teatrul „Andrei Mureşan’’ din Sfântu Gheorghe. 

 

� Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret: 
• Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna 

 

� Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog: 
• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna 

 

� Primării: 
• Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 
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• Întorsura Buzăulu, jud. Covasna 
• Covasna, jud. Covasna  
• Sita Buzăului, jud. Covasna 
• Vâlcele, jud. Covasna 
• Breţcu, jud. Covasna 
• Miercurea-Ciuc, jud. Harghita 

 

� Firme private: 
• S.C.Top Star 2000, oraşul Covasna, Hotel Clermont 

 

Muzeul va continua şi în viitor colaborarea cu toţi partenerii sus-menţionaţi, prin 
iniţierea şi implementarea proiectelor comune care să contribuie la îndeplinirea misiunii 
MNCR, în ceea ce priveşte cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului, cât şi în 
cadrul unor proiecte de educaţie, manifestări culturale, sportive, turism cultural ş.a. 

Totodată, pentru sporirea eficienţei activităţilor, în perioada 2018 – 2022, muzeul va 
încheia, în baza unor interese comune, disponibilităţi şi resurse reciproc complementare, o 
serie de noi parteneriate. Muzeul va iniţia sau/şi va accepta proiecte de anvergură şi de 
maxim potenţial de dezvoltare, iniţiate de parteneri noi şi puternici.  

Astfel, pentru realizarea Muzeului în Aer Liber la Covasna, muzeul va apela la 
expertiza şi sprijinul unor instituţii de prestigiu din ţară care au în administrare muzee în aer 
liber, cum sunt: Muzeul Naţional Dimitrie Gusti, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul 
Etnografic Braşov, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (Muzeul în aer liber din 
Dumbrava Sibiului) ş.a. Ca discuţiile cu aceste muzee să fie suficient de coerente, 
aşteptăm ca Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale să se pronunţe clar în privinţa acestui 
proiect.  

În urma câştigării în anul 2017 a unui proiect de cercetare iniţiat de Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi MNCR,  ”Etnoarheologia sării în spaţiul intracarpatic al 
României”, finanţat de UEFISCDI, în valoare de cca. 185.000 euro, s-a realizat un 
parteneriat cu una dintre cele mai puternice universităţi din România. Acest parteneriat, cel 
puţin în următorii trei ani, va fi unul dintre cele mai importante pentru muzeu. 

În urma unor discuţii pe parcursul anului 2017, foarte constructive şi interesate, se 
preconizează, începând din primele luni ale anului 2018, un parteneriat pe termen lung cu 
Muzeul Mineritului din Bochum (Bergbau-Museum Bochum) din Germania – pe departe 
cea mai puternică instituţie din lume în materie de cercetare şi valorificare a mineritului din 
preistorie până în zilele noastre. Acest parteneriat va viza cercetarea ştiinţifică, 
conservarea şi valorificarea patrimoniului minier din Transilvania (în special mineritul sării 
şi metalelor), precum şi o serie de alte teme conexe. Interesele majore ale Muzeului 
Mineritului din Bochum şi ale MNCR coincid, iar resursele sunt reciproc complementare, 
partea germană în cadrul acestei colaborări arătându-şi interesul şi disponibilitatea de a 
contribui atât cu expertiza profesională, resursa umană, tehnologii de vârf, cât şi cu o co-
finanţare substanţială.  

Având în vedere prevederile legale, statutare şi cele cuprinse în Caietului de 
Obiective, conducerea MNCR în perioada imediat următoare va relua discuţii cu unele 
autorităţi centrale şi locale, precum şi cu întreprinderile şi staţiunile turistice şi balneare 
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care valorifică resursele saline pe teritoriul Transilvaniei, pentru identificarea unui spaţiu 
potrivit pentru organizarea unui muzeu al sării, dar şi pentru găsirea unor soluţii de 
finanţare. Printre cei mai potriviţi parteneri în cazul acestui obiectiv, cel puţin aşa cum 
rezultă din discuţiile preliminare, pot fi: primăria oraşului Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud) 
care administrează o staţiune turistică în vecinătatea celebrului deja sit arheologic cu urme 
consistente de exploatare a sării de la Băile Figa, complexele Salina Praid şi Salina Turda, 
precum şi primăria oraşului Ocna Mureş (în cadrul unui program major de reabilitare şi 
dezvoltare a oraşului).  

Muzeul este partener cu alte trei muzee naţionale şi institute de cercetare în cadrul 
Programului Naţional Limes, având responsabilitatea principală pentru Sectorul estic al 
acestuia. Programul este finanţat în mod distinct de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. Programul Naţional “Limes” a fost instituit de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale în 28.11.2014 şi are în vedere elaborarea documentaţiei de specialitate privind 
monumentele care compun graniţa romană a provinciei Dacia. Programul de inventariere a 
monumentelor din cadrul graniţei romane situate pe teritoriul României presupune mai 
multe etape, având totodată un plan complex de activităţi planificate pentru cinci ani. 
MNCR este instituţia responsabilă, conform OMC 2254/13.04.2016, pentru segmentul ce 
se întinde pe teritoriul judeţelor Mureş, Harghita şi Covasna.  

Muzeul este organizatorul principal al proiectului finanţat de UEFISCDI,  Sud-estul 
Transilvaniei în perioada romană târzie: identităţi, interacţiune şi integrare după 
părăsirea Daciei romane, conform contractului de finanţare nr. PN-III-P4-ID-PCE-2016-
0352, proiect coordonat de dr. habil. Alexandru Popa, cercetător ştiinţific gr. I la MNCR. 
Proiectul va fi implementat în următorii trei ani şi vizează în special arealul geografic din 
judeţele Covasna, Harghita şi Braşov. Acest proiect presupune bună colaborare cu multe 
muzee din Transilania, mai ales cu cele din judeţele Harghita şi Covasna. 

 

A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi, ameninţări) 

A.2.1. Mediul extern 

A.2.1.1. Puncte tari: 

• MNCR este singură instituţie muzeală de stat de expresie românească pe teritoriul 
judeţelor Covasna şi Harghita. În aceste condiţii, ea ocupă o poziţie privilegiată în ceea ce 
priveşte cercetarea şi valorizarea patrimoniului românesc din aceste două judeţe şi se 
bucură de simpatia şi sprijinul din partea comunităţii româneşti din zonă şi din partea 
numeroşilor iubitori de cultură românească din întreagă ţară. 

• Statutul de muzeu de importanţă naţională conferă instituţiei independenţa faţă de 
administraţia locală din judeţele Covasna şi Harghita dominată de formaţiuni politice care 
promovează abordarea preponderent etnocentristă a actului de cultură. 

• Arealul aflat în competenţa MNCR include Limesul estic al Daciei – de la jud. Braşov 
până la jud. Bistriţa-Năsăud. În contextul în care, conform Programului de guvernare, 
Ministerul Culturii şi a Identităţii Naţionale, prin Programul Naţional Limes, sprijină în mod 
substanţial activităţile necesare introducerii Limesului în Lista Patrimoniului Mondial, 
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MNCR joacă un rol important în acest Program şi beneficiază în acest sens de o finanţare 
consistentă suplimentară. 

• Densitatea ridicată a siturilor dacice sud-estul Transilvaniei contribuie la importanţa 
instituţiei. 

• Arealul Carpaţilor Răsăriteni este cel mai bogat din Europa în vestigii etnografice şi 
arheologice privind exploatarea sării. În contextul interesului ridicat pentru acest domeniu, 
instituţia se bucură de un sprijin considerabil pe plan naţional şi internaţional în ceea ce 
priveşte cercetarea şi valorizarea acestui patrimoniu. 

• Atractivitatea deosebită a peisajelor naturale şi culturale din arealul Carpaţilor Răsăriteni, 
diversitatea culturală şi interferenţele culturale deosebit de intense specifice acestui 
arealul contribuie în mod semnificativ la atractivitatea instituţiei.  

• Afluxul relativ ridicat de turişti, în special în zonele staţiunilor balneo-climaterice de la 
Covasna, Băile Tuşnad, Băile Homorod, Praid, Sovata, Băile Figa ş.a., precum şi în alte 
obiective de interes turistic ridicat: Defileul Vârghişului, Şumuleu ş. a. 

• Interesul ridicat din partea mediului academic şi universitar din ţară şi străinătate pentru 
cercetarea socio-umană din arealul Carpaţilor Răsăriteni. În virtutea acestui interes, multe 
programe şi proiecte de cercetare se desfăşoară în colaborare cu instituţiile academice şi 
universitare din România, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada şi R. Moldova. 

• Poziţionarea sediului central al instituţiei în zona ultracentrală a municipiului Sfântu 
Gheorghe, cu aflux public ridicat. 

• Accesibilitatea unor surse de finanţare nerambursabilă (Administraţia Fondului Cultural 
Naţional, UEFISCDI ş.a.a.). În aceste condiţii, MNCR reuşeşte în fiecare an să acceseze 
fonduri importante şi astfel să realizeze proiecte importante. 

 

A.2.1.2. Puncte slabe şi ameninţări: 

• Subdezvoltarea economică a judeţelor Covasna şi Harghita. 
• Bazinul de racolare a specialiştilor calificaţi în judeţele Covasna şi Harghita este extrem 

de limitat. În aceste condiţii, muzeul apelează la persoane calificate din afara zonei, însă 
de cele mai multe ori, aceştia nu se pot acomoda la condiţiile din zonă şi în cele din urmă 
părăsesc instituţia. 

• Numărul potenţial al beneficiarilor muzeului este foarte redus. Cei mai mulţi locuitori ai 
zonei – cca. 73,8% în Covasna si 84,1% în Harghita – sunt de etnie maghiară. Aceştia, la 
fel ca şi numeroşii turişti din Ungaria, preferă să viziteze numeroasele muzee de orientare 
şi expresie maghiară din zonă. Comunitatea românească din judeţele Covasna şi 
Harghita este minoritară: cca. 97.600 persoane (45.870 în Harghita şi 51.790 în 
Covasna).  

• Atitudinea în general neprietenoasă faţă de muzeu din partea administraţiei judeţelor 
Harghita şi Covasna. 

• Pericolul descentralizării în mod permanent planează asupra muzeului. Această măsură 
ar fi inoportună şi dăunătoare, întrucât: a) pe plan local nu există nici o unitate 
administrativă responsabilă pentru tot arealul Carpaţilor Răsăriteni, b) niciuna dintre 
administraţiile locale nu este interesată şi capabilă să preia în administrare instituţia. 

• Incoerenţa şi inconsecvenţa ordonatorului principal de credit privind dezvoltarea MNCR şi 
sprijinul insuficient din partea acestuia.  
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• Precaritatea presei din judeţele Covasna şi Harghita limitează potenţialul de promovare a 
instituţiei. 

 

A.2.2. Mediul intern 

A.2.2.1. Puncte tari: 

• Valoarea ridicată a patrimoniului muzeului care include două imobile – monumente 
istorice (clădirea primei şcoli româneşti din Sfântu Gheorghe şi o moara de apă din 
Covasna), vestigii preistorice, cele din epoca dacică şi post-romană descoperite prin 
cercetări arheologice proprii; obiecte etnografice achiziţionate în principal în satele 
româneşti din Secuime; documente istorice privind istoria laică şi bisericească a 
comunităţilor româneşti din Secuime. Cel mai valoros patrimoniu al instituţiei – unic în 
ţară şi în toată Europa de est şi sud-est – este format din numeroasele artefacte 
preistorice şi antice de lemn descoperite în siturile de exploatare a sării din estul 
Transilvaniei. 

• Nivelul ridicat al programelor şi proiectelor de cercetare. Dintre acestea, cele mai 
avansate sunt: Arheologia sării în Transilvania; Limesul Daciei Romane; Civilizaţia dacică 
în sud-estul Transilvaniei; Sud-estul Transilvaniei în perioada romană târzie; Situri 
arheologice cheie din estul Transilvaniei; Istoria învăţământului confesional românesc din 
Secuime. 

• Nivelul ridicat al expoziţiilor de bază care se ridică la standarde superioare internaţionale. 
• Diversitatea şi mobilitatea expoziţiilor tematice temporare. Cele mai multe dintre acestea 

sunt organizate în spaţiile şcolilor, caselor de cultură, lăcaşelor de cult, organizaţiilor 
neguvernamentale sau ale altor muzee. 

• Caracterul interactiv şi atractiv al programelor educative. Muzeul organizează programe 
educative care se adresează diverselor categorii de public (copii, adulţi, familii, persoane 
cu dizabilităţi), atât la sediul instituţiei, cât şi în alte locaţii (şantiere arheologie, şcoli, 
cămine culturale), precum şi în aer liber etc. 

• Dotarea instituţiei cu mijloace moderne de cercetare şi expunere a patrimoniului. Acestea 
au fost achiziţionate, în ordinea valorilor, din fonduri nerambursabile obţinute pentru 
realizarea proiectelor, subvenţii şi venituri proprii. 

• Calificarea ridicată a specialiştilor instituţiei. Astfel, 6 din cei 9 muzeografi şi cercetători au 
titluri ştiinţifice de doctor, iar doi dintre aceştia au câte două titluri de doctor. Patru dintre 
specialiştii MNCR au experienţă academică şi universitară în ţară (Academia Română, 
Universitatea Bucureşti, Universitatea de Vest) şi străinătate (Germania, Marea Britanie, 
R. Moldova). Toţi specialiştii muzeului au beneficiat de diverse forme de formare 
profesională, atât în ţară cât şi în străinătate (SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, 
Federaţia Rusă, Portugalia), au experienţa relevantă şi sunt recunoscuţi în plan naţional 
şi internaţional în domeniile lor de competenţă. 

• Abilităţile lingvistice ridicate ale celor mai mulţi specialişti ai muzeului. Salariaţii care au 
atribuţii de comunicare cu public sunt bilingvi (română şi maghiară), iar unii chiar poligloţi 
(germană, engleză, franceză, italiană, rusă). Aceste abilităţi sunt deosebit de utile în 
comunicarea cu vizitatorii care vin din diverse zone lingvistice. 
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A.2.2.2. Puncte slabe: 

• Personal numeric mult prea insuficient în raport cu misiunea şi statutul de instituţie 
muzeală de importanţă naţională. 

• Fluctuaţia ridicată a personalului. 
• Lipsa specialiştilor de înaltă calificare în domeniul artei şi etnografiei. 
• Lipsa spaţiilor proprii pentru organizarea expoziţiilor temporare. 
• Lipsa spaţiilor pentru manifestări culturale şi educative.  
• Insuficienţa acută a spaţiilor pentru depozitarea şi conservarea patrimoniului. În prezent, 

aceste spaţii acoperă nevoile instituţiei în proporţie de cca. 30%. 
• Lipsa unor facilităţi indispensabile pentru public (garderobă, cafenea ş.a.) la sediul 

central. 
 

A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

În prezent, instituţia este percepută în mod diferenţiat, în funcţie de orientare, preferinţele 
şi nivelul de educaţie al publicului. Astfel, datorită proiectelor de cercetare, unor expoziţii şi 
publicaţii, în mediile profesionale pe plan naţional şi internaţional MNCR este perceput ca o 
instituţie dinamică, performantă şi eficientă. Pe plan local, în cele mai multe medii, muzeul 
este perceput ca o instituţie deschisă publicului, cu un personal calificat, prietenos, activ şi 
implicat în viaţa comunitară. Datorită intensificării activităţilor cu public, mai ales cu copii, 
adolescenţi şi tineri (cercuri, ateliere, tabere arheologice etc.), muzeul este perceput pe plan 
local din ce în ce mai pozitiv. Datorită nivelului ridicat al expoziţiilor de bază realizate în anii 
2009 – 2011, muzeul s-a impus ca o instituţie performantă, mult peste nivelul celorlalte 
muzee din zonă.  

Totodată, există şi persoane, deopotrivă români şi maghiari, care nu agreează activitatea 
muzeului. Cei dintâi sunt supăraţi că muzeul nu se implică în disputele locale cu iz etnic, iar 
ultimii, dimpotrivă, suspectează muzeul de o misiune ascunsă îndreptată contra secuilor şi 
maghiarilor. Printre mulţi locuitori ai zonei de etnie maghiară persistă percepţia instituţiei ca 
fiindu-le impusă de autorităţile centrale în contrapartidă cu muzeele de expresie şi orientare 
maghiară din jud. Harghita şi Covasna. Totuşi, treptat tot mai mulţi membri ai comunităţii  
maghiare, în special copii, adolescenţi şi tineri, vizitează muzeul şi participă la diverse 
activităţi organizate de acesta. Şi această tendinţă este în uşoară creştere. Pentru a spori 
impactul muzeului asupra populaţiei maghiare, instituţia le oferă servicii şi în limba maghiară. 
De altfel, instituţia se adresează în egală măsură tuturor categoriilor de public. În acest sens, 
afişele, anunţurile, programele muzeului, ghidajele,  etc. sunt  realizate în trei limbi: română, 
maghiară şi engleză. Totodată, de câte ori este necesar, ghidajele se fac şi în alte limbi 
(germană, franceză, italiană, rusă). 

Pe de altă parte, în sânul comunităţii româneşti din zonă, în special printre persoanele 
vârstnice, se manifestă o nemulţumire legată de faptul că instituţia nu promovează, din 
punctul lor de vedere, îndeajuns istoria  şi cultura românească şi se ocupă de teme neutre din 
punctul acesta de vedere (preistoria, civilizaţia sării şi altele asemenea). Instituţia are toată 
consideraţia şi pentru acest public şi îl invită efectiv să se implice nemijlocit în activitatea de 
cercetare, organizarea expoziţiilor, proiecte educaţionale ş.a. Până acum însă, dinspre 
această categorie de public nu au apărut persoane cu apetenţă şi calităţi reale pentru 
activitatea muzeală. 
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Este importantă şi atitudinea administraţiei locale, mai ales pe teritoriul jud. Covasna şi 
Harghita. De la bun început, MNCR s-a confruntat cu o atitudine ostilă din partea conducerii 
celor două judeţe. Treptat însă, pe măsură ce muzeul s-a impus ca o instituţie serioasă, 
performantă, echilibrată şi deschisă publicului, atitudinea administraţiei din cele două judeţe 
se ameliorează. Ca urmare, în ultimii ani administraţia celor două judeţe a început să 
colaboreze pe probleme punctuale cu muzeul. De exemplu, de câteva ori a apelat la muzeu 
pentru expertizarea PUG-urilor, managementul unor situri arheologice ş.a.  

Imaginea instituţiei – atât cât ea depinde de activitatea acesteia – este determinată de doi 
factori majori: calitatea produselor şi serviciilor, şi comunicarea şi promovarea propriei 
imagini. În acest sens, muzeul în perioada 2018 – 2022 îşi propune să realizeze următoarele 
măsuri de promovare: 

• Conceperea şi instalarea unui banner pe clădirea muzeului, pentru creşterea vizibilităţii 
şi pentru identificarea clădirii. Realizarea dosarului pentru a primi aprobarea de la 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. 

• Instalarea de aviziere la Prima Şcoala Românească, Casa Memorială Romulus Cioflec 
şi la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior. 

• Întreţinerea unei pagini de facebook de instituţie, creşterea numărului de urmăritori. 
• Îmbunătăţirea site-ului www.mncr.ro, în limbi de circulaţie şi limba maghiară. 
• Conceperea şi realizarea de ateliere creative la toate sediile MNCR, cu ocazia 

principalelor sărbători, evenimente, conform planului minimal de activităţi. 
• Organizarea unor evenimente prilejuite de Nopţile Muzeelor, Zilei oraşelor din zonă, 

Porţilor Deschise la MNCR, Zilelor Porţilor Deschise la şantierele arheologice ş.a. 
• Încheierea de parteneriate cu instituţii şi asociaţii, care au vizibilitate bună. 
• Elaborarea de chestionare pentru fiecare sediu şi pentru activităţile muzeului, în 

vederea sondării preferinţelor publicului. 
• Organizarea de activităţi periodice la fiecare dintre sediile muzeului, pentru a evita 

lunile rară vizitatori, având categorii diferite de public ţintă. 
• Conceperea şi implementarea  unor programe şi categorii de public mai puţin abordate 

în perioada anterioară: familiile cu copii, pensionari ş.a. 
• Organizarea de activităţi în spaţii în afara sediilor muzeului, de exemplu la şcoli, 

staţiuni turistice, în spaţii publice în timpul sărbătorilor şi festivalurilor din zonă. 
• Vernisarea unor expoziţii în ţară şi străinătate. 
• Brand-uirea muzeului. 
• Organizarea de concursuri pe site-ul muzeului, pe pagina de facebook, având ca teme 

diverse aspecte ale  patrimoniului muzeului. 
• Conceperea şi realizarea unor noi materiale de ale expoziţiilor muzeului şi distribuirea 

acestora în şcoli, staţiuni turistice, hoteluri, mijloace de transport în comun. 
• Instituirea obiectului lunii la M.N.C.R şi promovarea lui. 
• Organizarea de evenimente cu ocazia diferitelor zile naţionale sau internaţionale, de 

exemplu Ziua Culturii Naţionale, Ziua Patrimoniului, Ziua Muzeelor, Ziua Poeziei, Ziua 
Copilului, Ziua persoanelor vârstnice etc. 

• Organizarea periodică de lecţii deschise, susţinute de specialiştii muzeului sau/şi de 
lectori invitaţi, atât spaţiile muzeului cât şi în alte locaţii. 

• Realizarea şi afişarea unui calendar al activităţilor cu cel puţin trei luni avans. 
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• Participarea cu materiale de promovare (pliante, bannere) la activităţile altor instituţii 
din oraş şi din zona. 

• Apariţii periodice în presa cu informaţii despre activităţile muzeului. 
• Realizarea de parteneriate cu şcoli şi profesori pentru activităţi educaţionale. 
• Conceperea şi realizarea de suveniruri pentru museum shop. 
• Realizarea unui grup de voluntari stabili de diferite vârste, care să se implice în 

activităţile muzeului. 
 
Muzeul în continuare va cultiva bune relaţii cu presa naţională şi locală din judeţele 

Covasna, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Braşov. Astfel, specialiştii muzeului vor acorda 
interviuri legate de diverse aspecte ale activităţii sale. Muzeul se va preocupa de creşterea 
gradul de preluare a comunicatelor emise de muzeu (comunicatele şi afişele sunt redactate 
de cele mai multe ori bilingv – în limbile română şi maghiară). În prezent, muzeul se bucură 
de multe parteneriate cu media, pe proiecte punctuale – în special din presa centrală şi mass-
media din mediul virtual (Radio Cultural, Radio Trinitas, Radio Tg. Mureş, Radio România 
Actualităţi). Va căuta să menţină aceste parteneriate şi să le adâncească. Va continua 
organizarea periodică de conferinţe de presă.  

Muzeul va deveni şi mai activ în reţele de socializare Facebook. Toate informaţiile 
referitoare la activitatea MNCR vor fi diseminate în timp real prin intermediul acestei reţele. 
De asemenea, vor fi întreţinute pagini personalizate pentru punctele muzeale şi pentru 
anumite proiecte.  

Periodic va organiza ateliere de creaţie în spaţiile muzeului şi în afara acestora, pentru a 
atrage un număr cât mai mare de vizitatori.  

Muzeul se va implica într-o serie de activităţi comunitare. În acest sens, de exemplu, va 
încuraja cele două echipe sportive – de baschet şi fotbal – care poartă sigla cu denumirea 
muzeului. Acestea participă la competiţiile sportive locale şi judeţene. Totodată, muzeul în 
continuare se va implica în mod direct în activităţi social-caritabile şi comunitare, de exemplu, 
prin organizarea unor ateliere gratuite pentru copii cu nevoi speciale şi prin atragerea de 
finanţări pentru aceste proiecte. Va afişa pe site-uri turistice informaţii culturale şi link-uri (în 
mod gratuit). Va asigura continuitatea proiectelor adresate publicului: „Meştereşte cu noi!” 
(Târg de Meşteri Populari, ateliere de creaţie de Zilele Oraşului Sf. Gheorghe ş.a.). 

Va continua să organizeze numeroase lecţii deschise pe diverse teme de arheologie, 
istorie, etnografie, ştiinţele naturii ş.a., pentru publicul larg, atât în spaţiile muzeului cât şi mai 
ales în şcoli, universităţi şi alte muzee, atât în ţară şi străinătate (Marea Britanie, Germania, 
Republica Moldova, Spania ş.a.). 

 

A.4. Propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 
cercetări, alte surse de informare): 

• Chestionare realizate în rândul participanţilor la diverse activităţi, privind gradul de 
mulţumire faţă de acestea. 

• Consultarea şi analizarea periodică a caietelor de impresii din expoziţiile Muzeului. 
• Elaborarea de chestionare pentru fiecare sediu şi pentru activităţile muzeului, în vederea 

sondării preferinţelor publicului. 
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• Instalarea programelor pe touch-screenurile din expoziţiile muzeului, în care vizitatorii pot 
completa chestionarele privind calitatea expoziţiilor şi activitatea muzeului, precum şi cu 
propuneri de îmbunătăţirea acestora. 

• Monitorizarea paginilor de Facebook ale Muzeului, analiza „prietenilor” virtuali şi 
urmărirea postărilor acestora pe platforma de socializare. 

• Interviuri cu participanţii la diverse proiecte. 
• În cadrul programelor ce presupun însuşirea de cunoştinţe de către participanţi (de tipul 

lecţiilor deschise) s-au aplicat chestionare cu privire la nivelul iniţial al cunoştinţelor 
beneficiarilor la începutul activităţii şi chestionare privind gradul de acumulare al 
cunoştinţelor la finalul acesteia. 

• Chestionare cu privire la nevoile şi dorinţele beneficiarilor actuali legate de viitoarele 
proiecte ale Muzeului. 

• Chestionare cu privire la nivelul de înţelegere a filmelor şi prezentărilor 3D realizate de 
MNCR în cadrul programului de reamenajare muzeală, în rândul elevilor. 

• Chestionare privind activităţile de pedagogie muzeală: atât din prisma elevilor 
participanţi, cât şi a profesorilor însoţitori (Rezultate principale ale sunt în curs de 
prelucrare). 

• Informarea legată de activităţile altor instituţii de cultură sau organizaţii din acest 
domeniu. 

• Analiza ofertei altor instituţii de cultură sau organizaţii din acest domeniu. 
• Focus-grup pentru realizarea unei expoziţii pentru o categorie de public bine definită. 
• Realizarea de studii de consum, prin firme specializate. 
• Cercetări sociologice privind nevoile de consum cultural ale publicului. 

 

A.5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu 

Grupurile-ţintă ai programelor derulate în perioada anterioară au fost: 
pe termen mediu: 
• Elevii ciclurilor primare, gimnaziale şi liceale din municipiile Sfântu Gheorghe şi 

Miercurea-Ciuc 
• Învăţătorii şi profesorii din municipiile Sfântu Gheorghe şi Miercurea-Ciuc, precum şi în 

unele comune (Vâlcele, Zagon, o serie de localităţi în zona Întorsurii ş.a.).  
• Elevii ciclurilor primare, gimnaziale şi liceale din judeţele Covasna şi Harghita, 
• Persoane adulte şi pensionari 
• Copii preşcolari 
• Specialişti din domenii similare şi conexe domeniilor de activitate ale MNCR, 
• Persoanele cu dizabilităţi: persoane cu deficienţe de vedere, cu sindrom Down şi autism 

etc. 
• Copii şi tineri instituţionalizaţi 
• Cadre didactice din grădiniţe, şcoli, licee şi alte forme de învăţământ. 

 
pe termen scurt: 
• Turiştii din staţiunile balneare din judeţele Covasna şi Harghita 
• Turişti români şi străini 
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• Studenţi şi tineri specialişti din muzee şi organizaţii culturale din România şi Republica 
Moldova, aflaţi în zonă în vacanţă sau în practică. 

 
În ultimii anii numărul beneficiarilor muzeului a crescut în mod substanţial. Astfel, în anul 

2015 numărul beneficiarilor direcţi a fost 5.526, în anul 2016 – 6.378, iar în primele 7 luni ale 
anului 2017 – 6.276. Estimăm ca până la sfârşitul anului numărul beneficiarilor direcţi va 
creşte până la cca. 10.000. Dinamica ascendentă a numărului de beneficiari indirecţi în 
aceeaşi perioadă a fost următoarea: 2015 – 15.010; 2016 – 16.475; 2017 (primele 7 luni) – 
12.915. Estimăm că până la sfârşitul anului 2017 numărul beneficiarilor indirecţi va ajunge la 
cca. 18.000 persoane. Muzeul va căuta să menţină tendinţa ascendentă a numărului 
beneficiarilor, astfel încât să asigure creşterea anuală cu cel puţin 7%. 

Creşterea numărului de beneficiari s-a datorat, în cea mai mare parte, activităţilor 
organizate în afara spaţiilor muzeului – în şcoli, alte muzee, universităţi, în ţară şi străinătate.  

Pentru a menţine această tendinţă, muzeul va creşte numărului de activităţi în afara 
sediilor proprii, adăugându-se locaţiilor deja explorate (grădiniţe de copii, şcoli, licee, 
universităţi, alte muzee, cămine de cultură, centre de cultură, stadioane) şi alte tipuri de 
locaţii: centre comerciale, mijloace de transport public, staţiuni turistice şi balneare, centre de 
recuperare a sănătăţii şi alte locaţii cu aflux ridicat de public. Totodată, vor fi organizate 
activităţi culturale în localităţi unde se află comunităţi aflate în dificultate (romi, şomeri, copii şi 
adolescenţi abandonaţi şi/sau instituţionalizaţi în unităţi speciale ş.a.). Fără să enumerăm 
toate astfel de locaţii, specificăm că aria principală de activitate a muzeului abundă în 
colectivităţi aflate în dificultate.  

Muzeul vă căuta să lărgească în mod substanţial aria în care îşi va promova patrimoniul. 
În acest sens, vă organiza activităţi de prezentare a patrimoniului în mai multe regiuni 
geografice ale României, dar şi în străinătate, în special în spaţiile muzeelor şi altor instituţii 
de cultură şi educaţie partenerilor din străinătate, cu care muzeul are relaţii de colaborare: în 
Germania, Spania, Austria, Republica Moldova, Ucraina,  ş.a.  

Pentru a spori vizibilitatea muzeului în rândul unui public potenţial care nu este în mod 
frecvent atras de evenimente/organizaţii culturale, dar care este activ din punct de vedere 
participativ, MNCR va face eforturi pentru a le înlesni participarea la un număr cât mai mare 
de activităţi cu caracter sportiv (la care MNCR de multe ori este şi co-organizator), ajungând 
astfel să atingă un număr important de beneficiari indirecţi (de exemplu, spectatorii 
evenimentelor sportive în cadrul cărora echipele MNCR au fost aproape mereu în finale). În 
cadrul unor astfel de acţiuni, MNCR va contribui la premierea participanţilor la aceste 
evenimente, prin oferirea de suveniruri muzeale şi bilete de intrare gratuite la muzeu. În 
judeţul Covasna, cu precădere în Municipiul Sf. Gheorghe şi oraşul Întorsura Buzăului, 
activităţile sportive sunt foarte apreciate de public, atrăgând un număr mare de spectatori şi 
participanţi. 

 

A.6. Profilul beneficiarului actual 

A.6.1. Categoriile de public care au vizitat muzeul în  perioada anterioară 

• Elevi. Cel mai numeros public al muzeului este, în momentul actual, alcătuit din elevii din 
ciclurile primare, gimnaziale şi liceale din judeţele Covasna, Harghita şi Braşov; 

• Cadre didactice care însoţesc elevii; 
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• Prietenii Muzeului – o categorie de public alcătuită din adulţi care sunt, fie colaboratori 
voluntari apropiaţi ai MNCR, fie prieteni direcţi ai angajaţilor, fie membri ai familiilor 
acestora, fie persoane care sunt prezente la toate evenimentele organizate de muzeu – 
vizitatori loiali, un grup de cca. 50 de persoane adulte; 

• Turişti străini; 
• Copii şi tineri instituţionalizaţi; 
• Copii şi tineri cu nevoi speciale (s-au organizat o serie de activităţi, în cadrul unor 

proiecte, dar şi la solicitarea unor organizaţii/asociaţii de profil, realizându-se primul 
contact cu aceste categorii de public). 

A.6.2. Categorii noi de beneficiari, adăugate la cele existente în perioada 2015-2017:  

• Copiii preşcolari – o categorie de public care necesită un anumit tip de abordare indirectă, 
prin intermediul formatorilor acesteia: părinţi, educatori, bunici;  

• Tinerii adulţi – o categorie formată din persoane cu vârsta cuprinsă între 19 – 25 ani, care 
se împarte în alte 3 subcategorii, dintre care ne-am adresat studenţilor;  

• Specialişti din muzeele şi organizaţiile culturale din ţară şi din Republica Moldova, care au 
participat în proiecte organizate de MNCR; 

• Cercetători şi cadre universitare din diverse domenii ale cercetării socio-umane, din ţară 
şi străinătate. 

Muzeul s-a implicat în activităţi pentru copii cu nevoi speciale, de diferite vârste (protocol 
de colaborare cu Asociaţia Philadelphia Pro Familia, o asociaţie a familiilor cu copii afectaţi de 
Sindromul Down, protocoale de colaborare cu case familiale, centre de primire şi de zi pentru 
copii şi tineri, în vederea organizării unor activităţi comune; colaborare cu Asociaţia Naţională 
a Nevăzătorilor din România). De asemenea, instituţia a organizat mult mai multe activităţi în 
afara spaţiilor muzeului, în comparaţie cu perioada precedentă: în şcoli, grădiniţe, cămine 
culturale ş.a. Această măsură a sporit în mod considerabil numărul beneficiarilor. 

A.6.3. Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari  

În următoarea perioadă, instituţia va întreprinde măsuri de atragere mai puternică a 
următoarelor categorii de public: 

• Studenţi. Până acum MNCR s-a adresat acestei categorii de public doar în mod 
ocazional, în cadrul unor proiecte de cercetare şi formare profesională episodice, în 
domeniul patrimoniului. În următoarea perioadă MNCR intenţionează să diversifice 
oferta pentru acest public, pe baza unor proiecte cu caracter permanent, prin 
prelegeri, ateliere organizate la universităţi, dar şi prin mai multă implicare a 
studenţilor în proiectele culturale şi cele de cercetare ale instituţiei. 

• Pensionari. Deşi sunt o categorie de public care frecventează muzeul, numărul lor 
este relativ redus. Serviciile actuale ale muzeului nu se adresează în mod deosebit 
acestei categorii. În următoarea perioadă MNCR intenţionează să implementeze 
proiecte legate de punere în valoare a experienţei de viaţă aparţinând acestei 
categorii, prin cele mai diverse modalităţi, inclusiv prin mai multă implicare a 
pensionarilor în proiecte care le sunt mai familiare (de exemplu, cel de-al Doilea 
Război Mondial, Sud-estul Transilvaniei sub ocupaţia Hortistă, Satul de altădată, 
Colectivizarea, Viaţa sub regimul comunist,  ş.a. asemenea). 

• Turiştii care beneficiază de serviciile staţiunilor balneare din Covasna, Tuşnad, Băile 
Figa, Praid, Sovata ş.a. MNCR îşi propune pentru următoarea perioadă să 
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organizeze activităţi specifice în spaţiile unităţilor balneare amintite şi, totodată, în 
colaborare cu unităţile balneare, să le ofere tururi culturale în apropierea staţiunilor 
unde sunt cazaţi. 

• Comunităţi rome – o categorie numeroasă de public care reprezintă majoritatea 
populaţiei în multe localităţi din zonă (de ex.: satele Vâlcele, Araci, Hăghig în jud. 
Covasna; Tuşnad Sat ş.a. în Harghita; Figa în jud. Bistriţa-Năsăud ş.a.). Până în 
prezent, MNCR s-a adresat în mod preponderent elevilor şi copiilor de etnie romă 
din Araci şi Vâlcele (unde funcţionează Casa Memorială Romulus Cioflec) şi din 
orfelinatul din oraşul Beclean (Bistriţa-Năsăud) unde muzeul de zece ani efectuează 
cercetări arheologice şi etnografice sistematice. Însă cele mai multe grupuri 
aparţinând acestei categorii nu a fost cuprinse în activităţile muzeului. Pentru 
următoarea perioadă MNCR îşi propune să iniţieze proiecte speciale care vor 
cuprinde şi alte categorii de populaţie romă şi, totodată, să diversifice oferta pentru 
acest public.  
Estimăm că în urma acestor măsuri, numărul de beneficiari ai muzeului va creşte 

anual cu cca. 7%, numărul acestora să atingă în anul 2022 aproximativ 50.000 de 
persoane pe an. 
 

B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

B.1. Analiza programelor a proiectelor instituţiei; 

Toate programele şi proiectele realizate de muzeu au contribuit în mod substanţial la 
îndeplinirea misiunii acestuia.  Astfel: 

În ceea ce priveşte constituirea, dezvoltarea şi cercetarea patrimoniului, muzeul a 
reuşit, prin numeroasele cercetări de teren, arheologice, etnografice şi istorico-documentare, 
să constituie un patrimoniu consistent constând în cca. 21.500 de bunuri. Acestea cuprind 
următoarele:  

• Bunuri de patrimoniu arheologic mobil. Cele mai multe dintre acestea datează din 
epoca preistorică (paleolitic, neolitic, eneolitic, epoca bronzului), dacică şi post-romană. 
Ele provin în principal din cercetări de teren sistematice (Covasna, Zoltan, Cheile 
Vârghişului, Constanda-Lădăuţi, Păuleni, Băile Figa) şi preventive (din care cu cele mai 
consistente rezultate: Reci, Olteni, Băile Figa), efectuate pe teritoriul judeţelor 
Covasna, Harghita, şi Bistriţa-Năsăud.  Acestora li se adaugă documentaţia ştiinţifică 
consistentă realizată în cadrul cercetărilor non-invazive efectuate în aproape 80 de 
situri în tot estul Transilvaniei – de la Depresiunea Braşov până la Bazinul Someşului 
Mare, datând din toate epocile. Acestea din urmă, dincolo de valoarea lor ştiinţifică şi 
documentară, au un mare potenţial de valorificare expoziţională, pentru 
contextualizarea exponatelor.  

• Bunuri etnografice cuprind în mod predominant elemente de cultură materială 
românească din judeţele Covasna şi Harghita, şi, în mai mică măsură, din judeţele 
Braşov, Mureş şi Bistriţa-Năsăud. Cele mai multe din bunuri etnografice au fost 
identificate în urma cercetărilor de teren, achiziţionate sau primite ca donaţii. 

• Bunuri istorico-documentare şi istorico-memoriale în mod preponderent se referă la 
istoria şi cultura românească din judeţele Covasna, Harghita, dar şi din judeţele Braşov 
şi Mureş. 
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• Bunuri artistice aflate în patrimoniul muzeal sunt mult mai puţine în comparaţie cu alte 
categorii. Ele includ câteva icoane pe sticlă şi lemn, precum şi câteva tablouri 
moderne. Provin din judeţele  Covasna şi Mureş. Au intrat în patrimoniul muzeului prin 
donaţii şi achiziţii. 

În ceea ce priveşte conservarea, restaurarea şi evidenţa patrimoniului: 

• Muzeul a reuşit să asigure condiţii optime de păstrare a bunurilor vulnerabile (lemn, 
textile, metale). Acestea sunt depozitate în spaţii special amenajate şi aflate sub 
permanentă monitorizare. 

• Muzeul a reuşit să asigure conservarea preventivă a tuturor bunuri muzeale în 
conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de Conservare. 

• Muzeul a reuşit să înscrie toate bunurile muzeale în Registru Unic de Inventar, să 
asigure evidenţa ştiinţifică – prin fişe analitice şi cele de conservare, dosare de 
restaurare şi introducerea în baza de date DOCPAT – a cca. 65% din totalul 
patrimoniului administrat. 

• Muzeul a reuşit până în prezent să asigure restaurarea a 558 bunuri. 

În ceea ce priveşte valorificarea expoziţională a patrimoniului, muzeul a reuşit în ultimii 7 
ani următoarele:  

• Organizarea a 4 expoziţii permanente, din care 1 cu profil arheologic (Aşezarea 
Preistorică Păuleni-Ciuc – Dâmbul Cetăţii), 2 cu profil istorico-memorialistic (Prima 
Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe şi Casa Memorială Romulus Cioflec); 1 cu 
profil etnografic (Interiorul casei ţărăneşti la MOMS). 

• Organizarea a numeroase expoziţii tematice, temporare şi/sau itinerante, cu profil 
artistic, istorico-documentar, arheologic, etnografic şi cel privind ştiinţele naturii;  

• Elaborarea a două proiecte de expoziţii tematice noi. 

Totodată, muzeul a reuşit în mod substanţial şi dezvolte cadrul logistic şi muzeotehnic 
al instituţiei şi dotarea acesteia cu echipamente moderne necesare în cercetarea şi 
expunerea patrimoniului.  

Muzeul a reuşit să asigure afluxul ascendent al vizitatorilor la muzeu şi să organizeze 
multe activităţi muzeale şi educative în afara muzeului, să creeze un public fidel. Prin 
activităţile specifice, muzeul a contribuit în mod semnificativ la cultivarea publicului în 
spiritul pro-patrimoniu. 

Muzeul a reuşit în fiecare an să realizeze venituri importante şi să atragă fonduri 
alternative, din care a putut să finanţeze numeroase proiecte culturale şi de cercetare, cea ce, 
a contribuit în mod substanţial la dezvoltarea patrimoniului muzeal, la conservarea şi 
valorificarea acestuia. 

Cu ocazia evaluărilor performanţelor manageriale anuale şi finale, precum şi în urma 
controalelor efectuate de Corpul de Control al Ministrului Culturii, activitatea muzeului a fost 
apreciată ca pozitivă. 

B.2. Concluzii: 

Rezultatele activităţii muzeului în perioada anterioară sunt în general pozitive,. Totuşi, 
muzeul încă nu a reuşit încă să valorifice pe deplin potenţialul de dezvoltare şi oportunităţile 
existente. Astfel: 
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În ceea ce priveşte patrimoniul arheologic aflat în administrarea muzeului, acesta încă 
este incomplet din punct de vedere tematic şi cronologic. Domeniile precum, civilizaţia dacică, 
epoca romană şi medievală încă sunt insuficiente.   

În ceea ce priveşte patrimoniul etnografic, acesta include încă prea puţine bunuri din 
patrimoniul etnografic imobil şi imaterial. Sunt relativ puţine bunuri etnografice care pun în 
lumină interferenţele culturale din arealul Carpaţilor Răsăriteni. 

În ceea ce priveşte patrimoniul istorico-documentar şi istorico-memorialistic, muzeul nu a 
reuşit încă să creeze baze documentare consistente privind unele personalităţi reprezentative 
româneşti din Secuime, cum au fost Miron Cristea – primul Patriarh al României, născut la 
Topliţa; Justinian Teculescu – primul episcop al Armatei Române, născut şi înmormântat la 
Covasna, Mitropolit Nicolae Colan ş.a. 

În ceea ce priveşte patrimoniul artistic aflat în administrarea muzeului, acesta este încă 
inconsistent. 

De aceea, una dintre priorităţile muzeului este şi trebuie să fie continuarea cercetărilor care 
sunt în măsură să îmbogăţească patrimoniul său cultural. Ţinând cont de patrimoniul existent, 
dar şi de prevederile Caietului d Obiective, muzeul trebuie să continue cercetările care să 
contribuie la completarea colecţiilor, în special privind perioadele dacică, romană, medievală 
şi modernă. 

În ceea ce priveşte creare noilor spaţii proprii necesare în primul depozitării, păstrării, 
conservării, şi expunerii patrimoniului, dar şi pentru activităţi cu publicul, instituţia a înregistrat 
trei nereuşite importante:  

1) Instituţia nu a reuşit să înceapă, în ciuda prevederilor H.G. nr. 1043 din 2013,  investiţia 
de amenajare a terenului de la Covasna în vederea organizării Muzeului în Aer Liber. 

2) Instituţia nu a reuşit să înceapă extinderea clădirii principale a muzeului, deşi a depus 
diligenţele necesare în această privinţă începând din anul 2012. 

Ambele aceste nerealizări se datorează faptului că Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 
încă nu a dat curs solicitărilor muzeului în acest sens. În aceste condiţii, terenul de la 
Covasna transferat muzeului pentru organizarea muzeului în aer liber nu poate folosit 
conform destinaţiei prevăzute de H.G. menţionată, patrimoniul din zona Covasnei aflat în 
administrarea muzeului nu poate fi valorificat expoziţional şi, totodată, muzeul se află în 
imposibilitatea organizării sau găzduirii unor expoziţiilor temporare pe teritoriul judeţului 
Covasna. 

3). Muzeul nu a reuşit încă să identifice cadrul potrivit pentru realizarea unei expoziţii 
permanente de un  potenţial deosebit Muzeul Sării, în care să valorifice patrimoniul unic şi 
deosebit de valoros pe care l-a obţinut prin cercetări sistematice şi preventive privind 
exploatarea preindustrială a sării în spaţiul intracarpatic al României. Cea mai mare problemă 
din acest punct de vedere o constituie lipsa spaţiilor necesare. 

B.2.1. Reformularea mesajului 

Păstrând toate prevederile din conţinutul declaraţiei anterioare privind misiunea instituţiei, 
muzeul va adăuga la această încă o componentă importantă şi anume cultivarea gândirii 
critice în rândul beneficiarilor. Am observat că cei mai mulţi vizitatori ai muzeului percep 
demersul muzeal, indiferent de conţinutul acestuia, prin prisma unor clişee culturale şi/sau 
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ideologice şi rareori au capacitatea de a judeca liber, adică în mod critic. Or, gândirea critică 
este una dintre însuşirile fundamentale ale oamenilor liberi şi a societăţilor cu adevărat 
democratice. Această însuşire, printre altele, reprezintă unul dintre mijloacele cele mai 
importante de combatere a manipulării opiniei publice. Mijloacele necesare cultivării gândirii 
critice dintre cele mai eficiente specifice muzeului pot fi cele mai diverse, dacă ele sunt 
interactive, interogative şi co-participative şi implică tratarea beneficiarilor cu maxim respect, 
ca parteneri egali de dialog, ci nu ca adresanţi ai unor ”adevăruri” rostite de ”specialişti”. 
Muzeul va evita un discurs interpretativ categoric, în schimb însă, prin problematizarea 
expunerii, îi va invita şi stimula pe vizitatorii muzeului să participe în mod activ la interpretarea 
patrimoniului expus şi a fenomenelor şi evenimentelor asociate acestuia. Unul dintre 
domeniile deosebit de generoase pentru cultivarea gândirii critice oferă valorificarea 
cercetărilor ştiinţifice prin implicarea publicului. Cele la îndemână metode sunt taberele de 
creaţie, ateliere, experimente, mese rotunde etc. 

B.2.2. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii 

În perioada 2018 – 2022 instituţia se va concentra în mod prioritar asupra activităţilor care vor 
diminua dezechilibrele sus-menţionate în ceea ce priveşte patrimoniul muzeului, vor contribui 
în mod decisiv la depăşirea rămânerii în urmă în ceea ce priveşte evidenţa, clasarea şi 
evaluarea patrimoniului, extinderea spaţiilor muzeale, organizarea Muzeului în Aer Liber la 
Covasna şi a Muzeului Sării.  

În anul 2018, dintre proiectele adresate publicului, vor avea prioritatea cele care se înscriu 
în Programul Naţional Centenar. Totodată, instituţia va continua activităţile pentru care deja 
este asigurată finanţarea, sau există angajamente serioase din partea partenerilor co-
finanţatori.   

Aceste activităţi vor solicita la maxim resursa umană a muzeului. În aceste condiţii, 
instituţia va căuta să obţină de la ordonatorul principal de credite suplimentarea graduală a 
numărului de posturi şi, totodată, să identifice şi atragă resurse umane alternative, prin 
voluntariat, implicarea societăţii civile, parteneriate cu alte instituţii de cultură şi cercetare, 
contracte cu specialişti în baza dreptului de autor etc., evident, cu condiţia atragerii fondurilor 
rezonabile.  

Totodată, în mod inevitabil, instituţia ar trebui să trebuie să reducă numărul proiectelor 
de cercetare în comparaţie cu anii precedenţi, în favoarea calităţii şi potenţialului de 
dezvoltare a patrimoniului. Chiar dacă în decursul anilor am promovat, m-am implicat 
personal, i-am încurajat şi sprijinit pe salariaţii muzeului să se implice în cât mi multe proiecte 
de cercetare, mă văd obligat, din motivele sus-menţionate, să reduc numărul proiectelor de 
cercetare în favoarea activităţilor legate de gestionarea corectă a patrimoniului deja existent, 
completarea patrimoniului acolo unde acesta este insuficient, precum şi a proiectelor 
expoziţionale care vor valorifica cele mai multe din cercetările efectuate în perioada 
anterioară. Cu alte cuvinte, în perioada următoare muzeul va căuta să consolideze şi 
valorifice rezultatele atinse, cu maximă eficienţă. Muzeul se va concentra în mod prioritar 
asupra acelor proiecte care vor genera efecte relativ rapide şi palpabile şi va fructifica 
potenţialul deja acumulat şi va spori impactul educaţional asupra publicului. 

Totodată, muzeul va dezvolta acele programe de cercetare care prezintă un potenţial 
ridicat pentru dezvoltarea patrimoniului muzeului, sporesc vizibilitatea şi reputaţia acestuia, 
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mai ales acolo unde există asigurată deja, sau cel puţin se prefigurează cu mare grad de 
probabilitate, finanţarea din sursele din afara bugetului muzeului. 

 

În perioada următoare principalele direcţii pentru îndeplinirea misiunii vor fi următoarele: 
• Dezvoltarea, conservarea, păstrarea patrimoniului şi intensificarea relaţiilor cu public 

sunt vectorii prioritari de activitate. 
• Atragerea noilor categorii de beneficiari. 
• Creşterea nivelului profesional al angajaţilor, prin diverse forme de formare 

profesională. 
• Accentuarea caracterului interactiv al expoziţiilor şi a acţiunilor de pedagogie muzeală. 
• Integrarea activităţii MNCR în viaţa culturală, sportivă şi socială a comunităţii. 
• Identificarea, atragerea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare şi umane 

alternative. 
• Extinderea sferei de acţiune, inclusiv în străinătate. 

 

C) Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, 
după caz 

C.1. Analiza reglementarilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente 

Cadrul organizatoric al MNCR, aşa cum acesta este reglementat de Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare (ROF), este tot mai puţin potrivit unei instituţii aflată în plină 
dezvoltare. Acesta, din motive independente de MNCR, nu a putut fi îmbunătăţit de câţiva 
ani, în primul din cauza unor restricţii guvernamentale care s-au dovedit până la urmă a fi 
neconstituţionale.  

Statul de Funcţii (SF) aprobat este cu totul insuficient pentru îndeplinirea 
misiunii şi atingerea obiectivelor instituţiei.  

Muzeul îşi desfăşoară activitatea de cercetare pe o arie care se extinde de la 
Depresiunea Braşov până la Bazinul Someşului Mare – pe o suprafaţa de cca. cca. 50.000 
km2. În componenţă MNCR funcţionează 4 puncte muzeale situate în 3 localităţi aflate în 
două judeţe. Mai mult, în conformitate cu prevederile unei H.G. din 2013, muzeul trebuie să 
organizeze un nou obiectiv muzeal – Muzeul în Aer Liber în oraşul Covasna.  

Cu toate acestea, în cadrul MNCR sunt numai 23 de posturi aprobate. Deşi activitatea 
instituţiei este deosebit de complexă, ROF şi SF al instituţiei prevăd doar 3 posturi de 
conducere: manager, contabil-şef şi şef un singur şef de secţie. Ultimul, în aceste condiţii, 
trebuie să coordoneze în mod nemijlocit toate activităţile de specialitate. De aceea, prezentul 
proiect  de management prevede modificarea substanţială a structurii organizatorice şi 
majorarea importantă a numărului de angajaţi. Respectiv, se va propune modificarea ROF şi 
SF. Aceste modificări se pot produce gradual, pe parcursul următorilor cinci ani. 

C.2. Propuneri privind modificarea reglementarilor interne 

C.2.1. În domeniul de specialitate:  
În prezent, în cadrul MNCR există o singură secţie (Cercetare, Conservare şi Valorificare 

a Patrimoniului). Voi propune ca în cadrul muzeului să funcţioneze 4 secţii de şi un birou de 
specialitate, după cum urmează: 
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1. Secţia Cercetare şi Valorificare a Patrimoniului, coordonată nemijlocit de un şef de 
secţie; 

2. Secţia Conservare şi Evidenţă a Patrimoniului, coordonată nemijlocit de un şef de 
secţie; 

3. Secţia externă Muzeul Oltului şi Mureşului Superior în Mun. Miercurea-Ciuc, 
coordonată nemijlocit de un şef de secţie; 

4. Secţia externă Muzeul în Aer Liber în oraşul Covasna, coordonată nemijlocit de un şef 
de secţie. 

5. Birou Marketing, relaţii Publice şi Educaţie Muzeală, coordonat de şef birou. 
 

C.2.1. În domeniul economic, administrativ, juridic: 
În prezent, activitatea economică, contabilă şi administrativă este asigurată de 
Compartimentul Financiar-Contabil-Administrativ, aflat în subordona contabilului-şef. Ultimul, 
mereu sufocat de sarcinile tot mai complexe legate de contabilitate, fizic nu poate coordona 
activitatea administrativă. Atribuţiile de asigurare a securităţii personalului, publicului şi 
bunurilor materiale (patrimoniul muzeal, imobile, instalaţiile, parc auto etc.), cele de 
gestionare a resurselor umane, de asigurare respectării normelor legale şi procedurilor privind 
achiziţiile publice, sunt asigurate de un singur angajat (referent de specialitate) aflat în 
subordinea directă a managerului. În aceste condiţii, managerul mult prea  des trebuie să se 
ocupe în mod nemijlocit de chestiuni de administraţie curentă şi astfel îi rămâne prea puţin 
timp pentru planificare, control, coordonare, identificare şi atragerea surselor extrabugetare şi 
alte atribuţii specifice funcţiei de manager. 

Consider că personalul contabil (contabilul-şef, economistul şi casierul), în următoarea 
perioadă trebuie să se ocupe exclusiv de contabilitatea curentă, de plăţi şi încasări. 
Compartimentul Financiar-Contabil-Administrativ trebuie să se transforme în Compartiment 
Contabilitate coordonat de contabil-şef. 

Administrarea resurselor materiale, achiziţii publice, resurse umane, siguranţa muncii, PSI 
etc., trebuie să fie în sarcina unei structuri distincte noi – Servicii Suport, coordonat nemijlocit 
de un şef de serviciu. Voi solicita astfel înfiinţarea unui nou compartiment Serviciile suport, 
condus de şef de serviciu. Acesta va avea următoarele atribuţii: resurse umane si juridic; 
logistica; achiziţii publice; gospodărie; administraţie; tehnic; secretariat; securitate; sănătate în 
munca; prevenirea incendiilor etc. 

C.3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii 
şi/sau externalizate 

Numărul angajaţilor este mult sub nevoile reale ale muzeului raportat la misiunea sa, 
anvergura şi complexitatea proiectelor, de muzeu de importanţă naţională. În aceste condiţii, 
muzeul periodic atrage specialişti din afara instituţiei (din ţară şi străinătate), de cele mai 
multe ori în cadrul unor proiecte finanţate din surse alternative. O serie de atribuţii de 
activitate curentă obligatorie, cum ar fi cele de supravegherea expoziţiilor ş.a., nu sunt 
acoperite de posturi. În aceste condiţii, aceste atribuţii sunt încredinţate angajaţilor care au 
alte atribuţii: muzeografi, conservatori etc.  

C.3.1. Prezentare sintetică a resursei umane a MNCR 
În prezent, în cadrul MNCR activează 23 angajaţi, din care 3 cu funcţii de conducere 
(manager, contabil-şef, şef de secţie) şi 20 de execuţie. Personalul de execuţie include 13 
angajaţi având atribuţii specifice activităţii muzeale (1 cercetător, 6 muzeografi, 2 
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conservatori, 1 restaurator, 1 custode sală, 1 desenator artistic) şi 6 angajaţi cu funcţii 
comune (1 economist, 1 casier, 1 referent de specialitate resurse umane, achiziţii şi protecţia 
muncii, 1 muncitor calificat, 2 îngrijitori). De precizat că managerul şi şeful de secţie, dincolo 
de atribuţiile lor de conducere, sunt implicaţi şi în activităţi de cercetare şi valorificare a 
patrimoniului muzeal. 5 salariaţi ai MNCR cu atribuţii în domeniile specifice activităţilor 
muzeale sunt specialişti de înaltă calificare: 1 are gradul ştiinţific de doctor habilitat, iar 4 au 
gradul ştiinţific de doctor. Din punct de vedere al domeniilor de specializare, aceşti salariaţi 
acoperă domeniile de preistorie, protoistorie, istorie antică şi modernă. Astfel, V. Kavruk 
(manager) este istoric şi arheolog, specializat în arheologia epocii bronzului şi managementul 
patrimoniului cultural, şi-a susţinut lucrarea de doctorat în istorie-arheologie in 1989 la 
Universitatea M. Lomonosov din Moscova. Al. Popa (cercetător ştiinţific gradul 2) este istoric 
şi arheolog, specialist în domeniul arheologiei epocii romane şi post-romane, şi-a susţinut 
lucrarea de doctorat la Universitatea Ioan Cuza de la Iaşi în aul 1998, iar cea de dr. hab. – în 
2013 la Universitatea din Bonn. Trei muzeografi (IA, dr. D. Buzea IA dr, M.M. Ştefan şi I dr. D. 
Ştefan) sunt istorici şi arheologi, specializaţi în domeniul neoliticului si eneoliticului şi, 
respectiv în istoria şi cultura dacică. Muzeograf IA dr. Ana Dobreanu este istoric, arhivist, 
specialist în paleografie maghiară, specializată în istorie modernă, fost cadru universitar. 

Dintre ceilalţi salariaţi cu atribuţii în domeniile specifice activităţilor muzeale, 1 
muzeograf (IA) Cristina. Felea a absolvit studii de master în domeniul turismului; 2 muzeografi 
şi 1 conservator au studii superioare (licenţiaţi în istorie, geografie şi filologie). 1 conservator, 
1 restaurator au studii medii. Desenatorul artistic are studii superioare. 

Salariaţii instituţiei au urmat numeroase forme de specializare şi formare profesională. 
Astfel, managerul MNCR a participat la numeroase activităţi de formare profesională, în 
domeniile precum managementului muzeal, managementul instituţiilor de cultură, 
managementului proiectelor, comunicarea ş.a. organizate de fostul CPPC şi de Ambasada 
SUA la Bucureşti. Urmare acestor forme de perfecţionare profesională, a obţinut diplome şi 
atestate de manager în domeniul culturii, manager în domeniul muzeal, expert în bunuri de 
patrimoniu, arheolog-expert, precum şi certificate de participare. Începând din 2010, 
managerul este implicat într-o serie de forme de pregătire profesională în domeniile 
managementului şi cercetării patrimoniului cultural, atât în calitate de manager de proiect cât 
şi cea de formator. 

Cei mai mulţi specialişti ai muzeului au urmat cursuri de formare profesională în 
domeniile specifice activităţii muzeale, organizate de fostul CPPC. Astfel, 3 muzeografi au 
absolvit programul de formare profesională Muzeologia generală; 2 conservatori au parcurs 
câte două cicluri ale programului de formare profesională Conservarea bunurilor culturale, 
urmând să fie convocaţi la examenul de atestare; 3 specialişti au urmat programul de formare 
profesională Relaţiile publice în organizaţiile culturale; 5 muzeografi au urmat diverse forme 
de formare profesională în domeniul managementului proiectelor; 2 muzeografi au urmat 
programul de formare profesională Planificarea unei expoziţii muzeale, organizat de fostul 
CPPC şi Reţeaua Naţională a Muzeelor din România; 4 muzeografi au absolvit câte cursuri 
de formare profesională în domeniul managementului şi cercetării non-invazive (arheologia 
spaţială şi magnetometrie) a patrimoniului arheologic organizate de fostul CPPC şi MNCR; 2 
muzeografi au absolvit cursuri de design muzeal organizate de fostul CPPC şi MNCR; 4 
muzeografi au absolvit cursuri de formare în domeniul metodelor de cercetare arheologică 
non-invazivă ArgeGIS, organizate de fostul CPPC şi MNCR; 4 muzeografi au absolvit cursuri 
de formare în domeniul metodelor de cercetare arheologică non-invazivă ArgeMAG, 
organizate de fostul CPPC şi MNCR. Cercetătorul ştiinţific Al. Popa a participat la cursuri de 
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formare profesională în domeniul protejării patrimoniului arheologic organizate la Paris de mai 
multe organizaţii de prestigiu din Franţa. 

Personalul de specialitate al MNCR nu are totuşi toate competenţele şi abilităţile 
profesionale necesare activităţii muzeale. Deşi au urmat nenumărate cursuri de formare 
profesională, uneori angajaţii manifestă insuficienţa pregătirii, mai ales în ceea ce priveşte 
elaborarea tematicilor expoziţionale, evidenţa patrimoniului ş.a. 

Există şi un dezechilibru în ceea ce priveşte specializarea salariaţilor cu pregătirea 
superioară. Astfel, dacă în domeniul arheologiei în cadrul instituţiei activează 4 specialişti cu 
doctorate susţinute şi lucrări ştiinţifice publicate, în cel al istoriei numai un muzeograf are 
gradul ştiinţific de doctor, iar în cele de etnografie şi artă MNCR încă nu dispune de specialişti 
cu pregătire temeinică. 

În următoarea perioadă conducerea MNCR va căuta să încurajeze salariaţii instituţiei 
să-şi sporească cunoştinţele şi abilităţilor profesionale în domeniile de cercetare, valorificare, 
conservare, evidenţa digitală, managementul patrimoniului muzeal. Va căuta, totodată, să 
stimuleze formarea profesională în domeniul pedagogiei muzeale şi cel al marketing-ului 
muzeal. În acest sens, MNCR are în vedere, dincolo de  formele tradiţionale de formare 
profesională la centre specializate din România, să caute posibilitatea participării salariaţilor la 
stagii în muzee puternice din Occident, mai ales la instituţii partenere (Bergbau-Museum din 
Bochum ş.a.).  

C.4. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 
instituţiei, propuneri de îmbunătăţire 

Spaţiile administrate de MNCR se află în patru locaţii: sediul principal MNCR este de (864 
mp), Prima Şcoală Românească (413 mp) , Casa Memorială Romulus Cioflec (742 mp), teren 
la Covasna (0,78 ha, neutilizat); un fost apartament de serviciu (50 mp) a fost transformat în 
birouri de lucru. Muzeul a fost nevoit să închirieze două spaţii, din care la Miercurea-Ciuc 
pentru Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (246 mp) şi la subsolul unui bloc (100 mp).  

Aceste spaţii sunt cu totul insuficiente. Insuficienţa acută a spaţiilor este unul dintre 
cele mai mari dezavantaje şi, totdată, probleme ale MNCR  nu dispune de spaţii proprii pentru 
organizarea expoziţiilor noi, permanente sau temporare, pentru manifestări culturale şi 
educative, pentru depozitarea şi conservarea patrimoniului. În prezent, aceste spaţii acoperă 
nevoile minimale ale instituţiei în proporţie de cca. 30%. 

În aceste condiţii, ţinând cont nu numai de nevoi reale, dar şi de oportunităţi, muzeul a 
propus două soluţii:  extinderea spaţiilor la sediul central şi valorificarea terenului din 
Covasna, prin organizarea acolo unui muzeu în aer liber. 

 

C.4.1. Extinderea spaţiilor la sediul central 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a aprobat în anul 2016 solicitarea muzeului privind 
realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru extinderea clădirii principale 
(aprobare nr.7490/10.10.2016). Din păcate însă, în anul 2017 ministerul nu a suplimentat 
BVC al muzeului cu suma necesară acestei lucrări. Valoarea estimată a extinderii clădirii de 
la sediul central se ridică la cca. 1.000.000 lei, din care Valoarea estimativă a studiului de 
fezabilitate şi a proiectului tehnic  – 60.000 lei. 2019: execuţia lucrării – 940.000 lei. 
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Extinderea poate fi realizată în 2 ani, în anul 2018 – studiu de fezabilitate şi proiect tehnic, iar 
în anul 2019 – execuţia lucrării. 

În curtea imobilului există spaţii care pot fi folosite pentru extinderea clădirii muzeului. 
Astfel în dreptul intrării de serviciu există spaţiu de 8,4 x 6,1m, iar în spatele clădirii există un 
spaţiu nefolosit cu suprafaţa de 11,7 x 5,7m. În acest sens s-a înaintat spre aprobare nota de 
fundamentare pentru realizarea acestei investiţii noi, notă avizată favorabil şi care presupune 
cheltuieli în sumă de 55.000 lei TVA inclus (Studiu de fezabilitate, inclusiv studiile de teren, 
de urbanism, avize si acorduri,  preliminare elaborării proiectului tehnic, în vederea extinderii 
clădirii sediului central al Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, şi a proiectului tehnic).  

În urma realizării acestei lucrări, se vor obţine spaţii noi cu suprafaţa desfăşurată de 
229,2 mp constând din 4 noi încăperi. Astfel, în spate, clădirea poate fi extinsă cu 132,8 mp 
(66,4 mp x 2 nivele) cu câte o încăpere la fiecare nivel, iar în faţa actualei intrări de serviciu –  
cu 96,48 mp (48,24 mp x 2 nivele) cu câte o încăpere la fiecare nivel. Spaţiile adăugite vor fi 
folosite astfel. În spatele clădirii actuale, la parter se va amenaja un depozit, iar la etaj – o 
sală multifuncţională care va găzdui expoziţii temporare şi manifestări culturale (conferinţe, 
sesiuni, ateliere etc.). În spaţiile noi, create în faţă clădirii actuale, la parter se pot amenaja 
magazie şi garaj, iar la etaj – 2 birouri (contabilitate, administraţie, resurse umane, logistică). 
Încăperea ocupată în prezent de contabilitate, în urma extinderii clădirii va rămâne fără 
ferestre şi va fi transformată în depozit de obiecte de tezaur.  

 

C.4.2. Valorificarea terenului de la Covasna prin amenajarea Muzeului în Aer Liber  
La solicitarea Prefectului jud. Covasna, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi a 
Ministerul Sănătăţii, Guvernul Romaniei a emis o H.G. nr.1043/2013, prin care un teren situat 
pe teritoriul oraşuli Covasna (de 0,79 ha) – staţiune turistică de importanţă naţională, în zona 
cu aflux turistic ridicat, a fost transmis în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor  
Răsăriteni, în vederea organizării unui  muzeu în aer liber. În cursul anului 2014, acest teren a 
fost intabulat pe numele MNCR. Amenajarea muzeală a acestui teren, dincolo de multe alte 
obiective, prezintă pentru MNCR o şansă de a avea spaţii considerabile pentru valorificarea 
patrimoniului muzeal.  

MNCR a înaintat pe parcursul anilor 2014 – 2017 la Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale solicitarea cu documentaţia aferentă pentru aprobarea demarării unui studiu de 
fezabilitate privind amenajarea terenului respectiv. Terenul însă prezintă o serie de deficienţe 
care trebuie să fie rezolvate înaintea începerii amenajării muzeului. Printre acestea 
menţionăm următoarele: 
• din cauza nivelului ridicat al pânzei freatice şi lipsei unui sistem eficient de evacuare a  

apei, terenul periodic musteşte de apă; 
• terenul nu este legat la reţeaua electrică şi de canal; 
• terenul nu este împrejmuit; 
• nu există facilităţi sanitare; 
• nu există spaţii strict necesare activităţilor specifice de păstrare, conservare, restaurare şi 

cercetare a patrimoniuui care urmează a fi expus în cadrul viitorului muzeu. 
În condiţiile arătate, înainte de amenajare muzeală propriu-zisă a terenului, sunt necesare 
lucrări de amenajare a terenului care presupun: drenarea, amenajarea unor rigole de 
evacuare a surplusului de apă datorat infiltraţiilor din pânză freatică, împrejmuirea terenului, 
conectarea la reţeaua electrică, apă şi canal, construirea unei clădiri în care vor fi amenajate 



 
25 

spaţii necesare pentru conservarea, restaurarea, cercetarea patrimoniului care va fi valorificat 
în cadrul viitorului muzeu, precum şi facilităţile sanitare necesare pentru personalul care va 
efectua activităţi specifice necesare amenajării muzeale propriu-zise. 

Pentru realizarea activităţilor sus-menţionate, este necesară realizarea unui studiu de 
Fezabilitate şi a Proiectului tehnic. Cu condiţia aprobării din partea Ministerului Culturii, studiul 
de fezabilitate poate fi efectuat în cursul anului 2018. În acelaşii an, în funcţie de rezultatele 
studiuui de fezabilitate, poate fi început proiectul tehnic. Astfel, terenul poate fi amenajat, în 
condiţii optime, până la finalul anului 2020.  

În anii 2021 – 2022 poate fi realizată amenajarea muzeului. Conform, conceptului elaborat, 
acesta va fi format de o gospodărie tradiţională românească completă (o casă, găbănaş, 
şură) specifică zonei, o moară, stână şi o clădire pentru organizarea expoziţiilor pavilionare, 
depozit, magazie şi birouri de lucru. 

Totodată, în perioada imediat următoare, muzeul sunt necesare lucrări de reparaţii:  
La Casa Memoriala Romulus Cioflec – refacerea pavimentului de lemn în curte (valoarea 
estimativă - 78689.3 lei);  
La Prima Şcoală Românească – a) izolarea termică a clădirii  (valoare estimativă - 103500 
lei); b) sistemul  de scurgere a apelor pluviale de la acoperişul obiectivului; c) înlocuirea 
şindrilei deteriorate la coltul acoperişului; d) reparaţia treptelor de piatră şi a aleilor din piatră, 
redirijarea apelor pluviale spre exteriorul curţii (valoare estimativă – 10000 lei);  
La sediul central – a) reparaţia gardului/soclului din partea de vest a curţii; b) înlocuirea 
porţilor; c) zugrăvirea birourilor (valoarea estimativă – 1500 lei). 

C.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de 
asigurare a continuităţii procesului managerial 

Managerul muzeului adeseori delegă anumite atribuţii de conducere şi decizie unor salariaţi 
sau/şi organelor colegiale (Consiliului de Administraţie). Atunci când lipseşte de la instituţie 
sau mai ales din ţară, este, cu dispoziţie semnată, cu aprobarea ministerului, înlocuit de unul 
dintre angajaţi, de regulă de şeful de Secţie sau contabilul-şef, cu drept de semnătură. 
Delegarea atribuţiilor a permis asigurarea continuităţii exerciţiului atribuţiilor de conducere şi 
decizie. În cadrul muzeului delegarea unor atribuţii de conducere sau/şi reprezentare, a avut 
de cele mai multe ori, rezultate benefice. Dincolo de asigurarea continuităţii managementului, 
delegarea oferă persoanelor delegate exerciţiu util pentru viitor.   
 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
Analiza financiara, pe baza datelor cuprinse în  caietul de obiective: 
1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu 
informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 
1.1. Bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
 

Articol 
bugetar Denumire 

BVC 
2015 BVC 2016 

BVC 
2017 BVC 2018 

331900 
Venituri din serbari, manifestari 
culturale       11000 

330800 Venituri proprii 5000 43000 39000 28000 
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332000 Venituri din cercetare 229000 261000 277000 285000 

375000 Alte venituri 50000 60000 0 0 

430900 Subvenţii de la bugetul de stat 869000 1258000 1528000 3146000 

  TOTAL VENITURI 1153000 1622000 1844000 3470000 

 

1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de 
întreţinere, colaboratori; cheltuieli de capital). 

Pe titluri de cheltuieli sumele prevăzute în BVC sunt următoarele: 

  2015 2016 2017 2018 

Cheltuieli de personal 528000 730000 1138000 1630000 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 625000 811000 644000 1017000 

Cheltuieli de capital 0 81000 62000 823000 

 

Detaliat pe articole de cheltuieli sumele prevăzute în BVC sunt următoarele: 

Articol 
bugetar Denumire BVC 2015 BVC 2016 BVC 2017 BVC 2018 

100101 Salarii de baza 425000 589000 923000 1579000 

100113 Indemnizaţii de delegare  6750 10000 7000 15000 

100301 Contribuţii de asigurări sociale de stat 67200 93000 146000 0 

100302 Contribuţii de asigurări de şomaj  2250 3000 5000 0 

100303 Contributii de asigurări sociale de sănătate  22800 31000 48000 0 

100304 
Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 1000 1000 2000 0 

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3000 3000 7000 0 

100307 Contribuţie asiguratorie pentru munca       36000 

200101 Furnituri de birou 3000 3000 3000 3000 

200102 Materiale pentru curăţenie 3000 3000 3000 3000 

200103 Incalzit iluminat si forta motrica 42000 41000 38000 46000 

200104 Apa, canal si salubritate 4300 4000 5000 6000 
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200105 Carburanţi si lubrifianţi 6200 9000 16000 21000 

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  10500 8000 6000 7000 

200109 
Materiale si prestări de servicii cu caracter 
funcţional. 2100 2000 2000 4000 

200130 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
funct 163600 265000 76000 84000 

200130 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
funct   0 0   

200200 Reparaţii curente  49500 46000 14000 200000 

200530 Obiecte de inventar 41400 30000 28000 25000 

200601 Deplasări interne, detaşări, transferări 32000 35000 14000 14000 

200602 Deplasări externe 2600 2000 0 5000 

201200 Consultanta si expertiza 6600 12000 10000 24000 

201300 Cursuri de perfecţionare 5550 5000 3000 6000 

201400 Protecţia muncii 1000 1000 2000 2000 

201600 Studii si cercetări 176500 261000 215000 285000 

203003 Prime de asigurare non-viata 2250 2000 4000 5000 

203004 Chirii 27900 28000 28000 28000 

3030-L Alte chelt. cu bunuri si serv-proiect LIMES     90000   

203030 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-act 
culturale 45000 54000 87000 249000 

710101 Construcţii       495000 

710102 Mijloace de transport   81000     

710103 Echipamente     62000   

710130 Alte active fixe       328000 

  TOTAL CHELTUIELI 1153000 1622000 1844000 3470000 

 

 

3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica instituţiei (în funcţie 
de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultura - spectacole,expoziţii, servicii 
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de 
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bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 
menţionarea celorlalte facilităţi practicate: 

 

 

Articol 
bugetar 

Descriere articol bugetar 2015 2016 2017 2018 

330800 
Venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi – 
TOTAL din care: 

4,984 39,551 39,000 39,000 

 Cărţi 324 61 150 1,000 

 Bilete (pentru manifestări 
culturale) 3,160 4,490 10,866 11,000 

 Alte servicii - supravegheri 
arheologice 1,500 35,000 28,000 27,000 

332000 Venituri din cercetare -
dezvoltare PCE-UEFISCDI 124,083 260,488 277000 285000 

375000 

Transferuri voluntare, 
altele decât subvenţiile 

(proiecte culturale 
finantate de AFCN) 

50,000 60,000 0 0 

 Total venituri proprii 283,867 300,039 316,000.00 324,000 

 

3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

Articol 
bugetar 

Descriere articol bugetar 2015 2016 2017 2018 

 
Alte servicii- supraveghere 

arheologică, cercetare 
arheologică 

1,500 35,000 28,000 19,000 

332000 
Venituri din cercetare -

dezvoltare proiect tip PCE 
cu finantare UEFISCDI 

124,083 260,488 277000 285000 

375000 

Transferuri voluntare, 
altele decât subvenţiile 

(proiecte culturale 
finantate de AFCN) 

50,000 60,000 0 0 

 Total venituri proprii 283,867 300,039 316,000.00 324,000 
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3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în  cadrul 
parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale. 

Nu au fost înregistrate venituri realizate din prestări de servicii culturale în  cadrul 
parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale. 

 

4. Soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor 
proprii în totalul veniturilor: 

1. Având în vedere succesele obţinute în câştigarea competiţiilor de proiecte, specialiştii 
muzeului vor fi încurajaţi să participa, de câre ori va exista această posibilitate, la 
competiţii pentru câştigarea proiectelor culturale (AFCN ş.a.) şi de cercetare (UEFISCDI 
ş.a.). 

2. Parteneriate cu muzeele şi universităţi puternice din Occident (Germania, Franţa, 
Norvegia) care vor co-finanţa în mod substanţial proiectele comune. 

3. Participarea la săpături arheologice preventive şi de salvare, finanţate integral de 
dezvoltători şi/sau adminstraţia locală.  

4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 

 

 

 

 

 

Ponderea cheltuielilor de personal a crescut in totalul cheltuielilor urmare aplicării noilor 
prevederi legale de majorări salariale în sectorul bugetar – OUG 43/2016, Legea 
153/2017, Legea 154/2017. Ponderea este influenţată şi se se raportează la totalul 
cheltuielilor care a înregistrat următoarea evoluţie crescătoare: 

 2015 2016 2017 2018 

Total cheltuieli 1153000 1622000 1844000 3470000 

Cresteri faţă de 
anul precedent   469000 222000 1626000 

 

4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total: 

 2015 2016 2017 2018 

Valoare 0 81000 62000 823000 

Pondere 0.0% 5.0% 3.4% 23.7% 

 2015 2016 2017 2018 

Valoare cheltuieli 
de personal 528000 730000 1138000 1630000 

Pondere 37% 36% 50% 46% 
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Cheltuielile de capital au fost înregistrate conform solicitărilor avizate favorabil de 
către minister şi conform virărilor de credite bugetare disponibile la nivel de minister în 
anul respectiv.  

Pentru anul 2017 au fost propuse mai multe cheltuieli de capitat, dar din acestea 
au fost incluse în BVC actual doar cheltuieli acoperite integral din fonduri proprii, mai 
exact echipamente necesare derulării unui proiect de cercetare finanţat din venituri 
proprii realizate de la UEFISCDI. 

Pentru anul 2018 au fost propuse şi incluse în proiectul de BVC depus cheltuieli 
conform solicitării avizate favorabil de către minister, mai exact extinderea clădirii 
sediului instituţiei. 

4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 

Salariile angajaţilor instituţiei sunt acoperite integral din subvenţia de la bugetul de stat. 
Suplimentar au fost şi sunt încheiate contracte individuale de muncă pe perioadă 
determinată, pentru membrii echipei proiectelor de cercetare, salarii suportate integral 
din veniturile proprii ale proiectelor de cercetare – cheltuielile respective sunt raportate 
la articolul bugetar ”Studii şi cercetări”. 

4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în  cadrul raporturilor contractuale, altele 
decât contractele individuale de munca (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte 
şi convenţii civile). 

2015 2016 2017 2018 

6.81% 7.19% 0.00% 0.00% 

4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

(a) din subvenţie; 

2015 2016 2017 2018 

87.10 90.78 113.02 116.15 

 

(b) din venituri proprii.    - lei- 

2015 2016 2017 2018 

10.34 2.72 0.80 0.55 

 

E) Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice 
a instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate: 

E.1. Viziune 

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni este singura instituţie muzeală de stat de expresie 
românească pe teritoriul judeţelor Covasna şi Harghita şi, totodată, singură instituţie muzeală 
de rang naţional în tot arealul Carpaţilor Răsăriteni cuprinzând teritoriile carpatice, sub-
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carpatice şi peri-carpatice ale Transilvaniei, Maramureşului, Moldovei şi Munteniei. În 
condiţiile în care muzeele locale din aceste două judeţe au ca o preocupare principală 
patrimoniul maghiar şi secuiesc, MNCR trebuie să asigure, înainte de toate identificarea, 
cercetarea, conservarea, restaurarea şi valorizarea patrimoniului cultural românesc, 
preistoric, dacic şi roman şi pe teritoriul judeţelor Harghita şi Covasna. În acelaşi timp, muzeul 
trebuie să integreze acest patrimoniu în peisajul cultural al întregului areal al Carpaţilor 
Răsăriteni – de la Subcarpaţii Prahovei şi Buzăului până la Bucovina şi Maramureş. În aceste 
condiţii, MNCR contribuie la un echilibru între aspiraţiile culturale locale şi cele naţionale şi 
europene.  
 
E.2. Misiune 
 
Misiunea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni constă în cercetarea, prezervarea şi 
promovarea patrimoniului cultural preistoric, dacic, roman, post-roman şi românesc, precum 
şi a celui care priveşte interferenţele etnoculturale din arealul Carpaţilor Răsăriteni. Muzeul 
este o instituţie de cultură, de drept public, fără scop patrimonial, pusă în slujba societăţii şi 
deschisă publicului, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 
expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale 
existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi cele ale mediului înconjurător. Muzeul 
organizează sau oferă cadrul de desfăşurare pentru activităţile privind constituirea, 
dezvoltarea, cercetarea, restaurarea, evidenţa şi valorificarea patrimoniului cultural în arealul 
Carpaţilor Răsăriteni. Valorificarea patrimoniului cultural se face prin organizarea expoziţiilor, 
sesiunilor, simpozioanelor, colocviilor, conferinţelor şi meselor rotunde, lecţiilor publice, 
precum şi prin publicaţii adresare deopotrivă publicului şi specialiştilor. 

Prezentul proiect de management, păstrând toate prevederile din conţinutul declaraţiei 
anterioare privind misiunea instituţiei, va adăuga cultivarea gândirii critice în rândul 
beneficiarilor. Gândirea critică este una dintre însuşirile fundamentale ale oamenilor liberi şi a 
societăţilor cu adevărat democratice. Această însuşire, printre altele, reprezintă unul dintre 
mijloacele cele mai importante de combatere a manipulării opiniei publice. Mijloacele 
necesare cultivării gândirii critice cele mai eficiente specifice muzeului pot fi cele mai diverse, 
dacă ele sunt interactive, interogative şi co-participative şi implică tratarea beneficiarilor cu 
maxim respect, ca parteneri egali de dialog, ci nu ca adresanţi ai unor ”adevăruri” rostite de 
”specialişti”. Muzeul va evita un discurs interpretativ categoric, în schimb însă, prin 
problematizarea expunerii, îi va invita şi stimula pe vizitatorii muzeului să participe în mod 
activ la interpretarea patrimoniului expus şi a fenomenelor şi evenimentelor asociate acestuia. 
Unul dintre domeniile deosebit de generoase pentru cultivarea gândirii critice oferă 
valorificarea cercetărilor ştiinţifice prin implicarea publicului. Cele la îndemână metode sunt 
taberele de creaţie, ateliere, experimente, mese rotunde etc. 
 
E.3. Obiective (generate şi specifice) 
E.3.1. Obiective generale cele mai importante ale instituţiei sunt: 
• Identificarea, cercetarea, documentarea şi dezvoltarea patrimoniului arheologic, 

etnografic, artistic, istorico-documentar şi memorialistic din arealul Carpaţilor Răsăriteni; 
• Conservarea, restaurarea şi evidenţa ştiinţifică a patrimoniului arheologic, etnografic, 

istorico-documentar şi memorialistic din arealul Carpaţilor Răsăriteni; 



 
32 

• Interpretarea, expunerea publică şi introducerea în circuitul ştiinţific şi a patrimoniului 
arheologic, etnografic, artistic, istorico-documentar şi memorialistic din arealul Carpaţilor 
Răsăriteni, în scopul punerii acestuia în slujba progresului ştiinţific, educaţiei şi încântării 
publicului. 

• Integrarea patrimoniului cultural din arealul  Carpaţilor Răsăriteni în serviciile culturale şi 
educaţionale, precum şi în dezvoltarea ştiinţifică în domeniul socio-uman, pe plan 
regional, naţional şi internaţional. 

 
E.3.2. Obiective specifice cele mai importante ale muzeului pentru anii 2018 – 2022, în 
ordinea importanţei sunt următoarele: 
• Extinderea spaţiilor muzeale la sediul central (până la anul 2019); 
• Realizarea Muzeului în Aer Liber la Covasna (până anul la 2021); 
• Realizarea a două expoziţii tematice itinerante prilejuite de Programul Naţional 

Centenarul (anul 2018);  
• Realizarea Muzeului Sării (până la 2022);  
• Completarea colecţiilor muzeului (în special cu bunuri muzeale  privind perioada romană, 

medievală, modernă şi contemporană) – pe tot parcursul mandatului; 
• Expertizarea şi evaluarea patrimoniului muzeului (finalizarea în anul 2022); 
• Aprofundarea cercetărilor cu tematica având potenţialul de dezvoltare a muzeului cel mai 

ridicat: Cultura Cucuteni-Ariuşd; Civilizaţia dacică în sud-estul Transilvaniei, Limesul 
Daciei Romane, Dacia după retragerea romană, Civilizaţia sării în spaţiul intracarpatic al 
României; Mineritul în estul Transilvaniei; Sud-estul Transilvaniei în perioada medievală şi 
modernă; Învăţământul Românesc în Secuime; Civilizaţia tradiţională românească în 
estul Transilvaniei; Personalităţile proeminente ale culturii române din Secuime. 

 

E. 4. Strategia culturală, pentru întreaga perioada de management 

Strategia culturală a muzeului are la bază cinci componente:  

a) Relevanţa programelor şi proiectelor pentru îndeplinirea misiunii acestuia, dar înainte 
de toate pentru public. 

b) Concentrarea activităţii muzeului asupra temelor şi domeniilor puţin explorate şi cu 
potenţial ridicat de dezvoltare şi succes. 

c) Abordarea patrimoniul drept resursă de cunoaştere  şi dezvoltare. Integrarea acestuia 
în nevoile reale ale societăţii, dar totodată şi ca un antidot împotriva consumismului. 

d) Publicul muzeului trebuie  tratat mai curând ca partener activ decât ca un consumator 
pasiv.  

e) Nimic nu se poate face fără parteneriat. Nici un actor cultural nu dispune de toate 
resursele necesare. De aceea, sunt foarte importante parteneriatele, mai ales cu 
parteneri mai puternici. Scopul parteneriatelor nu se limitează doar la rezultatele directe 
ale proiectelor, dar şi la creşterea profesională. 

 

 

 



 
33 

E. 5. Strategia şi planul de marketing 

În strategia şi planul de marketing al MNCR pentru perioada trecută au fost prevăzute o 
serie de măsuri, precum: înregistrarea siglei si acronimului MNCR ca marcă înregistrată, 
administrarea şi întreţinerea site-ului muzeului – www.mncr.ro., confecţionarea unor 
materiale de promovare a MNCR şi a patrimoniului deţinut de acesta. Instituţia a 
implementat cu succes administrarea şi întreţinerea site-ului muzeului şi a realizat diverse 
materiale de promovare. MNCR a efectuat studii speciale pentru stabilirea de strategii de 
promovare a patrimoniului într-un mediu multietnic. Numeroase produse muzeale au texte 
traduse, sau sunt în curs de traducere în limba maghiară şi sau limbi de circulaţie 
internaţională. 

Totuşi activitatea de marketing încă nu se ridică la nivelul aşteptărilor şi nu are 
rezultatele scontate, în primul rând din lipsa unui compartiment în cadrul muzeului, care să 
asigure persoanele specializate în acest domeniu. 

În acest sens muzeul va întreprinde demersuri de înfiinţare a unui birou  de marketing, 
educaţie muzeală, comunicare. În prezent, toate activităţile de marketing, alături de 
multe alte atribuţii (pedagogie muzeală, relaţii cu presa, promovare, ghidaj şi multe altele) 
sunt în sarcina unui singur salariat (muzeograf IA) al Muzeului Carpaţilor Răsăriteni. 
Precum se ştie, la majoritatea muzeelor naţionale din ţară astfel de birouri există şi sunt 
eficiente. În acest sens muzeul va solicita posturi pentru angajarea unui personal 
specializat în domeniul marketing-ului muzeal şi crearea biroului respectiv. Având în 
vedere însă contextul legislativ actual, obţinerea de posturi noi nu pare foarte fezabilă. 
Muzeul are în vedere şi o alternativă şi anume apelarea la o firmă de specialitate, care să 
elaboreze un proiect de marketing profesionist. Acest plan de marketing trebuie să aibă în 
vedere următoarele cerinţe:  
• Amenajarea în fiecare spaţiu muzeal propriu a unor standuri de vânzare a 

produselor personalizate specifice muzeului (de exemplu breloc personalizat, 
semne de carte, replici după unele obiecte muzeale, magneţi personalizaţi etc.) 

• Confecţionarea produselor personalizate ale MNCR, de către firme specializate, la 
standarde optime, cu aplicarea pe acestea a datelor de identificare ale muzeului-adresă, 
site, etc. 

• În urma elaborării unui plan de marketing adaptat nevoilor muzeului se vor identifica 
fondurile necesare punerii în practică a acestuia. 

• Firma de marketing specializată va asigura implementarea strategiilor specifice, 
încheierea unor parteneriate cu unităţi hoteliere din judeţele Covasna, Harghita, Braşov, 
Bistriţa-Năsăud, Mureş, participarea la târguri de turism naţionale şi locale, aplicarea unor 
măsuri de marketing adaptate specificului muzeului şi a produselor muzeale specifice 
acestuia etc. 

 

E.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management  
 

În perioada 2018 – 2022, muzeul intenţionează să realizeze trei categorii programe: 
 
E.6.1. Programe minimale finanţate din subvenţia acordată de Ordonatorul Principal de 
Credit (sunt incluse în Tabelul la pagina 55)  
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E.6.2. Programe distincte finanţate în totalitate din fonduri atrase; 
 
E.6.3. Programe pentru care se prefigurează parteneriate cu entităţi dispuse să asigure 
co-finanţarea substanţială, expertiza superioară şi tehnologii avansate în domeniu.  
 
E.6.1.1. Program minimal: Conservarea patrimoniului muzeal 

E.6.1.1.1. Sub-program: Conservarea preventivă a patrimoniului muzeal 
E.6.1.1.2. Sub-program: Conservarea invazivă a patrimoniului muzeal 

 
E.6.1.2. Program: Restaurarea patrimoniului muzeal 
 
E.6.1.3. Program: Evidenţa patrimoniului muzeal 
 E.6.1.3.1. Registru Unic de Inventar 
 E.6.1.3.2. Fişe analitice 
 E.6.1.3.3. Fişe de conservare 
 E.6.1.3.4. Docpat 
 
E.6.1.4. Program: Expertizarea patrimoniului muzeal 
 
E.6.1.5. Program: Clasarea patrimoniului muzeal 
 
E.6.1.6. Program: Evaluarea patrimoniului muzeal 
 
E.6.1.7. Program: Cercetarea patrimoniului cultural aflat în administrarea MNCR 

E.6.1.7.1. Sub-Program: Cercetarea patrimoniului arheologic aflat în administrarea 
MNCR 
E.6.1.7.2. Sub-Program: Cercetarea patrimoniului etnografic aflat în administrarea 
MNCR 
E.6.1.7.3. Sub-Program: Cercetarea patrimoniului istorico-documentar aflat în 
administrarea MNCR 

 
E.6.1.8. Program: Cercetări de teren 

E.6.1.8.1. Sub-Program: Cercetarea siturilor arheologice-cheie din estul 
Transilvaniei 
E.6.1.8.2. Sub-Program: Cercetarea etnografică de teren 
E.6.1.8.3. Sub-Program: Cercetarea istorico-documentară în arhive. 

 
E.6.1.9. Program: Expoziţii 

E.6.1.9.1. Sub-Program: Expoziţii permanente 
E.6.1.9.2. Sub-Program: Expoziţii temporare şi itinerante. 

 
E.6.1.10. Program: Relaţii cu publicul 

E.6.1.10.1. Sub-Program: Tradiţie şe Modernitate – Pedagogie muzeală 
E.6.1.10.2. Sub-Program: Manifestări cultural-artistice şi literare la muzeu 
E.6.1.10.3. Sub-Program: Sporturi tradiţionale 
E.6.1.10.4. Sub-Program: Lecţii deschise 
E.6.1.10.5. Sub-Program: Manifestări cultural-ştiinţifice 
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E.6.1.10.6. Sub-Program: Realizarea unor produse culturale on-line. 
 
E.6.1.11. Program: Publicaţii 

E.6.1.11.1. Sub-Program: Publicaţii adresate publicului muzeului 
E.6.1.11.2. Sub-Program: Publicaţii ştiinţifice. 

 
E.6.2. Programe distincte finanţate în totalitate din fonduri atrase:  
 
E.6.2.1. Program: Programul Naţional Limes. Sectorul estic (finanţat în mod distinct de 
MCIN). 90.000 lei. 
 

E.6.2.2. Program: Sud-estul Transilvaniei în perioada romană târzie: identităţi, 
interacţiune şi integrare după părăsirea Daciei romane. Cod proiect: PN-III-P4-ID-
PCE-2016-0352. Finanţator exclusiv – UEFISCIDI. Valoarea contractului – 850.000,00 
lei. Titular – MNCR. 

 

E.6.b.4. Program: Etnoarheologia sării în spaţiul intracarpatic al României.   Cod 
proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-07. Finanţator exclusiv – UEFISCIDI. Valoarea 
contractului – 850.000,00 lei. Titular – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, MNCR – 
partener. 

 
E.6.3. Programe pentru care se prefigurează parteneriate cu entităţi dispuse să asigure 
co-finanţarea substanţială, expertiza superioară şi tehnologii avansate în domeniu:  

 

E.6.3.1. Program: Mineritul preindustrial în estul spaţiului intracarpatic al 
României. Partener co-finanţator – Muzeul Mineritului din Buchum / Begbau-Museum 
Bochum (Germania).  

 E.6.3.1.1. Sub-Program: Mineritul preindustrial al sării  

 E.6.3.1.2. Sub-Program: Mineritul preindustrial al metalelor neferoase  

 E.6.3.1.3. Sub-Program: Mineritul preindustrial al fierului. 

 

E.6.3.2. Program: Valorificarea ştiinţifică şi muzeală a patrimoniului unic în sud-
estul Europei: artefacte şi structuri de lemn din salinele din Subcarpaţii 
Transilvaniei. Partener co-finanţator – Muzeul Mineritului din Buchum / Begbau-
Museum Bochum (Germania). 

E.6.3.2.1. Sub-Program: Curba dendro-cronologică din ultimele cinci milenii 
în arealul Carpaţilor Răsăriteni 

E.6.3.2.2. Sub-Program: Oscilaţiile climatice din ultimele cinci milenii în 
arealul Carpaţilor Răsăriteni  

E.6.3.2.3. Sub-Program: Exploatarea resurselor forestiere în Subcarpaţii 
Transilvaniei din preistorie până la perioada modernă 
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E.6.3.2.4. Sub-Program: Meşteşugul lemnului în Subcarpaţii Transilvaniei din 
preistorie până la evul mediu 

E.6.3.2.5. Sub-Program: Conservarea lemnului arheologic 

E.6.3.2.6. Sub-Program: Transfer de competenţe profesionale în domeniul 
arheologiei miniere, cercetării şi conservării lemnului 

E.6.3.2.7. Sub-Program: Valorificarea expoziţională a rezultatelor cercetărilor 
germano-române privind mineritul şi exploatarea lemnului din estul 
Transilvaniei în România şi Germania 

E.6.3.2.8. Sub-Program: Publicarea rezultatelor cercetărilor germano-române 
privind mineritul şi exploatarea lemnului din estul Transilvaniei. 

E.6.4. Programe pentru care se vor depune proiecte cu finanţarea distinct la 
UEFISCDI, AFCN, MCIN şi alte fonduri: 

E.6.4.1. Program multianual: Mediul natural şi omul în Subcarpaţii Transilvaniei. 
Cercetări interdisciplinare 

- Proiect: Evoluţia mediului natural în holocen şi impactul transformărilor climatice şi de 
mediu asupra societăţilor umane din Estul Transilvaniei. Responsabil: Dan ŞTEFAN. 
Colectiv: Maria-Magdalena ŞTEFAN, Dan BUZEA. 

- Proiect: Drumurile din Estul Transilvaniei în preistorie şi antichitate Responsabil: Dan 
ŞTEFAN. Colectiv: Maria-Magdalena ŞTEFAN, Valerii KAVRUK, Dan BUZEA. 

E.6.4.2. Program: EPOCA DACICĂ ÎN ESTUL TRANSILVANIEI. Cercetări 
interdisciplinare 

E.6.4.2.1. Proiect: Studii de arheologie a peisajului în situri din epoca dacică din Estul 
Transilvaniei. Responsabil: Maria-Magdalena ŞTEFAN. Colectiv: Dan ŞTEFAN, Dan 
BUZEA.  

E.6.4.2. Program: Cercetări arheologice în situri dacice din estul Transilvaniei 

E.6.4.2.1. Sub-Program: Situri fortificate în perioada dacică (cetăţi dacice) 

E.6.4.2.1.1. Proiecte subsumate:  

1. Sândominic, jud. Harghita. Dagnostic arheologic în 2020 în vederea înregistrării în RAN, 
săpături arheologice  în 2021 şi 2022. Responsabil: Dan ŞTEFAN. Colectiv: Maria-
Magdalena ŞTEFAN, Dan BUZEA. 

2. Proiect: Mihăileni (cod RAN:85083.05), jud. Harghita. Diagnostic arheologic (re)evaluarea 
înregistrărilor stratigrafice din săpăturile vechi. Responsabil: Maria-Magdalena ŞTEFAN. 
Colectiv: Dan ŞTEFAN, Dan BUZEA. 

3. Cetatea dacică de la Sânzieni ”Cetatea Cece”, jud. Covasna. Diagnostic arheologic în 
2018 în vederea înregistrării în RAN, săpături arheologice sistematice în 2019, 2020. 
Responsabil: Maria-Magdalena ŞTEFAN. Colectiv: Dan ŞTEFAN, Dan BUZEA. 

4. Jigodin, Cetatea 4, jud. Harghita - diagnostic arheologic în 2019 în vederea înregistrării în 
RAN. Responsabil: Maria-Magdalena ŞTEFAN. Colectiv: Dan ŞTEFAN, Dan BUZEA. 
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E.6.4.2.2. Sub-Program: Situri fortificate cu stratigrafie complexă 

5. Proiect subsumat: Situl fortificat de la Bixad ”Cetatea Vapa”(cod RAN: 64522.01), jud. 
Covasna – diagnostic arheologic în 2018 pentru a documenta limitele sitului, săpături 
arheologice sistematice în 2019-2022. 

 

E.6.4.3. Program: Cercetări arheologice non-invazive a vestigiilor de exploatare a sării 
în Transilvania. Cercetările non-invazive (periegheze, prospectări geomagnetice, filmări 
aeriene, cercetări geo-spaţiale ş.a.) se for efectua în situri arheologice cu urme de 
exploatare a sării descoperite pe teritoriul judeţelor Harghita (Comăneşti şi Sânpaul), Mureş 
(Orşova) şi Bistriţa-Năsăud (Săsarm, Caila). Totodată, cercetările vor viza o aşezare 
fortificată din epoca bronzului Coldău (jud. Bistriţa-Năsăud) care, prezumptiv, a servit pentru 
controlul traficului sării pe Someşul Mare. 

E.6.4.3.1. Proiecte subsumate:  

1. Cercetare arheologică sistematică la Beclean-Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud. 
Efectuarea cercetărilor arheologice sistematice de teren şi precum şi documentare non-
invazive (periegheze, cercetări geospaţiale, topografice, geofizice şi de peisaj), în situl de 
exploatare pre-industrială a sării de la Beclean-Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud. Echipa 
proiectului din partea MNCR: Valerii Kavruk, Dan Buzea, Dan Ştefan, Magdalena Ştefan.  

2. Cercetare arheologică sistematică la Şoimeni, com. Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. 
Proiectul vizează sistemul de fortificaţie, habitat, morminte şi complexe rituale din epoca 
bronzului (cca. 2500 – 1700 î. Hr., culturile Jigodin, Costisa-Ciomortan şi Wietenberg) şi din 
eneolitic (cca. 4200- 4000 î. Hr., cultura Cucuteni-Ariuşd). Echipa proiectului din partea 
MNCR: Valerii Kavruk, Dan Buzea, Dan Ştefan, Magdalena Ştefan. 

3. Proiect: Locuirea eneolitică aparţinând Culturii ceramicii liniare cu note muzicale 
(LBK) de la Olteni – ”Nisipărie” jud. Covasna. Echipa proiectului din partea MNCR: Dan 
Buzea şi Dan Ştefan. În parteneriat cu profesorul Thomas Saile (Universität Regensburg, 
Germania) şi Maciej Dębiec (Universität Regensburg, Germania) 

E.6.4.3. Program: Cercetări etnografice de teren pe teritoriul judeţelor Covasna şi 
Harghita. Scopul acestui proiect constă în identificarea bunurilor de patrimoniu etnografic în 
vederea achiziţionării şi expunerii la Muzeul în Aer Liber la Covasna. Cercetarea va viza în 
principal următoarele teme: Habitatul tradiţional, Arhitectura tradiţională, Interiorul casei 
tradiţionale, Morăritul, Oieritul, Pădurăritul, Meşteşuguri, Artă tradiţională (icoana, broderia, 
decorul casei, covorul, pictură, sculptură, etc.), Portul popular, Târguri. Echipa proiectului din 
partea MNCR: Florina Bănică (Florin Herţeg, Ana Dobreanu). 

E.6.4.4. Program: Învăţământul confesional românesc în estul Transilvaniei 
Programul vizează: cercetarea documentelor de arhivă şi are ca scop major 
identificarea documentelor inedite şi valorificare lor academică, muzeală şi educaţională. 
Se va desfăşura în perioada 2018-2022. Rezultatele vor fi valorificate prin introducerea 
lor în circuit ştiinţific şi muzeal. 

E.6.4.4.1. Proiect: Activitatea lui Romulus Cioflec în Basarabia 

Proiectul vizează identificarea, cercetarea şi valorificarea documentelor privind viaţa şi 
activitatea lui Romulus Cioflec pe tărâmul culturalizării în Basarabia în perioada interbelică. 
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Rezultatele proiectului vor fi publicate şi valorificate în cadrul unei expoziţii tematice 
itinerante (în România şi R. Moldova). Echipa proiectului din partea MNCR: Luminiţa Cornea 
(Florin Herţeg, Ana Dobreanu).  

E.6.4.4.2. Proiecte de cercetare pentru perioada romană 

• Castrele cu zidul dublu de incinta din Dacia si din Imperiu  

• Drumurile pe uscat din nordul Pontului Euxin spre Transilvania si Dunărea de mijloc, 
respectiv de Relaţiile între Dacia romană si teritoriile de la nord de Dunărea de jos şi nordul 
Pontului Euxin prin prisma sistemului roman de comunicare în Europa pe direcţia Est-Vest. 
Pentru cercetarea Problemei castrelor cu zid dublu am obţinut acordul de principiu din 
partea Römisch-Germanische Kommission Frankfurt/Main (RGK); astfel în anul 2018 se va 
face prima deplasare a grupului de evaluare a situaţiei de la RGK în zona Carpaţilor 
Răsăriteni, cu vizitarea siturilor care se pretează pentru cercetări în zonă. 

E. 7. Proiecte  
E.7.1. Proiecte subsumate sub-programului Conservarea preventivă a patrimoniului 
cultural: 
 
E.7.2 Proiect multianual (2018 - 2022): Efectuarea operaţiunilor periodice necesare 
menţinerii integrităţii obiectelor din lemn aflate în patrimoniul MNCR.  
Proiectul vizează combaterea preventivă a insectelor xilofage, cunoscute în termeni uzuali 
drept carii, în cazul obiectelor de lemn, precum şi combaterea preventivă de molii care por 
ataca textile. Tratamentele se vor aplica asupra cca. 500 de piese, dintre care 2 construcţii: 
moară de apă, alcătuită din bârne masive din lemn; un găbănaş - o bucătărie de vară, lucrată 
din bârne subţiri de molid; piese de uz gospodăresc (unelte agricole, tâmplărie, dogărie, 
textile etc.).  Activitatea se va face de două ori pe an: în aprilie şi septembrie. 
 
E.7.3. Proiect multianual (2018 - 2022): Tratamente curative periodice aplicate obiectelor 
muzeale din textile.  
Proiectul vizează tratamente periodice ale cca. 1000 de obiecte din textile aflate în 
administrarea muzeului, în vederea combaterii preventive a moliilor. Activităţile principale în 
cadrul proiectului sunt: desprăfuirea, aerisirea, presărarea cu naftalina, tratamente reziduale 
cu K-OTHRINE. Tratamentul preventiv se va aplica de două ori pe an. 
 
E.7.4.ect multianual (2018 - 2022): Tratamente curative periodice aplicate obiectelor 
muzeale din metale. Vizează cca. cca. 400 obiecte de cupru, bronz sau fier. Activităţile 
includ: desprăfuirea, curăţirea mecanică şi tratarea obiectelor cu feruginol şi vaselină în 
vederea combaterii preventive a oxidării.  
 
E.7.5. Proiect multianual. Conservarea preventivă a bunurilor arheologice din ceramică. 
(2018 - 2022): Activităţi: Curăţirea mecanică a 17088 obiecte arheologice de ceramică (vase 
şi fragmente ceramice) 
 
E.7.6. Proiect: Tratamente curative periodice aplicate obiectelor etnografice din lemn, 
textile şi metal aflate în patrimoniul MNCR  
Activităţi: 
• Desprăfuirea obiecte etnografice din lemn, textile şi metal 
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• Aerisirea obiectelor etnografice textile 
• Tratarea obiectelor etnografice textile păstrate în depozit cu naftalină 
• Tratarea obiectelor etnografice textile aflate în spaţii expoziţionale cu insecticid pentru 

tratamentul rezidual al suprafeţelor – K-OTHRINE 
• Tratarea obiectelor de metal cu Feruginol. 

 
E.7.7. Tratamente curative periodice aplicate bunurilor imobile de lemn (case, moară, 
anexe ş.a.) 
Activităţi: 
• Desprăfuirea moară şi găbănaş de lemn 
• Tratarea părţilor de metal cu Feruginol. 
• 2 construcţii de lemn tratate care sunt demontate pe componente şi aflate în depozitul 

MNCR. 
 

E.7.8. Conservarea preventivă a bunurilor arheologice din metale în patrimoniul MNCR 
Activităţi: 
• Curăţirea mecanică a 355 obiecte arheologice de metal (fier, cupru, bronz, argint) 
• Aplicarea soluţiilor anticorozive la 355 obiecte arheologice de metal. 
• 355 obiecte arheologice de metal (fier, cupru, bronz, argint) tratate preventiv 

 
E.7.9. Proiect: Conservarea preventivă a bunurilor etnografice din textile aflate în 
patrimoniul MNCR 
Activităţi: 
• Curăţirea mecanică şi aplicarea soluţiilor la 975 obiecte textile aflate în depozitul MNCR. 

 
E.7.10. Proiect: Conservarea invazivă a bunurilor etnografice din lemn aflate în 
patrimoniul MNCR 
Activităţi: 
• Curăţirea mecanică a 555 obiecte arheologice de lemn 
• Aplicarea soluţiilor anticorozive la 555 obiecte etnografice de lemn 

 
E.7.11. Proiect: Desalinizarea şi stabilizarea artefactelor de lemn descoperite în situri 
arheologice de exploatare a sării şi aflate în patrimoniul MNCR. 
Activităţi: 
• Desalinizare a cca. 200 obiecte arheologice din lemn descoperite în medii saline. 
• Monitorizarea stării de conservare la laboratorul de conservare din Suceava 
• Imersarea în apă distilată circulatorie, în cuve speciale, a 87 de obiecte arheologice din 

lemn descoperite în medii saline 
 
E.7.12. Proiecte subsumate Programului Restaurarea patrimoniului muzeal: 
E.7.13. Restaurarea patrimoniului muzeal de lemn preistoric descoperit la Beclean – 
Băile Figa  
Activităţi: 
• Selectarea pieselor şi pregătirea documentaţiei în vederea restaurării pieselor de lemn; 
• Împachetarea şi transportul pieselor la laboratorul de restaurare 
• Realizare de fotografii din timpul activităţii specifice de restaurare 
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• Completarea cu lemn nou a lipsurilor  
• Fixarea elementelor fracturate cu ajutorul unor bucăţi de lemn de balsa şi încleiate cu 

adeziv corespunzător. 
• Chituirea crăpăturilor şi fisurilor 
• Biocidare preventivă cu Preventol 
• Şlefuirea suprafeţelor chituite 
• Finisarea cu ceară şi peliculizare cu selac 
• Integrarea cromatică. 
 
E.7.14. Proiect: Restaurarea patrimoniului muzeal de lemn preistoric descoperit la 
Beclean – Băile Figa şi la Orşova 
Activităţi: 
• Selectarea pieselor şi pregătirea documentaţiei în vederea restaurării pieselor de lemn; 
• Împachetarea şi transportul pieselor la laboratorul de restaurare 
• Realizare de fotografii din timpul activităţii specifice de restaurare 
• Completarea cu lemn nou a lipsurilor  
• Fixarea elementelor fracturate cu ajutorul unor bucăţi de lemn de balsa şi lipite cu adeziv 

corespunzător. 
• Chituirea crăpăturilor şi fisurilor 
• Biocidare preventivă cu Preventol 
• Şlefuirea suprafeţelor chituite 
• Finisarea cu ceară şi peliculizare cu selac 
• Integrare cromatică 

E.8.  Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management. 

E.8.1. Lansări de publicaţii pe profilul muzeului 

E.8.2. Serate literare si artistice ocazionate de date importante in istoria culturii româneşti 
din aria de activitate a muzeului 

E.8.3 Mese rotunde la Casa Romulus Cioflec (La umbra nucului bătrân) 

 

F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultura, cu 
o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum 
şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse  

 

 

F.1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
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F.2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

Estimăm că în următoarea perioadă tendinţa ascendentă a numărului de beneficiari va fi 
între 5 – 10% anual. Astfel, în 2018 numărului de beneficiari va fi de cca. 33.000, în 2019 – 
cca. 36.000, în 2020 – cca. 40.000, în 2021 – cca. 43.000, în 2022 – cca. 50.000. 

F.3. Programul minimal estimat pentru următoarea perioada de management 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă 
descriere a 
programului 

Nr. 
proiect

e în 
cadrul 
progra
mului 

Denumirea 
proiectului 

Buget 
prevăzut 

pe 
program9 -

(lei)- 

Primul an de management 

2018 

1 

Gestionarea  şi 
întreţinerea 

patrimoniului 
muzeal 

Păstrarea 
Conservarea 
Restaurarea 

Evidenţa 
Expertizărea 

5 

Monitorizarea  şi 
întreţinerea 

microclimatului 
optim în spaţiile de 

păstrare şi 

5.000 
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Evaluarea 
Patrimoniului 

aflat în 
administraea 

muzeului 

 

expunere a 
patrimoniului 

Conservarea 
preventivă a 
patrimoniului 

(21.500 bunuri) 

10.000 

Conservarea 
invazivă a 

patrimoniului 

(200 bunuri 
muzeale) 

20.000 

Restaurarea 
patrimoniului 
(100 bunuri 
muzeale) 

20.000 

Evidenţa 
expertizarea şi 

evaluarea a 3.000 
de bunuri muzeale  

10.000 

 Expoziţii 
temporare  

Realizarea şi 
itinerare a 4 

expoziţii 
temporare 

 

4 

Dacii din estul 
Transilvaniei 

10.000 

Contribuţia 
învăţământului 

confesional 
românesc din Trei 
Scaune la Marea 

Unire 

10.000 

Graniţa de est a 
Daciei Romane 3.000 

Românii din 
fostele scaune 

secuieşti şi Marea 
Unire  

20.000 

 

3 Centenar 
Organizarea a 

două 
evenimente 

2 

Românii din 
fostele scaune 

secuieşti şi Marea 
Unire 

10.000 
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culturale 
dedicate anului 

CENTENAR 

 

Romulus Cioflec şi 
Marea Unire 10.000 

4 
Situri-cheie din 

estul 
Transilvaniei 

Efectuarea 
cercetărilor de 

teren non-
invazive 

(periegheze, 
cercetări 

geospaţiale,  
topografice, 

geofizice şi de 
peisaj), carotări, 

sondaje şi 
prelevarea 

probelor în 3 
situri-cheie din 

estul 
Transilvaniei 

3 

Cetatea dacică de 
la Sânzieni 

”Cetatea Cece”, 
jud. Covasna 

(Etapa II) 

10.000 

Situl fortificat dacic 
de la Bixad 

”Cetatea Vapa” 
(Etapa II) 

15.000 

Situl eneolitic de la 
Aninoasa ”La 

Şezut” 
(Etapa II) 

10.000 

5 
Cercetări 

arheologice 
sistematică   

Cercetări 
arheologice 

sistematice şi 
non-invazive, 

într-un sit 
fortificat şi o 

mină de 
exploatare a 

sării 

2 

Cercetare 
arheologică 

sistematică în 
siturile de la 

Şoimeni, Păuleni-
Ciuc, jud. Harghita 
şi  Beclean-Băile 
Figa, jud. Bistriţa-

Năsăud. 

20.000 

6 

Cercetare 
istorico-

documetară 

 

Învăţământul 
românesc din 

secuime   
1 

Învăţământul 
confesional 

românesc până în  
1918 

 

10.000 

7 

 

Educaţie 
muzeală 

 

Organizarea de 
educaţie 
muzeală: 
sărbători 

tradiţionale, 
serate culturale, 

spectacole, 
lecţii, a ateliere 

6 

Dragobetele la 
Prima Şcoală 

Românească din 
Sf. Gheorghe 

1.000 

Ateliere creative în 
cadrul proiectului 

„Tradiţie şi 
Modernitate, ediţia 

a XI-a” 

15.000 
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creative, 
concursuri, 

jocuri sportive 
tradiţionale şi 

moderne 
europene etc.) 

Şcoala Altfel, 
ediţia a V-a 

1.000 

Noaptea 
Muzeelor, ediţia a 

X-a. 
2.000 

Joc şi sport. De la 
tradiţii la compeţiţii 

(Etapa II) 
6.000 

Ateliere şi jocuri la 
secţia Muzeul 

Oltului şi 
Mureşului Superior 
din Miercurea Ciuc 

10.000 

8 Publicaţii 

Redactarea 
lucrărilor 

ştiinţifice privind 
arealul 

Carpaţilor 
Răsăriteni. 
Editarea şi 

machetarea 
volumelor spre 

publicare. 

3 

Revista anuală 
Angustia, vol. XXII 

15.000 

Caietele de la 
Araci / 9 si 10 

1.000 

Situl arheologic 
Reci ”Dombolika” 

(monografie 
arheologică) 

5.000 

9 Manifestări 
culturale 

Organizarea a 
trei manifestări 

cultural-
ştiinţifice 
adresate 

specialiştilor şi 
publicului 
muzeului. 

3 

Priorităţi de 
cercetare în estul 

Transilvaniei 
5.000 

Sesiunea 
Ştiinţifică anuală a 

MNCR 
5.000 

Sesiunea de 
comunicări 

Românii sin sud-
estul Transilvaniei 

5.000 

TOTAL 26  188.500 

 

 

Al doilea an de management 

2019 

1 
Conservarea, 
restaurarea 
clasarea şi 

Curăţirea 
mecanică, 
aplicarea 

4 

Conservarea 
preventivă şi  

curativă a 
patrimoniului 

15.000 
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evaluarea  
patrimoniului 

muzeal 

periodică a 
tratamentelor 

care protejează 
piesele. 

Restaurarea 
patrimoniului. 
Expertiză în 

vederea clasării  

Restaurarea 
patrimoniului de 

lemn, ceramică şi 
metal. 

20.000 

Clasarea 
patrimoniului în 

categoriile Fond si 
Tezaur 

15.000 

Evaluarea 
patrimoniului 

(Etapa II) 
10000 

2 Expoziţii 

Elaborarea 
proiectelor 
expoziţionale 
noi. 
Dezvoltarea 
unor proiecte 
expoziţionale 
aflate în curs de 
elaborare.  
Realizarea unor 
expoziţii 
temporare noi. 
Actualizarea 
expoziţiilor de 
bază şi 
temporare 
realizate 
anterior.  
Itinerarea unor 
expoziţii 
temporare. 

4 

Dacii din estul 
Transilvaniei 
(itinerarea 
expoziţiei 
itinerante) 

8500 

Românii din 
fostele scaune 

secuieşti şi Marea 
Unire (itinerarea 

expoziţiei) 

1500 

Sud-estul 
Transilvaniei în 
perioada romană 
târzie: identităţi, 
interacţiune şi 
integrare după 
părăsirea Daciei 
romane 
(elaborarea 
planului tematic) 

3000 

Expoziţia Muzeul 
în aer liber de la 
Covasna 
(elaborarea 
planului 
expoziţional) 

7000 

3 

Studii de 
arheologie a 
peisajului în 

situri din epoca 
dacică din Estul 

Transilvaniei 

Efectuarea 
cercetărilor de 
teren şi non-

invazive 
(periegheze, 

cercetări 
geospaţiale,  

3 

Cetatea dacică de 
la Sânzieni 

”Cetatea Cece”, 
jud. Covasna 

(Etapa II) 

10000 

Situl Jigodin, 
Cetatea 4, jud. 

Harghita 
10000 
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 topografice, 
geofizice şi de 

peisaj), carotări, 
sondaje  în 

situri din estul 
Transilvaniei 

Complexul de 
situri de la 

Biborţeni, jud. 
Covasna 
(Etapa I) 

10000 

4 

Cercetare 
arheologică 

sistematică  la 
Şoimeni, 

Păuleni-Ciuc, 
jud. Harghita şi  
Beclean – Băile 

Figa, jud. 
Bistriţa-Năsăud 

Cercetări 
arheologice 

sistematice şi 
non-invazive, 

într-un sit 
fortificat şi o 

mină de 
exploatare a 

sării 

1 

Cercetare 
arheologică 

sistematică în 
siturile de la 

Şoimeni, Păuleni-
Ciuc, jud. Harghita 
şi  Beclean-Băile 
Figa, jud. Bistriţa-

Năsăud. 

20000 

5 Cercetare 
istorică  

Învăţământul 
românesc din 

secuime   
1 

Învăţământul 
confesional 
românesc în 

perioada  1918-
1940 

10000 

6 

 

Educaţie 
muzeală 

 

Organizarea de 
educaţie 
muzeală: 
sărbători 

tradiţionale, 
serate culturale, 

spectacole, 
lecţii, a ateliere 

creative, 
concursuri, 

jocuri sportive 
tradiţionale şi 

moderne 
europene etc.) 

6 

Primii paşi la 
Prima Şcoală 
Românească  

5000 

Proiectul „Tradiţie 
şi Modernitate, 
ediţia a XII-a” 

15000 

Şcoala Altfel, 
ediţia a VI-a 

5000 

Noaptea 
Muzeelor, ediţia a 

XI -a. 
2000 

Joc şi sport. De la 
tradiţii la competiţii 

(Etapa III) 
8000 

Ateliere şi jocuri la 
secţia Muzeul 

Oltului şi 
Mureşului Superior 

10000 

7 Publicaţii 

Redactarea 
lucrărilor 

ştiinţifice privind 
arealul 

Carpaţilor 
Răsăriteni. 

2 

Revista anuală 
Angustia XXIII 9000 
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Editarea şi 
machetarea 

volumelor spre 
publicare. 

 
Caietele de la 
Araci / 11 si 12 

 

1000 

8 
Manifestări 

culturale 

Organizarea a 
trei manifestări 

cultural-
ştiinţifice 
adresate 

specialiştilor şi 
publicului 
muzeului. 

3 

Priorităţi de 
cercetare în estul 
Transilvaniei 

5000 

Sesiunea 
Ştiinţifică anuală a 
MNCR 

5000 

Sesiunea de 
comunicări 
Românii sin sud-
estul Transilvaniei 

5000 

Total 24  205.000 

 

Al treilea an de management 

2020 

1 

Conservarea, 
restaurarea 
clasarea şi 
evaluarea  

patrimoniului 
muzeal 

Curăţirea 
mecanică, 
aplicarea 

periodică a 
tratamentelor 

care protejează 
piesele. 

Restaurarea 
patrimoniului. 
Expertiză în 

vederea 
clasării.  

5 

Conservarea 
preventivă şi  

curativă a 
patrimoniului 

 

15.000 

Restaurarea 
patrimoniului de 

lemn, ceramică şi 
metal. 

 

20.000 

Clasarea 
patrimoniului în 

categoriile Fond si 
Tezaur 

 

15.000 

Restaurarea 
patrimoniului 

imobil / moară de 
apă 

80.000 
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Evaluarea 
patrimoniului 

(Etapa III) 
20000 

2 Expoziţii 

Elaborarea 
proiectelor 
expoziţionale 
noi. 
Dezvoltarea 
unor proiecte 
expoziţionale 
aflate în curs de 
elaborare.  
Realizarea unor 
expoziţii 
temporare noi. 
Actualizarea 
expoziţiilor de 
bază şi 
temporare 
realizate 
anterior.  
Itinerarea unor 
expoziţii 
temporare. 

4 

Dacii din estul 
Transilvaniei 

(itinerarea expoziţiei 
itinerante) 

3500 

Românii din 
fostele scaune 

secuieşti şi Marea 
Unire (itinerarea 

expoziţiei) 

2500 

Sud-estul 
Transilvaniei în 

perioada romană 
târzie: identităţi, 
interacţiune şi 
integrare după 

părăsirea Daciei 
romane (itinerarea 

expoziţiei) 

4000 

Expoziţia Muzeul 
în aer liber de la 

Covasna (Etapa I - 
elaborarea 

planului tematic) 

5000 

3 

Studii de 
arheologie a 
peisajului în 

situri din epoca 
dacică 

menţionate în 
repertoriile 

arheologice din 
Estul 

Transilvaniei 

 

Efectuarea 
cercetărilor de 
teren şi non-

invazive 
(periegheze, 

cercetări 
geospaţiale,  
topografice, 

geofizice şi de 
peisaj), carotări, 

sondaje  în 
situri din estul 
Transilvaniei 

3 

Situl fortificat 
Sândominic, jud. 

Harghita 
Etapa I 

10000 

Mihăileni (cod 
RAN:85083.05), 

jud. Harghita 
10.000 

Complexul 
arheologic de la 
Biborţeni, jud. 

Covasna  
(Etapa II) 

10.000 

4 

Cercetare 
arheologică 

sistematică  la 
Şoimeni, 

Cercetări 
arheologice 

sistematice şi 
non-invazive, 

1 

Cercetare 
arheologică 

sistematică în 
siturile de la 

20.000 
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Păuleni-Ciuc, 
jud. Harghita şi  
Beclean – Băile 

Figa, jud. 
Bistriţa-Năsăud 

într-un sit 
fortificat şi o 

mină de 
exploatare a 

sării 

Şoimeni, Păuleni-
Ciuc, jud. Harghita 
şi  Beclean-Băile 
Figa, jud. Bistriţa-

Năsăud. 

5 Cercetare 
istorică  

Învăţământul 
românesc din 

secuime   
1 

Învăţământul 
confesional 
romînesc în 

perioada  1940-
1944 

10.000 

6 

 

Educaţie 
muzeală 

 

Organizarea de 
educaţie 
muzeală: 
sărbători 

tradiţionale, 
serate culturale, 

spectacole, 
lecţii, a ateliere 

creative, 
concursuri, 

jocuri sportive 
tradiţionale şi 

moderne 
europene etc.) 

6 

Primii paşi la 
Prima Şcoală 
Românească 

5000 

Proiectul „Tradiţie 
şi Modernitate, 
ediţia a XIII-a” 

15000 

Şcoala Altfel, 
ediţia a VII-a 5000 

Noaptea 
Muzeelor, ediţia a 

XII -a. 
5000 

Joc şi sport. De la 
tradiţii la competiţii 

(Etapa IV) 
10000 

Ateliere şi jocuri la 
secţia Muzeul 

Oltului şi 
Mureşului Superior 
din Miercurea Ciuc 

10000 

7 Publicaţii 

Redactarea 
lucrărilor 

ştiinţifice privind 
arealul 

Carpaţilor 
Răsăriteni. 
Editarea şi 

machetarea 
volumelor spre 

publicare. 

2 

Revista anuală 
Angustia XXIV 13000 

Caietele de la 
Araci / 13 si 14 2000 

8 
Manifestări 

culturale 

Organizarea a 
trei manifestări 

cultural-
ştiinţifice 
adresate 

4 

Priorităţi de 
cercetare în estul 

Transilvaniei 
5000 

Sesiunea 
Ştiinţifică anuală a 

MNCR 
5000 
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specialiştilor şi 
publicului 
muzeului. 

Sesiunea de 
comunicări 

Românii sin sud-
estul Transilvaniei 

5000 

Acasă la Romulus 
Cioflec 5000 

TOTAL: 26  250.000 

 

Al patrulea an de management 2021 

1 

Conservarea, 
restaurarea 
clasarea şi 
evaluarea  

patrimoniului 
muzeal 

Curăţirea 
mecanică, 
aplicarea 

periodică a 
tratamentelor 

care protejează 
piesele. 

Restaurarea 
patrimoniului. 
Expertiză în 

vederea 
clasării.  

5 

Conservarea 
preventivă şi  

curativă a 
patrimoniului 

15.000 

Restaurarea 
patrimoniului de 

lemn, ceramică şi 
metal. 

20.000 

Clasarea 
patrimoniului în 

categoriile Fond si 
Tezaur 

15.000 

Restaurarea 
patrimoniului 

imobil / căbănaş. 
60.000 

Evaluarea 
patrimoniului 

(Etapa IV) 
20000 

2 Expoziţii 

Elaborarea 
proiectelor 

expoziţionale 
noi. 

Dezvoltarea 
unor proiecte 
expoziţionale 

aflate în curs de 
elaborare. 

Realizarea unor 
expoziţii 

temporare noi. 

4 

Dacii din estul 
Transilvaniei 

(itinerarea 
expoziţiei 
itinerante) 

3000 

Românii din 
fostele scaune 

secuieşti şi Marea 
Unire (itinerarea 

expoziţiei) 

2000 
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Actualizarea 
expoziţiilor de 

bază şi 
temporare 
realizate 
anterior. 

Itinerarea unor 
expoziţii 

temporare. 

Sud-estul 
Transilvaniei în 

perioada romană 
târzie: identităţi, 
interacţiune şi 
integrare după 

părăsirea Daciei 
romane (itinerarea 

expoziţiei) 

5000 

Expoziţia Muzeul 
în aer liber de la 

Covasna (Etapa III 
- elaborarea 

planului tematic) 

10000 

3 

Studii de 
arheologie a 
peisajului în 

situri din epoca 
dacică 

menţionate în 
repertoriile 

arheologice din 
Estul 

Transilvaniei 

 

Efectuarea 
cercetărilor de 
teren şi non-

invazive 
(periegheze, 

cercetări 
geospaţiale,  
topografice, 

geofizice şi de 
peisaj), carotări, 

sondaje  în 
situri din estul 
Transilvaniei 

3 

Situl fortificat 
Sândominic, jud. 

Harghita 
Etapa II 

10000 

Mihăileni (cod 
RAN:85083.05), 

jud. Harghita 

Etapa II 

10000 

Complexul de 
situri de la 

Biborţeni, jud. 
Covasna  
(Etapa III) 

10000 

4 

Cercetare 
arheologică 

sistematică  la 
Şoimeni, 

Păuleni-Ciuc, 
jud. Harghita şi  
Beclean – Băile 

Figa, jud. 
Bistrita-Năsăud 

Cercetări 
arheologice 

sistematice şi 
non-invazive, 

într-un sit 
fortificat şi o 

mină de 
exploatare a 

sării 

1 

Cercetare 
arheologică 

sistematică în 
siturile de la 

Şoimeni, Păuleni-
Ciuc, jud. Harghita 
şi  Beclean-Băile 
Figa, jud. Bistriţa-

Năsăud. 

20000 

5 Cercetare 
istorică  

Învăţământul 
românesc din 

secuime   
1 

Învăţământul 
confesional 
romînesc în 

perioada  1944 -
1989 

10000 
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6 

 

Educaţie 
muzeală 

 

Organizarea de 
educaţie 
muzeală: 
sărbători 

tradiţionale, 
serate culturale, 

spectacole, 
lecţii, a ateliere 

creative, 
concursuri, 

jocuri sportive 
tradiţionale şi 

moderne 
europene etc.) 

6 

Primii paşi la 
Prima Şcoală 
Românească 

5000 

Proiectul „Tradiţie 
şi Modernitate, 
ediţia a XIV-a” 

15000 

Şcoala Altfel, 
ediţia a VIII-a 5000 

Noaptea 
Muzeelor, ediţia a 

XIII -a. 
5000 

Joc şi sport. De la 
tradiţii la compeţiţii 

(Etapa V) 
10000 

Ateliere şi jocuri la 
secţia Muzeul 

Oltului şi 
Mureşului Superior 
din Miercurea Ciuc 

10000 

7 Publicaţii 

Redactarea 
lucrărilor 

ştiinţifice privind 
arealul 

Carpaţilor 
Răsăriteni. 
Editarea şi 

machetarea 
volumelor spre 

publicare. 

2 

Revista anuală 
Angustia XXV 

13000 

Caietele de la 
Araci / 15 si 16 2000 

8 
Manifestări 

culturale 

Organizarea a 
trei manifestări 

cultural-
ştiinţifice 
adresate 

specialiştilor şi 
publicului 
muzeului. 

4 

Priorităţi de 
cercetare în estul 

Transilvaniei 
5000 

Sesiunea 
Ştiinţifică anuală a 

MNCR 
5000 

Sesiunea de 
comunicări 

Românii sin sud-
estul Transilvaniei 

5000 

Acasă la Romulus 
Cioflec 5000 

TOTAL 26  275.000 
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Al cincilea an de management 2022 

1 

Conservarea, 
restaurarea 
clasarea şi 
evaluarea  

patrimoniului 
muzeal 

Curăţirea 
mecanică, 
aplicarea 

periodică a 
tratamentelor 

care protejează 
piesele. 

Restaurarea 
patrimoniului. 
Expertiză în 

vederea 
clasării.  

4 

Conservarea 
preventivă şi  

curativă a 
patrimoniului 

15000 

Restaurarea 
patrimoniului de 

lemn, ceramică şi 
metal 

20000 

Clasarea 
patrimoniului în 

categoriile Fond si 
Tezaur 

15000 

Evaluarea 
patrimoniului 

(Etapa V) 
20000 

2 Expoziţii 

Elaborarea 
proiectelor 

expoziţionale 
noi. 

Dezvoltarea 
unor proiecte 
expoziţionale 

aflate în curs de 
elaborare. 

Realizarea unor 
expoziţii 

temporare noi. 
Actualizarea 

expoziţiilor de 
bază şi 

temporare 
realizate 
anterior. 

Itinerarea unor 
expoziţii 

temporare. 

3 

Dacii din estul 
Transilvaniei 
(itinerarea 
expoziţiei 
itinerante) 

3000 

Românii din 
fostele scaune 

secuieşti şi Marea 
Unire (itinerarea 

expoziţiei) 

2000 

Expoziţia Muzeul 
în aer liber de la 

Covasna 
(deschiderea 

expoziţiei) 

10000 

3 

Studii de 
arheologie a 
peisajului în 

situri din epoca 
dacică 

menţionate în 
repertoriile 

arheologice din 

Efectuarea 
cercetărilor de 
teren şi non-

invazive 
(periegheze, 

cercetări 
geospaţiale,  
topografice, 

3 

Situl Catalina, jud. 
Covasna 

10000 

Sfântu Gheorghe 
”Bedehaza”, jud. 

Covasna 
10000 

Complexul de 
situri de la 

Biborţeni, jud. 
10000 



 
54 

Estul 
Transilvaniei 

 

geofizice şi de 
peisaj), carotări, 

sondaje  în 
situri din estul 
Transilvaniei 

Covasna 
(Etapa IV) 

4 

Cercetare 
arheologică 

sistematică  la 
Beclean – Băile 

Figa, jud. 
Bistrita-Năsăud 

Cercetări 
arheologice 

sistematice şi 
non-invazive, 

într-o  mină de 
exploatare a 

sării 

1 

Cercetare 
arheologică 

sistematică la 
Beclean-Băile 

Figa, jud. Bistriţa-
Năsăud. 

20000 

5 Cercetare 
istorică  

Învăţământul 
românesc din 

secuime   
1 

 
Învăţământul 
confesional 
românesc în 

perioada  1918 -
1989 

(elaborare Raport 
Final ) 

 

5000 

6 

 

Educaţie 
muzeală 

 

Organizarea de 
educaţie 
muzeală: 
sărbători 

tradiţionale, 
serate culturale, 

spectacole, 
lecţii, a ateliere 

creative, 
concursuri, 

jocuri sportive 
tradiţionale şi 

moderne 
europene etc.) 

6 

Primii paşi la 
Prima Şcoală 
Românească 

5000 

Proiectul „Tradiţie 
şi Modernitate, 
ediţia a XV-a” 

15000 

Şcoala Altfel, 
ediţia a XI-a 

5000 

Noaptea 
Muzeelor, ediţia a 

XIV -a. 
5000 

Joc şi sport. De la 
tradiţii la compeţiţii 

(Etapa V) 
10000 

Ateliere şi jocuri la 
secţia Muzeul 

Oltului şi 
Mureşului Superior 
din Miercurea Ciuc 

10000 

7 Publicaţii 

Redactarea 
lucrărilor 

ştiinţifice privind 
arealul 

2 
Revista anuală 

Angustia 13000 

 
Caietele de la 
Araci / 17 si 18 2000 
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Carpaţilor 
Răsăriteni. 
Editarea şi 

machetarea 
volumelor spre 

publicare. 

8 
Manifestări 

culturale 

Organizarea a 
trei manifestări 

cultural-
ştiinţifice 
adresate 

specialiştilor şi 
publicului 
muzeului. 

4 

Priorităţi de 
cercetare în estul 

Transilvaniei 
5000 

Sesiunea 
Ştiinţifică anuală a 

MNCR 
5000 

Sesiunea de 
comunicări 

Românii sin sud-
estul Transilvaniei 

5000 

Acasă la Romulus 
Cioflec 5000 

TOTAL:  24  225.000 

 

 

 

 

 

 

 

 


