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Nr. 2168 / 07.12.2009 
  

 
 Către:   

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional 

Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Dialog Social 

 

În atenŃia dl. Secretar General MIRCEA CRISTIAN STAICU  

 

 

 Ca răspuns la adresa dvs. nr. 4968 / 24.11.2009, prin prezenta vă 

înaintăm raportul de activitate (anexa 4) al dr. Valerii Kavruk, director 

general al Muzeului NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, 

jud. Covasna, pentru perioada 2006 – 2009.  

 

 

Cu deosebit respect, 

 

 

Andrea Deák, 

Muzeograf  

Şef – secŃie  

 
 

 
 



Anexa nr. 4 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  
MODEL - CADRU 

 
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional denumit în continuare autoritatea pentru Muzeul 
NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de 
urgenŃă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare. 

Analiza şi notarea raportului de activitate1 şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii2 de 
evaluare3:  

1. EvoluŃia instituŃiei în raport cu mediul în care îsi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul 
instituŃional existent; 

2. ÎmbunăŃăŃirea activităŃii instituŃiei;  
3. Organizarea/sistemul organizaŃional al instituŃiei;  
4. SituaŃia economico-financiară a instituŃiei;  
5. Strategia, programele si implementarea planului de acŃiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituŃiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;  
6. EvoluŃia economico-financiară a instituŃiei, pentru următoarea perioadă de management, cu 

menŃionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaŃiile din prezentul 

raport sunt aferente perioadei: de la 15.05.2006  la 15.05.2009, reprezentând evaluarea finală. 
 
Structura raportului de activitate  
Partea I.4 
a) EvoluŃia instituŃiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport 

cu sistemul instituŃional existent: 
a.1. colaborarea5 cu instituŃiile/organizaŃiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităŃi – 

tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea; 
a.1.1. Centrul de Cultură Arcuş 

- Coorganizator. Colocviul ştiinŃific internaŃional CivilizaŃia dacică în Curbura CarpaŃilor, 
2009 

- Coorganizator. Proiectul SMART MANAGER (curs de magament al proiectelor culturale, 
adresat operatorilor culturali din judeŃele Harghita, Covasna şi Braşov. FinanŃat de 
AFCN), 2009 

- Coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XII-a, 2006 

- Coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XIII-a, a. 2007 

- Coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XIV-a, a. 2008 

- Coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XV-a, a. 2009 

 

                                                 
1 Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităŃile/proiectele/programele 

derulate pe întreaga perioadă de management. 
2 Enumerarea este  limitativă. Autoritatea nu poate modifica/completa/nuanŃa criteriile a)-)f!  În funcŃie de specificul şi 

de specificităŃile instituŃiei pot fi modificate/completate/nuanŃate subpunctele fiecărui criteriu de evaluare. 
3 Criteriile sunt stabilite cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 din OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009. 
4 autoritatea poate limita numărul de pagini a Raportului de evaluare şi poate indica întinderea maxim admisă pentru 

fiecare criteriu/subcriteriu.  
5 prezentare succintă  



a.1.2. Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan (CED) 
- CED coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 

Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XII-a, a. 2006 
- CED coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 

Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XIII-a, a. 2007 
- CED coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 

Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XIV-a, a. 2008 
- CED coorganizator. Sesiunea naŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 

Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”, ed. a XV-a, a. 2009 
- CED coorganizator. Cercectarea istorico-documentară privind istoria învăŃământului  

confesional românesc în secuime, 2006 - 2008 
 

a.1.3.   Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) 
- MNIT organizator principal. Cercetarea arheologică sistematică a cetăŃii dacice „Cetatea 

Zânelor”, 2006, 2007, 2008, 2009 
- MNIT organizator principal. Organizarea unui simposion adresat comunităŃii locale 

privind împlinurea unui deceniu de cercetare a cetăŃii dacice de la Covasna, 27 
noiembrie 2008  

- MNIT coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Dacii în Curbura 
CarpaŃilor”, 2009 

 
a.1.4.   Complexul Muzeal JudeŃean BistriŃa-Năsăud (CMJBN) 

- CMJBN coorganizator. Cercetarea arheologică sistematică privind exploatarea 
preistorică şi antică a sării (şantierul arheologic Băile Figa, jud. BistriŃa-Năsăud), 2006, 
2007, 2008, 2009 

- CMJBN coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi 
Omul”, 2006  

 
a.1.5.   Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ (CMJN) 

- CMJN coorganizator. Cercetarea arheologică sistematică privind relaŃiile între 
Transilvania şi Moldova din epoca preistorică (şantierul arheologic Păuleni-Ciomortan, 
jud. Harghita) 

- CMJN coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi Omul”, 
2006 

- CMJN coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Cultura Precucuteni”, 
2009 

 
a.1.6.   Muzeul NaŃional al Bucovinei (MNB) 

- MNB coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi Omul”, 
2006 

- MNB asistenŃa de specialitate. Conservarea preventivă a artefactelor preistorice şi 
antice de lemn, 2008 – 2009 

 
a.1.7.   Muzeul NaŃional Brukenthal (MNBr) 

- MNBr coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi Omul”, 
2006 

 
a.1.8.   Muzeul NaŃional al Unirii (MNU) 

- MNU coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi Omul”, 
2006 

 
a.1.9.   Muzeul JudeŃean Buzău (MJB) 

- MJB coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi Omul”, 
2006 



- MJB coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Dacii în Curbura 
CarpaŃilor”, 2009 

 
a.1.10.   Muzeul Brăilei (MB) 

- MB coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi Omul”, 
2006 

- MB coorganizator. Cercetarea arheologică preventivă a necropolei dacice de la Olteni, 
jud. Covasna, 2006 – 2009 

- MB coorganizator. Cercetarea arheologică sistematică a cetăŃii dacice de la Covasna, 
2006 - 2009 

- MB coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Dacii în Curbura 
CarpaŃilor”, februarie – mai 2009 

 
a.1.11.   Muzeul JudeŃean de Istorie Braşov (MJIBv) 

- MJIB coorganizator. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Dacii în Curbura 
CarpaŃilor”, februarie – mai 2009 

 
a.1.11.  Muzeul Casa Mureşenilor Braşov (MCMBv) 

- MCMBv organizator principal. Organizarea expoziŃiei tematice itinerante „Istoria Imnului 
NaŃional”, SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc, octombrie 2008 

 
a.1.12.  Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC) 

- CPPC organizator principal. Proiect SMART MANAGER (curs de magament al 
proiectelor culturale, adresat operatorilor culturali din jud. Harghita, Covasna şi Braşov. 
FinanŃat de AFCN), 2009 

 
a.1.13.  AsociaŃia Cultural-ŞtiinŃifică CarpaŃii Răsăriteni (ACŞCR) 

- ACŞCR coorganizator (Protocol de colaborare nr. 804/07.06.2007). Obiectul 
protocolului: elaborarea şi desfăşurarea programului “Un secol de cercetare a 
culturii Ariuşd-Cucuteni în Transilvania” 

- ACŞCR coorganizator. Programul „TradiŃie şi modernitate”, 2007 - 2009 
 

a.1.14.  AsociaŃia Cultural Creştină Justinian Teculescu, Covasna (ACCJT) 
- ACCJT coorganizator (Protocol de colaborare din data de 19 februarie 2007). 

Obiectul Protocolului: organizarea expoziŃiei “Justinian Teculescu”, în oraşul 
Covasna 

- ACCJT organizator principal (Protocol de colaborare nr. 41/05.11.2008. Durată: 
01.11.2008 - 15.12.2008). Obiectul protocolului: Editarea vol. II al lucrării 
“Teculeştii din Neam în Neam“, 2008 

- ACCJT organizator principal. Protocol de colaborare nr.511/24.03.2009 
Durată: 30.03.2009 – 30.12.2009. Obiectul protocolului: Editarea volumului 
“Oamenii de seamă ai Covasnei”, 2009  
 

a.1.15.  Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna (CPECA) 
- CPECA coorganizator (Protocol de colaborare general nr. 1445/01.09.2008- 

termen nelimitat. Protocol de colaborare nr. 402/28.02.2008 – durata 1 – 8  martie 
2008). Realizarea ExpoziŃiei de MărŃişoare în aer liber – Campania “Nu renunŃa la 
primăvara ta!” 

 
a.1.16.  Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Covasna (IŞJCv)  

- IŞJCv partener (Acord de parteneriat nr.  1995/10.11.2009 - termen nelimitat). 
Obiectul Acordului: colaborarea între MNCR şi IŞJCv privind participarea elevilor 
din jud. Covasna la acŃiunile MNCR 

   



a.1.17. Colegiul NaŃional “Octavian Goga”, Miercurea Ciuc, jud. Harghita (CNOG) 
CNOG partener. Contract nr. 2000/10.11.2009 - termen nelimitat. Obiectul 
Contractului: colaborarea între MNCR şi CNOG privind participarea elevilor CNOG 
în acŃiunile MNCR 

 
a.1.18.  Primăria oraşului Întorsura Buzăului, jud. Covasna (PÎB) 

- PÎB partener. ConvenŃie de colaborare nr. 1728/22.09.2009. Valabilitate: 
01.04.2010-01.04.2011. Obiectul: Colaborarea specialiştilor din cadrul MNCR cu 
PÎB, în vederea Evaluării Arhelogice de Teren în zona Depresiunii Întorsura 
Buzăului 

 
a.1.20. AsociaŃia Cultural-Artistică “Arcuş”, Arcuş, jud. Covasna (ACAA) 

- ACAA partener. Protocol de colaborare nr. 835/04.06.2009 – termen nelimitat. 
Protocolul reglementează colaborarea AsociaŃiei cu MNCR 

 
a.1.21.  Primăria comunei Vâlcele, jud Covasna (PV) 

- PV partener. Protocol nr. 653/21.03.2009. Durata: 2009-2019. Obiectul 
Protocolului: Colaborarea privind sporirea vizibilităŃii Casei Memoriale „Romulus 
Cioflec” 

 
a.1.22.  Colegiul NaŃional Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe,  Şcoala cu clasele I-VIII 

„Váradi Jozsef”, Sf.Gheorghe, Şcoala cu clasele I-VIII „Romulus Cioflec”, sat 
Araci, comuna Vâlcele. 

- Coorganizatori (Protocol nr. 479/19.02.2009. Durata: 20.03.2009-06.04.2009). 
Obiectul protocolului: Organizarea Concursului de literatură: 127 de ani de la 
naşterea scriitorului Romulus Cioflec, organizat la Casa Memorială „Romulus 
Cioflec” 

 
a.1.23.  Şcoala cu clasele I-VIII „Váradi Jozsef”, Sf.Gheorghe 

- Partener. Protocol de colaborare nr. 503/24.03.2009- termen nelimitat 
Protocolul reglementează participarea şcolii în activităŃile organizate de  MNCR 

 
a.1.24.  Colegiul NaŃional Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe 

Partener. Protocol de colaborare nr. 581/18.03.2009 - termen nelimitat. Protocolul 
reglementează participarea colegiului în activităŃile organizate de  MNCR 

 
a.1.25.  Şcoala cu clasele I-VIII „Váradi Jozsef”, Sf.Gheorghe 

AsociaŃia Cultural – ŞtiinŃifică “CarpaŃii Răsăriteni” 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, Sf. Gheorghe  

- Coorganizator. Protocol de colaborare nr. 407 / 09.03.2009  
Obiectul protocolului: Itinerarea expoziŃiei de MărŃişoare „Bucură-te de primăvara 
ta!”. Durata protocolului: 09.03 – 16.03.2009  

 
a.1.26.  Colegiul NaŃional Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe 

       AsociaŃia Cultural –ŞtiinŃifică “CarpaŃii Răsăriteni” 
Coorganizator. Protocol de colaborare nr. 473 / 19.03.2009. Durata protocolului: 
23.03 – 30.03.2009. Obiectul protocolului: Itinerarea expoziŃiei de MărŃişoare 
„Bucură-te de primăvara ta” 

 
   a.1.27.  Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Colan” , Sf.Gheorghe 

  AsociaŃia Cultural –ŞtiinŃifică “CarpaŃii Răsăriteni” 
Coorganizator. Protocol de colaborare nr. 513 / 25.03.2009. Durata protocolului: 
30.03 – 06.04.2009. Obiectul protocolului: Itinerarea expoziŃiei de MărŃişoare 
„Bucură-te de primăvara ta!” 



 
   a.1.28.  Universitatea Exeter, Marea Britanie 

- Coorganizator. Protocol de colaborare din 2006. Obiectul protocolului: Cercetarea 
arheologică privind exploatarea preistorică şi antică a sării în Tansilvania, 2006, 2007, 
2008, 2009 

 
   a.1.29.  Arhivele NaŃionale 

- Coorganizator. Protocol de colaborare, 2006. Obiectul protocolului: organizarea 
expoziŃiei tematice itinerante „Sarea, Timpul şi Omul”, 2006 

- Protocol de colaborare 2006. Obiectul protocolului: Identificarea documentelor de arhivă 
privind istoria învăŃământului confesional românesc din secuime (2006 - 2009) 

 
   a.1.30. Muzeul NaŃional Secuiesc  

- Contract de împumut nr. 2074 / 4.12.2008 
Obiectul contractului: împrumutul a 2 costume populare secuieşti şi dreptul de a 
reproduce 4 imagini din fototeca MNS în cadrul expoziŃiei temporare de etnografie 
«Povestea Târgului»  
Durata împrumutului: 1 an, 08.12.2008 – 08.12.2009  

    
a.1.31. Muzeul NaŃional Secuiesc  

Contract de împumut nr. 1104 / 25.03.2009 
Obiectul contractului: împrumutul replicii tezaurului dacic de la Surcea, jud. Covasna, 
pentru a fi expus şi itinerat în cadrul expoziŃiei temporare itinerante de arheologie 
Dacii în Curbura CarpaŃilor    

  
a.1.31. Institutul de Arheologie din Frankfurt (RGK) 

 Protocol de colaborare, 2008.  
 Obiectul Protocolului: Cercetarea Limesului Estic al Daciei Romane 
 

a.1.32. Universitatea Exeter (Marea Britanie) – organizator principal  
parteneri:  
- Muzeul de Istorie din Ujgorod (Ucraina),  
- Institutul de Arheologie din L’viv (Ucraina), 
- Institutul de Arheologie din Kosice (Slovacia),  
- Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni (România),  
Perioada: iulie 2008.  
Obiectul colaborării: Proiect de cercetare „Exploatarea preistorică şi antică a sării pe 

teritoriul Ucrainei de vest şi pe a Slovaciei” .  
 

a.1.33. Muzeul NaŃional de Istorie a României (MNIR) 
MNIR organizator principal. Proiect: organizarea expoziŃiei „A l’aube de l’Europe. Les 
grandes cultures neolithiques de Roumanie. ExpoziŃie internaŃională, la Historisches 
Museum, Olten, ElveŃia. 2008 – 2009. 
MNCR – Partener.  

 
a.1.33. AsociaŃia „Pentru comunitate” (PC), din Mun. Sfântu Gheorghe 

- PC partener. Amenajarea şi marcarea unui traseu turistic din oraşul Covasna la 
cetatea dacică „Cetatea Zânelor”, 2008 – 2009 
- PC partener. Organizarea unui colocviu „CivilizaŃia dacică. Protejare, cercetare, 
integrare”, aprile – iunie 2009 

 
 



a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniŃiator, invitat, participant etc.) la 
programe/proiecte europene/internaŃionale6. 

 
a.2.1.  Program internaŃional de cercetare „Exploatarea preistorică a sării în bazinul carpatic”, 

2006 – 2009. MNCR – coorganizator. Organizator principal: Universitatea Exeter  
(Marea Britanie). Cercetări arheologice în zonele salifere din Transilvania, Maramureş şi 
teritoriile adiacente din Ucraina, Polonia şi Slovacia. 

 
a.2.2. Proiect de cercetare „Exploatarea preistorică şi antică a sării pe teritoriul Ucrainei de vest 

şi pe a Slovaciei” .  
MNCR – Partener.  
Organizator principal – Academia Britanică (coordonator ştiinŃific - prof. membru al 
Academiei Britanice dr. A.F.Harding),  
parteneri: Muzeul de Istorie din Ujgorod (Ucraina),  
Institutul de Arheologie din L’viv (Ucraina), 
Institutul de Arheologie din Kosice (Slovacia),  
Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni (România),  
Perioada: iulie 2008.  
FinanŃarea asigurată în totalitate de Academia Britanică. Sprijin logistic asigurat de 
parteneri din Ucraina şi Slovacia. 
În cadrul acestui proiect, au fost efectuate cercetări de teren în zonele salifere de pe 
teritoriul Ucrainei şi Slovaciei. Au fost identificate şi repertoriate vestigii arheologice şi 
etnografice privind exploatarea sării.  
 

a.2.3. Proiect: organizarea expoziŃiei „A l’aube de l’Europe. Les grandes cultures neolithiques 
de Roumanie . ExpoziŃie internaŃională, la Historisches Museum, Olten, ElveŃia. 2008 – 
2009. 
MNCR – Partener.  
Organizator principal : Muzeul NaŃional de Istorie a României.  

 
a.3. acŃiuni de publicitare7 a proiectelor proprii ale instituŃiei; 

ActivităŃile culturale ale MNCR sunt promovate prin diverse mijloace (afişe, pliante, 
fluturaşi, comunicate de presă, articole în presa locală şi centrală, evenimente 
prilejuite de zilele oraşului, zilua muzeelor etc., reportaje radiu şi TV, afişarea 
evenimentelor pe internet; circulare şi afişe bilingve trimise la Inspectoratul Şcolar 
al JudeŃului Covasna şi la toate şcolile din oraşul Sf. Gheorghe).    

a.3.1.  Afişe: 72, din care: 
2006: 22 
2007: 19 
2008: 13 
2009: 20   

a.3.2.  Pliante: 26, din care: 
2006: 3 
2007: 2 
2008: 12 
2009 : 9 

a.3.3.  Fluturaşi: 16, din care: 
2006: 5 
2007: 4 
2008: 4 
2009: 3  

                                                 
6 lista programelor/proiectelor, şi o scurtă descriere a lor 
7  lista acestor acŃiuni 



a.3.4.  Comunicate de presă: 41, din care:  
2006: 7 
2007: 8 
2008: 10 
2009: 16 

a.3.5.  Articole în presa locală şi, după caz, în presa centrală: 93, din care: 
2006: 17 
2007: 10 
2008: 19 
2009: 46  

a.3.6. Începând din anul 2007, MNCR şi secŃia acestuia din Miercurea Ciuc – Muzeul 
Oltului şi Mureşului Superior (MOMS) – apar în mod constant în broşura periodică 
„Zile şi nopŃi” – ediŃia de Covasna şi Harghita, cu informaŃii generale (adresă, 
expoziŃii, program de vizitare, date de contact). Broşura este distribuită gratuit în 
cele două judeŃe. Periodic, apar articole legate de expoziŃiile muzeului, de cercetări 
sau alte evenimente (de ex. în numerele 6 şi 11 a apărut un material bilingv legat 
de expoziŃia „Povestea târgului”).   

 
a.3.7. Reportaje radio: 19, din care: 

2006: 2 
2007: 3 
2008: 2 
2009: 12 

 
a.3.8. Reportaje TV: TV locală şi TVR Mureş: 8  

2007: 2 
2008: 1 
2009: 5  

 
a.3.9.   Afişare pe pagina de internet a MNCR – www.muzeul-carpatii-rasariteni.ro  
a.3.10. Afişarea evenimentelor în reŃeaua muzeală prin CIMEC  
a.3.11. Diseminare rapoarte ale proiectelor prin CIMEC WORDPRESS – blog creat de 
CIMEC  

 
a.3.12. ApariŃii pe internet: 193, din care 

2006: 32 apariŃii, iclusiv toate apariŃiile din presa scrisă care sunt postate şi pe site-
urile ziarelor respective. 

 
2007: 26 (itinerarea expoziŃiei “Sarea, Timpul şi Omnul” a generat unele postări, care 
nu mai există acum pe internet). La acestea se mai adaugă şi toate apariŃiile din 
presa scrisă care sunt postate şi pe site-urile ziarelor respective.  

 
2008: 29 (itinerarea expoziŃiei Sarea, Timpul şi Omul a generat unele postări, care 
nu mai există acum pe internet) – la acestea se mai adaugă şi toate apariŃiile din 
presa scrisă care sunt postate şi pe site-urile ziarelor respective. 

  
2009: 106 – inclusiv toate apariŃiile din presa scrisă care sunt postate şi pe site-urile 
ziarelor respective 

 
a.3.13. Circulare şi afişe bilingve trimise la Inspectoratul Şcolar al JudeŃului 

Covasna şi la toate şcolile din oraşul Sf. Gheorghe. La şcolile din judeŃ se trimit 
materialele prin IşcJCv sau prin fax.  

 
a.4. acŃiuni întreprinse pentru îmbunătăŃirea promovării/activităŃi PR/strategii media; 



a.4.1. A fost angajat un muzeograf cu atribuŃii în PR 
a.4.2. A fost angajat un muzeograf cu atribuŃii în marketing  
a.4.3. Au fost încheiate o serie de parteneriate media  
a.4.4. Au fost încheiat parteneriat de colaborare cu Inspectoratul Şcolar JudeŃean 

Covasna 
a.4.5. Organizarea periodică a unor ateliere de creaŃie care însoŃesc expoziŃiile MNCR, 

pentru a atrage un număr mai mare de vizitatori  
a.4.6. Regândirea site-ului muzeului şi demararea lucrărilor de reînnoire a acestuia  
a.4.7.  Încheierea unor parteneriate cu instituŃii/organizaŃii culturale din judeŃ  
a.4.8. Implicarea directă a MNCR în activităŃi social-caritabile şi comunitare – organizarea 

unor ateliere gratuite pentru copii cu nevoi speciale (în cadrul Proiectului „TradiŃie şi 
modernitate”)  

a.4.9.  Înscrierea MNCR pe site-uri turistice, culturale (în mod gratuit) 
a.4.10. Lansarea unor noi proiecte adresate publicului larg: Noaptea Muzeelor şi 

„Meştereste cu noi!” (Târg de Meşteri Populari şi atelier de creaŃie de Zilele Oraşului 
Sf. Gheorghe – implicarea în programul evenimentului la nivel local şi judeŃean)  

a.4.11. Monitorizarea presei  
a.4.12. Monitorizarea site-urilor unde apare menŃionat MCR şi corectarea informaŃiilor 

eronate care apar pe acestea   
a.4.13.  ConfecŃionarea şi montarea avizierului MNCR (după 3 ani de procese cu Primăria 

Sf. Gheorghe care nu elibera avizul favorabil), 2006 - 2009 
a.4.14.  Organizarea unor lecŃii deschise pe diverse teme (Arheologie, Istorie), pentru 

publicul larg. 
a.4.15.  Organizarea Zilelor PorŃilor Deschise pe şantierele arheologice de la Păuleni Ciuc-

Ciomortan, jud. Harghita, Figa – Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud, Cetatea dacica de la 
Covasna. 

a.4.16. Organizarea ConferinŃelor de presă (una dintre ele – la BistriŃa, în vara 2009, 
împreună cu Ministrul Culturii, privind situl arheologic de la Băile Figa)  

 
a.5. apariŃii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare8;  

 
a.5.1.  
2006  
- Cronica cercetărilor arheologice: 2 articole   
- 5 reportaje televizate şi radiodifuzate 
- revista ANGVSTIA     
 
2007 
- 1 articol în Magazin Istoric 
- Cronica cercetărilor arheologice - 3 articole  
- 5 articole de specialitate în ziare locale/naŃionale  
- 5 reportaje televizate şi radiodifuzate   
- revista ANGVSTIA     
 
2008 
- 7 articole de specialitate în ziare locale/naŃionale 
- Cronica cercetărilor arheologice - 3 apariŃii  
- 4 reportaje televizate şi radiodifuzate   
- revista ANGVSTIA     
    
2009  
- Cronica cercetărilor arheologice - 3 apariŃii  
                                                 
8 nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunŃuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.) 



- Revista muzeelor – 1 apariŃie  
- 4 articole de specialitate în ziare locale/naŃionale  
- 7 reportaje televizate şi radiodifuzate 
- 1 conferinŃă de presă  

 
a.5.2. Articole publicate de angajaŃii MNCR în reviste şi volume de specialitate din Ńară şi 
străinătate:  
 

Anul 2006  
 

1. Valeriu Sîrbu, Valeriu Cavruc, Dan Buzea, A 4th –3rd Centuries Dacian 
Community in Southeastern Transylvania: The Findings from Olteni, Covasna 
County, BistriŃa Năsăud, 2006,  p. 229 – 251. 

 
2. Dan Buzea, Descoperirile arheologice  de la Olteni, jud. Covasna. În: Corviniana, 

X,  Hunedoara, 2006,  p. 67 – 122. 
 

3. Andrea Chiricescu, Fântâna de apă sărată de la Lueta, jud. Harghita. În: 
Corviniana, X,  Hunedoara, 2006, p. 353 – 369. 

 
4. Dan Buzea, Valeriu Cavruc, Olteni, com. Bodoc, jud. Covasna,  În: Cronica 

Cercetărilor din România. Campania 2005,  Bucureşti, 2006, p. 242 – 245. 
 

5. Valeriu Cavruc, Gheorghe Lazarovici, Dan Buzea, Şoimeni, com. Păuleni Ciuc, 
jud. Harghita, în: Cronica Cercetărilor din România. Campania 2005, Bucureşti, 
2006, p. 355 – 358. 

 
6. Dan Buzea, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita (punct Ciuboteni), în: Cronica 

Cercetărilor din România. Campania 2005,  Bucureşti, 2006, p. 220 – 222. 
 

7. Dan Buzea, Models of Altars and Miniature Tables belongging to the Cucuteni-
Ariuşd Culture, discovered at Păuleni Ciuc-Ciomortan „Dâmbul CetăŃii”, Harghita 
County,  în: Acta Terrae Septemcastrensis, V, Sibiu, 2006, p. 127 – 157. 

 
8. Adela Mateş, membră în colectiv, Raportul de sapatura de la Parta, jud. Timis - 

http://www.prehistory.it/sitoromeno/parta/parta2006/parta_archaeological_ex
cavations2006_01ro.html  

 
Anul 2007 
 

1. Dan Buzea, Valeriu Cavruc, Olteni, com. Bodoc, jud. Covasna, în: Cronica 
Cercetărilor din România. Campania 2006,  Bucureşti, 2007, p. 246 – 250. 

  
2. Valeriu Cavruc, Gheorghe Lazarovici, Dan Buzea, Şoimeni, com. Păuleni Ciuc, 

jud. Harghita,  în: Cronica Cercetărilor din România. Campania 2006,  Bucureşti, 
2007, p. 361 – 364. 

 
3. Dan Buzea, Descoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan  "Dâmbul 

CetăŃii" jud. Harghita. Modele de altăraşe şi mese în miniatură. În: Memoria 
Antiqutatis, Piatra NeamŃ, 2008, p. 277 – 292. 

 
4. Adela Mateş, Gherla prin prisma documentelor. Diplomele privilegiale ale 

Armenopolisului, în Anuarul Muzeului din Gherla. Arheologie. Istorie. Cultură, 
Gherla, 2007. 



 
5. Adela Mateş, Tipuri de ofrande de întemeiere a construcŃiilor, în Tibiscum. Studii şi 

comunicări de etnografie, istorie, Caransebeş, 2007. 
 
Anul 2008 
 

1. Valeriu Sîrbu, Valeriu Cavruc, Dan Buzea, O comunitate dacică din sec. IV –III a. 
Chr. la Olteni, jud. Covasna. În: Angustia 12, Arheologie - Etnografie, Sfantu 
Gheorghe. 

 
2. Valeriu Cavruc, Gheorghe Lazarovici, Dan Buzea, Daniel Garvăn, Şoimeni-

Ciomortan, com. Păuleni Ciuc, jud. Harghita, în: Cronica Cercetărilor din România. 
Campania 2007,  Bucureşti, 2008, p. 302 – 304. 

 
3. Dan Buzea, Valeriu Cavruc, Olteni, com. Bodoc, jud. Covasna,  în: Cronica 

Cercetărilor din România. Campania 2006, Bucureşti, 2007, p. 208 – 211. 
 

4. Valerii Cavruc, Dan Buzea, George Marinescu, Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud, în: 
Cronica Cercetărilor din România. Campania 2006, Bucureşti, 2007, p. 45 – 48. 

 
5. Valerii Cavruc, Dan Buzea, Daniel Garvăn, Roxana Elena Munteanu, Leliceni, 

com. Leliceni, jud. Harghita, în: Cronica Cercetărilor din România. Campania 2006,  
Bucureşti, 2007, p. 181 – 182. 

 
6. Dan Buzea, Andrea (Chiricescu) Deák, Cercetările etno-arheologice de la Olteni, 

jud. Covasna. În: Sarea, de la prezent la trecut, Piatra NeamŃ, 2008, p. 41- 79. 
 

7. Dan Buzea, Mirela CotruŃă, Björn Briewig, Experimental archaeology. The 
construction of a fire installation (hearth) on the model of those discovered at Păuleni 
Ciuc - Ciomortan “Dâmbul CetăŃii", Harghita County. În: Acta Terrae 
Septemcastrensis, Sibiu, 2008, p. 217 – 232. 

 
8. Dan Buzea, Mirela CotruŃă, Björn Briewig, Arheologie experimentală. Construirea 

unei instalaŃii de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păuleni Ciuc – 
Ciomortan-"Dâmbul CetăŃii", jud. Harghita. În: Angustia 12, Arheologie - Etnografie, 
Sfantu Gheorghe. 

 
9. Dan Buzea, Valeriu Cavruc, George Marinescu, Băile Figa, oraş Beclean, jud. 

BistriŃa-Năsăud, în: Cronica Cercetărilor din România. Campania 2007, Bucureşti, 
2008. 

 
10. Radu Zăgreanu, Mihai Săsărman, Einige römische Inschriften und bildhauerische 

Elemente aus Gherla, În: Angustia 12, Arheologie - Etnografie, Sfântu Gheorghe. 
 

11. Radu Zăgreanu, Irina Nemeti, Monumente sculpturale de la Gherla, Ephemeris 
Napocensis, 2006-2007, XVI – XVII, Cluj-Napoca, p. 281 – 296. 

 
12. Radu Zăgreanu, Tipuri de monumente sculpturale romane necunoscute de la 

Gherla, Revista BistriŃei, XXI/1, 2007, p. 255 – 268. 
 

13. Radu Zăgreanu, Cornel Mărcuş, New monuments displaying funeral banquet 
scenes discovered at Gherla, ActaMN, 41-42/1, Cluj-Napoca, 2004-2005(2007), p. 
251 – 259.  

 



14. Valeriu Cavruc, The Present Stage of the Researches regarding Prehistoric Salt 
Production in Carpatho-Danubian Region. În: Angustia 12, Arheologie - Etnografie, 
Sfântu Gheorghe, 2008. 

 
15. Dan Buzea, Adela Mateş, Modele miniaturale de altare descoperite la Olteni – 

“Cariera de nisip”, situl B, jud. Covasna. În: Angustia 12, Arheologie - Etnografie, 
Sfântu Gheorghe, 2008. 

 
16.  Andrea (Chiricescu) Deák, Mineritul tradiŃional al sării – o ocupaŃie demult 

dispărută? În: Angustia 12, Arheologie - Etnografie, Sfântu Gheorghe, 2008. 
 
Anul 2009 
 

1. Valeriu Cavruc, Gheorghe Lazarovici, Dan Buzea, Şoimeni, com. Păuleni Ciuc, 
jud. Harghita, În: Cronica Cercetărilor din România. Campania 2008,  Bucureşti, 
2009, p. 213 – 215. 

 
2. Valeriu Cavruc, Anthony Harding, Dan Buzea, Adela Mateş, Dan Ştefan, 

Magdalena DuŃescu, Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud, în: Cronica Cercetărilor din 
România. Campania 2008, Bucureşti, 2009, p. 75 – 77. 

 
3. Dan Buzea, Valeriu Cavruc, Olteni, com. Bodoc, jud. Covasna, în: Cronica 

Cercetărilor din România. Campania 2006, Târgovişte, 2009, p. 323 – 326. 
 

4. Valeriu Cavruc, Stadiul actual al cercetărilor privind exploatarea preistorică a sării în 
spaŃiul Carpato-Danubian. În: Volum Omagial I. NiculiŃă, Chişinău, 2009. 

 
a.6. profilul beneficiarului actual 
Categoriile de public care vizitează MNCR:  

- cel mai numeros public al MNCR este, în momentul actual, alcătuit din elevii din 
ciclurile primare, gimnaziale şi liceale din judeŃele Covasna şi Harghita, cu precădere 
din municipiile Sfântu Gheorghe şi Miercurea-Ciuc 

- învăŃătorii şi profesorii care însoŃesc elevii 
- pensionari   
- Prietenii Muzeului – o categorie generic denumită astfel, fiind alcătuită din adulŃi care 

sunt fie colaboratori voluntari apropiaŃi ai MNCR, fie prieteni direcŃi ai angajaŃilor, 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  

 
estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari9   

- copii preşcolari – o categorie de public care necesită un anumit tip de abordare 
indirectă, prin intermediul formatorilor acesteia: părinŃi, educatori, bunici.  
- tinerii adulŃi – o categorie compusă din persoane cu vârsta cuprinsă între 19 – 25 
ani, care se împarte în alte 3 subcategorii:  
1. studenŃi 
2. activi social – angajaŃi  
3. inacitivi social – şomeri  
- adulŃii (persoane cu vârsta cuprinsă între 25 – 60 ani) sunt o categorie de 
beneficiari pe care dorim să îi atragem pe viitor la muzeu; ei se împart în 2 
subcategorii mai mari:  
1. adulŃii activi social – cei care sunt angajaŃi  

                                                 
9 Comparativ cu ultimul raport 



2. adulŃii inactivi social – şomerii, adulŃii aflaŃi în concediu de boală, în concediu de 
creştere a copilului etc. 
- pensionarii, deşi sunt o categorie de public care frecventează muzeul, numărul lor 
trebuie să crească semnificativ. Serviciile actuale ale muzeului nu se adresează în 
mod deosebit acestei categorii 
- turiştii (cu precădere pacienŃii staŃiunilor balneare de pe teritoriul judeŃelor 
Covasna şi Harghita), împărŃiŃi la rândul lor în 2 subcategorii importante 
1. turiştii români  
2. turiştii străini     

 
a.7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative 
şi calitative efectuate în perioada raportată; 

 
Anul 2008: 1 chestionar realizat în cadrul Cercului „TradiŃie şi modernitate” – 30 de 
elevi  
 
Anul 2009: chestionare realizate în cadrul Cercului „TradiŃie şi modernitate” – 45 de 
elevi 
- chestionar pentru elevi cu privire la Tabăra de arheologie experimentală Păuleni 
Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita – 36 elevi participanŃi    
- chestionar pentru părinŃi cu privire la Tabăra de arheologie experimentală Păuleni 
Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita – 15 părinŃi   
 
Deşi ştim care sunt categoriile de public care beneficiază direct sau indirect de 
serviciile muzeului, nu cunoaştem foarte bine necesităŃile acestora. Astfel, este 
necesară efectuarea unor studii specializate în vederea obŃinerii acestor informaŃii.  
Momentan MNCR nu are specialişti în acest domeniu, dar pe viitor această activitate 
poate fi realizată fie prin angajarea de specialişti fie prin încheierea de contracte civile 
cu specialişti din alte muzee sau instituŃii de profil.  

 
- beneficiarul Ńintă al programelor: 
- pe termen scurt:  

elevii ciclurilor primare, gimnaziale şi liceale din municipiile Sfântu Gheorghe şi 
Miercurea-Ciuc 
ÎnvăŃătorii şi profesorii din din municipiile Sfântu Gheorghe şi Miercurea-Ciuc 

 
- pe termen lung:  

- elevii ciclurilor primare, gimnaziale şi liceale din judeŃele Covasna şi Harghita  
ÎnvăŃătorii şi profesorii din judeŃele Covasna şi Harghita  
Familiile elevilor   
AdulŃii  
Pensionarii  
Copii preşcolari  
Turiştii   

 
a.8. analiza utilizării spaŃiilor instituŃiei 10; 

1. spaŃii destinate publicului:  
a. spaŃii de primire 
- sediul MNCR din Sf. Gheorghe: beneficiază de un spaŃiu de primire, de cca. 10 m2, 
prevăzut cu un cuier, pe unul din pereŃii laterali. Nu există un spaŃiu special destinat 
garderobei. La acest sediu a fost de asemenea amenajat un punct sanitar destinat 
vizitatorilor.   
                                                 
10 cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producŃie, administrative, alte spaŃii folosite de instituŃie. 



- Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci: este prevăzut cu o anexă, în care vizitatorii 
îşi pot lăsa bagajele şi hainele. Nu există un spaŃiu special destinat garderobei. Există un 
punct sanitar amenajat în curtea muzeului. Nu există sursă de apă potabilă şi canalizare.   
- punctul muzeal „Prima Şcoală Românească” din Sf. Gheorghe: este în reamenajare, dar 
din cele 4 săli una va fi amenajată ca punct de primire a vizitatorilor. De asemenea, se va 
amenaja o anexă, unde va funcŃiona un punct sanitar.   
b. spaŃii de prezentare 
- sediul MNCR din Sf. Gheorghe: în acelaşi spaŃiu în care funcŃionează spaŃiul de primire al 
vizitatorilor, pe unul din pereŃi, sunt amenajate vitrine în care sunt prezentate publicaŃiile şi 
produsele MNCR. De asemenea există aici şi Cartea de Onoare a MNCR.  
- spaŃiile expoziŃionale: la sediul din Sf. Gheorghe spaŃiile expoziŃionale ocupă o suprafaŃă 
de cca. 150 m2  (4 săli şi un hol), din care holul, de cca. 20 m2, este destinat în prezent 
activităŃilor de pedagogie muzeală care însoŃesc expoziŃia temporară, şi o cameră este 
spaŃiu administrativ  
- sediul Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci: nu există un spaŃiu sau o vitrină 
special amenajată pentru expunerea produselor şi publicaŃiilor MNCR; spaŃiul expoziŃional 
ocupă o suprafaŃă de cca. 60 m2 (3 camere)    
- punctul muzeal „Prima Şcoală Românească” din Sf. Gheorghe: din cele 4 săli, 3 vor 
funcŃiona ca spaŃii expoziŃionale, şi ocupă o suprafaŃă de cca. 75 m2 . se află în curs de 
restaurare 
2. spaŃii de producŃie 
- sediul MNCR din Sf. Gheorghe: la etajul clădirii sunt amenajate birourile, pe o suprafaŃă de 
150 m2, din care 30 m2 sunt ocupaŃi de laboratorul de conservare, unde sunt depozitate 
piese de patrimoniu.  
- sediul Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci: încăperea anexei, unde funcŃionează 
spaŃiul de primire, este şi biroul de lucru al custodelui.  
- punctul muzeal „Prima Şcoală Românească” din Sf. Gheorghe: se va amenaja o anexă, în 
care va funcŃiona şi un birou pentru muzeograful de serviciu.  
3. spaŃii administrative: 
- două birouri ocupate de contabilitate şi resurse umane (4 persoane) 
- un birou ocupat de secretariat 
4. alte spaŃii folosite de instituŃie 
- La sediul MNCR din Sf. Gheorghe, are în gestiune 2 depozite: depozitul nou (construcŃie 
finalizată în anul 2009), alipit clădirii centrale, cu o suprafaŃă totală de 240 m2, împărŃită pe 2 
etaje, care este în curs de amenajare.  
- un apartament de trei camere (fosta locuinŃa de serviciu) funcŃionează ca depozit pentru 
piese etnografice: 50 m2  
- spaŃii închiriate:  1. depozite: - Sf. Gheorghe – un depozit cu o suprafaŃă de cca. 100 m2, în 
care sunt depozitate piese de patrimoniu, şi un depozit la Arcuş, de cca. 30 m2, în care sunt 
depozitate materiale cu caracter administrativ  
2. SpaŃiu expoziŃional, de producŃie (birouri) şi administrativ (depozite): Muzeul Oltului şi 
Mureşului Superior, Miercurea-Ciuc, suprafaŃă de 250 m2. Nu există amenajat un spaŃiu de 
primire a vizitatorilor şi nici un stand al muzeului. Nu există un punct sanitar special 
amenajat pentru vizitatori. SpaŃiul expoziŃional este de cca. 200 m2 (5 săli şi 1 hol). Există un 
spaŃiu în aer liber, în curtea interioară, şi o construcŃie anexă care funcŃionează ca magazie.   
 
a.9. îmbunătăŃiri aduse spaŃiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaŃii, 
reabilitări, după caz;  
 

a.9.1. 2008 – 2009 a fost construită anexa la clădirea MNCR din Sfântu Gheorghe – 
(parter şi etaj, suprafaŃa desfăşurată – 240 mp). În această anexă va fi 
amenajat depozitul pentru obiecte vulnerabile din punct de vedere al 
conservării (lemn, textile). 

 



a.9.2. 2008 – 2009: restaurarea clădirii-monument istoric (viitor punct muzeal „Prima 
Şcoală Românească” din Sf. Gheorghe)  

 
b) ÎmbunăŃăŃirea activităŃii profesionale a instituŃiei;  
b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituŃiei; 

 
Anul 2006: 

b.1.1.  Mihai Eminescu – poetul naŃional. ExpoziŃie foto-documentară la Muzeul 
Oltului şi Mureşului Superior (MOMS) – secŃia MNCR din Miercurea-Ciuc. 
15.01.2006 – 20.02.2006. 
FinanŃare: MNCR. 
În colaborare cu: Centrul Cultural “Miron Cristea”; Scoala Generală “Liviu 
Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga”. 

 
b.1.2.  Unirea Principatelor Române – ecoul în conştiinŃa românilor ardeleni. 

ExpoziŃia foto-documentară la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (secŃia 
MNCR din Miercurea-Ciuc). 24.01.2006 – 20.05.2006 
FinanŃare: MNCR. 
În colaborare cu: Centrul Cultural “Miron Cristea”, Scoala Generală “Liviu 
Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga”. 

 
b.1.3.  Copii harghiteni – ambasadori ai culturii şi spiritualităŃii româneşti la 

Viena. ExpoziŃia itinerantă de icoane pe sticlă ale copiilor de la Cercul de 
pictură “Românaşul”. Viena, 20.05 – 30.06. 2006. 
FinanŃarea: Episcopia Ortodoxa a Covasnei şi Harghitei. 
Realizator: muzeograf Dorel Marc. În colaborare cu Centrul Cultural “Miron 
Cristea”. 

 
b.1.4.  Bucuria Învierii, ExpoziŃie de icoane pe sticlă şi ouă încondeiate. Muzeul 

Oltului şi Mureşului Superior (secŃia MNCR din Miercurea-Ciuc), 17.03 – 20.07. 
2006. 
În colaborare cu: Centrul Cultural “Miron Cristea” şi Cercul de pictură 
“Românaşul”.  

 
b.1.5.  SperanŃele unui artist. ExpoziŃie de pictură ale artistei din Miercurea-Ciuc 

Merylin Bojte. Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din 
Miercurea-Ciuc), 29.05 – 26.06.2006. 

 
b.1.6.  Biserica ortodoxă română în anii comunismului. ExpoziŃie foto-

documentară. Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din 
Miercurea-Ciuc), 22.09 – 22.10.2006. În colaborare cu: Arhivele CNSAS şi 
DirecŃia Arhivelor NaŃionale Harghita. 

 
b.1.7.    O nouă şansă. ExpoziŃie de pictură, sculptură, modelaj şi artizanat. 

Exponate realizate de deŃinuŃii penitenciarului din Miercurea-Ciuc. 
Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc), 16.10 
– 13.11.2006. În colaborare cu: Penetenciarul din Miercurea-Ciuc şi Centrul 
Cultural “Miron Cristea”. 

 
b.1.8.    Ziua Armatei Române. ExpoziŃie foto-documentară. Miercurea-Ciuc, 25.10. – 

20.11. 2006. În colaborare cu: Cercul Militar al Garnizoanei Miercurea-Ciuc şi 
Centrul Cultural “Miron Cristea”. 

 



b.1.9.    Naşterea Domnului. ExpoziŃie de icoane pe sticlă ale copiilor din Cercul de 
pictură “Românaşul”. Miercurea-Ciuc, 13.12 – 10.01.2006. 
În colaborare cu: Centrul Cultural Miron Cristea şi Muzeul NaŃional de Istorie a 
Transilvaniei 

 
b.1.10.  Gheorghe Papuc – Fiu al Covasnei, un preot ales şi vrednic om de cultură. 

ExpoziŃie foto-documentară. MNCR – Sf. Gheorghe, mai – iunie, 2006. 
În colaborare cu: Arhivele NaŃionale – DirecŃia JudeŃeană Covasna, Centrul 
Eclesiastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”.  
Cu sprijinul financiar al Consiliului Municipal Sf. Gheorghe. 

 
b.1.11.   Dimensiuni necunoscute ale picturii. ExpoziŃe de pictură a artistei născute 

în Sfântu Gheorghe, stabilită în Suedia, Daniel Eva.  
MNCR – Sf. Gheorghe, 30.05 – 20.08. 2006. 
FinanŃarea asigurată de autor. 

 
b.1.12.   Sarea, Timpul şi Omul. ExpoziŃie tematică itinerantă (arheologie, istorie, 

etnografie). MNCR – Sf. Gheorghe, 10.11.2006 – 10.03. 2007. 
Coordonator proiect: Valerii Kavruk.  
Organizator principal: MNCR. 
Coorganizatori: Complexul Muzeal JudeŃean Bucovina, Complexul Muzeal 
JudeŃean BistriŃa-Năsăud, Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul Brăilei, 
Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Etnografic al Maramureşului, 
Muzeul NaŃional Brukenthal, Muzeul JudeŃean Buzău, Muzeul JudeŃean 
Maramureş, Muzeul JudeŃean Prahova de ŞtiinŃele Naturii, Muzeul NaŃional 
Secuiesc, Muzeul NaŃional al Unirii, Muzeul JudeŃean IalomiŃa, Arhivele 
NaŃionale, CIMEC. 

 
b.1.13.  Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a Muzeului CarpaŃilor Răsăriteni. EdiŃia a III-a, 

28 – 30 noiembrie 2006. 
 
b.1.14.   Aniversarea zilei de naştere a scriitorului Romulus Cioflec, Casa 

Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, 1 aprilie 2006. 
 
b.1.15.  Oră de literatură la Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, 3-6 mai 

2006. 
 
b.1.16. „Personalitatea scriitorului Romulus Cioflec şi personalităŃile proeminente 

din Araci”, manifestare organizată în cadrul „Zilelor Andrei Şaguna” - 1 iulie 
2006.   

 
b.1.17. Sesiune de comunicări ştiinŃifice: „Romulus Cioflec şi memorialistica în 

literatura română”, sub genericul „Rotonda de la Araci”, 17-18 noiembrie 
2006. 

 
b.1.18.   Serata literară dedicată zilei de naştere a lui Mihai Eminescu. MOMS, 

Miercurea-Ciuc, 15.01.2006. 
              În colaborare cu: Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 

9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga”,  
 
b.1.19.   Serata cultural-artistică dedicată Unirii Principatelor, 24.01.2006. 

Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 9 “Liviu 
Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc. 

 



b.1.20.  Acasă la români. Întâlnirea copiilor astriştilor bucovineni (Ucraina) şi a 
harghteni. Prezentare de istorie locală şi obiceiuri româneşti tradiŃionale din 
zona Harghita de către muzeografii SecŃiei; program literar-artistic susŃinut  de 
copiii din Ucraina şi copiii de la Centrul Cultural „Patriarh  Miron Cristea”. 
Realizată în colaborare cu DespărŃământul ASTRA  Harghita-Covasna, Centrul 
Cultural „Patriarh  Miron Cristea”. Miercurea-Ciuc, Muzeul Oltului şi Mureşului 
Superior,  19 iulie 2006. 

 
b.1.21.  Zilele şcolii harghitene. Concurs „Cine ştie, câştigă!”. LecŃie deschisă 

interdisciplinară de istorie locală, etnografie şi literatură română. Activitate 
didactică folosind „metoda modelării” în disciplinele umane. Realizată în 
colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 9 
“Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga”. Miercurea-Ciuc, Muzeul 
Oltului şi Mureşului Superior, 5–11 mai 2006. 

 
b.1.22. Sesiunea NaŃională de Comunicări ŞtiinŃifice „Românii din sud-estul 

Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”. EdiŃia a XII-a, 21 – 22 septembrie 
2006. 

 
b.1.23.  Serata literar-artistică dedicată Zilei NaŃionale, Miercurea-Ciuc, 1 Decembrie 

2006. În colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala 
Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga” din 
Miercurea-Ciuc.  

 
Anul 2007: 
b.1.24.  Sarea, Timpul şi Omul. ExpoziŃie tematică itinerantă (arheologie, istorie, 

etnografie). Itinerarea expoziŃiei: Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia 
MNCR din Miercurea-Ciuc) – martie – aprilie 2007; Sibiu, Ploieşti; Alba Iulia, 
Cluj – Napoca, Zalău.  

 
b.1.25.  Unirea. Istorie şi prezent. ExpoziŃie foto-documentară. Muzeul Oltului şi 

Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). 14.01 – 05.03. 2007. 
 
b.1.26.   ExpoziŃie de bază (arheologie, etnografie) la Muzeul Oltului şi Mureşului 

Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). Deschiderea – 10.07.2007 
 

b.1.27.   Arta după gratii. Ecoul schimbării. ExpoziŃie de lucrări de artă create de 
către deŃinuŃii penetenciarului Miercurea-Ciuc. Muzeul Oltului şi Mureşului 
Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc), 15.09 – 15.10. 2007. În 
colaborare cu Penitenciarul Miercurea-Ciuc şi Centrul Cultural “Miron Cristea”. 

 
b.1.28.   CivilizaŃia populară a lemnului. Exploatarea, plutăritul, prelucrarea şi 

comerŃul tradiŃional. ExpoziŃie tematică temporară de etnografie. MNCR, 
Sf. Gheorghe, 4.06 – 1.02. 2008. Coordonator proiect: Valerii Kavruk. Colectiv: 
Marc Dorel, Andrea Chiricescu. 

 
b.1.29.  ExpoziŃia etnografică de bază “Interior Ńărănesc românesc din secuime” la 

Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). 
Deschiderea – 21.11.2007. Realizator: Andrea Chiricescu 

 
b.1.30.   Vis şi Împlinire – Alba Iulia – 1 Decembrie 1918. ExpoziŃie temporară foto-

documentară dedicată Zilei NaŃionale. Muzeul Oltului şi Mureşului Superior 
(SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). În colaborare cu Arhivele NaŃionale. 01.12 
– 31.12.2007.. 



 
b.1.31.   Episcopul Iustinian Teculescu şi urmaşii săi. ExpoziŃie permanentă foto-

documentară. Oraşul Covasna, Muzeul Iustinian Teculescu. Deschiderea – 
2.12.2007. În colaborare cu AsociaŃia Cultural-Creştină “Iustinian Teculescu” 
din oraşul Covasna. 

 
b.1.32.   Cultura şi CivilizaŃia Populară în Valea Oltului şi Mureşului Superior. 

Reorganizarea ExpoziŃiei de Bază la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior 
(SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). 

 
b.1.33.  În cadrul proiectului „TradiŃie şi modernitate”, realizat în colaborare cu 

AsociaŃia Cultural-ŞtiinŃifică CarpaŃii Răsăriteni, la MNCR funcŃionează Cercul 
de arheologie şi etnografie format din copii de vârste cuprinse între 6 şi 14 
ani. Lucrările cercului sunt coordonate de muzeografii Andrea Deak, Dan 
Buzea. 

 
b.1.34. Concursul de literatură „125 de ani de la naşterea scriitorului Romulus 

Cioflec”. Seria I: 28 martie 2007; Seria a II-a: 21 aprilie 2007; Seria a III-a: 2 
mai 2007; Seria a IV-a:16 mai 2007.   

 
b.1.35.  Întâlnirea membrilor de la Cenaclul “Romulus Cioflec” cu Cenaclul “Darie 

Magheru” din Braşov, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor 
Oraşului Sf. Gheorghe. 26.04.2007. 

 
b.1.36. „Romulus Cioflec – autor dramatic”. Oră de literatură la Casa Memorială 

„Romulus Cioflec” din Araci. 10 mai 2007. 
 
b.1.37.  Serată literar-muzicală „Reîntâlnire cu Eminescu”, Muzeul Oltului şi 

Mureşului Superior, 15.01.2007. În colaborare cu Inspectoratul  Şcolar 
JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional 
“Octavian Goga”. 

 
b.1.38.  „Mica Unire” – Serata cultural-artistică dedicată Unirii Principatelor,   

24.01.2007. În colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala 
Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga” din 
Miercurea-Ciuc. 
 

b.1.39. Sesiunea NaŃională de comunicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”. EdiŃia a XIII-a, Miercurea-Ciuc, 
24.09 – 26.09.2007. În colaborare cu Arhivele NaŃionale şi Centrul Eclesiastic 
de Documentare „Mirtopolit Nicolae Colan”. 

 
b.1.40. Serata literar-artistică dedicată Zilei NaŃionale, Miercurea-Ciuc, 1 Decembrie 

2007. În colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala 
Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga” din 
Miercurea-Ciuc.  

 
b.1.41.   ConferinŃa publică susŃinută de Prof. univ. dr. Gh. Lazarovici     
 “Sanctuarele neolitice din sudul Europei Centrale”, Miercurea-Ciuc, 

27.09.2007. 
 

b.1.42.  ConferinŃa publică susŃinută de Dr. Zoia Maxim “ColecŃia Zsofia Torma şi 
elemente de paleoscriere”, Miercurea-Ciuc, 27.09.2007. 

 



b.1.43.  ConferinŃa publică susŃinută de Dr. Viorica Crişan „Tezaurele dacice”, 
Miercurea-Ciuc, 27.09.2007. 

 
b.1.44.  Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a Muzeului CarpaŃilor Răsăriteni. EdiŃia a IV-a, 

20 – 21 noiembrie 2007. 
 

Anul 2008: 
b.1.45.  Unire Sfântă. ExpoziŃie foto-documentară dedicată “Mica Unire”.    
    Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (secŃia MNCR din Miercurea Ciuc),  
    24.01 – 30.02. 2008. 
 
b.1.46.  CivilizaŃia populară a lemnului. Exploatarea, plutăritul, prelucrarea şi 

comerŃul tradiŃional. Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din 
Miercurea Ciuc), Martie – Noiembrie 2008. Resposabil: Andrea Deak  

 
b.1.47.   Reptile vii. ExpoziŃie organizată în colaborare cu SC Gabinica SRL din   
              Arad. MNCR, Sf. Gheorghe, 26.09 – 15.09.2008. 
 
b.1.48.  90 de ani de la Marea Unire. ExpoziŃie temporară, Muzeul Oltului şi    
              Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea Ciuc), 1.12 – 14.01.    
              2009. 
 
b.1.49.  Dacia Preromană. ExpoziŃie temporară, Muzeul Oltului şi Mureşului  
             Superior (SecŃia MNCR din Miercurea Ciuc), 1.12.2008 – 25.05.2009. 
             În colaborare cu Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei. 
   Responsabil: Dan Lucian Buzea (MNCR) 
 
b.1.50.  Povestea Târgului. ExpoziŃie tematică itinerantă. MNCR, Sf. Gheorghe, 

19.12.2008 – 15.05.2009. În colaborare cu: Muzeul NaŃional Secuiesc şi 
Muzeul Etnografic Braşov. Responsabil: Andrea Deak. 

 
b.1.51.  „Toamna, cu Romulus Cioflec, la Araci”. Activitate literar-artistica la Casa 

Memoriala “Romulus Cioflec” din Araci, cu participarea elevilor şi  
             profesorilor de la 4 şcoli din oraşul Sfântu Gheorghe. 08 octombrie 2008.  
             Coordonator: LuminiŃa Cornea. 
 
b.1.52.  „La umbra nucului bătrân” - activitate cultural-literară desfăşurată la Casa 

Memorială „Romulus Cioflec”, în cadrul manifestării tradiŃionale „Zilele Andrei 
Şaguna”, ediŃia a XVII-a, 21 iunie - 6 iulie 2008. Data desfăşurării activităŃii: 21 
iunie 2008. Coordonator: LuminiŃa Cornea. 

 
b.1.53.  Masă Rotundă la Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, cu tema 

„Rolul intelectualilor ardeleni în emanciparea culturală a românilor din 
Basarabia în perioada interbelică”. Data: 28.03.2008. Coordonator: LuminiŃa 
Cornea. 

 
b.1.54.  Consurs literar – „126 de ani de la naşterea scriitorului Romulus Cioflec” – 

seria I. Casa memorială “Romulus Cioflec”, Araci. 07 Aprilie 2008. 
Coordonator: LuminiŃa Cornea 

 
b.1.55.   Serată literar-muzicală „Reîntâlnire cu Eminescu”, Muzeul Oltului şi  
  Mureşului Superior, 15.01.2008. În colaborare cu Inspectoratul  Şcolar   
   JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul  
   NaŃional “Octavian Goga”. 



 
b.1.56.  Serata cultural-artistică dedicată Unirii Principatelor, 24.01.2008. În  
   colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala Generală   
   nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga” din Miercurea- 
   Ciuc. 

 
b.1.57.  Sesiunea NaŃională de comunicări ştiinŃifice “Românii din sud-estul  

Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”. EdiŃie a XIV-a, Miercurea-Ciuc 
(MOMS), 24.09 – 25.09.2008. 

 
b.1.58.  Serata literar-artistică dedicată Zilei NaŃionale, Miercurea-Ciuc (MOMS), 1 

Decembrie 2008. În colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean.   
   Harghita, Şcoala Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional  
  “Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc.  

 
b.1.59.  Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a Muzeului CarpaŃilor Răsăriteni. EdiŃia   a V-a, 

20 – 22 noiembrie 2008. 
 

Anul 2009:  
b.1.60.  “La Steaua” – expoziŃie fotodocumentară închinată poetului Mihai   

  Eminescu, MOMS, Miercurea-Ciuc, 15 ianuarie – 24 ianuarie 2009. 
 
b.1.61.  “Mica Unire” – expoziŃie fotodocumentară dedicată împlinrii 150 de ani  de 

la Unirea Principatelor, MOMS, 24 ianuarie – 13 februarie 2009. În  
colaborare cu Arhivele NaŃionale. 

 
b.1.62.  “In memoriam Grigore Vieru” – expoziŃie fotodocumentară închinată 

poetului Grigore Vieru, 13 februarie – 1 martie 2009. 
 
b.1.63.  “Istoria imnului naŃional“ – expoziŃie fotodocumentară, 4 martie – 20 mai 

2009. În colaborare cu Muzeul JudeŃean „Casa Mureşenilor“ din Braşov. 
 
b.1.64.  ExpoziŃia lucrărilor elevilor de la Cercul de pictură “Românaşul” din  
   Miercurea Ciuc şi ale celor de la Şcoala Generală nr.1 Tulgheş, prilejuită     
   de organizarea olimpiadei de “Meşteşuguri artistice tradiŃionale”, 21 mai   
 – 27 mai 2009. 
 
b.1.65.  În cadrul proiectului „TradiŃie şi modernitate”, realizat în colaborare cu      

AsociaŃia Cultural-ŞtiinŃifică CarpaŃii Răsăriteni, la MNCR funcŃionează Cercul 
de arheologie şi etnografie format din copii de vârste cuprinse între 6 şi 14 
ani. Lucrările cercului sunt coordonate de muzeografii Andrea Deak, Dan 
Buzea. 

 
b.1.66.  ExpoziŃia “Bucură-te de primăvara ta!” – 1 martie 2009. ExpoziŃie    
 itinerantă. Centrul oraşului Sf. Gheorghe; Colegiul NaŃional “Mihai  
 Viteazul”, Şcoala Generală “Varadi Jozsef”, Şcoala Generală “Nicolae  
 Colan” şi Palatul Copiilor Sf. Gheorghe 

Perioada: 1 martie – 1 iunie 2009 
 

b.1.67.  „1 Martie 2009 – Bucură-te de Primăvara Ta!”. Eveniment organizat de 
Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni în colaborare cu: AsociaŃia Cultural 
ŞtiinŃifică “CarpaŃii Răsăriteni”, Palatul elevilor – Sf. Gheorghe şi Centrul de 
Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, în centrul oraşului Sf. 
Gheorghe, lângă Magazinul Universal Sugaş – campanie dedicată zilelor de 1 



Martie şi 8 Martie. Circa 50 de elevi înscrişi ca membri activi ai cercului 
„TradiŃie şi Modernitate” al Muzeului NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni şi al 
AsociaŃiei Cultural-ŞtiinŃifice „CarpaŃii Răsăriteni”, circa 30 de voluntari antidrog 
şi circa 20 de elevi înscrişi la cercurile organizate de Palatul Copiilor au 
confecŃionat peste 1500 de mărŃişoare şi 200 de felicitări de 8 Martie. Acestea 
au fost distribuite de către copii şi adolescenŃi, în mod gratuit, doamnelor şi 
domnişoarelor care au trecut prin centrul oraşului Sfântu Gheorghe în cele 2 
zile de sărbătoare, în cadrul a două campanii intitulate semnificativ „Un 
mărŃişor pentru fiecare!” şi „Un dar de ziua ta!”. Activitatea a inclus şi un atelier 
de creaŃie în aer liber şi o expoziŃie de 156 de mărŃişoare şi 10 felicitări (vezi 
secŃiunea ExpoziŃii). Data desfăşurării proiectului: 1 martie 2009; 8 martie 2009 

b.1.68.  Meştereşte cu noi! Ateliere meşteşugăreşti creative în aer liber –  
  activităŃi dedicate Zilelor Oraşului Sfântu Gheorghe. Muzeul NaŃional al  
  CarpaŃilor Răsăriteni, AsociaŃia Cultural – ŞtiinŃifică „CarpaŃii Răsăriteni”,  
  cu sprijinul Palatului elevilor Sf. Gheorghe. 24 – 26 aprilie 2009. 
 
b.1.69. Weekend creativ - Noaptea Muzeelor – activităŃi dedicate Zilei InternaŃionale a 

Muzeelor. Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni. Ateliere creative: atelier de 
arheologie (modelaj din lut şi restaurare de vase ceramice) şi atelier de 
etnografie (cusături populare, înşirare de mărgele, etc.) în cadrul cercului 
„TradiŃie şi modernitate”. Serată muzicală – recitaluri susŃinute de elevii 
Liceului de Artă „Plugor Sandor” din Sf. Gheorghe şi artişti locali, interpreŃi 
vocali şi instrumentali. Programul a fost variat, conŃinând melodii clasice 
(interpretate la vioară), melodii din folclorul tradiŃional (interpretate la 
instrumente tradiŃionale), melodii nemuritoare (clasicele „evergreen”-uri din 
repertoriul naŃional şi universal) şi melodii contemporane pe ritmuri de chitară. 
Sfântu Gheorghe, 16 mai 2009. 

 
b.1.70. Concursul de literatură „127 de ani de la naşterea scriitorului Romulus 

Cioflec”. 6 aprilie 2009. Au participat cca. 50 de elevi de gimnaziu de la 
Colegiul NaŃional „Mihai Viteazul” – Sf. Gheorghe, Şcoala generală „Varadi 
Jozsef” Sf. Gheorghe, Şcoala generală „Romulus Cioflec” din Araci. 
Coordonator: LuminiŃa Cornea. ParticipanŃi din partea MNCR: Mihai Şraer, 
Marius Domboşi. 

 
b.1.71.  „LecŃie de literatură la ... muzeu”. 27 martie 2009. Au participat cca. 50  de 

elevi de liceu de la Colegiul NaŃional “Mihai Vitezul” şi elevi de gimnaziu de la 
Araci. Coordonator: LuminiŃa Cornea, colectiv: Mihai Şraer, Boda Szabolcs. 

 
b.1.72.  Serata literar-artistică dedicată zilei de naştere a lui Mihai Eminescu „La 

Steaua”, MOMS, 15.01.2009. În colaborare cu Centrul Cultural „Patriarh Miron 
Cristea”. Organizator: muzeograf Florina GhineŃ. 

 
b.1.73.  Serata cultural-artistică dedicată împlinirii a 150 de ani de la Unirea    

Principatelor, 24 ianuarie 2009, MOMS, Miercurea-Ciuc. În colaborare cu 
Centrul Cultural „Patriarh Miron Cristea”. Organizator: muzeograf Florina 
GhineŃ. 

 
b.1.74.  Serata literară “În memoriam Grigore Vieru”, 13.02. MOMS, Miercurea-Ciuc. 

În colaborare cu Centrul Cultural „Patriarh Miron Cristea”. Organizator:  
muzeograf Florina GhineŃ. 

 



b.1.75.  ConferinŃa cu elevii ,,Octavian Goga’’, MOMS, Miercurea Ciuc, jud. 
Harghita cu   

   titlul: ,,Lumea arheologiei’’ în data de 21.03.2009. Muzeograf Radu   
   Zăgreanu. 

 
b.1.76.  Olimpiada de “Mestesuguri artistice traditionale” 26 - 27 mai 2009.    Au 

participat eleviii de la Cercul de pictura “Romanasul” din Miercurea Ciuc şi de 
la Scoala Generala nr.1 Tulghes. Organizator: muzeograf Florina GhineŃ. 

 
b.1.77.  Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală a Muzeului CarpaŃilor Răsăriteni. EdiŃia a VI - a, 

27 – 28 noiembrie 2009. 
 
b.1.78.  Sesiunea NaŃională de cominicări ştiinŃifice „Românii din sud-estul   
 Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”. EdiŃia a XV-a, Miercurea-Ciuc, 02 

– 04 octombrie 2009. În colaborare cu Arhivele NaŃionale şi Centrul Eclesiastic 
de Documentare „Mirtopolit Nicolae Colan”. 

 
b.1.79.  „La umbra nucului bătrân” - activitate cultural-literară desfăşurată la Casa 

Memorială „Romulus Cioflec”, în cadrul manifestării tradiŃionale „Zilele 
Andrei Şaguna”, ediŃia a XVIII-a, 23 iunie - 5 iulie 2009  

 
b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituŃiei; (în proximitate: 
judeŃ; judeŃe limitrofe, alte judeŃe, alte Ńări etc.); 

 
Anul 2006:  

 
b.2.1.    Şantierul arheologic Şoimeni, Păuleni-Ciuc, jud. Harghita. Cercetare  

   sistematică  
 

b.2.2.    Cercetări arheologice privind exploatarea sării în estul Transilvaniei    
  (judeŃele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi BistriŃa-Năsăud).  

 Periegheze, prospectări, cartări, recoltarea probelor pentru analiza C14, ridicări 
topografice. În colaborare cu Universitatea Durham (Marea Britanie) 

 
b.2.3.    Cercetare arheologică preventivă la Olteni – Cariera de Nisip, com.    
    Bodoc, jud. Covasna. Cercetare preventivă 

 
b.2.4.    Bodoc – Casa particulară, com. Bodoc, jud. Covasna. Supraveghere    
    arheologică 

 
b.2.5.    Chilieni, oraş Sfântu Gheorghe, jud. Covasna. Magazin de prezentare    
     şi service auto Skoda. Supraveghere arheologică. 

 
b.2.6.     Reci – case de vacanŃă, jud. Covasna. Supraveghere arheologică 

b.2.7.    Chichiş – Amenajare Centru de comercializare a automobilelor, jud.    
     Covasna Supraveghere arheologică 

b.2.8.     Bixad – Cariera Funduca, jud. Covasna. Supraveghere arheologică 

b.2.9.  Exploatarea tradiŃională a sării în CarpaŃii Răsăriteni. Cercetare etnografică 
Cercetările au fost efectuate pe teritoriul judeŃului BistriŃa-Năsăud. Cercetarea 
complexă în satul Băile Figa, repertorierea fântânilor sărate pe teritoriul jud. 
BistriŃa-Năsăud. 



b.2.10.  Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe.  
Cercetarea documentelor la Centrul Eclesiastic Mitropolit Nicolae Colan,  
Arhivele NaŃionale Sibiu şi Braşov, parohiile ortodoxe din jud. Covasna 

b.2.11.  ÎnvăŃământul confesional ortodox în secuime. Cercetarea    
documentară în Arhivele NaŃionale: Braşov şi Sfântu Gheorghe. 

b.2.12.  Activitatea intelectualilor ardeleni pe tărâmul emancipării naŃionale din 
Basarabia în perioada interbelică. Cercetarea documentară în Arhivele 
NaŃionale din R. Moldova. 
Au fost cercetate documentele aflate în Arhivele NaŃionale de la  
Chişinău. 

Anul 2007: 

b.2.12.  Şantierul arheologic Şoimeni, Păuleni-Ciuc, jud. Harghita.  
   Cercetare sistematică 

b.2.13.  Şantierul arheologic Băile Figa – Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud. 
   Cercetări sistematice  

b.2.14.   Şantierul arheologic Leliceni-Miercurea Ciuc, jud. Harghita. 
Cercetare arheologică preventivă 

b.2.15.  Şantierul arheologic Olteni – Cariera de Nisip, jud. Covasna. 
Cercetare arheologică preventivă. 
Au fost cercetate: aşezarea neolitică (Boian – Giuleşti, Precucuteni I) şi 
necropola dacică din sec. IV – III î. Hr. (în prezent singura din Transilvania). 

b.2.16.  Cercetări arheologice de suprafaŃă în perimetrul satului Arcuş, jud. 
Covasna. Evaluare arheologică a terenului 

b.2.17.  Cercetări arheologice de suprafaŃă în perimetrul satului Dalnic, jud. 
Covasna. Evaluare arheologică a terenului 

b.2.18.   Exploatarea tradiŃională a sării în CarpaŃii Răsăriteni. Cercetare etnografică. 
Cercetările au fost efectuate pe teritoriul judeŃului BistriŃa-Năsăud. Cercetarea 
complexă în satul Băile Figa, repertorierea fântânilor sărate din arealul judeŃului 
BistriŃa-Năsăud. 

b.2.19.  Oieritul transhumant din sud-estul Transilvaniei. Cercetare istorico-
etnografică în zona BreŃcu – Oituz – Poiana Sărata: în satele Poiana Sărata  
(jud. Bacău) şi Mărtănuş, jud, Covasna. 

b.2.20.   ÎnvăŃământul confesional ortodox din secuime. Cercetarea documentară în 
Arhivele NaŃionale: Braşov şi Sfântu Gheorghe. 

b.2.21.  Activitatea intelectualilor ardeleni pe tărâmul emancipării naŃionale din 
Basarabia în perioada interbelică. Cercetarea documentară în Arhivele 
NaŃionale: Braşov şi Sfântu Gheorghe. 

b.2.22.  Sarea, Timpul şi Omul. ExpoziŃie tematică itinerantă (arheologie, istorie,    
  etnografie). Itinerarea expoziŃiei în Ńară: Sibiu, Ploieşti; Alba Iulia, Cluj –  



  Napoca, Zalău  

b.2.23.   Episcopul Iustinian Teculescu şi urmaşii săi. ExpoziŃie permanentă          
              foto-documentară. Oraşul Covasna, Muzeul Iustinian Teculescu.    
     Deschiderea – 2.12.2007.  În colaborare cu AsociaŃia Cultural-Creştină  
  “Iustinian Teculescu” din oraşul Covasna 

Anul 2008  

b.2.24.  Şantierul arheologic Şoimeni, Păuleni-Ciuc, jud. Harghita 
  Cercetare sistematică 

b.2.25.  Şantierul arheologic Băile Figa – Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud 
  Cercetare sistematică 

b.2.26.  Cercetarea urmelor de exploatare a sării în situl arheologic Caila,      
              jud. BistriŃa-Năsăud. Evaluarea arheologică a terenului 

b.2.27. Limesul Estic al Daciei Romane. Ridicări topografice, cercetări geomagnetice 
şi geo-radar în castrele de la BreŃcu (jud. Covasna), Livezile, Brâncoveneşti, 
Călugăreni (jud. Mureş) şi Inălănceni (jud. Harghita). Periegheze pe teritoriul 
jud. Covasna şi Harghita.  
În colaborare cu Institutul de Arheologie din Frankfurt (RGK) 

b.2.28.  Şantierul arheologic Băile Figa – Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud 
Cercetare arheologică preventivă 

b.2.29.  Şantierul arheologic Olteni – Cariera de Nisip, jud. Covasna 
Cercetare arheologică preventivă 

b.2.30.  Cercetarea etnografică monografică în Depresiunea Întorsura Buzăului 

b.2.31. Exploatarea tradiŃională a sării în CarpaŃii Răsăriteni. Cercetare etnografică 
pe teritoriul comunei Bodoc şi în zona Întorsurii Buzăului, jud. Covasna  

b.2.32. Cercetarea de teren în estul Transilvaniei (judeŃele Braşov, Covasna, 
Harghita, Mureş şi BistriŃa-Năsăud) privind identificarea obiectelor 
etnografice de interes muzeal  

b.2.33. Activitatea lui Romulus Cioflec la Timişoara. Documentarea în Arhivele 
NaŃionale din Timişoara 

b.2.34.  Sarea, Timpul şi Omul. ExpoziŃie tematică itinerantă (arheologie, istorie, 
etnografie). Itinerarea expoziŃiei în Ńară: Sighetul MarmaŃiei, BistriŃa.   

b.2.35.  ExpoziŃia “Bucură-te de primăvara ta!” – 1 martie 2009. ExpoziŃie în aer liber, 
organizată în Parcul Elisabeta, în centrul oraşului Sf. Gheorghe 

Anul 2009  

b.2.36. Şantierul arheologic Olteni – Cariera de Nisip, jud. Covasna. Cercetare 
arheologică preventivă 



b.2.37.  Limesul Estic al Daciei Romane. Completarea bazei de date privind Limesul 
estic al Daciei pe teritoriul jud. BistriŃa-Năsăud, Mureş, Harghita şi Covasna. 
Periegheze şi măsurători GPS în estul Transilvaniei.  

 Prelevarea probelor de sol din castrele din estul Transilvaniei. 

b.2.38.  Şantierul arheologic Şoimeni, Păuleni-Ciuc, jud. Harghita 
Cercetare sistematică 

b.2.39.  Şantierul arheologic Băile Figa – Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud 
Cercetare sistematică 

b.2.40. Exploatarea tradiŃională a sării în CarpaŃii Răsăriteni. Cercetare etnografică 
pe teritoriul comunei Vâlcele, jud. Covasna.  

b.2.41.  Sarea, Timpul şi Omul. ExpoziŃie tematică itinerantă (arheologie, istorie, 
etnografie). Itinerarea expoziŃiei în Ńară: BistriŃa, Craiova, Turnu Severin   

b.2.42. ExpoziŃia “Bucură-te de primăvara ta!” – 1 martie 2009. ExpoziŃie itinerantă. 
Centrul oraşului Sf. Gheorghe; Colegiul NaŃional “Mihai Viteazul”, Şcoala 
Generală “Varadi Jozsef”, Şcoala Generală “Nicolae Colan” şi Palatul Copiilor 
Sf. Gheorghe 

b.2.43. Tabăra de arheologie experimentală Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita. 
Tabăra destinată elevilor de gimnaziu şi liceu a fost organizată în vecinătatea 
sit-ului „Dâmbul CetăŃii” de la Păuleni Ciuc-Ciomortan 

b.2.44. Colocviul internaŃional „CivilizaŃia geto-dacică. Cercetare – Prezervare – 
Integrare”. Locul desfăşurării: Sediul Prefecturii JudeŃului Covasna, Centrul de 
Cultură Arcuş, oraşul Covasna.    

 
b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în Ńară, la nivel 
naŃional/internaŃional, în U.E., după caz, alte state)  
 

Anul 2006: 
b.3.1.  Copii harghiteni – ambasadori ai culturii şi spiritualităŃii româneşti la 

Viena. ExpoziŃia itinerantă de icoane pe sticlă ale copiilor de la Cercul de 
pictură “Românaşul”. Viena, 20.05 – 30.06. 2006. 

b.3.3.  ConferinŃa ŞtiinŃifică Anuală a AsociaŃiei Europene de Arheologi Profesionişti, 
Cracovia (Polonia), 2006. Valerii Kavruk 

b.3.4.  Târgul de expoziŃii temporare – Braşov – decembrie 2008  
 

Anul 2007:  
b.3.5.  Târgul de expoziŃii temporare – Braşov – decembrie 2008  
b.3.6.  ConferinŃa ŞtiinŃifică Anuală a AsociaŃiei Europene de Arheologi Profesionişti, 

Zadar (CroaŃia), 2007, Valerii Kavruk, Dan Buzea 
 

Anul 2008: 
b.3.7.  Târgul de expoziŃii temporare – Braşov – decembrie 2008  
b.3.8.  ConferinŃa ŞtiinŃifică Anuală a AsociaŃiei Europene de Arheologi Profesionişti 

Valetta (Malta), 2008, Valerii Kavruk 
b.3.9. Sesiunea ŞtiinŃifică a Muzeului NaŃional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 

Chişinău (R. Moldova), octombrie 2008, Valerii Kavruk 
b.3.10.  Colocviu ŞtiinŃific InternaŃional „Sarea”, Iaşi, octombrie 2008, Valerii Kavruk 

 



Anul 2009: 
b.3.11.  Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe – activitatea MNCR „Meştereşte cu noi” 
b.3.12.  Festivalul Tinere Talente 26 – 30 mai 2009, în cadrul secŃiunii D a festivalului, 

ExpoziŃii de lucrări arstistice şi de artizanat ale elevilor am participat, 
pentru a doua oară consecutiv, cu o expoziŃie şi un atelier demonstrativ. În 
cadrul expoziŃiei au fost incluse creaŃii din ultimul an ale elevilor înscrişi la 
cercul „TradiŃie şi modernitate”: ouă încondeiate, cusături populare, vase 
ceramice modelate manual, vase ceramice pictate, vase ceramice restaurate, 
căsuŃe şi adăposturi din materiale naturale (trestie, lemn etc.). Atelierul 
demonstrativ avea forma unei şezători, unde copiii au putut să coasă semne de 
carte cu modele tradiŃionale. Toate activităŃile au fost gratuite şi vizitatori care 
au dorit să confecŃioneze ei înşişi un semn de carte au fost primiŃi la 
„şezătoare”. 

b.3.13.  ConferinŃa ŞtiinŃifică Anuală a AsociaŃiei Europene de Arheologi Profesionişti 
Riva del Garda (Italia), 2009, V. Kavruk 

b.3.14.  Colocviul ştiinŃific internaŃional „SpaŃiul Nord-Ponic între 5.000 şi 500 î. Hr.” 
Organizatori: FundaŃia Humboldt (Germania); Academia de ŞtiinŃe a Rep. Moldova; 
Muzeul NaŃional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chişinău, 4 – 8 octombrie 2009 

 
b.4. proiecte realizate ca partener/coproducator   
 

Anul 2006: 
b.4.1.  BrăduŃ Covaliu. ExpoziŃie de artă plastică. MNCR Sfântu Gheorghe, 20.05 - 

15.07.2006; Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-
Ciuc), 19.07 – 25.08.2006. În colaborare cu Muzeul JudeŃean Buzău. 

 
Anul 2007:  

b.4.2.  Cucuteni – Ariuşd – 100 de ani. InterferenŃe culturale între Moldova şi 
Transilvania (4.600 – 3.700 î. Hr.). ExpoziŃia tematică itinerantă prilejuită de 
împlinirea a 100 de ani de la descoperirea staŃiunii eponime de la Ariuşd. 
Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc), 
21.11.2007 – 01.02.2008. Coordonator: Dan Lucian Buzea (MNCR). În 
colaborare cu Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ şi Centrul InternaŃional de 
Cercetare a Culturii Cucuteni. 

 
Anul 2008: 

b.4.3.  Ariuşd-Cucuteni. O strălucită civilizaŃie din mileniile V – IV î. Hr. ExpoziŃie 
tematică itinerantă. MNCR Sf. Gheorghe, 27.03 – 15.09.2006. În colaborare: 
cu Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ şi Centrul InternaŃional de Cercetare a 
culturii Cucuteni. 

 
Anul 2009: 

b.4.4.  ExpoziŃia tematică de arheologie „Dacii din Curbura CarpaŃilor”. Parteneri: 
Muzeul JudeŃean Buzău, Muzeul Brăilei, Muzeul JudeŃean de Istorie Braşov, 
Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei  

 
b.4.5.  Smart Manager – Cursuri de formare în domeniul managementului de proiecte 

culturale destinat angajaŃilor din instituŃii şi asociaŃii de cultură din judeŃele 
Covasna, Harghita şi Braşov. Proiect realizat în colaborare cu CPPC Bucureşti 
şi Centrul de Cultură Arcuş.   

 FinanŃare: AFCN  
 

b.4.6.  ExpoziŃia tematică itinerantă „Precucuteni. Originea unei mari civilizaŃii”. 
În parteneriat cu Centrul InternaŃional de Cercetare a Culturii Cucuteni, Muzeul 



JudeŃean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Piatra NeamŃ.    

 
b.4.7.  Proiect de cercetare arheologică sistematică „Paleoliticul din Zona 

Întorsurii Buzăului”.  În parteneriat cu Univesritatea Valachia din Târgovişte.  
 

b.4.8.  ExpoziŃia Itinerarantă „Istoria Imnului NaŃional”, la Muzeul Oltului şi 
Mureşului Superior, Miercurea-Ciuc.  
În parteneriat cu Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov (organizator principal).   
 

b.4.9. ExpoziŃia de pictură „Portrete”. Realizată în colaborare cu Muzeul JudeŃean 
Buzău. 03 Noimebrie 2009 – ianuarie 2010  

  
c) Organizarea/sistemul al instituŃiei; 
c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată; 

c.1.1.  Modificarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 
   Până în anul 2006, Organigrama MNCR era alcătuită din şapte compartimente: 

SecŃia de istorie, SecŃia de etnografie, SecŃia de arta românească, Laborator de 
restaurare-conservare, SecŃia Muzeul Oltului şi Mureşului Superor din Mercurea-Ciuc, 
Birou RelaŃii cu public, Compartiment administrativ-contabil. Conform vechiului ROF, 
secŃiile erau conduse direct de directorul MNCR. Având în vedere personalul redus (22 
posturi) precum şi faptul că majoritatea proiectelor culturale sunt pluri-disciplinare, am 
propus ca numărul compartimentelor să fie redus, iar toŃi muzeografii să fie reuniŃi în 
cadrul aceleiaşi secŃii. În anul 2007, la solicitarea directorului, Ordonatorul principal de 
credit, a aprobat noua organigrama instituŃiei, astfel încât, conform ROF al MNCR, 
Organigrama muzeului este compusă din cinci compartimente: 

- SecŃia de cercetare şi valorificare a patrimoniului 
- SecŃia de conservare şi evidenŃă a patrimoniului 
- SecŃia “Muzeul Oltului şi Mureşului Superior” din Miercurea-Ciuc 
- Birou RelaŃii cu Publicul 
- Compartiment financiar-contabil, administrativ. 

   Mai mult, din anul 2008, la solicitarea directorului MNCR, conducerea 
Ministerului Culturii şi Cultelor a aprobat ca secŃiile să fie conduse de şefi de secŃii care 
să primească şi indemnizaŃii de conducere. 

   Această reorganizare a dat rezultate pozitive: activitatea personalului a devenit  
mai articulată, a crescut gradul de responsabilizare a personalului, în  
realizarea proiectelor pluridisciplinare nu mai apar sincope organizatorice. 

 
c.1.2.  Modificarea Regulamentului Intern: 

Optimizarea reglementărilor cu privire la obligaŃiile personalului legate de accesul în 
spaŃiile muzeului, măsurile PSI şi conservare. 

 
c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităŃii în perioada raportată, 
după caz; 

 
c.2.1.    Propuneri cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor   

  privind metodologia clasării monumentelor istorice 
 
c.3. delegarea responsabilităŃilor11: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte 
organe colegiale,  modificarea limitelor de competenŃe în cadrul conducerii pe perioada evaluată 
etc. 
 

                                                 
11 Numărul întrunirilor, data acestora. 



Anul 2006: 
c.3.1.  ŞedinŃe ale Consiliului de AdministraŃie a MNCR: 13  

Datele şedinŃelor: 17.02.2006; 16.03.2006; 04.04.2006; 11.05.2006; 
25.05.2006; 26.06.2006; 10.07.2006; 05.09.2006; 28.09.2006; 19.10.2006; 
02.11.2006; 08.12.2006; 11.12.2006;  

 
c.3.2. ŞedinŃe ale Consiliului ŞtiinŃific al MNCR: 1; data 29.11.2006  

 
Anul 2007: 
c.3.3. ŞedinŃe ale Consiliului de AdministraŃie a MNCR: 17 

Datele şedinŃelor: 17.01.2007; 26.01.2007; 15.02.2007; 09.03.2007; 
05.04.2007; 23.05.2007; 24.05.2007; 11.06.2007; 03.08.2007; 15.08.2007; 
16.08.2007; 10.09.2007; 31.10.2007; 05.11.2007; 06.12.2007; 14.12.2007; 
18.12.2007  

 
c.3.4. ŞedinŃe ale Consiliului ŞtiinŃific al MNCR: 1; data 21.11.2007  

 
Anul 2008: 
c.3.5. ŞedinŃe ale Consiliului de AdministraŃie a MNCR: 14 

Datele şedinŃelor: 09.01.2008; 31.01.2008; 29.02.2008; 04.03.2008; 
10.03.2008; 31.03.2008; 07.05.2008; 20.05.2008; 06.06.2008; 29.08.2008; 
06.10.2008; 03.11.2008; 25.11.2008; 12.12.2008;    

c.3.6. ŞedinŃe ale Consiliului ŞtiinŃific al MNCR: 2, Datele şedinŃelor: 29.05.2008; 
21.11.2008 

  
Anul 2009: 
c.3.7.  ŞedinŃe ale Consiliului de AdministraŃie a MNCR: 10  

Datele şedinŃelor: 05.02.2009; 17.02.2009; 11.03.2009; 08.04.2009; 
05.05.2009; 11.06.2009: 14.07.2009; 01.10.2009; 19.10.2009; 02.11.2009;  

c.3.8. ŞedinŃe ale Consiliului ŞtiinŃific al MNCR: 3  
Datele şedinŃelor: 26.03.2009; 04.06.2009; 28.11.2009   

c.3.9. ŞedinŃe ale secŃiilor de specialitate ale MNCR: câte 11 şedinŃe/secŃie (SecŃiile 
Cercetare şi valorificare a patrimoniului şi secŃia Restaurare, conservare şi 
evidenŃă a patrimoniului) - în data de 25 a fiecărei luni calendaristice (sau în 
date premergătioare acesteia, când nu a fost posibilă respectarea acestei 
regului) 

 
c.4. perfecŃionarea personalului - cursuri de perfecŃionare12 pentru conducere şi restul 
personalului:  
 

Anul 2006:  
Au urmat diverse forme de perfecŃionare profesională 10 angajaŃi, din care:  
c.4.1.  Cursuri de perfecŃionare – 7 persoane: 

- LaurenŃiu Ghişoiu – Manager proiecte culturale (CPFEMDC) 
- Cacior Gheorghe – DOCPAT, evidenŃa bunurilor culturale (CPFEMDC) 
- Marc Livia – DOCPAT, evidenŃa bunurilor culturale 
- Ruxandra Constantin – DOCPAT, evidenŃa bunurilor culturale 
- Luca Răzvan – Management resurselor umane 
- Melinte Doina – Management resurselor umane  
- Andrea Chiricescu – Bazele muzeologiei 

 
c.4.2. Studii de doctorat (istorie, arheologie) – 3 persoane 

                                                 
12 Lista nominală cu menŃionarea duratei şi tipului cursului de perfecŃionare/formare profesională 



 
Anul 2007:  
Au urmat diverse forme de perfecŃionare profesională 12 persoane. 
c.4.3.  Cursuri de perfecŃionare - 9 persoane: 

- Buzea Dan – Bazele Muzeologiei (CPPC) (10 – 28.09.2007) 
- Barbălata Florentina – Asistent RelaŃii publice şi comunicare (CPPC)  
- Filip Eugenia – Utilizarea calculatorului, competenŃe comune, iniŃiere. (CPPC)  
(11 – 15.06.2007) 
- Luca Răzvan – Utilizarea calculatorului, competenŃe comune, iniŃiere (CPPC) 
(11 – 15.06.2007) 
- Petcu Monica – Utilizarea calculatorului, competenŃe comune, iniŃiere (CPPC) 
(11 – 15.06.2007) 
- Melinte Doina – Sistem naŃional de achiziŃii publice (DOMA Trading) (4-
6.05.2007) 
- Luca Răzvan – Sistem naŃional de achiziŃii publice (DOMA Trading) (27-
29.04.2007) 
- Melinte Doina – Management resurselor umane (CPPC) (18-28.06.2007) 
- Andrea Chiricescu – Manager de proiect (CPPC) (1-19.10.2007) 

c.4.4.  Studii de master – 1 
c.4.5. Studii de doctorat - 2 

 
2008: Au urmat diverse forme de perfecŃionare profesională 8 persoane.  

c.4.6. Cursuri de perfecŃionare - 6 persoane:  
- Roxana Boricean – Bazele Muzeologiei (CPPC) (14-25.04.2008) 
- Adela Mateş – Bazele Muzeologiei (CPPC) (14-25.04.2008) 
- Filip Eugenia – Curs conservator bunuri muzeale (CPPC) (23.03 – 
14.04.2008) 
- Laura Dănilă – Curs conservator bunuri muzeale (CPPC) (23.03 – 
14.04.2008) 
- Hrisia Bărzoiu – Management activităŃilor economive în instituŃiile de cultură 
(CPPC) (18-29.06.2008) 
- Valerii Kavruk – Seminar Anual de manager muzeal (CPPC) (5-8.11.2008) 

c.4.7. Studii de master – 1 
c.4.8. Studii de doctorat - 3 

 
2009: Au urmat diverse forme de perfecŃionare profesională 5 persoane 

c.4.8.  Cursuri de perfecŃionare - 8 angajaŃi:  
- Valerii Kavruk – Management cultural, CPPC (11-29.05.2009) 
- Valerii Kavruk – Managementul instituŃiilor de cultură, CPPC (26-31.10.2009) 
- Domnica Stoenescu – Securitatatea şi sănătatea în muncă (16-28.02.2009) 
- Cristina Felea – Managementul proiectelor culturale, CPPC (10-14.08.2009) 
- Dan Buzea – Managementul proiectelor culturale, CPPC (7-12.09.2009) 
- Adela Mateş – Managementul proiectelor culturale, CPPC (7-12.09.2009) 
- GhineŃ Florina – Managementul proiectelor culturale, CPPC (10-14.08.2009) 
- Andrea Deák – Metode active de lucru cu adulŃii – CPPC (16-20.11.2009) 

c.4.9.  Studii de master – 1 
c.4.10.   Studii de doctorat – 3  

 
- evaluarea13 personalului din instituŃie;  
 Anual, în conformitate cu prevederile legale, tot personalul instituŃiei a fost evaluat. 

                                                 
13 Premieri, acordări de prime, comisii de disciplină (măsuri, sancŃiuni dispuse), altele. Nu se solicită descrierea 

evaluării anuale a pesonalului, rezultatele acesteia! 



Anual, câte 2 persoane din cadrul instituŃiei, au beneficiat de salariu de merit (Dan Buzea, 
Andrea Chiricescu/Deak, Eugenia Filip, Lura Dănilă, Monica Petcu, Kinga Ugron, Maria 
Munteanu) 
2006: Andrea Chiricescu/Deak; Kinga Ugron 
2007: Dan Buzea; Andrea Chiricescu/Deak 
2008: Filip Eugenia; Petcu Monica 
2009: Maria Munteanu; Laura Dănilă 
În fiecare an cea mai mare parte (cca. 70%) din personal, au beneficiat de prime de 2%. 
Pentru întârzierea elaborării tematicii expoziŃiei, muzeograful Mihai Şraer a fost avertizat 
verbal. În final, după ce i s-a pus în vedere că riscă desfacerea contractului de muncă, a 
finalizat activitatea menŃionată, la nivel satisfăcător.  

- promovarea personalului din instituŃie: nu s-au făcut promovări  
c.5. măsuri luate14 în urma controalelor, verificării/auditării din patrea autorităŃii sau ale altor 
organisme de control, în perioada raportată: Controalele efectuate de Cutea de Conturi nu au 
semnalat nereguli.  
 
d) SituaŃia economico-financiară a instituŃiei; 

d.1. execuŃia bugetară a perioadei raportate: 
 
SITUATII ECONOMICO-FINANCIARE PE ANII 2006-2009 
 
ANUL 2006: 
 
Total venituri = 736.310 lei 
Din care: 
- Subventii = 700.034 lei 
- Venituri proprii = 31.255 lei, din care: 
    - vanzare carti = 11.051 lei 
    - vanzare bilete intrare in muzeu = 677 lei 
    - studii si cercetari( cercetari arheologice ) = 19.527 lei 
 
In anul 2006 s-au inregistrat venituri din donatii, in suma de 5.021 lei de bunuri muzeale 
care au intrat in patrimoniu. 
 
Total cheltuieli = 731.289 lei 
Din care : 

- Cheltuieli de personal = 343.120 lei 
- Bunuri si servicii = 314.505 lei : 

� cheltuieli cu caracter functional = 133.843 lei 
� obiecte de inventar = 83.780 lei 
� deplasari, detasari = 11.365 lei 
� alte cheltuieli cu bunuri si servicii(actiuni culturale, consultanta, 

asigurari, chirii) = 85.517 lei 
- Cheltuieli de capital = 73.664 lei 
 

Cheltuielile de capital s-au concretizat in: 
 - achizitionarea de echipamente IT, in    suma de 11.450 lei 
  - achizitii muzeale = 13.200 lei 
  - mobiler specific pentru expozitii(simeze, vitrine, etc) = 23.182 lei 
  - studii de fezabilitate pentru obiectivele de investitii Prima Scoala Romaneasca si 
Extinderea Muzeului National al Carpatilor Rasariteni =11.497 lei 
  - programe informatice = 14.335 lei 
                                                 
14 Extras din măsurile dispuse prin procesele verbale, modul în care s-au realizat. 



 
ANUL 2007 
 
Total venituri = 743.400 lei 
Din care: 
- Subventii = 701.000 lei 
- Venituri proprii = 39.129 lei, din care: 
    - vanzare carti = 2.630 lei 
    - vanzare bilete intrare in muzeu = 3.747 lei 
    - studii si cercetari( cercetari arheologice ) = 32.752 lei 
 
In anul 2007 s-au inregistrat venituri din donatii, in suma de 3.271 lei de bunuri muzeale 
care au intrat in patrimoniu. 
 
Total cheltuieli = 740.129 lei 
Din care : 

- Cheltuieli de personal = 389.000 lei 
- Bunuri si servicii = 238.129 lei : 

� cheltuieli cu caracter functional = 101.890 lei 
� obiecte de inventar = 65.206 lei 
� deplasari, detasari = 22.265 lei 
� alte cheltuieli cu bunuri si servicii(actiuni culturale, consultanta, 

asigurari, chirii) = 48.768 lei 
- Cheltuieli de capital = 113.000 lei 
 

Cheltuielile de capital s-au concretizat in: 
 - achizitionare autoturism Dacia LOGAN, in    suma de 36.368 lei 
  - achizitii muzeale = 8.000 lei 
  - proiecte tehnice pentru obiectivele de investitii Prima Scoala Romaneasca si Extinderea 
Muzeului National al Carpatilor Rasariteni = 63.632 lei 
  - programe informatice = 5.000 lei 
 
 
ANUL 2008 
 
Total venituri = 1.037.871 lei 
Din care: 
- Subventii = 957.000 lei 
- Venituri proprii = 80.468 lei, din care: 
    - vanzare carti = 5.836 lei 
    - vanzare bilete intrare in muzeu = 7.185 lei 
    - studii si cercetari( cercetari arheologice ) = 67.447 lei 
 
In anul 2008 s-au inregistrat venituri din donatii, in suma de 403 lei de bunuri muzeale care 
au intrat in patrimoniu. 
 
Total cheltuieli = 1.026.947 lei 
Din care : 

- Cheltuieli de personal = 497.000 lei 
- Bunuri si servicii = 312.805 lei : 

� cheltuieli cu caracter functional = 205.172 lei 
� obiecte de inventar = 13.563 lei 
� deplasari, detasari = 33.960 lei 



� alte cheltuieli cu bunuri si servicii(actiuni culturale, consultanta, 
asigurari, chirii) = 60.110 lei 

-     Ajutoare sociale – tichete cadou = 10.000 lei 
- Cheltuieli de capital = 207.142 lei 
 

Cheltuielile de capital s-au concretizat in: 
  - achizitii muzeale = 49.700 lei 
  - incepere executie la obiectivul de investitii Extinderea Muzeului National al Carpatilor 
Rasariteni = 157.442 lei 
 
 
 
 

 
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenŃii/contracte încheiate în baza 

legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreŃinere; cheltuieli pentru reparaŃii 
capitale) 

 
d.2. date comparative15 de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:  

 
 

Nr. 
crt. 

Programul Tip 
proiect 

Denumire proiect Deviz estimat Deviz 
realizat  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  Proiecte 

mici 
Arheologie 
Experimentală. 
Ceramica pictată de tip 
Cucuteni – Ariuşd. 
Locul desfăşurării 
aşezarea Păuleni-
Ciomortan, 
jud. Harghita 

2009 – 5.000 
lei  

0  

2.  Repertorierea siturilor 
arheologice ale culturii 
Ariuşd – Cucuteni 

2007 – 8.000 
lei – nu s-a 
realizat 

0 

3.  Raport de cercetare 
privind exploatarea 
sării din preistorie şi 
până în sec. XVI în 
estul Transilvaniei 

2009 – 5.000 
lei 

0 

4.  

Proiecte 
medii 

Bază de date. 
Exploatarea sării 
În estul Transilvaniei 
din preistorie şi până 
în Evul Mediu 

2009 – 
10.000 lei  

0 

5.  

Cercetarea neo-
eneoliticului din sud-
estul Transilvaniei  

Proiecte 
mari 

Săpături arheologice 
preventive de la Olteni 
„Cariera de nisip”, jud. 
Covasna 

2006 – 
20.000 lei  
2007 – 
20.000 lei 
2008 – 

2006: 
16.000 lei 
2007: 
13.000 lei 
2008: 

                                                 
15 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiŃiilor făcute în  proiecte (mici/medii/mari).  În cazul mai multor 

proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menŃionarea separată, în coloana (5) şi (6), a investiŃiei planificate şi 
realizate pe fiecare proiect în parte. 



27.000 lei 
2009 – 
30.000 lei  
 
Total: 97.000 
lei  

32.500 lei  
2009: 
16.000 lei  

6.  Săpături arheologice 
sistematice în 
aşezarea Păuleni-
Ciomortan, 
jud. Harghita 

2007 – 8.000 
lei  
2008 – 
12.000 lei 
2009 – 
20.000 lei  
Total: 40.000 
lei 

2007: 
10.000 lei 
– contract 
cu MCC 
2008: 
6.000 lei  - 
contract cu 
MCC;  
2009: 
2.000 lei – 
contract cu 
MCCPN; 
14.252 lei 
contract cu 
AFCN; 
1.304 lei - 
BVC 
muzeu 

7.  Proiecte 
mici 

   

8.  Proiecte 
medii 

Cercetarea sistematică 
a Castrului Roman de 
la BreŃcu 

2009 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 

9.  Săpături arheologice 
sistematice în Cetatea 
dacică Covasna – 
Valea Zânelor, jud. 
Covasna 

2006 – 
10.000 lei 

0 

10.  

CivilizaŃia dacică şi 
romană din Curbura 
CarpaŃilor   

Proiecte 
mari 

ExpoziŃia „Dacia 
Eternă” – redenumită 
“Dacia preromană” iar 
la Sf. Gheorghe – 
„Dacii din Curbura 
CarpaŃilor” 

2009 – 
10.000 lei  

9.024 lei 

11.  Proiecte 
mici 

Arheologie 
Experimentală privind 
exploatarea preistorică 
a sării La Băile Figa, 
jud. Bistrita-Năsăud 

2009 – 5.000 
lei  

0 

12.  

CivilizaŃia 
preindustrială a sării 
în arealul CarpaŃilor 
Răsăriteni  

Proiecte 
medii 

Cercetarea etnografică 
de teren privind 
exploatarea 
preindustrială a sării în 
CarpaŃii Răsăriteni 

2006 – 
10.000 lei  
2007 – 
20.000 lei  
2008 – 
10.000 lei  
2009 – 

0 
0 
0 
0 



10.000 lei  
 
Total: 50.000 
lei 

13.  ExpoziŃia tematică 
itinerantă « Sarea, 
Timpul şi Omul » 

2006 - 30.000 
lei  

37.584 lei 

14.  

Proiecte 
mari 

Cercetarea sistematică 
a vestigiilor privind 
exploatarea preistorică 
a sării La Băile Figa, 
jud. Bistrita-Năsăud 

2008 – 
12.000 lei  
2009 – 
50.000  
 
Total: 62.000 
lei 

2008: 
55.500 lei -
contr.cu 
MCC; 
64.916 lei 
– BVC 
muzeu  
2009: 
24.969 lei-
BVC 
muzeu; 
16.500 lei- 
contract 
MCCPN 

15.  Cercetări etnografice 
privind relaŃiile etno-
culturale dintre 
Transilvania şi 
Moldova 

2006 - 2.000 
lei – nu s-a 
realizat 
2007 – 2.000 
lei – nu s-a 
realizat  
Total: 4.000 
lei 

0 
 
 
0 

16.  

Proiecte 
mici 

Identificarea 
documentelor şi 
crearea bazei de date 
privind documentele 
păstrate în arhivele din 
România, referitoare la 
istoria, cultura şi 
civilizaŃia românească 
din CarpaŃii Răsăriteni 

2006 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  
2007 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  
 
Total: 10.000 
lei 

0 
0 

17.  ExpoziŃia tematică 
„Cultura şi civilizaŃia 
tradiŃională 
românească în estul 
Transilvaniei” la 
MOMS, Miercurea-Ciuc 

2006 – 
50.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 

18.  TranshumanŃa oierilor 
din sud -estul 
Transilvaniei  - 
cercetare etnografică  

2007 – 
10.000 lei  

0 

19.  

CivilizaŃia românească 
tradiŃională în zona 
CarpaŃilor Răsăriteni 
şi relaŃiile acesteia cu 
zonele învecinate  

Proiecte 
medii 

Cercetări etnografice 
privind interferenŃele 
etno-culturale româno-
maghiare în estul 
Transilvaniei 

2007 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 



20.  Cercetări etnografice 
privind interferenŃele 
etno-culturale româno-
ceangăieşti 

2007 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 

21.  Cercetări etnografice 
privind relaŃiile etno-
culturale dintre sud-
estul Transilvaniei şi 
nord-estul Munteniei 

2007 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 

22.  Cercetarea etnografică 
în zona Depresiunii 
Întorsura Buăului 

2008 – 5.000 
lei  
2009 – 6.000 
lei  
Total: 11.000 
lei 

0 
0 

23.  Cercetarea etnografică 
în estul Transilvaniei 
(judeŃele Braşov, 
Covasna, Harghita, 
Mureş şi BistriŃa-
Năsăud) privind 
identificarea obiectelor 
de interes muzea 

2008 – 
10.000 lei  

10.000 lei 

24.  „CivilizaŃia lemnului în 
estul Transilvaniei. 
InterferenŃe Plutaritul, 
prelucrarea şi 
comerŃul lemnului” la 
MNCR Sf. Gheorghe 

2007 – 
30.000 lei  
2008 – 5.000 
lei 
Total: 35.000 
lei  

2006: 
10.000 lei 
0 
 

25.  

Proiecte 
mari 

ExpoziŃia tematică 
temporară de 
Etnografie la  MNCR, 
„InterferenŃe culturale 
în sud-estul 
Transilvaniei” 
redenumită “Povestea 
târgului” 

2008 – 
13.000 lei  
2009 – 3.000 
lei  
 
Total: 16.000 
lei 

8.000 lei 
2.500 lei 

26.  Proiecte 
mici  

   

27.  Proiecte 
medii 

   

28.  

Dezvoltarea 
patrimoniului  

Proiecte 
mari  

AchiziŃii de piese de 
patrimoniu 

2009 – 
50.000 lei  

2008: 
49.700 lei 
2009: 850 
lei 

29.  Asigurarea 
monitorizării 
micoclimatului în 
depozitele şi sălile de 
expoziŃii 

2006 – 
20.000 lei nu 
s-a realizat  
2007 – 
10.000 lei 

0 
5.000 lei 

30.  

Depozitarea şi 
asigurarea securităŃii 
patrimoniului MNCR  

Proiecte 
mici 

Instalarea sistemului 
de alarmă la Muzeul 
Oltului şi Mureşului 

2006 – 4.000 
lei  

2006: 4000 
lei 



Superior 
31.  Amenajarea 

depozitului de 
arheologie la sediul 
MCR din Sf. Gheorghe 

2006 – nu s-a 
realizat  
2007 – 
10.000  
 

4.300 lei 
0 

32.  

Proiecte 
medii 

Păstrarea  bunurilor 
muzeale clasate în 
categoria Tezaur 

2007 – 2.000 
lei – realizat 
parŃial  
2008 – 1.000 
lei  
 
Total: 3.000 
lei 

2007: 
1.500 lei 
0 
0 

33.  Extinderea clădirii 
muzeului pentru 
organizarea unui 
depozit de obiecte 
etnografice 

2007 – 
500.000 lei 
2008 – 
405.000 lei  
2009 – 
405.000 lei 

36.712 lei 
 
157.442 lei 
 
327.418 lei 

34.  Amenajarea 
depozitului construit în 
anul 2008  

2009 – 
200.000 lei  

0 

35.  Constuirea Anexei 
clădirii Primei Scoli 
Romaneşti din Sf. 
Gheorghe 

2009 – 
200.000 lei  

0 

36.  

Proiecte 
mari 

Reamenajarea curŃii la 
Casa Memorială 
Romulus Cioflec 

2009 – 
20.000 lei  

0 

37.  Proiecte 
mici 

   

38.  Proiecte 
medii 

Reorganizarea arhivei 
ştiinŃifice a MNCR 

2006 – 5.000 
lei - nu s-a 
realizat  
2007 – 
10.000 lei 
2008 – 4.000 
lei   
 
Total: 19.000 
lei 

0 
5.000 lei 
1.000 lei  

39.  

EvidenŃa patrimoniului 
muzeal  

Proiecte 
mari 

Întocmirea fişelor de 
evidenŃă analitică şi a 
fişelor de consrevare 
şi restaurare a pieselor 
din patrimoniul MNCR 

2006 – 
20.000 lei  
2007 – 7.000 
lei  
2008 – 5.000 
lei  
2009 – 
10.000 lei  
Total: 42.000 
lei 

5.527 lei 
5.180 lei 
4.100 lei 
3.032 lei 

40.  Valorificarea Proiecte ExpoziŃia tematică 2008 – 1.000 300 lei 



temporară la filiala 
MNCR din Miercurea 
Ciuc, „90 de ani de la 
Marea Unire din 1918” 

lei 300 lei 

41.  Elie Miron Cristea – 
„140 de la naşterea 
primului patriarh al 
Bisericii Ortodoxe 
Române” 

2008 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  

0 

42.  ExpoziŃia 
internaŃională 
„Neoliticul din 
România”, ElveŃia, 
2008 – redenumită A 
l’aube de l’Europe. Les 
grandes cultures 
neolithiques de 
Roumanie 

2008 – 1.000 
lei  
2009 – 1.000 
lei  
Total: 2.000 
lei 

1000 lei 
500 lei 

43.  ExpoziŃia „Cultura 
Precucuteni în CarpaŃii 
Răsăriteni” 
(MNCR - partener) 

2009 – 
10.000 lei  

2.000 lei 

44.  „Unire Sfântă” 
expoziŃie foto-
documentară 
organizată cu prilejul 
zilei de 24 ianuarie. 
Miercurea-Ciuc. 
Muzeul Oltului şi 
Mureşului Superior 

2009 – 3.000 
lei  

1.000 lei 
 

45.  

mici 

Mihai Eminescu – 
poetul naŃional” , 
Miercurea Ciuc 

2009 – 3.000 
lei 

500 lei 

46.  Realizarea expoziŃiei 
de bază a MCR la 
sediul din mun. Sf. 
Gheorghe înlocuită cu  
ExpoziŃie de bază 
(arheologie, 
etnografie) la Muzeul 
Oltului şi Mureşului 
Superior (SecŃia MNCR 
din Miercurea-Ciuc) 

2007 - 
200.000 lei 
(datorită 
înlocuirii 
expoziŃiei 
cheltuielile au 
fost mult 
reduse faŃă 
de estimările 
noastre) 

31.300 lei 

47.  

Proiecte 
medii 

ExpoziŃia „Cultura 
Cucuteni – Ariuşd. 
InterferenŃe între 
Transilvania şi 
Moldova 4600 – 3700 î. 
Hr.” – redenumită 
Ariuşd-Cucuteni. O 
strălucită civilizaŃie din 
mileniile V – IV î. Hr. 

2008 – 5.000 
lei  

10.000 lei 

48.  

expoziŃională a 
patrimoniului MNCR 
care nu se încadrează 
în programele 
generale ale MNCR 

Proiecte Reorganizarea 2007 – 0 



mari expoziŃiei de bază de 
la Casa memorială 
„Romulus Cioflec” din 
satul Araci, comuna 
Valcele, jud. Covasna 

12.000 - nu s-
a realizat  
2008 – 6.000 
lei – nu s-a 
realizat  
2009 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat  
Total: 28.000 
lei  

 
0 
 
0 

49.  Dimensiuni 
necunoscute ale 
picturii - ExpoziŃe de 
pictură a artistei născute 
în Sfântu Gheorghe, 
stabilită în Suedia, 
Daniel Eva  

 500 lei 

50.  ExpoziŃia BrăduŃ 
Covaliu, în colaborare 
cu Muzeul JudeŃean 
Buzău   

 1.000 lei 

51.  Fascism şi comunism – 
ideologie şi propagandă 
în România, 1938 – 
1989;  

 0 lei 

52.  Gheorghe Papuc – Fiu 
al Covasnei, un preot 
ales şi vrednic om de 
cultură. 

 300 lei 

53.  

Proiecte 
mici 

ExpoziŃia tematică 
temporară „Nu renunŃa 
la primăvara ta” dedicată 
zilei de 1 martie 

2009 – 5.000 
lei  

3.000 lei 

54.  Proiecte 
medii 

   

55.  

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului naŃional 
administrat de alte 
muzee, de asociaŃii 
sau de colecŃionari 
privaŃi  

Proiecte 
mari 

   

56.  Proiecte 
mici 

   

57.  Proiecte 
medii 

   

58.  Angustia 10 – Istorie – 
Sociologie 

2006 - 10.000 
lei 

12.197 lei 

59.  Carte „Epoca 
bronzului în sud-estul 
Transilvaniei în lumina 
noilor cercetări 
arheologice”. Autor - 
Valerii Kavruk 

2007 – 
25.000 - nu s-
a realizat  

0 

60.  

Activitatea editorială a 
MNCR  

Proiecte 
mari 

Exploatarea populară a 
sării în CarpaŃii 
Răsăriteni 

2007 – 
25.000 - nu s-
a realizat 

0 



- D. Ichim, A. 
Chiricescu 

61.  Angustia 11 – Istorie – 
Sociologie 

2007 – 
25.000 lei 

9.710 lei 

62.  Angustia 12 – 
Arheologie, Etnografie 

2008 – 
15.000 lei  

7.000 lei 

63.  Angustia 13 – Istorie, 
Memorialistică 

2009 – 
15.000 lei  

8.000 lei 

64.  Aşezarea eneolitică de 
la Păuleni Ciuc 

2009 – 
15.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 

65.  Aniversarea zilei de 
naştere a scriitorului 
Romulus Cioflec - 
Concurs literar – “124 
de ani de la naşterea 
scriitorului Romulus 
Cioflec” 

2006 – 1.000 
lei 
2007 – 1.200 
lei  
2008 – 1.200 
lei  
2009 – 2.000 
lei  
 
Total: 5.400 
lei 

600 lei 
700 lei 
700 lei 
1.000 lei 
 

66.  LecŃie deschisă de 
literatură „Proza lui 
Romulus Cioflec – 
interferenŃe cu proza 
românească 
interbelică” înlocuită cu 
Oră de literatură la 
Casa Memorială 
Romulus Cioflec 

2006 -  1.000 
lei  
2007 – 6.000 
lei  
2008 – 6.000 
lei –  nu s-a 
realizat 
2009 – 6.000 
lei  
 
Total: 19.000 
lei 

600 lei 
700 lei 
700 lei 
1.000 lei 
 

67.  

Proiecte 
mici 

Fii de seama în istoria 
satului Araci – Zilele 
Andrei Şaguna 

2007 – 6.000 
lei  
2008 – 6.000 
lei  
2009 – 6.000 
lei  
 
Total: 18.000 
lei 

200 lei 
200 lei 
200 lei 

68.  

Valorificarea 
rezultatelor 
cercetărilor din 
domeniile arheologie, 
istorie, etnografie, 
sociologie, 
memorialistică 
întreprinse de MNCR 
şi colaboratorii săi în 
arealul CarpaŃilor 
Răsăriteni – respectiv 
în Sud-Estul 
Transilvaniei prin 
conferinŃe publice  

Proiecte 
medii 

Sesiunea ştiinŃifică 
anuală a MNCR 

2006 – 3.000 
lei  
2007 – 5.000 
lei  
2008 – 5.000 
lei  
2009 – 
10.000 lei  
 

21.890 lei 
4.085 lei 
9.200 lei 
9.000 lei 



Total: 23.000 
lei 

69.  Sesiunea NaŃională de 
Comunicări ŞtiinŃifice 
„Românii din sud-estul 
Transilvaniei. Istorie, 
cultură, civilizaŃie” 

2007 – 
20.000 lei  
2008 – 
20.000 lei  
2009 – 
10.000 lei  
 
Total: 50.000 
lei 

1.126 lei 
3.000 lei 
2.000 lei 

70.  Masa rotundă în casa 
memorială Romulus 
Cioflec „Romulus 
Cioflec şi fiii de seama 
ai satului Araci” 
înlocuit cu 
„Personalitatea 
scriitorului Romulus 
Cioflec şi 
personalităŃile 
proeminente din Araci” 

2006 – 2.000 
lei 
 

1.000 lei 

71.  Intelectualii ardeleni 
pe tărâmul emancipării 
naŃionale în Basarabia 
şi Bucovina 

2006 – 3.000 
lei – nu s-a 
realizat  
2007 – 
12.000 lei – 
nu s-a 
realizat  
2008 – 
12.000 lei  
2009 – 
10.000 lei - în 
curs de 
realizare 
Total: 37.000 
lei 

0 
0 
0 
 

72.  Memorialistica în 
literatura română şi 
Romulus Cioflec 

2007 – 4.000 
lei – nu s-a 
realizat  
2008 – 4.000 
lei  
2009 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  
 
Total: 13.000 
lei 

0 
 
0 
0 
 

73.  Proiecte 
mari 

Colocviu ştiinŃific 
internaŃional „Geneza 
şi evoluŃia culturii 
Cucuteni în CarpaŃii 
Răsăriteni” 

2007 – 
20.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 
 
 



74.  Proiecte 
mici 

   

75.  Proiecte 
medii 

Identificarea 
documentelor şi 
crearea bazei de date 
documentare privind 
istoria învăŃământului 
confesional românesc 
în secuime înlocuit cu 
ÎnvăŃământul 
confesional ortodox 
din secuime. 

2007 – 6.000 
lei 
2008 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  
2009 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat  
Total: 21.000 
lei 

1000 lei 
0 
 
0 
 

76.  

ÎnvăŃământul 
confesional ortodox 
din zona Covasna – 
Harghita  

Proiecte 
mari 

   

77.  Proiecte 
mici 

Elie Miron Cristea – 
primul patriarh al 
Bisericii Ortodoxe 
Române 

2008 – 4.000 
lei – nu s-a 
realizat  

0 
 

78.  Activitatea 
intelectualilor ardeleni 
pe tărâmul emancipării 
naŃionale din 
Basarabia în perioada 
interbelică  

2007 – 7.000 
lei  
2008 
(Activitatea 
lui Romulus 
Cioflec la 
Timişoara.) – 
7.000 lei 
Total: 14.000 
lei  

0 lei 
1.000 lei 

79.  

Proiecte 
medii 

Cercetare 
documentară cu tema 
intelectualilor români 
din zona sud-est 
transilvăneană viaŃa 
culturală şi politică a 
României Interbelice 
(Romulus Cioflec şi 
Iustinian Teculescu) 

2009 – 6.000 
lei – nu s-a 
realizat  

0 
 

80.  

PersonalităŃi ale 
judeŃului Covasna şi 
Harghita – cercetări 
cu privire la viaŃa şi 
activitatea acestora în 
Ńară şi străinătate  

Proiecte 
mari 

   

81.  Proiecte 
mici 

   

82.  Elaborarea şi 
redactarea Raportului 
de cercetare 
arheologică în 
aşezarea Păuleni – 
Ciomortan 

2007 – 6.000 
lei 
2008 – 6.000 
lei  
Total: 12.000 
lei 

0 
0 
 

83.  

Arhivarea rezultatelor 
cercetărilor MNCR  

Proiecte 
medii 

Elaborarea şi 
redactarea Raportului 
de cercetare 
arheologică în 
aşezarea Olteni Sud 

2007 – 4.000 
lei   
2008 – 4.000 
lei  
Total: 8.000 

0 
0 
 
 



„Cariera” lei 
84.  Elaborarea şi 

redactarea Raportului 
de cercetare 
arheologică în 
aşezarea Băile Figa, 
jud. BistriŃa – Năsăud 

2008 – 4.000 
lei  

0 
 

85.  Elaborarea şi 
redactarea Raportului 
de cercetare 
etnografică 
„Exploatarea populară 
a sării în CarpaŃii 
Răsăriteni, zona 
BistriŃa – Năsăud” 

2008 – 4.000 
lei – nu s-a 
realizat  

0 
 

86.  Bază de date. Limesul 
Estic al Daciei Romane 

2009 – 5.000 
lei 

0 
 

87.  Bază de date. 
Ştampilele trupelor 
militare romane din 
sudestul Transilvaniei 

2009 – 5.000 
lei f 

0 

88.  Descoperirile neolitice 
şi eneolitice de la 
Olteni „Cariera de 
nisip” 

2009 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat 

0 
 

89.  Descoperirile 
eneolitice Cucuteni-
Ariuşd de la Păuleni 
Ciuc – Ciomortan, jud. 
Harghita 

2009 – 
10.000 lei – 
nu s-a 
realizat  

0 

90.  

Proiecte 
mari 

Bază de date. 
Manifestările vieŃii 
spirituale din neo-
eneoliticul din sud-
estul Transilvaniei 

2009 – 
10.000 lei  

0 

91.  Proiecte 
mici 

   

92.  Proiecte 
medii 

Clasarea patrimoniului 
MNCR 

2008 – 2.000 
lei 
2009 – 
10.000 lei  

1.000 lei 
0 

93.  Conservarea 
patrimoniului 
etnografic al MNCR 

2007 – 
20.000 lei  
2008 – 
20.000 lei -nu 
s-a realizat  
2009 – 
20.000 lei  
Total: 60.000 
lei 

0 
0 
 
5.000 lei 

94.  

Conservarea, 
restaurarea şi 
clasarea patrimoniului 
MNCR 

Proiecte 
mari 

Restaurarea 
patrimoniul arheologic 
rezultat din cercetările 

2007 – 
20.000 lei  
2008 – 

0 
0 
3.000 



de pe teritoriul 
judeŃelor Covasna şi 
Harghita 

20.000 lei  
2009 – 
20.000 lei  
Total: 60.000 
lei 

95.  Restaurarea clădirii 
Primei Scoli 
Romaneşti din Sf. 
Gheorghe 

2007 – 
500.000 lei 
2008 – 
550.000 lei 
Total: 
1050.000 lei 

26.920 lei 

96.  Conservarea 
patrimoniului 
arheologic descoperit 
la Băile Figa 

2009 – 
30.000 lei  

69.100 lei 

97.  „Muzeul poarta spre 
cultura” 

2007 – 3.000 
lei – nu s-a 
realizat  
2008 – 3.000 
lei – nu s-a 
realizat  
Total: 6.000 
lei 

0 
 
0 
 
 

98.  

Proiecte 
mici 

Studii permanente de 
cercetare a 
preferintelor culturale  
ale publicului 

2007 – 500 
lei – nu s-a 
realizat  

0 

99.  Integrarea 
patrimoniului cultural 
în sfera serviciilor 
turistice 

2007 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  

0 

100. Cercul „Prietenii 
muzeului” 

2007 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  
2008 – 5.000 
lei – nu s-a 
realizat  
Total: 10.000 
lei 

0 

101.

Proiecte 
medii 

Noaptea Muzeelor  2009 – 5.000 
lei  

1.000 lei 

102.

ÎmbunătăŃirea relaŃiilor 
cu publicul larg şi a 
serviciilor oferite 
acestuia  

Proiecte 
mari 

Atelier de etnografie 
înlocuit cu Proiectul 
TradiŃie şi modernitate  

2007 – 3.000 
lei  

0 lei  

103. Studiu stilistico-
tipologic asupra 
obiectelor de cult neo-
eneolitice descoperite 
la Olteni Sud „Carierea 
de Nisip”, jud. 
Covasna 

2008 - 2009  0 

104.

Analiza patrimoniului 
MNCR prin 
intermediul unor 
domenii conexe şi 
crearea bazelor de 
date aferente  

Proiecte 
mici 

Studiu asupra 
mormintelor dacice 

2008 - 2009 – 
1.000 lei  

0 
0 



timpurii descoperite la 
Olteni Sud „Carierea 
de Nisip”, jud. 
Covasna 

 

105. Studiu antropologic 
asupra mormintelor 
dacice timpurii 
descoperite la Olteni 
Sud „Carierea de 
Nisip”, jud. Covasna 

2008 - 2009 – 
1.000 lei  

0 

106. Studiu arheozoologic 
asupra oaselor 
descoperite la Olteni 
Sud „Carierea de 
Nisip”, jud. Covasna şi 
Păuleni Ciuc, jud. 
Harghita 

2008 – 1.000 
lei  
2009 – 3.000 
lei  
Total: 4.000 
lei 

0 
0 

107. Proiecte 
medii 

  0 

108. Proiecte 
mari  

   

109. Proiecte 
mici  

   

110. Proiecte 
medii 

   

111. Cursuri de Muzeologie 
Generală 

2008 – 
20.000 lei  
2009 – 
20.000 lei  
Total: 40.000 
lei 

 

112.

PerfecŃionarea 
profesională a 
angajaŃilor MNCR  

Proiecte 
mari  

Cursuri de Conservare 
a bunurilor culturale 

2008 – 
10.000 lei  
2009 – 5.000 
lei  
Total: 15.000 
lei 

2.000 lei 
0 

 Total:  18 programe  Total:  95 proiecte: 27 mici 
35 medii 
33 mari 

Total: 
4.380.400 lei 

2.400 lei 
0 

     Total:  
 

 
d.3. gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituŃiei (%) 
 
Anul 2006:  

- total venituri proprii = 31.255 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 4,27%, din care: 
- vânzare bilete de vizitare muzeu = 677 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 0,09% 
- vânzare pliante, cărŃi = 40 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 0,01% 
- vânzare cărŃi = 11.011 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 1,51% 
- studii şi cercetări = 19.527 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 2,67% 

 
Anul 2007:  



- total venituri proprii = 39.129 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 5,29%, din care: 
- vânzare bilete de vizitare muzeu = 3.759 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 

0,51% 
- vânzare cărŃi = 2.618 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 0,35% 
- studii şi cercetări = 32.752 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 4,43% 
 

Anul 2008:  
- total venituri proprii = 80.468 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 7,83% 
- vânzare bilete de vizitare muzeu = 7.185 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 

0,70% 
- vânzare cărŃi = 5.775 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 0,56% 
- studii şi cercetări = 67.508 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 6,57% 
 

Anul 2009:  
- la data de 31.10.2009 = 30.112 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 2,88% 
- vânzare bilete de vizitare muzeu = 1.783 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 

0,17%   
- vânzare pliante, cărŃi = 27 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 0,01% 
- studii şi cercetări = 27.000 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 2,58% 
- venituri din executare cheltuieli de judecată şi din dobânzi pentru neexecutare 

contract = 1.302 lei; grad de acoperire a cheltuielilor = 0,12% 
 

d.4. gradul de creştere a veniturilor proprii în totalul veniturilor 
 
Anul 2006: venituri proprii = 31.255 lei; Total venituri = 731.289 lei; pondere  a veniturilor 
proprii în total venituri = 4,27%;  
 
Anul 2007: venituri proprii = 39.129 lei; Total venituri = 740.129 lei; pondere  a veniturilor 
proprii în total venituri = 5,29%; grad de creştere a veniturilor proprii faŃă de cele din 2006 = 
25,19% 
 
Anul 2008: venituri proprii = 80.468 lei; Total venituri = 1.037.468 lei; pondere  a veniturilor 
proprii în total venituri = 7,76%; grad de creştere a veniturilor proprii faŃă de cele din 2007 = 
105,65% 
 
Anul 2009 : venituri proprii la data de 31.10.2009 = 30.112 lei; Total venituri la data de 
31.10.2009 = 1.065.112 lei; pondere  a veniturilor proprii în total venituri = 2,82%; grad de 
creştere a veniturilor proprii faŃă de cele din 2008 = 62,58%.   

 
d.5. ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor 
 
Anul 2006: cheltuieli totale = 731.289 lei; cheltuieli de personal = 343.120 lei; ponderea 
cheltuielilor de personal în total cheltuieli = 46,92% 
 
Anul 2007: cheltuieli totale = 740.129 lei; cheltuieli de personal = 389.000 lei; ponderea 
cheltuielilor de personal în total cheltuieli = 52,56% 
 
Anul 2008 : cheltuieli totale = 1.026.947 lei; cheltuieli de personal = 497.000 lei; ponderea 
cheltuielilor de personal în total cheltuieli = 48,40% 
 
Anul 2009, la data de 31.10.2009: cheltuieli totale = 1.046.497 lei; cheltuieli de personal = 
470.381 lei; ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli = 44,95% 

 
d.6. ponderea cheltuielilor de capital în bugetul total 



 
Anul 2006: cheltuieli totale = 731.289 lei; cheltuieli de capital = 73.664 lei; ponderea 
cheltuielilor de capital în total cheltuieli = 10,07% 
 
Anul 2007 : cheltuieli totale = 740.129 lei; cheltuieli de capital = 113.000 lei; ponderea 
cheltuielilor de capital în total cheltuieli = 15,27% 
 
Anul 2008 : cheltuieli totale = 1.026.947 lei; cheltuieli de capital = 207.142 lei; ponderea 
cheltuielilor de capital în total cheltuieli = 20,17% 
 
Anul 2009, la data de 31.10.2009: cheltuieli totale = 1.046.497 lei; cheltuieli de capital = 
331.154 lei; ponderea cheltuielilor de capital în total cheltuieli = 31,64% 

 
d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenŃie: 
 
Anul 2006: subvenŃie = 700.034 lei; cheltuieli de personal = 343.120 lei; grad de acoperire 
din subvenŃie = 100% 
 
Anul 2007: subvenŃie = 701.000 lei; cheltuieli de personal = 389.000 lei; grad de acoperire 
din subvenŃie = 100% 
 
Anul 2008: subvenŃie = 957.000 lei; cheltuieli de personal = 497.000 lei; grad de acoperire 
din subvenŃie = 100% 
 
Anul 2009, la data de 31.10.2009: subvenŃie = 1.035.000 lei; cheltuieli de personal = 
470.381 lei; grad de acoperire din subvenŃie = 100% 
 
Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenŃii 
civile): 
 
Anul 2006 : cheltuieli totale = 731.289 lei; cheltuieli cu contracte civile, drepturi de autor, 
etc. = 17.630 lei; ponderea lor în total cheltuieli =  2,41% 
 
Anul 2007 : cheltuieli totale = 740.129 lei; cheltuieli cu contracte civile, drepturi de autor, 
etc. = 25.415 lei; ponderea lor în total cheltuieli =  3,43% 
 
Anul 2008 : cheltuieli totale = 1.026.947 lei; cheltuieli cu contracte civile, drepturi de autor, 
etc. = 110.823 lei; ponderea lor în total cheltuieli =  10,79% 
 
Anul 2009, la data de 31.10.2009: cheltuieli totale = 1.046.497 lei; cheltuieli cu contracte 
civile, drepturi de autor, etc. = 43.886 lei; ponderea lor în total cheltuieli =  4,19% 

 
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 
- din subvenŃie/alocaŃie; 
- din venituri proprii. 

din care: 

Anul/ 
Indicato

ri subvenŃii 
venituri 
proprii 

total 
cheltuieli 

nr. 
beneficiari 

cheltuieli 
totale pe 
benefici

ar 
 

lei/ 
benefici

din 
subvenŃi

e 
 

din 
venituri 
proprii 

 



 
e) Strategia, programele si implementarea planului de acŃiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituŃiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului; 
e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcŃie de răspunsul comunităŃii la 

proiectele incluse în acestea); 
e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcŃie de 

răspunsul comunităŃii la proiectele incluse în acestea); 
 
e.3. analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelaŃie cu 

subvenŃia/alocaŃia primită: 
 

ar 
 

lei/ 
benefici

ar 
 

lei/ 
benefici

ar 
 

2006 700.034,00 
31.255,0

0 731.289,00 8.000,00 91,41 87,50 3,91 

2007 701.000,00 
39.129,0

0 740.129,00 8.000,00 92,51 87,62 4,89 

2008 957.000,00 
80.468,0

0 
1.026.947,

00 10.258,00 100,11 93,29 7,84 
2009, la 
data de 
31.10.0

9 
1.035.000,0

0 
30.112,0

0 
1.046.497,

00 3.607,00 290,12 286,94 8,35 

Program/ 
proiect 

Scop Beneficiari Perioada de 
realizare 

FinanŃare 
(subvenŃie/alocaŃie 

şi surse 
atrase/venituri 

proprii) 

ObservaŃii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Denumire 

iniŃială/modificată 
Declarat/atins Estimat/realizat Estimat/realizat Estimat/realizat  

2006 
Săpături 

arheologice 
preventive de la 

Olteni 
„Nisipărie”, jud. 

Covasna 

Descărcare de 
sarcină arheo-
logică a terenu-
lui – atins:  
Au fost desco-
perite şi cerce-
tate complexe 
din neolitic şi 
morminte ale 
unei necropole 
dacice. - atins 

specialişti în 
domeniul 
arheologiei 
preistorice / 
atins 3 
specialişti;  
studenŃi şi elevi 
/ 5 au participat 
la săpături - 
atins 

Martie – mai 
2006 /  
 
Martie – mai 
2006 /  
 

20.000 lei (SC. 
Domarkt SRL) / 
16.000 din venituri 
proprii (SC. 
Domarkt SRL)  

 

Săpături 
arheologice 
sistematice în 
Cetatea dacică 
Covasna – 
Valea Zânelor, 
jud. Covasna 

Salvarea 
patrimoniului 
mobil şi imobil; 
dezvelirea şi 
conservarea in 
situ a urmelor 
de fortificaŃii şi 

specialişti în 
domeniul 
arheologiei 
preistorice / 
atins 10 
specialişti ;  
studenŃi şi elevi 

Iunie – iulie 
2006 / 
 
Iunie – iulie 
2006  

 
 
 
 

10.000 lei / 
0 lei 

 



alte edificii – 
atins  

/ atins 15 au 
participat la 
săpături 

Cercetarea 
etnografică de 
teren privind 
exploatarea 
preindustrială a 
sării în CarpaŃii 
Răsăriteni 

Cercetări 
etnografice pe 
valea râului 
Oituz – atins 
- identificarea în 
Arhivele 
NaŃionale a 
documentelor 
privind 
exploatarea sării 
în CarpaŃii 
Răsăriteni - 
atins 
- cercetări 
interdisciplinare 
în aşezarea din 
epoca bronzului 
Săsarm, jud. 
BistriŃa-Năsăud 
– atins  

specialiştii în 
domeniu – 
neatins în 
acel an 
(rezultatul s-a 
publicat 
ulterior) 
- populaŃia 
rurală a 
zonelor salifere 
din CarpaŃii 
Răsăriteni - 
atins 
Vizitatorii 
muzzelor - 
atins 

 
 
 
 
 
Aprilie - 
septembrie 
2006 
 
 
Aprilie - 
septembrie 
2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 lei / 
0 lei 

 

Cercetări 
etnografice 
privind relaŃiile 
etno-culturale 
dintre 
Transilvania şi 
Moldova 

Completarea 
arhivei ştiinŃifice 
a MNCR cu 
date etnografice 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor de 
teren 

specialiştii în 
domeniu – 
neatins; 
vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

Iunie 2006 2.000 lei  Nu s-a 
realizat 
din lipsa 
fondurilor 

Amenajarea 
depozitului de 
arheologie la 
sediul MCR din 
Sf. Gheorghe 

Păstrarea în 
condiŃii optime a 
patrimoniului 
MNCR – atins  

 
Specialiştii 
MNCR – atins 
parŃial  

Primul 
trimestru al 
anului 2006 /  
 
Al doilea 
trimestru al 
anului 2006 

 
 

6.000 lei / 
 

4.300 lei 

 

Asigurarea 
monitorizării 
micoclimatului 
în depozitele şi 
sălile de 
expoziŃii 

Păstrarea şi 
etalarea în 
condiŃii optime a 
patrimoniului – 
atins parŃial  

Specialiştii 
MNCR – atins 
parŃial 

Primul 
trimestru al 
anului 2006 /  
 
 

 
 

20.000 lei 
0 lei 

 

EvidenŃa 
patrimoniului 
muzeal 

EvidenŃa 
tradiŃională şi 
informatizată a 
patrimoniului 
administrat de 
MNCR  
– atins parŃial: 
715 fişe 
analitice de 

Specialiştii 
MNCR – atins  

Ianuarie – 
decembrie 
2006/  
 
Ianuarie – 
decembrie 
2006  

20.000 lei /  
 
0 lei 

 
 



evidenŃă, 140 
de conservare, 
toate cele 
întocmite 
introduse în 
Docpat 

Reorganizarea 
arhivei 
ştiinŃifice a 
MNCR 

Arhivarea 
documentaŃiei 
de cercetare – 
atins parŃial. 
Organizarea 
clişotecii, 
videotecii, 
fonotecii. Arhiva 
digitală cu 
imaginile 
obiectelor 
muzeale, a 
documentaŃiei 
de cercetare şi 
a documentaŃiei 
privind dinamica 
patrimoniului 
cultural - 
neatins 

Specialiştii 
MNCR – atins 
parŃial 

În cursul anului 
2006  

5.000 lei /  
 
0 lei 

 

Instalarea 
sistemului de 
alarmă la 
Muzeul Oltului 
şi Mureşului 
Superior 

Asigurarea 
pazei 
patrimoniului 
MNCR păstrat la 
Miercurea-Ciuc - 
atins 

Specialiştii 
MNCR - atins 

Până în data 
de 10.05.2006 
/  
 
Realizat  

4.000 lei /  
 
4.000 lei  

 

ExpoziŃia 
tematică 
„Cultura şi 
civilizaŃia 
tradiŃională 
românească în 
estul 
Transilvaniei” 
la MOMS, 
Miercurea-Ciuc 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR  - 
neatins  

vizitatorii 
muzeelor;  
Elevii din 
clasele I-XII - 
neatins 

Ianuarie – mai 
2006 /  
 
 

50.000 lei /  
 
 

Nu s-a 
realizat  
Din cauza 
demisiei 
specialiştilor 

Realizarea 
expoziŃiei de 
bază a MCR la 
sediul din mun. 
Sf. Gheorghe 
înlocuită cu  
O serie de 
expoziŃii 
temporare 

- Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
muzeal naŃional  
- atins: 
ExpoziŃia 
BrăduŃ Covaliu, 
în colaborare 
cu Muzeul 
JudeŃean 
Buzău   
- Valorificarea 

vizitatorii 
muzeelor;  
Elevii din 
clasele I-XII - 
atins 

Ianuarie – 
noiembrie 
2006 /  
 
Ianuarie – 
noiembrie 
2006  

200.000 lei /  
 
1.800 lei 

În urma 
analizei 
privind 
impactul 
MNCR 
asupra 
publicului, s-
a preferat 
organizarea 
mai multor 
expoziŃii 
temporare 



expoziŃională a 
unor colecŃii 
particulare – 
atins : 
Dimensiuni 
necunoscute ale 
picturii. ExpoziŃe 
de pictură a 
artistei născute 
în Sfântu 
Gheorghe, 
stabilită în 
Suedia, Daniel 
Eva.  
- Valorificarea 
expoziŃională a 
documentelor 
din arhivele 
NaŃionale – 
atins: Fascism 
şi comunism – 
ideologie şi 
propagandă în 
România, 1938 
– 1989; 
Gheorghe 
Papuc – Fiu al 
Covasnei, un 
preot ales şi 
vrednic om de 
cultură. 

ExpoziŃia 
tematică 
itinerantă 
Sarea, Timpul 
şi Omul 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR şi a 
patrimoniului 
altor muzee din 
Ńară cu privire la 
tematica 
exploatării 
preindustriale în 
România 

Vizitatorii 
muzeelor din 
românia - atins 

Februarie – 
august 2006 /  
 
Februarie – 
decembrie 
2006 

30.000 lei / 
 

37.584 lei 

s-a 
continuat în 
anii 2007 - 

2009 

Angustia 10 – 
Istorie – 
Sociologie  

Valorificarea 
cercetărilor din 
domeniile 
istoriei şi 
sociologiei din 
arealul 
CarpaŃilor 
Răsăriteni - 
atins 

Specialiştii din 
domeniu - 
atins 

Primul 
trimestru al 
anului 2006 /  
 
Primul 
trimestru al 
anului 2006 /  

10.000 lei / 
 

12.197 lei 

 

Sesiunea 
ştiinŃifică 

Diseminarea 
rezultatelor 

specialişti în 
domeniul 

3 – 5 
decembrie  

3.000 lei / 
 

 



anuală a MNCR, 
ediŃia a III-a 

cercetărilor noi 
în domeniul 
arheologiei din 
arealul 
CarpaŃilor 
Răsăriteni şi a 
rezultatelor 
MNCR/2006 - 
atins 

arheologiei – 
atins: au 
participat 30 de 
specialişti   

2006 /  
 
28 – 30 
Noiembrie 
2006  

 
21.890 lei 

Aniversarea 
zilei de naştere 
a scriitorului 
Romulus 
Cioflec - 
Concurs literar 
– “124 de ani de 
la naşterea 
scriitorului 
Romulus 
Cioflec” 

Comemorarea 
zilei de naştere 
a scriitorului prin 
organizarea 
unor concursuri 
pentru elevi – 
atins  

Elevii claselor 
gimnaziale şi 
liceale din 
mun. Sf. 
Gheorghe – 
atins: 40 elevi  

01 Aprilie 2006 
/  
 
01 Aprilie 2006 

12.000 lei / 
 

600 lei 

 

LecŃie deschisă 
de literatură 
„Proza lui 
Romulus 
Cioflec – 
interferenŃe cu 
proza 
românească 
interbelică” 
înlocuită cu Oră 
de literatură la 
Casa Memorială 
Romulus 
Cioflec  

Ore de literatură 
română cu 
tematica - opera 
scriitorului 
Romulus Cioflec 
- atins 

Cadre 
didactice; elevi; 
- atins  

Mai 2006 / 
 
3 - 6 mai 2006  

2.000 lei / 
 

600 lei 

 

Masa rotundă 
în casa 
memorială 
Romulus 
Cioflec 
„Romulus 
Cioflec şi fiii de 
seama ai 
satului Araci” 
înlocuit cu 
„Personalitatea 
scriitorului 
Romulus 
Cioflec şi 
personalităŃile 
proeminente 
din Araci” 

Masa Rotundă 
la Casa 
memorială 
Romulus 
Cioflec: 
Aniversarea zilei 
de naştere a lui 
Andrei Şaguna - 
atins 

Specialiştii din 
domeniul 
memorialisticii 
şi profesorii de 
literatură - 
atins 

Iulie 2006 /  
 
Iunie 2006 

2.000 lei / 
 

1.000 lei 

 

Colocviu 
ştiinŃific la casa 

Valorificarea 
informaŃiilor 

Specialişti în 
istoria literaturii 

Noiembrie 
2006 /  

2.500 lei / 
 

 



2007 
Cercetări 
arheologice 
preventive de la 
Olteni „Cariera 
de Nisip”, jud. 
Covasna  

Descărcare de 
sarcină 
arheologică a 
terenului – atins: 
aşezarea 
neolitică (Boian – 
Giuleşti, 
Precucuteni I) şi 
necropola dacică 
din sec. IV – III î. 
Hr. (în prezent 
singura din 
Transilvania). 
 

specialişti în 
domeniul 
arheologiei 
preistorice / 3 
specialişti 
care au 
participat la 
săpături  

Aprilie – 
noiembrie 
2007 /  
 
Martie – 
noiembrie 
2007 

20.000 lei (SC. 
Domarkt SRL) / 
13.000 din surse 
atrase (SC. Domarkt 
SRL) 

 

Cercetări 
arheologice 
sistematice în 
aşezarea 
Păuleni-
Ciomortan, 
jud. Harghita 

- cercetarea 
urmelor de locuire 
din epoca 
bronzului  şi 
perioada 
eneolitică (cultura 
Ariuşd-Cucuteni) 
– atins  
- Dezvoltarea 
patrimoniului 
muzeal cu 100 
piese – atins  

- specialişti în 
domeniul 
arheologiei 
preistorice /  
10 specialişti 
care au 
participat la 
săpături; 5 
voluntari 
adulŃi tineri  

august 2007 
/  

 

iulie – 
septembrie 
2007 

 
 

8.000 lei /  
 
 
10.000 lei MCC 
 

Început în 
anul 2007 şi 
continuat în 
anul 2008, 
conform 
planificării 

Cercetarea 
etnografică de 
teren privind 
exploatarea 
populară a sării 
în CarpaŃii 
Răsăriteni 

Cercetări 
etnografice în 
estul 
Transilvaniei, 
vestul Moldovei şi 
nordul Munteniei 
privind 
exploatarea 
populară a sării şi 
schimbul popular 
cu sarea în 
CarpaŃii 
Răsăriteni – atins 
parŃial – s-a 
cercetat zona 
BistriŃa – Năsăud. 
Cercetarea 
complexă în satul 

specialiştii în 
domeniu  

Iunie – iulie  
2007 /  
 
 
Iunie – iulie  
2007 /  
 

20.000 lei / 
 
0 lei  

 

memorială 
“Romulus 
Cioflec”: 
Memorialistica 
în literatura 
română 

despre Romulus 
Cioflec şi 
evidenŃierea 
locului său în 
memorialistica 
românească din 
perioada 
interbelică  

române, 
profesori de 
limbă română, 
elevi de liceu – 
atins  

 
17 – 18 
noiembrie 
2006  
 
 

0 lei 



Băile Figa, 
repertorierea 
fântânilor sărate 
din arealul 
judeŃului BistriŃa-
Năsăud.   

TranshumanŃa 
oierilor din sud -
estul 
Transilvaniei   

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 
MNCR cu date 
etnografice 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor 
privind oieritul în 
sud-estul 
Transilvaniei – 
atins: Cercetare 
istorico-
etnografică în 
zona BreŃcu – 
Oituz – Poiana 
Sărata: în satele 
Poiana Sărata  
(jud. Bacău) şi 
Mărtănuş, jud, 
Covasna 

specialiştii în 
domeniu – 
atins; 
vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

Mai – 
octombrie 
2007 /  
 
 
Mai – 
octombrie 
2007 /  
 

10.000 lei /  
 
0 lei 

 

Cercetări 
etnografice 
privind relaŃiile 
etno-culturale 
dintre 
Transilvania şi 
Moldova 

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 
MNCR cu date 
etnografice 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor de 
teren 

specialiştii în 
domeniu – 
neatins; 
vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

Iunie – iulie  
2007 

2.000 lei Nu s-a 
realizat 

Cercetări 
etnografice 
privind 
interferenŃele 
etno-culturale 
româno-
maghiare în 
estul 
Transilvaniei 

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 
MNCR cu date 
etnografice 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor de 
teren 

specialiştii în 
domeniu – 
neatins; 
vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

Septembrie 
2007 

 
 

10.000 lei Nu s-a 
realizat 

Cercetări 
etnografice 
privind 
interferenŃele 
etno-culturale 
româno-
ceangăieşti 

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 
MNCR cu date 
etnografice 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor de 
teren 

specialiştii în 
domeniu – 
neatins; 
vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

În cursul 
anului 2007  

10.000 lei  Nu s-a 
realizat 

Cercetări 
etnografice 

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 

specialiştii în 
domeniu – 

Aprilie - 
octombrie 

10.000 lei Nu s-a 
realizat 



privind relaŃiile 
etno-culturale 
dintre sud-estul 
Transilvaniei şi 
nord-estul 
Munteniei 

MNCR cu date 
etnografice 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor de 
teren 

neatins; 
vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

2007 
 

 

Identificarea 
documentelor şi 
crearea bazei de 
date privind 
documentele 
păstrate în 
arhivele din 
România, 
referitoare la 
istoria, cultura şi 
civilizaŃia 
românească din 
CarpaŃii 
Răsăriteni 

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 
MNCR cu date 
istorico - 
documentare 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor de 
teren 

specialiştii în 
domeniu – 
neatins; 
vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

În cursul 
anului 2007 

5.000 lei Nu s-a 
realizat 

Identificarea 
documentelor şi 
crearea bazei de 
date 
documentare 
privind istoria 
învăŃământului 
confesional 
românesc în 
secuime înlocuit 
cu ÎnvăŃământul 
confesional 
ortodox din 
secuime.  

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 
MNCR cu date 
istorico - 
documentare 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor în 
arhive 
documentare şi 
biblioteci: 
 
Cercetarea 
documentară în 
Arhivele 
NaŃionale: Braşov 
şi Sfântu 
Gheorghe - atins 
 

specialiştii în 
domeniu - 
atins 
vizitatorii 
expoziŃiilor 
organizate cu 
ajutorul 
acestor 
documente - 
neatins 

În cursul 
anului 2007 
/  
 
Ianuarie – 
iunie 2007  

6.000 lei /  
 
1.000 lei 

 

Cercetare 
documentară cu 
tema 
Participarea 
intelectualilor 
ardeleni în viaŃa 
culturală şi 
politică din 
Basarabia 
înlocuit cu 
Activitatea 
intelectualilor 
ardeleni pe 
tărâmul 

Completarea 
arhivei ştiinŃifice a 
MNCR cu date 
istorico - 
documentare 
prelevate prin 
intermediul 
cercetărilor în 
arhive 
documentare şi 
biblioteci: 
 
Cercetarea 
documentară în 

specialiştii în 
domeniul 
memorialisticii 
– atins;  
 

Iulie – 
august 2007 
/  
 
Iulie – 
august 2007 
/  
 

7.000 lei / 
 
0 lei 

 



emancipării 
naŃionale din 
Basarabia în 
perioada 
interbelică.  

Arhivele 
NaŃionale: Braşov 
şi Sfântu 
Gheorghe. 
- atins 

Realizarea 
expoziŃiei 
tematice 
temporare la 
filiala MCR din 
Miercurea Ciuc, 
„Exploatarea 
lemnului în 
CarpaŃii 
Răsăriteni” 
înlocuită cu 
„CivilizaŃia 
lemnului în estul 
Transilvaniei. 
InterferenŃe 
Plutaritul, 
prelucrarea şi 
comerŃul 
lemnului” la 
MNCR Sf. 
Gheorghe 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR  - atins  
 
Elaborarea 
tematicii - atins 
redactarea unui 
catalog de 
expoziŃie – atins 
 etalarea 
exponatelor - 
atins  
 

vizitatorii 
muzeelor;  
Elevii din 
clasele I-XII - 
atins 

Ianuarie – 
mai 2007 /  
 
Iunie – 
decembrie 
2007 

30.000 lei /  
 
10.000 lei 

Proiect 
continuat la 
sediul 
MNCR Sf. 
Gheorghe 
până în luna 
februarie 
2008 

Realizarea 
expoziŃiei de 
bază a MCR la 
sediul din mun. 
Sf. Gheorghe 
înlocuită cu  
ExpoziŃie de 
bază 
(arheologie, 
etnografie) la 
Muzeul Oltului şi 
Mureşului 
Superior (SecŃia 
MNCR din 
Miercurea-Ciuc) 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR  - atins  
 

vizitatorii 
muzeelor;  
Elevii din 
clasele I-XII - 
atins 

Ianuarie – 
mai 2007 /  
 
Iunie – 
decembrie 
2007  

200.000 lei /  
 
31.300 lei 

 

Reorganizarea 
expoziŃiei de 
bază de la Casa 
memorială 
„Romulus 
Cioflec” din 
satul Araci, 
comuna Valcele, 
jud. Covasna 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR atins 
parŃial 

vizitatorii 
muzeelor; 
elevii claselor 
I-XII din 
judeŃele Cv şi 
Bv 

Februarie – 
iunie 2007  

12.000 lei /  
 
0 lei 

 

Exploatarea 
populară a sării 
în CarpaŃii 

Vaorificarea 
rezultatelor 
cercetărilor 

Specialiştii din 
domeniu 

Ianuarie - 
noiembrie 
2007 

25.000 lei /  
 
0 lei 

Nepublicat  



Răsăriteni 
- D. Ichim, A. 
Chiricescu 

etnografice 
privind 
exploatarea sării, 
efectuate de 
MCR în anii 2003 
– 2005, prin 
redactarea unui 
raport ştiinŃific 
exhaustiv. Atins 

Angustia 11 – 
Istorie – 
Sociologie  

Valorificarea 
cercetărilor din 
domeniile istoriei 
şi sociologiei din 
arealul CarpaŃilor 
Răsăriteni - atins 

Specialiştii din 
domeniu - 
atins 

Februarie - 
septembrie 
2007 /  
 
Februarie - 
septembrie 
2007  

25.000 lei /  
 
9.710 lei 

 

Elaborarea şi 
redactarea 
Raportului de 
cercetare 
arheologică în 
aşezarea 
Păuleni – 
Ciomortan 

Arhivarea şi 
diseminarea 
rezultatelor 
cercetării 

Specialişti în 
domeniul 
arheologiei - 
atins 
 

Martie  – 
septembrie 
2007 / 
 
Septembrie 
– decembrie 
2007 

6.000 lei /  
 
0 lei 

 

Elaborarea şi 
redactarea 
Raportului de 
cercetare 
arheologică în 
aşezarea Olteni 
Sud „Cariera” 

Arhivarea şi 
diseminarea 
rezultatelor 
cercetării 

Specialişti în 
domeniul 
arheologiei - 
atins 
 

Ianuarie  – 
iunie 2007 / 
 
Septembrie 
– decembrie 
2007 

4.000 lei /  
 
0 lei 

 

Sesiunea 
NaŃională de 
Comunicări 
ŞtiinŃifice 
„Românii din 
sud-estul 
Transilvaniei. 
Istorie, cultură, 
civilizaŃie”, 
ediŃia a XIII-a 

Diseminarea 
rezultatelor 
cercetărilor din 
ultimul an în 
domeniile istoriei, 
sociologiei şi 
etnografiei din 
sud-estul 
Transilvaniei - 
atins 

specialiştii în 
domeniul 
cercetării 
umane, 
studenŃii, 
diverse 
categorii de 
intelectuali – 
atins: au 
participat 80 
de specialişti 

23 – 26 
Septembrie 
2007 /  
 
24 – 25 
Septembrie 
2007  

20.000 lei /  
 
1.126 lei  

 

Sesiunea 
ştiinŃifică anuală 
a MNCR, ediŃia a 
IV-a 

Diseminarea 
rezultatelor 
cercetărilor din 
ultimul an în 
domeniul 
arheologiei din 
arealul CarpaŃilor 
Răsăriteni şi a 
rezultatelor 
MNCR/2009 - 
atins 

specialişti în 
domeniul 
arheologiei – 
atins: au 
participat 50 
de specialişti   

29 – 30 
Noiembrie 
2007 /  
 
20 – 21 
Noiembrie 
2007  

5.000 lei /  
 
 
4.085 lei 

 



Colocviu 
ştiinŃific 
internaŃional 
„Geneza şi 
evoluŃia culturii 
Cucuteni în 
CarpaŃii 
Răsăriteni” 

 specialişti în 
domeniile 
arheologie, 
etnografie şi 
istorie; 
diverse 
categorii de 
intelectuali 

Octombrie 
2007  

20.000 lei Nu s-a 
realizat  

Aniversarea zilei 
de naştere a 
scriitorului 
Romulus Cioflec 
- Concurs literar 
– “125 de ani de 
la naşterea 
scriitorului 
Romulus 
Cioflec” 

Comemorarea 
zilei de naştere a 
scriitorului prin 
organizarea unor 
concursuri pentru 
elevi – atins – 
serii de elevi în 3 
perioade diferite 

Elevii claselor 
gimnaziale şi 
liceale din jud. 
Covasna – 
atins: 120 
elevi  

Aprilie 2007 
/  
 
28 martie, 
21 aprilie, 2 
mai 2007  

1.200 lei /  
 
700 lei 

 

Oră de literatură 
la Casa 
Memorială 
Romulus Cioflec  

Ore de literatură 
română cu 
tematica - opera 
scriitorului 
Romulus Cioflec - 
atins 

Cadre 
didactice; 
elevi; - atins  

Mai 2007 / 
 
10 mai 2007  

6.000 lei /  
 
700 lei 

 

Fii de seama în 
istoria satului 
Araci  

Masa Rotundă la 
Casa memorială 
Romulus Cioflec: 
Aniversarea zilei 
de naştere a lui 
Andrei Şaguna - 
atins 

Specialiştii din 
domeniul 
memorialisticii 
şi profesorii 
de literatură - 
atins 

Iulie 2008 /  
 
Iunie 2008  

6.000 lei / 
 
200 lei 

 

Intelectualii 
ardeleni pe 
tărâmul 
emancipării 
naŃionale în 
Basarabia şi 
Bucovina 

Valorificarea 
rezultatelor 
cercetărilor pe 
această tematică  

Specialiştii din 
domeniul 
memorialisticii 
şi profesorii 
de literatură  

Decembrie 
2007 

12.000 lei Nu s-a 
realizat, din 
cauza 
fluctuaŃiei 
personalului 
ce avea 
asceastă 
sarcină 

EvidenŃa 
patrimoniului 
muzeal 

EvidenŃa 
tradiŃională şi 
informatizată a 
patrimoniului 
administrat de 
MNCR  
– atins parŃial: 
176 fişe analitice 
de evidenŃă 
introduse în 
Docpat 

Specialiştii 
MNCR – 
atins  

Ianuarie – 
decembrie 
2007/  
 
Ianuarie – 
decembrie 
2007  

7.000 lei /  
 
5.000 lei  

 
 

Reorganizarea 
arhivei ştiinŃifice 
a MNCR 

Arhivarea 
documentaŃiei de 
cercetare. 

Specialiştii 
MNCR - atins 

Ianuarie – 
decembrie 
2007 /  

10.000 lei /  
 
5.000 lei 

s-a început 
proiectul, şi 
s-a finalizat 



Organizarea 
clişotecii, 
videotecii, 
fonotecii. Arhiva 
digitală cu 
imaginile 
obiectelor 
muzeale, a 
documentaŃiei de 
cercetare şi a 
documentaŃiei 
privind dinamica 
patrimoniului 
cultural - atins 

 
Ianuarie – 
decembrie 
2007 

în anul 2008  

Conservarea 
patrimoniului 
etnografic al 
MNCR 

Conservarea 
Patrimoniului 
etnografic al 
MNCR - 
Aplicarea de 
tratamente 
curativo-
profilactice tuturor 
pieselor 
etnografice din 
lemn aflate în 
patrimoniul 
muzeului - atins 

Specialiştii 
MNCR - atins 

Martie - 
aprilie 2007; 
octombrie – 
noiembrie 
2007 /  
 
Martie - 
aprilie 2007; 
octombrie – 
noiembrie 
2007  

20.000 lei /  
 
0 lei 

 

Restaurarea 
patrimoniul 
arheologic 
rezultat din 
cercetările de pe 
teritoriul 
judeŃelor 
Covasna şi 
Harghita 

Restaurarea 
obiectelor 
arheologice 
rezultate în urma 
cercetărilor 
arheologice de la 
Păuleni Ciuc, 
Jud. Harghita, 
Olteni, „Cariera 
de Nisip” şi 
Covasna 
„Cetatea 
Zânelor”, jud. 
Covasna – atins 
parŃial; s-au 
restaurat 15 piese  

Specialiştii 
MNCR şi 
specialiştii 
laboratorului 
de conservare 
– atins 
parŃial  

Ianuarie – 
decembrie 
2007 /  
 
august – 
decembrie 
2007   
 

20.000 lei /  
 
 
0 lei  

 
Nu au ajuns 
fonduri 
pentru 
restaurare 

Păstrarea  
bunurilor 
muzeale clasate 
în categoria 
Tezaur  

Păstrarea în 
condiŃii optime a 
patrimoniul 
MNCR :  
AchiziŃionarea/co
nfecŃionarea unor 
cutii speciale, 
tipo-
dimensionate, 
pentru păstrarea 

Specialiştii 
MNCR – 
atins parŃial 

Iunie – iulie 
2007 / 
 
Iunie – iulie 
2007 / 
 

1.000 lei /  
 
1.500 lei 

 



bunurilor muzeale 
din categoria 
Tezaur – atins 
parŃial 

Restaurarea 
clădirii Primei 
Scoli Romaneşti 
din Sf. 
Gheorghe 
 

Elaborarea şi 
avizarea studiului 
de fezabilitate 
pentru lucrarea 
Amenajarea 
Punct Muzeal 
Prima Şcoală  
Românească. 
Restaurarea 
imobilului-
monument istoric 
în care a 
funcŃionat prima 
şcoală 
confesională 
ortodoxă (din 
1799) în mun. 
Sfântu Gheorghe 
- atins 
 

Specialiştii 
MNCR 

Aprilie – 
octombrie 
2007 /  
 
Septembrie 
2007 
 
 

500.000 lei /  
 
 
26.920 lei – studiu de 
fezabilitate etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Integrarea 
patrimoniului 
cultural în sfera 
serviciilor 
turistice 

încheierea de 
contracte de 
colaborare cu 
agentiile de 
turism, 
- introducerea 
informaŃiilor 
referitoare la 
MCR în site-urile 
turistice (travel. 
ro) 
- introducerea 
informaŃiilor 
referitoare la 
MCR în site-urile 
autorităŃilor locale 
din judeŃele 
Braşov, Covasna, 
Harghita şi 
Mureş. 
- instalarea 
motoarelor şi a 
panourilor 
publicitare în 
localităŃi: Sf. 
Gheorghe, 
Covasna, Araci, 
Miercurea-Ciuc. 
atins parŃial  

 
 
 
 
 
 
 
turiştii care 
vizitează 
regiunea 
Covasna –
Harghita,  
AgenŃii 
economici din 
sfera 
turismului 

 

 

 

 

 

 

 

Iunie – 
septembrie 
2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.000 lei 

În anul 2007 
muzeul încă 
nu dispunea 
de personal 
cu atribuŃii 
specifice 
acestei 
activităŃi, iar 
ceilalŃi 
angajaŃi ai 
muzeului 
erau ocupaŃi 
cu alte 
activităŃi 



Cercul „Prietenii 
muzeului” 

Fidelizarea 
publicului larg. 
Crearea unei cerc 
„Prieteni 
muzeului”.Acesta 
va cuprinde  
persoane din 
diverse categorii 
sociale ce vor 
participa direct la 
activitatii muzeale 
(santiere, ateliere 
etnografice, 
arheologice). 
Proiect 
permanent 

Publicul larg  Martie – 
octombrie 
2007 

5.000 lei Nu s-a 
realizat. În 
anul 2007 
muzeul încă 
nu dispunea 
de personal 
cu atribuŃii 
în domeniu  

Atelier de 
etnografie 
înlocuit cu 
Proiectul 
TradiŃie şi 
modernitate 

Fidelizarea 
publicului prin 
implementarea 
unor activităŃi 
educativ-creative: 
ateliere de 
etnografie şi 
arheologie pentru 
elevi din clasele 
primare şi 
gimnaziale  

Elevi cu vîrsta 
cuprinsă între 
7 – 14 ani – 
atins – (1 
grupă în anul 
şcolar 2007 - 
2008) 15 elevi 

Aprilie – 
decembrie 
2007 /  
 
Septembrie 
– decembrie 
2007;  
s-a 
continuat în 
anul 2008, 
până la 
finalul anului 
şcolar 

3.000 lei /  
 
0 lei  
 

s-a realizat 
prin 
parteneriat 
cu AsociaŃia 
CarpaŃii 
Răsăriteni, 
care a 
susŃinut 
financiar 
atelierul; s-a 
continuat în 
anul 2008 

2008 
Cercetări 
arheologice 
preventive de la 
Olteni „Cariera 
de Nisip”, jud. 
Covasna  

Descărcare de 
sarcină 
arheologică a 
terenului – atins: 
Au fost 
cercetate: 8 
locuinŃe 
neolitice, 22 
gropi menajere 
neolitice, 5 vetre 
de foc şi un 
cuptor din 
neolitic, o 
groapa 
mernajeră din 
epoca bronzului, 
4 morminte 
dacice.  

specialişti în 
domeniul 
arheologiei 
preistorice / 5 
specialişti 
care au 
participat la 
săpături  

15 - 31  
martie  
2008; 

01 – 30 mai 
2008 /  
 

15 - 31  
martie  
2008; 

01 – 30 mai 
2008 

27.000 lei (SC. 
Domarkt SRL) / 
32.500 din surse 
atrase (SC. 
Domarkt SRL) 

 

Cercetări 
arheologice 
sistematice în 
aşezarea Păuleni-
Ciomortan, 

- Cercetarea 
locuirii Cucuteni 
– Ariuşd – atins  
- Dezvoltarea 
patrimoniului 

- specialişti în 
domeniul 
arheologiei 
preistorice /  6 
specialişti 

20 iulie – 30 
august 2008 
/  

 

12.000 lei /  
 
 
6.000 lei contract 
cu MCC 

 



jud. Harghita muzeal cu 100 
piese – atins  

care au 
participat la 
săpături; 10 
voluntari 
adulŃi tineri  

August – 
septembrie 
2008  

 
 

 

Cercetarea 
sistematică a 
vestigiilor privind 
exploatarea 
preistorică a sării 
La Băile Figa, 
jud. Bistrita-
Năsăud 

- cercetarea 
vestigiilor 
arheologice de 
pe valea 
Pârâului Sărat şi 
din zonele ce 
urmează a fi 
afectate de 
proiectul privind 
amenajarea 
Băilor Figa - 
atins  
- dezvoltarea 
patrimoniului 
muzeal cu circa 
100 piese -  
atins 

specialiştii din 
toate 
domeniile / 5  
specialişti 
care au 
participat la 
săpături – 
atins  
- publicul larg 
- neatins 

Aprilie, mai, 
august  
2008 /  
 
Aprilie, mai, 
iulie, august 
2008 

12.000 lei /  
 
55.500 lei contract 
cu MCC 
 
64.916 lei BVC 
muzeu  

 

Cercetarea 
etnografică de 
teren privind 
exploatarea 
populară a sării 
în CarpaŃii 
Răsăriteni 

Identificarea 
unor noi  fântâni 
cu apă sărată, 
lacuri sărate, 
surse de sare 
gemă, etc. 
Identificarea 
căilor de 
transport şi 
comerŃul cu sare 
gemă – atins 
parŃial – s-a 
identificat 1 
sursă de apă 
sărată pe raza 
comunei Bodoc, 
sat Olteni jud. 
Covasna 

specialiştii în 
domeniu – 
atins – s-a 
publicat 
rezultatul 
cercetării 
- vizitatorii 
muzeelor - 
neatins 

Martie, 
aprilie,  mai 
2008 /  
 
 
Aprilie 2008  
 

10.000 lei / 
 
0 lei  

 

Cercetarea 
etnografică în 
zona Depresiunii 
Întorsura Buăului 

Completarea 
informaŃiilor 
necesare 
elaborării 
monografiei 
zonei 
etnografice – 
atins parŃial 
Identificarea 
unor piese ce 
pot intra în 
patrimoniul 
MNCR – atins 

autorităŃile 
locale –
neatins 
 vizitatorii 
muzeelor – 
neatins 
- specialiştii în 
domeniu / 3 
specialişti 
MNCR 

Februarie – 
decembrie 
2008 /  
 
Mai – iunie 
2008  

5.000 lei /  
 
0 lei  

 



(60 piese 
identificate) 

Oieritul 
transhumant 
înlocuit cu 
Cercetarea 
etnografică în 
estul 
Transilvaniei 
(judeŃele Braşov, 
Covasna, 
Harghita, Mureş 
şi BistriŃa-
Năsăud) privind 
identificarea 
obiectelor de 
interes muzeal  

ÎmbogăŃirea 
patrimoniului 
MNCR – atins; 
 s-au identificat 
peste 1.000 de 
piese din care s-
au achiziŃionat 
851 de piese 

Specialiştii în 
domeniu – 
atins / 
specialiştii din 
cadrul MNCR 
şi cei din 
comisia de 
evaluare a 
ofertelor de 
achiziŃie  

Martie – 
noiembrie 
2008 /  
 
septembrie 
– decembrie 
2008  

 
 
10.000 lei /  
 
10.000 lei 

 

Identificarea 
documentelor şi 
crearea bazei de 
date privind 
Prima Şcoală 
Românească din 
Sfântu Gheorghe 

 specialiştii în 
domeniu; 
vizitatorii 
expoziŃiilor 
organizate cu 
ajutorul 
acestor 
documente 

În cursul 
anului 2008  

5.000 lei  
  
0 lei 

Nu s-a 
realizat  

Cercetare 
documentară cu 
tema 
intelectualilor 
români din zona 
sud-est 
transilvăneană 
viaŃa culturală şi 
politică a 
României 
Interbelice 
(Romulus Cioflec 
şi Iustinian 
Teculescu) 
înlocuit cu 
Activitatea lui 
Romulus Cioflec 
la Timişoara.  

ÎmbogăŃirea 
arhivei 
documentare 
referitoare la 
viaŃa şi 
activitatea 
scriitorului 
Romulus Cioflec  
- atins 

specialiştii în 
domeniul 
memorialisticii 
– atins;  
vizitatorii 
Casei 
Memoriale 
“Romulus 
Cioflec” din 
Araci - atins 

În cursul 
anului 2008 
/  
 
Iunie - iulie 
2008  

7.000 lei / 
 
1.000 lei 

 

Elie Miron Cristea 
– primul patriarh 
al Bisericii 
Ortodoxe 
Române 

ÎmbogăŃirea 
arhivei 
documentare 
referitoare la 
viaŃa şi 
activitatea lui 
Elie Miron 
Cristea. 

specialiştii în 
domeniu; 
vizitatorii 
expoziŃiilor 

Mai – 
decembrie 
2008 

4.000 lei  Nu s-a 
realizat  

Studiu stilistico-
tipologic asupra 

ÎmbogăŃirea 
bazei de date cu 

specialiştii din 
arheologie / 4 

Ianuarie – 
decembrie 

2.000 lei  / 
 

 



obiectelor de cult 
neo-eneolitice 
descoperite la 
Olteni Sud 
„Carierea de 
Nisip”, jud. 
Covasna 

cca. 100 de 
înregistrări – 
atins  

specialişti din 
cadrul MNCR 
(bază de date 
internă) 

2008 /  
 
Ianuarie – 
decembrie 
2008  

0 lei 

Studiu asupra 
mormintelor 
dacice timpurii 
descoperite la 
Olteni Sud 
„Carierea de 
Nisip”, jud. 
Covasna 

Diseminarea 
rezultatelor 
cercetării  - atins 

specialiştii din 
arheologie – 
atins: 3 
articole pe 
această temă. 
2 în limba 
română (1 
pentru revista 
Magazin 
Istoric şi unul 
pentru 
Angustia); 1 
articol pentru 
BistriŃa – 
colocviu 
internaŃional – 
în limba 
engleză 

Ianuarie – 
iulie 2008 /  
 
Ianuarie – 
iulie 2008  

2.000 lei/  
 
0 lei  

 

Studiu 
antropologic 
asupra 
mormintelor 
dacice timpurii 
descoperite la 
Olteni Sud 
„Carierea de 
Nisip”, jud. 
Covasna 

Completarea 
datelor cercetării 
arheologice de 
la Olteni, prin 
analiza 
rezultatelor 
acesteia de 
specialişti din 
domenii aferente 
arheologiei  - 
atins 

specialiştii din 
arheologie – 
atins  
s-au analizat 
oasele din 6 
morminte de 
incineraŃie 

Ianuarie – 
iulie 2008 /  
  
 
 

550 lei /  
 
 
0 lei 

 

Studiu 
arheozoologic 
asupra oaselor 
descoperite la 
Olteni Sud 
„Carierea de 
Nisip”, jud. 
Covasna şi 
Păuleni Ciuc, jud. 
Harghita 

Completarea 
datelor cercetării 
arheologice de 
la Olteni, prin 
analiza 
rezultatelor 
acesteia de 
specialişti din 
domenii aferente 
arheologiei - 
atins 

specialiştii din 
arheologie – 
atins  
în colaborare 
cu Georgeta 
El Susi 

Martie – 
iulie 2008 /  
 
 

1,000 lei /  
 
 
0 lei 

 

Crearea bazelor 
de date în 
vederea studiului 
tipologico-
stilistic asupra 
ceramicii neo-

Sistematizarea 
rezultatelor 
cercetărilor 
arheologice ale 
MNCR prin 
crearea unor 

specialiştii din 
arheologie / 4 
specialişti din 
cadrul MNCR 
(bază de date 
internă) – 

Ianuarie – 
decembrie 
2008 /  
 
Ianuarie – 
decembrie 

1.000 lei/ 
 
0 lei 

 



eneolitice 
descoperite la 
Olteni Sud şi 
Păuleni Ciuc 

instrumente de 
lucru specifice – 
atins  

atins 2008  

ExpoziŃia 
tematică 
temporară la 
filiala MNCR din 
Miercurea Ciuc, 
„CivilizaŃia 
lemnului în estul 
Transilvaniei. 
InterferenŃe 
Plutaritul, 
prelucrarea şi 
comerŃul 
lemnului” 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR  - atins  

vizitatorii 
muzeelor;  
Elevii din 
clasele I-XII - 
atins 

Martie – 
iulie 2008 /  
 
Martie – 
noiembrie 
2008  

5.000 lei /  
 
0 lei 

 

ExpoziŃia 
„Cultura 
Cucuteni – 
Ariuşd. 
InterferenŃe între 
Transilvania şi 
Moldova 4600 – 
3700 î. Hr.” – 
redenumită 
Ariuşd-Cucuteni. 
O strălucită 
civilizaŃie din 
mileniile V – IV î. 
Hr. 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
culturii Cucuteni 
– Ariuşd în 
oraşul Sf. 
Gheorghe - 
atins 

Specialişti din 
Ńară si 
strainătate; 
vizitatorii 
muzeelor;  
Elevii din 
clasele I-XII - 
atins 

Martie – 
august 2008 
/  
 
Martie – 
septembrie 
2008 

5.000 lei / 
 
10.000 lei  

 

Reorganizarea 
expoziŃiei de 
bază de la Casa 
memorială 
„Romulus 
Cioflec” din satul 
Araci, comuna 
Valcele, jud. 
Covasna 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR - neatins 

vizitatorii 
muzeelor; 
elevii claselor 
I-XII din 
judeŃele Cv şi 
Bv 

Aprilie – mai 
2008  

6.000 lei Nu s-a 
realizat   

ExpoziŃia 
tematică 
temporară de 
Etnografie la  
MNCR, 
„InterferenŃe 
culturale în sud-
estul 
Transilvaniei” 
redenumită 
“Povestea 
târgului” 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR - atins 

vizitatorii 
muzeelor; 
elevii claselor 
I-XII – atins  

Noimenbrie 
2008 – iunie 
2009 /  
 
Decembrie 
2008 – iunie 
2009  

13.000 lei /  
 
8.000 lei  

 

ExpoziŃia Valorificarea vizitatorii Noiembrie 300 lei /  



tematică 
temporară la 
filiala MNCR din 
Miercurea Ciuc, 
„90 de ani de la 
Marea Unire din 
1918” 

expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR - atins 

muzeelor; 
elevii claselor 
I-XII – atins 

2008 – 10 
ianuarie 
2009 /  
 
01 
decembrie 
2008 – 14 
ianuarie 
2009  

 
300 lei 

Elie Miron Cristea 
– „140 de la 
naşterea primului 
patriarh al 
Bisericii 
Ortodoxe 
Române” 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR - neatins 

vizitatorii 
muzeelor; 
elevii claselor 
I-XII – 
neatins 

Iulie – 
decembrie 
2008  

5.000 lei  Nu s-a 
realizat din 
cauza 
demisiei 
muzeografului 
responsabil 
cu elaborarea 
tematicii 
expoziŃiei 

ExpoziŃia 
internaŃională 
„Neoliticul din 
România”, 
ElveŃia, 2008 – 
redenumită A 
l’aube de 
l’Europe. Les 
grandes cultures 
neolithiques de 
Roumanie 

Valorificarea 
expoziŃională a 
patrimoniului 
MNCR la nivel 
internaŃional - 
atins 

vizitatorii 
muzeelor din 
ElveŃia; 
 

Ianuarie – 
mai 2008 /  
 
Ianuarie – 
decembrie 
2008 

1,000 lei /  
 
1.000 lei  

 

Angustia 12 – 
Arheologie, 
Etnografie 

Valorificarea 
cercetărilor din 
domeniile 
arheologiei şi 
etnografiei din 
arealul 
CarpaŃilor 
Răsăriteni - 
atins 

Specialiştii din 
domeniu - 
atins 

Martie – 
iunie 2008 /  
 
Martie – 
decembrie 
2008  

15.000 lei /  
 
7.000 lei 

 

Elaborarea şi 
redactarea 
Raportului de 
cercetare 
arheologică în 
aşezarea Păuleni 
– Ciomortan 

Arhivarea şi 
diseminarea 
rezultatelor 
cercetării 

Specialişti în 
domeniul 
arheologiei - 
atins 
 

Septembrie 
– decembrie 
2008 / 
 
Septembrie 
– decembrie 
2008 

6.000 lei /  
 
0 lei 

 

Elaborarea şi 
redactarea 
Raportului de 
cercetare 
arheologică în 
aşezarea Olteni 
Sud „Cariera” 

Arhivarea şi 
diseminarea 
rezultatelor 
cercetării 

Specialişti în 
domeniul 
arheologiei - 
atins 
 

Septembrie 
– decembrie 
2008 / 
 
Septembrie 
– decembrie 
2008 

4.000 lei /  
 
0 lei 

 

Elaborarea şi Arhivarea şi Specialişti în Septembrie 4.000 lei /   



redactarea 
Raportului de 
cercetare 
arheologică în 
aşezarea Băile 
Figa, jud. BistriŃa 
– Năsăud 

diseminarea 
rezultatelor 
cercetării 

domeniul 
arheologiei - 
atins 
 

– decembrie 
2008 / 
 
Septembrie 
– decembrie 
2008 

 
0 lei 

Elaborarea şi 
redactarea 
Raportului de 
cercetare 
etnografică 
„Exploatarea 
populară a sării 
în CarpaŃii 
Răsăriteni, zona 
BistriŃa – 
Năsăud” 

Arhivarea şi 
diseminarea 
rezultatelor 
cercetării 

Specialişti în 
domeniul 
etnografiei 
 

Septembrie 
– decembrie 
2008 / 
 
Septembrie 
– decembrie 
2008 

4.000 lei Nu s-a 
realizat 

Sesiunea 
NaŃională de 
Comunicări 
ŞtiinŃifice 
„Românii din 
sud-estul 
Transilvaniei. 
Istorie, cultură, 
civilizaŃie”, ediŃia 
a XIV-a 

Diseminarea 
rezultatelor 
cercetărilor din 
ultimul an în 
domeniile 
istoriei, 
sociologiei şi 
etnografiei din 
sud-estul 
Transilvaniei - 
atins 

specialiştii în 
domeniul 
cercetării 
umane, 
studenŃii, 
diverse 
categorii de 
intelectuali – 
atins: au 
participat 100 
de specialişti 

Septembrie 
2008 /  
 
22 – 24 
Septembrie 
2008  

20.000 lei /  
 
3.000 lei  

 

Sesiunea 
ştiinŃifică anuală 
a MNCR, ediŃia a 
V-a 

Diseminarea 
rezultatelor 
cercetărilor din 
ultimul an în 
domeniul 
arheologiei din 
arealul 
CarpaŃilor 
Răsăriteni şi a 
rezultatelor 
MNCR/2009 - 
atins 

specialişti în 
domeniul 
arheologiei – 
atins: au 
participat 30 
de specialişti   

Noiembrie 
2008 /  
 
20 – 22 
Noiembrie 
2008  

5.000 lei /  
 
 
9.200 lei 

 

 
Aniversarea zilei 
de naştere a 
scriitorului 
Romulus Cioflec 
- Concurs literar 
– “126 de ani de 
la naşterea 
scriitorului 
Romulus Cioflec” 

 
Comemorarea 
zilei de naştere a 
scriitorului prin 
organizarea unor 
concursuri 
pentru elevi - 
atins 

 
Elevii claselor 
gimnaziale şi 
liceale din jud. 
Covasna – 
atins: 40 
elevi  

 
Aprilie 2008 
/  
 
7 aprilie 
2008  

 
1.200 lei /  
 
700 lei 

 

Oră de literatură 
la Casa 

Ore de literatură 
română cu 

Cadre 
didactice; 

Mai 2008  6.000 lei 
 

Nu s-a 
realizat  



Memorială 
Romulus Cioflec  

tematica - opera 
scriitorului 
Romulus Cioflec. 

elevi;  700 lei 

Fii de seama în 
istoria satului 
Araci – înlocuit cu 
- „La umbra 
nucului bătrân” 

Masa Rotundă la 
Casa memorială 
Romulus Cioflec: 
Aniversarea zilei 
de naştere a lui 
Andrei Şaguna - 
atins 

Specialiştii din 
domeniul 
memorialisticii 
şi profesorii 
de literatură - 
atins 

Iulie 2008 /  
 
Iunie 2008  

6.000 lei / 
 
0 lei 

 

Memorialistica în 
literatura română 
şi Romulus 
Cioflec  
înlocuit cu 
„Toamna, cu 
Romulus Cioflec, 
la Araci”. 

Valorificarea 
informaŃiilor 
despre Romulus 
cioflec şi 
transmiterea lor 
către elevi 

Elevii claselor 
gimnaziale şi 
liceale – atins 
(80 elevi) şi 
10 profesori  

Noiembrie 
2008 /  
 
Octombrie 
2008  

4.000 lei /  
 
500 lei  

 

Intelectualii 
ardeleni pe 
tărâmul 
emancipării 
naŃionale în 
Basarabia şi 
Bucovina – 
înlocuit cu  Masă 
Rotundă la Casa 
Memorială 
„Romulus Cioflec” 
din Araci, cu tema 
„Rolul 
intelectualilor 
ardeleni în 
emanciparea 
culturală a 
românilor din 
Basarabia în 
perioada 
interbelică”. 

Valorificarea 
rezultatelor 
cercetărilor pe 
această tematică 
- atins 

Specialiştii din 
domeniul 
memorialisticii 
şi profesorii 
de literatură - 
atins 

Decembrie 
2008 /  
 
Martie 2008  

12.000 lei /  
 
1.000 lei  

 

EvidenŃa 
patrimoniului 
muzeal 

EvidenŃa 
tradiŃională şi 
informatizată a 
patrimoniului 
administrat de 
MNCR - Se vor 
completa: circa 
1200 
fişe analitice, 
100 fişe de 
restaurare, 800 
fişe de 
conservare, fişe 
în format Docpat 

Specialiştii 
MNCR – 
atins  

Ianuarie – 
decembrie 
2008 /  
 
Ianuarie – 
decembrie 
2008  

10.000 lei /  
 
4.100 lei 

 
Numărul 
personalului 
este 
insuficient 



–atins parŃial: 
885 fişe 
analitice de 
evidenŃă, 0 de 
conservare, 
toate cele 
întocmite 
introduse în 
Docpat 

Reorganizarea 
arhivei ştiinŃifice 
a MNCR 

Arhivarea 
documentaŃiei 
de cercetare. 
Organizarea 
clişotecii, 
videotecii, 
fonotecii. Arhiva 
digitală cu 
imaginile 
obiectelor 
muzeale, a 
documentaŃiei 
de cercetare şi a 
documentaŃiei 
privind dinamica 
patrimoniului 
cultural - atins 

Specialiştii 
MNCR - atins 

Ianuarie – 
decembrie 
2008 /  
 
Ianuarie – 
decembrie 
2008 

4.000 lei /  
 
1.000 lei 

 

Restaurarea 
patrimoniul 
arheologic 
rezultat din 
cercetările de pe 
teritoriul 
judeŃelor 
Covasna şi 
Harghita 

Restaurarea a 
90 de piese 
arheologice 
rezultate în urma 
cercetărilor 
arheologice de 
la Păuleni Ciuc, 
Jud. Harghita, 
Olteni, „Cariera 
de Nisip” şi 
Covasna 
„Cetatea 
Zânelor”, jud. 
Covasna – atins 
parŃial; s-au 
restaurat 30 de 
obiecte  

Specialiştii 
MNCR şi 
specialiştii 
laboratorului 
de conservare 
– atins  

Ianuarie – 
decembrie 
2008 /  
 
iunie – 
decembrie 
2008   
 

20.000 lei /  
 
 
0 lei (s-au achitat în 
2009 – 3.000 lei) 

 
Fondurile 
necesare 
acestei 
activităŃi au 
fost 
insuficiente 

Clasarea 
patrimoniului 
MNCR 

Pregatirea 
dosarelor de 
clasare a 
pieselor 
arheologice  – 
atins – s-au 
clasat 6 piese 
arheologice (2 
fond, 4 tezaur) 
şi s-au 

Specialiştii 
MNCR; 
specialiştii din 
domeniile 
arheologiei şi 
etnografiei; 
Publicul larg – 
atins 

Februarie – 
decembrie 
2008 /  
 
Februarie – 
iulie 2008  

2.000 lei /  
 
1.000 lei 

 



elaborate alte 
30 de propuneri 

Amenajarea şi 
organizarea 
spaŃiului destinat 
păstrării 
bunurilor 
muzeale din 
categoria Tezaur 
 

Păstrarea în 
condiŃii optime a 
patrimoniul 
MNCR :  
AchiziŃionarea/c
onfecŃionarea 
unor cutii 
speciale, tipo-
dimensionate, 
pentru păstrarea 
bunurilor 
muzeale din 
categoria Tezaur 
– atins  

Specialiştii 
MNCR - atins 

Mai – 
octombrie 
2008 / 
 
Mai – 
octombrie 
2008 

1.000 lei /  
 
0 lei 

 

Extinderea 
clădirii 
muzeului 
pentru 
organizarea 
unui depozit  

Pastrarea în 
condiŃii optime a 
patrimoniului 
deŃinut de 
muzeu – realizat 
parŃial, au 
început lucrările 

Specialiştii 
MNCR 

Aprilie – 
octombrie 
2008 /  
 
Septembrie 
– decembrie 
2008  

405.000 lei /  
 
0 lei  

 

Restaurarea 
clădirii Primei 
Scoli Romaneşti 
din Sf. Gheorghe 
 

 publicul larg; 
special elevii 
claselor 
primare 

Aprilie – 
octombrie 
2008 

550.000 lei /  
 
0 lei 

Nu s-a 
realizat din 
lipsa 
fondurilor 

Cursuri de 
Muzeologie 
Generală 

PerfecŃionarea 
profesională a 
muzeografilor – 
atins parŃial – 2 
muzeografi, 
prima convocare 

Muzeografii 
MNCR 

Martie – 
noiembrie 
2008 /  
 
Martie 2008  

20.000 lei /  
 
2.000 lei 

 

Cursuri de 
Conservare a 
bunurilor 
culturale 

PerfecŃionarea 
profesională a 
conservatorilor - 
atins parŃial – 2 
conservatori, 
prima convocare 

Conservatorii 
MNCR  

Martie – 
Aprilie 2008 
/  
 
Martie 2008 

10.000 lei /  
 
2.400 lei 

 

2009 
Săpături 
arheologice 
preventive de la 
Olteni „Cariera de 
Nisip”, jud. 
Covasna  

Descărcare de 
sarcină 
arheologică a 
terenului pe o 
suprafaŃă de 
5000 m2 - atins  

specialişti în 
domeniul 
arheologiei 
preistorice / 5 
specialişti 
care au 
participat la 
săpături  

Martie – 
aprilie 2009 
/  
 
Mai - iunie 
2009  

30.000 lei (SC. 
Domarkt SRL) / 
16.000 din surse 
atrase (SC. 
Domarkt SRL) 

 

Săpături 
arheologice 
sistematice în 

- Cercetarea 
unei locuinŃe 
din Epoca 

- specialişti în 
domeniul 
arheologiei 

Iunie – iulie 
2009 / 
 

20.000 lei / 2.000 
lei MCCPN  
14.230 AFCN; 

 



aşezarea Păuleni-
Ciomortan, 
jud. Harghita 

Bronzului – 
atins parŃial  
- Dezvoltarea 
patrimoniului 
muzeal cu 100 
piese – atins  

preistorice /  6 
specialişti 
care au 
participat la 
săpături  
- publicul larg 
/ 36 de elevi 
de gimnaziu şi 
liceu, 21 
voluntari 
adulŃi tineri  

August 
2009  

1304 BVC muzeu  

Cercetarea 
sistematică a 
vestigiilor privind 
exploatarea 
preistorică a sării 
La Băile Figa, jud. 
Bistrita-Năsăud 

Descoperirea 
instalaŃiilor din 
lemn ce erau 
folosite la 
exploatarea 
minieră a sării 
geme 
- dezvoltarea 
patrimoniului 
muzeal cu circa 
100 piese 

specialiştii din 
toate 
domeniile / 16  
specialişti 
care au 
participat la 
săpături 
- publicul larg 
/ 200 
vizitatori la 
Ziua PorŃilor 
Deschise - 
atins  
 

Iulie – 
august 2009 
/  
 
Iulie – 
septembrie 
2009  

50.000 lei   
 
24.969 BVC 
muzeu;  
16.500 contract 
MCCPN 

 

Cercetarea 
sistematică a 
Castrului Roman 
de la BreŃcu 

Cercetarea 
sistematică a 
celei mai mare 
castru roman 
din zona  
Limesului Estic 
al Daciei 
Romane 

specialiştii 
romanişti – 
neatins  
- publicul larg 
– neatins  
 

Iunie – iulie 
2009 / 
 
 

10.000 lei /  
 
0 lei 

Nu s-a realizat  

Arheologie 
Experimentală 
privind 
exploatarea 
preistorică a sării 
La Băile Figa, jud. 
Bistrita-Năsăud 

ÎnŃelegerea 
sistemului de 
exploatarea a 
sării geme cu 
ajutorul 
instalaŃiilor de 
lemn  
  

specialiştii din 
arheologie, 
restauratori / 
16  specialişti 
care au 
participat la 
săpături - 
publicul larg / 
200 vizitatori 
la Ziua 
PorŃilor 
Deschise - 
atins  

Iulie – 
august 2009 
/  
 
Iulie – 
septembrie 
2009 

5.000 lei /  
 
0 lei (inclus în 
proiectul de 
cercetare 
sistematică a 
sitului) 

 

Arheologie 
Experimentală. 
Ceramica pictată 

Modul de 
realizare şi 
decorare a 

- specialişti în 
domeniul 
arheologiei 

Iunie – iulie 
2009 /  
 

5.000 lei /  
 
0 lei (inclus în 

 



de tip Cucuteni – 
Ariuşd. Locul 
desfăşurării 
aşezarea Păuleni-
Ciomortan, 
jud. Harghita 

ceramicii de tip 
Cucuteni - 
Ariuşd 

preistorice /  6 
specialişti 
care au 
participat la 
săpături  
- publicul larg 
/ 36 de elevi 
de gimnaziu şi 
liceu, 21 
voluntari 
adulŃi tineri 

August 
2009  

proiectul Tabăra de 
arheologie 
experimentală co-
finanŃată de AFCN)  

Raport de 
cercetare privind 
exploatarea sării 
din preistorie şi 
până în sec. XVI 
în estul 
Transilvaniei 

Introducerea în 
circuitul 
ştiinŃific a 
descoperirilor 
de la Băile Figa 
– atins parŃial  
 

- specialiştii 
din 
arheologie, 
istorie, ştiiŃele 
naturii /  
- publicul larg  

Iunie – 
octombrie 
2009  
 
Noiembrie 
2009 

10.000 lei /  
 
0 lei  

 

Bază de date. 
Exploatarea sării 
În estul 
Transilvaniei din 
preistorie şi până 
în Evul Mediu 

Crearea primei 
baze de date de 
pe teritoriul 
României cu 
privire la unelte 
şi instalaŃii din 
lemn preistoric  
- atins – conŃine 
322 piese şi 1 
catalog al 
lemnelor in situ 
 

specialişti din 
arheologie, 
istorie, ştiiŃele 
naturii / 10 
specialişti din 
cadrul MNCR 
(bază de date 
internă) ; 2 
specialişti din 
Marea 
Britanie – 
colaboratori 
MNCR 

Ianuarie – 
decembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
noiembrie 
2009 

10.000 lei /  
 
0 lei 

 

Descoperirile 
neolitice şi 
eneolitice de la 
Olteni „Cariera de 
nisip” 

Introducerea în 
circuitul 
ştiinŃific a 
descoperirilor 
neolitice şi 
eneolitice de la 
Olteni – 
Prezentarea 
unui raport 
extins a tuturor 
vestigiilor 
neolitice şi 
eneolitice de la 
Olteni - neatins 

specialiştii din 
arheologie /  
 
----------  

ianuarie – 
septembrie  
2009 /  
 
--------------- 

10.000 lei /  
 
 
-------------- 

Nu s-a realizat 

Descoperirile 
eneolitice 
Cucuteni-Ariuşd 
de la Păuleni Ciuc 

Introducerea în 
circuitul 
ştiinŃific a 
descoperirilor 

specialiştii din 
arheologie /  
 
----------  

ianuarie – 
septembrie  
2009 /  
 

10.000 lei /  
 
 
-------------- 

Nu s-a realizat 



– Ciomortan, jud. 
Harghita 

eneolitice de la 
Păuleni Ciuc - 
Prezentarea 
unui raport 
extins a tuturor 
vestigiilor 
eneolitice  - 
neatins 
 

--------------- 

Bază de date. 
Manifestările 
vieŃii spirituale 
din neo-eneoliticul 
din sud-estul 
Transilvaniei 

Introducerea a 
cel puŃin 200 
piese de cult din 
patrimoniul 
MNCR – atins 
– 270 piese 
introduse  
 

specialiştii din 
arheologie / 4 
specialişti din 
cadrul MNCR 
(bază de date 
internă) 

Februarie – 
noiembrie 
2009/  
 
Februarie – 
martie 2009  

10.000 lei /  
 
0 lei 

 

Bază de date. 
Limesul Estic al 
Daciei Romane 

Crearea primei 
baze de date de 
pe teritoriul 
României cu 
privire la 
Limesul Estic al 
Daciei Roamane 
– atins parŃial – 
introducerea a 
10 situri 

specialiştii din 
arheologie / 4 
specialişti din 
cadrul MNCR 
(bază de date 
internă), 1 
specialist din 
Germania  

Ianuarie – 
decembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
noiembrie 
2009  

5.000 lei / 
 
0 lei  

 

Bază de date. 
Ştampilele 
trupelor militare 
romane din 
sudestul 
Transilvaniei 

Cercetarea a 
peste 100 de 
ştampile romane 
şi introducerea 
lor in baza de 
date – atins 
parŃial – 
cercetare şi 
introducere a 30 
piese  

specialiştii din 
arheologie / 4 
specialişti din 
cadrul MNCR 
(bază de date 
internă) 

Ianuarie – 
decembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
noiembrie 
2009 

5.000 lei /  
 
0 lei  

 

Studiu asupra 
mormintelor 
dacice timpurii 
descoperite la 
Olteni Sud 
„Carierea de 
Nisip”, jud. 
Covasna 

Cunoaşterea de 
către publicul 
larg a singurei 
necropole 
dacice timpurii 
din  
Transilvania – 
atins – publicat 
în presa locală 
şi în cadrul 
expoziŃiei 
“Dacii din 

specialiştii din 
arheologie / 
50 cataloage 
distribuite la 
specialişti 
 
publicul larg / 
cititorii 
ziarului local 
„Cuvântul 
Nou” ; 998 
vizitatori ai 

Ianuarie – 
iunie 2009 /  
 
Mai – iunie, 
septembrie 
2009 

5.000 lei /  
 
0 lei  

 



Curbura 
CarpaŃilor” şi în 
catalogul 
acesteia  

expoziŃiei; 10 
cataloage 
vândute la 
stand 

Studiu 
antropologic 
asupra 
mormintelor 
dacice timpurii 
descoperite la 
Olteni Sud 
„Carierea de 
Nisip”, jud. 
Covasna 

Determinarea 
sexului, 
numărului de 
indivizi, vârstei 
defuncŃiilor din 
mormintelelel 
dacice 
descoperite la 
Olteni – atins: 3 
morminte, 7 
indivizi  

specialiştii din 
arheologie / 4 
specialişti din 
cadrul MNCR 
(bază de date 
internă) şi 4 
specialişti din 
cadrul 
Muzeului 
Brăilei  

Ianuarie – 
iunie 2009 / 
 
Februarie – 
martie 2009  
 
 
 

3.000 lei /  
 
0 lei 

 

Studiu 
arheozoologic 
asupra oaselor 
descoperite la 
Olteni Sud 
„Carierea de 
Nisip”, jud. 
Covasna şi 
Păuleni Ciuc, jud. 
Harghita 

Determinarea 
speciilor de 
animale ce erau 
crescute în 
perioada 
neolitică, 
eneolitică şi 
epoca bronzului 

 Ianuarie – 
iunie 2009 /  
 
 

3.000 lei /  Nu s-a realizat  

Cercetarea 
etnografică de 
teren privind 
exploatarea 
populară a sării în 
CarpaŃii 
Răsăriteni 

Identificarea 
unor noi  fântâni 
cu apă sărată, 
lacuri sărate, 
surse de sare 
gemă, etc. 
Identificarea 
căilor de 
transport şi 
comerŃul cu sare 
gemă – atins 
parŃial – s-a 
identificat 1 
sursă de apă 
sărată pe raza 
comunei 
Vâlcele, jud. 
Covasna  

specialiştii în 
domeniu / 5 
specialişti din 
cadrul MNCR 
(rezultatele se 
vor publica în 
anul 2010) 

Ianuarie – 
noiembrie 
2009 /  
 
Aprilie 2009  

10.000 lei /  
 
0 lei 

 

Cercetarea 
etnografică în 
zona Bazinul 
Întorsurii 
Buzăului 

Completarea 
informaŃiilor 
necesare 
elaborării 
monografiei 
zonei 

specialiştii în 
domeniu / 1 
specialist din 
cadrul MNCR 
(rezultatele se 
vor publica în 

Aprilie – 
Septembrie 
2009 /  
 
Iunie 2009  

6.000 lei /  
 
0 lei 

 



etnografice – 
atins parŃial – 
1 cercetare în 
cadrul unui târg 
de Ńară 

anul 2010)  

Identificarea 
documentelor şi 
crearea bazei de 
date privind 
Prima Şcoală 
Românească din 
Sfântu Gheorghe 

Descoperirea 
unui numar de 
100 documente 
şi piese ce pot 
face parte din 
expoziŃa de bază 
în clădirea 
Primei Şcoli 
Româneşti din 
Sfântu 
Gheorghe - 
neatins 

specialiştii în 
domeniu;  

Februarie – 
noiembrie 
2009 /  
 

10.000 lei   Nu s-a realizat  

Cercetare 
documentară cu 
tema 
intelectualilor 
români din zona 
sud-est 
transilvăneană 
viaŃa culturală şi 
politică a 
României 
Interbelice 
(Romulus Cioflec 
şi Iustinian 
Teculescu) 

Proiectul are în 
vedere 
cercetarea 
activităŃii 
intelectualilor 
ardeleni 
(Romulus 
Cioflec, 
Iustinian 
Teculescu, 
Nicolae Colan, 
Onisifor Ghibu) 
– neatins  

specialiştii în 
domeniu;  

Iulie – 
august 2009 

6.000 lei  Nu s-a realizat  

ExpoziŃia 
„Cultura 
Precucuteni în 
CarpaŃii 
Răsăriteni” 
(MNCR - 
partener) 

Vizitarea 
expoziŃiei de 
către publicul 
din Piatra 
NeamŃ – atins 

Specialişti din 
Ńară si 
strainătate 
vizitatorii 
muzeelor; 
elevii claselor 
I-XII  - 5.000 
de vizitatori 

Ianuarie – 
septembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
septembrie 
2009  

10.000 lei /  
 
2.000 lei surse 
proprii 

 

ExpoziŃia „Dacia 
Eternă” – 
redenumită 
“Dacia 
preromană” iar la 
Sf. Gheorghe – 
„Dacii din 
Curbura 
CarpaŃilor” 

Vizitarea 
expoziŃiei de 
către publicul 
din Miercurea 
Ciuc, Sf. 
Gheorghe de 
10.000 de 
vizitatori – atins 
parŃial – 2000 
de vizitatori   

SpecialiŃti din 
Ńară si 
strainătate 
vizitatorii 
muzeelor; 
elevii claselor 
I-XII  

Ianuarie – 
septembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
octombrie 
2009  

10.000 lei /  
 
9.024 lei 

 



Reorganizarea 
expoziŃiei de bază 
de la Casa 
memorială 
„Romulus 
Cioflec” din satul 
Araci, comuna 
Valcele, jud. 
Covasna 

Elaborarea 
planului tematic 
– atins  
reamenajarea 
expoziŃiei de 
bază – neatins 

MNCR – atins  Ianuarie – 
august 2009 
/  
 
Ianuarie – 
noiembrie 
2009  

10.000 lei /  
 
0 lei 

 

ExpoziŃia tematică 
temporară de 
Etnografie, 
„Povestea 
Târgului” 

Vizitarea 
expoziŃiei de 
către publicul 
din judeŃele 
Covasna şi 
Harghita – atins  
Itinerarea 
expoziŃiei la 
Miercurea-Ciuc 
- atins  

Specialişti din 
Ńară si 
strainătate - 
neatins 
vizitatorii  
elevii  I-XII – 
atins parŃial: 
884 vizitatori 
Sf. Gheorghe  
800 Vizitatori 
M. Ciuc 

Ianuarie – 
august 2009  
 
Ianuarie – 
iunie 2009 
Sf. 
Gheorghe  
 
Iunie – 
noiembrie 
2009 – M. 
Ciuc  

3.000 lei /  
 
0 lei  

 

ExpoziŃia tematică 
temporară la 
filiala MNCR din 
Miercurea Ciuc, 
„Marea Unire din 
1918” 

Vizitarea 
expoziŃiei de 
către publicul 
din judeŃul 
Harghita 

Specialişti;  
vizitatorii 
muzeelor; 
elevii I-XII 

Noiembrie – 
decembrie 
2009  

3.000 lei  În curs de 
realizare   

„Unire Sfântă” 
expoziŃie foto-
documentară 
organizată cu 
prilejul zilei de 24 
ianuarie. 
Miercurea-Ciuc. 
Muzeul Oltului şi 
Mureşului 
Superior 

Vizitarea 
expoziŃiei de 
către publicul 
din judeŃul 
Harghita – atins  

Specialişti;  
vizitatorii 
muzeelor; 
elevii I-XII 

Ianuarie 
2009  

3.000 lei /  
 
1.000 lei   

 

Mihai Eminescu – 
poetul naŃional” , 
Miercurea Ciuc 

Vizitarea 
expoziŃiei de 
către publicul 
din judeŃul 
Harghita – atins 

Specialişti; 
vizitatorii 
muzeelor; 
elevii I-XII 

Ianuarie 
2009  

3.000 lei /  
 
500 lei  

 

ExpoziŃia 
internaŃională „A 

l’aube de l’Europe. 

Les grandes 

cultures 

néolithiques de 

Roumanie” ElveŃia, 

Cuoaşterea de 
către publicul 
larg din Europa 
a patrimoniului 
arheologic din 
Romaânia (sud-
estul 

Publicul larg  ....... /  
 
Ianuarie – 
aprilie 2009 
au fost 
aduse înapoi 
piesele la 

0 lei /  
 
500 de lei  

 



2008 - 2009 Transilvaniei) muzeu  
ExpoziŃia tematică 
temporară „Nu 

renunŃa la 

primăvara ta” 
dedicată zilei de 1 
martie 

Promovarea 
activităŃilor de 
pedagogie 
muzeală ale 
MNCR – atins  

Vizitarea 
expoziŃiei de 
către 2.000 de 
vizitatori 
(elevi şi 
profesori) - 
atins 
participarea la 
expoziŃie a 
circa 50 de 
elevi ai 
claselor 
primare şi 
gimnaziale 
din Sf. 
Gheorghe – 
atins  

Februarie – 
martie 2009 
/  
 
Februarie – 
iunie 2009 
(la cererea 
partenerilor) 

5.000 lei /  
 
3.000 lei  

 

Angustia 13 – 
Istorie, 
Memorialistică 

Publicrarea a 30 
de atricole şi 
studii cu privire 
la istoria 
moderna din 
zona judeŃelor 
Covasna şi 
Harghita 

specialişti din 
domeniile 
ştiinŃelor 
umane, 
studenŃi, 
diverse 
categorii de 
intelectuali 

Ianuarie – 
septembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
noiembrie 
2009  
 
 

15.000 lei /  
 
 
8.000 lei 

 

Aşezarea 
eneolitică de la 
Păuleni Ciuc 

Împlinirea a 10 
ani de la 
reluarea 
cercetărilor 
arheologice la 
Pauleni Ciuc – 
Ciomortan. 
Pregătirea 
primului volum. 
Locuirea 
Cucuteni-Ariuşd 

specialişti din 
domeniile 
ştiinŃelor 
umane, 
studenŃi, 
diverse 
categorii de 
intelectuali 

Ianuarie – 
septembrie 
2009  

15.000 lei  Nu s-a realizat  

Sesiunea 
NaŃională de 
Comunicări 
ŞtiinŃifice 
„Românii din sud-
estul 
Transilvaniei. 
Istorie, cultură, 
civilizaŃie”, ediŃia 
a XV-a 

Diseminarea 
rezultatelor 
cercetărilor din 
ultimul an în 
domeniile 
istoriei, 
sociologiei şi 
etnografiei din 
sud-estul 
Transilvaniei - 
atins 

specialiştii în 
domeniul 
cercetării 
umane, 
studenŃii, 
diverse 
categorii de 
intelectuali – 
atins: au 
participat 100 
de specialişti 

Septembrie 
2009 /  
 
Septembrie 
2009   

10.000 lei /  
 
2.000 lei  

 

Sesiunea Diseminarea specialişti în Noiembrie 10.000 lei /   



ştiinŃifică anuală a 
MNCR, ediŃia a VI-
a 

rezultatelor 
cercetărilor din 
ultimul an în 
domeniul 
arheologiei din 
arealul 
CarpaŃilor 
Răsăriteni şi a 
rezultatelor 
MNCR/2009 - 
atins 

domeniul 
arheologiei – 
atins: au 
participat 30 
de specialişti   

2009 /  
 
Noiembrie 
2009  

 
 
9.000 lei 

Aniversarea zilei 
de naştere a 
scriitorului 
Romulus Cioflec 

Promovarea 
Casei 
Memoriale 
Romulus Cioflec 
şi diseminarea 
informaŃiilor 
legate de viaŃa 
şi activitatea 
scriitorului în 
rândul elevilor - 
atins 

Elevi de 
gimnaziu şi 
liceu din 
judeŃul 
Covasna – 
atins : au 
participat .... 
elevi  

Aprilie 2009 
/  
 
Aprilie 2009  

2,000 lei /  
 
1.000 lei 
 

 

Oră de literatură 
la Casa Memorială 
Romulus Cioflec 

Diseminarea 
informaŃiilor 
legate de viaŃa 
şi activitatea 
scriitorului 
Romulus Cioflec 
şi verificarea 
informaŃiilor în 
rândul elevilor - 
atins 

Elevi de 
gimnaziu şi 
liceu din 
judeŃul 
Covasna – 
atins : au 
participat 40 
de elevi 
(clasa a IX-a 
CNMV şi elevi 
ai Şcolii 
Generale din 
Araci) şi 5 
profesori 

Mai 2009 /  
 
27 Mai 2009  

6.000 lei /  
 
1.000 lei 
 

 

Fii de seama în 
istoria satului 
Araci – titlu nou 
„La umbra nucului 
bătrân” 

Aniversarea 
zilei de naştere 
a lui Andrei 
Şaguna. Lansări 
de carte – atins  

Intelectuali, 
profesori, 
participanŃii la 
Zilele Andrei 
Şaguna – 
atins (100 
participanŃi)  

Iulie 2009 /  
 
4 Iulie 2009  

6.000 lei /  
 
0 lei 
 

 

Intelectualii 
ardeleni pe 
tărâmul 
emancipării 
naŃionale în 
Basarabia şi 
Bucovina 

Organizarea 
unei mese 
rotunde:  
Activitatea 
desfăşurată de 
către Romulus 
Cioflec, Nicolae 
Colan, Onisifor 
Gibu, Iustinian 
Teculescu şi 

SpecialiŃti din 
domeniul 
memorialisticii 
şi literaturii  

Decembrie 
2009 /  
 
 

10.000 lei / 
 
 

Nu s-a 
realizat din 
cauza insufici-
enŃei perso-
nalului 



alŃii în 
Basarabia în 
perioada 
interbelică. 
Participă istorici 
literari din 
România, 
Ucraina şi 
Republica 
Moldova. 

EvidenŃa 
patrimoniului 
muzeal 

EvidenŃa 
tradiŃională şi 
informatizată a 
patrimoniului 
administrat de 
MNCR - Se vor 
completa: circa 
1800 
fişe analitice, 
100 fişe de 
restaurare, 800 
fişe de 
conservare, fişe 
în format 
Docpat –atins 
parŃial: 694 fişe 
de evidenŃă, 
836 fişe de 
conservare, 
toate introduse 
în DOCPAT 

Specialiştii 
MNCR – 
atins  

Ianuarie – 
decembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
noiembrie 
2009  

10.000 lei /  
 
3.032 lei  

 

Conservarea 
patrimoniului 
etnografic al 
MNCR 

Conservarea 
Patrimoniului 
etnografic al 
MNCR - 
Aplicarea de 
tratamente 
curativo-
profilactice 
tuturor pieselor 
etnografice din 
lemn aflate în 
patrimoniul 
muzeului – 
atins parŃial 

Specialiştii 
MNCR – 
atins  

Martie - 
aprilie 2009; 
octombrie – 
noiembrie 
2009 /  
 
 
Noiembrie 
2009   

20.000 lei /  
 
5.000 lei  

 

Conservarea 
patrimoniului 
arheologic 
descoperit la 
Băile Figa 

Conservarea 
obiectelor 
arheologice de 
lemn. Aplicarea 
de tratamente 
curativo-
profilactice 
tuturor pieselor 

Specialiştii 
MNCR şi 
specialiştii 
laboratorului 
de conservare 
– atins  

Ianuarie – 
decembrie 
2009 /  
 
Februarie – 
noiembrie 
2009  

30.000 lei /  
 
69.100 lei  

Activitate în 
curs de 
desfăşurare 



arheologice de 
lemn aflate în 
patrimoniul 
muzeului – 
atins  

Restaurarea 
patrimoniul 
arheologic 
rezultat din 
cercetările de pe 
teritoriul judeŃelor 
Covasna şi 
Harghita 

Restaurarea a 
90 de obiecte 
arheologice 
rezultate în 
urma 
cercetărilor 
arheologice de 
la Păuleni Ciuc, 
Jud. Harghita, 
Olteni, „Cariera 
de Nisip” şi 
Covasna 
„Cetatea 
Zânelor”, jud. 
Covasna – 
atins parŃial; s-
au restaurat 16 
piese  

Specialiştii 
MNCR şi 
specialiştii 
laboratorului 
de 
conservare; 
publicul larg – 
atins, piesele 
sunt expuse 
în cadrul 
expoziŃiei 
„Dacii din 
Curbura 
CarpaŃilor” 

Ianuarie – 
decembrie 
2009 /  
 
Ianuarie – 
martie 2009  

20.000 lei /  
 
 
3.000 lei  

 

Clasarea 
patrimoniului 
MNCR 

Pregatirea 
dosarelor de 
clasare a 
pieselor 
arheologice (50 
dosare) şi 
etnografice (20 
dosare) – atins 
parŃial – s-au 
elaborate 30 de 
dosare de 
arheologie 

Specialiştii 
MNCR; 
specialiştii din 
domeniile 
arheologiei şi 
etnografiei; 
Publicul larg;  

 10.000 lei /  
 
0 lei 

În curs de 
desfăşurare 

Amenajarea 
depozitului 
construit în anul 
2008 pe o  
suprafaŃă de 600 
de mp  
 

Pastrarea în 
condiŃii optime a 
patrimoniului 
deŃinut de 
muzeu 

Specialiştii 
MNCR 

 200.000 lei  Nu s-a 
realizat 
Din cauza 
întâr-zierii 
investi-Ńiei, din 
motive obiec-
tive  

Constuirea 
Anexei clădirii 
Primei Scoli 
Romaneşti din Sf. 
Gheorghe 
 

Restaurarea  
clădirii in 
vederea 
organizării unui 
punct muzeal şi 
construirea 
anexelor 
necesare bunei 
funcŃionări a 
acestui punct – 
atins parŃial 

Specialiştii 
MNCR; 
publicul larg  

 200.000 lei / 
 
0 lei 

Lucrările sunt 
în curs de 
desfăşurare; 
anexa nu s-a 
realizat din 
lipsa fondu-
rilor 



Reamenajarea 
curŃii la Casa 
Memorială 
Romulus Cioflec 
 

Amenajări 
interioare pentru 
a oferi conditii 
optime 
vizitatorilor 
 

Specialiştii 
MNCR; 
publicul larg 

 20.000 lei  Nu s-a 
realizat 
Din lipsa 
fondurilor 

Noaptea Muzeelor  Sărbătorirea 
muzeului, la 
nivel local şi 
naŃional – atins  

persoane 
interesate de 
activitatea 
muzeală ; 
prietenii şi 
colaboratorii 
apropiaŃi ai 
MNCR  - 
atins   

Mai 2009 /  
 
Mai 2009  

5.000 lei /  
 
1.000 lei  

 

Cursuri de 
Muzeologie 
Generală 

PerfecŃionarea 
profesională a 
muzeografilor 

Muzeografii 
MNCR  

 20.000 lei Nu s-a 
realizat din 
lipsa fondu-
rilor 

Cursuri de 
Conservare a 
bunurilor 
culturale 

PerfecŃionarea 
profesională a 
conservatorilor 

Conservatorii 
MNCR 

 5.000 lei  Nu s-a 
realizatdin 
lipsa fonduri-
lor 

  
e.4. managementul de proiect: centralizatorul16 de programe/proiecte/beneficiari:  
 
Nr. 
crt. Programul Tip proiect Număr de 

Proiecte 
Număr17  
de*)  

Număr de 
beneficiari 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 proiecte mici 1 1 experiment 6 specialişti 

36 elevi 
21 voluntari 

 proiecte medii 3 1 Nerealizat  
1 raport 
1 bază de date

10 specialişti 
  

 

Cercetarea neo – 
eneoliticului din sud-estul 
Transilvaniei 

proiecte mari 2 7 cercetări 46 specialişti;  
5 studenŃi  
36 voluntari 
36 elevi 

 proiecte mici    
 proiecte medii 1 Nerealizat   
 

CivilizaŃia dacică şi  
romană din Curbura 
CarpaŃilor 

proiecte mari 2 1 cercetare 
1 expoziŃie 

10 specialişti; 
15 elevi; 
2000 vizitatori 

 proiecte mici 1 1 experiment 16 specialişti 
200 vizitatori 

 

CivilizaŃia  
Preindustrială a sării 
În arealul CarpaŃilor proiecte medii 1 4 cercetări    25 specialişti 

                                                 
16 Tabelul trebuie să ofere o imagine a impactului proiectelor (mici/medii/mari) asupra beneficiarilor.  În cazul mai 

multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menŃionarea separată, în coloana (5) şi (6), a impactului pe fiecare proiect în 
parte. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat  din înregistrările în evidenŃele contabile ale 
instituŃiei, indiferent de categoria de bilete – preŃ întreg, redus, profesional, onorific etc. 

17 În funcŃie de specificul fiecărei instituŃii, această coloană (5) va conŃine numărul de contacte nemijlocite cu diferitele 
categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz spectacole, concerte, alte reprezentaŃi, expoziŃii, prezentări publice, etc. 



 Răsăriteni  proiecte mari 2 2 cercetări 
sistematice 
1 expoziŃie 

21 specialişti 
200 vizitatori  
40.000 vizitatori 

 proiecte mici 2 Nerealizate   
 proiecte medii 7 4 nerealizate  

3 cercetări 
17 specialişti  

 

CivilizaŃia românească  
tradiŃională în zona 
CarpaŃilor Răsăriteni 
şi relaŃiile acesteia cu 
zonele învecinate  

proiecte mari 2 2 expoziŃii 4.000 vizitatori  

 proiecte mici    
 proiecte medii    
 

Dezvoltarea  
patrimoniului 

proiecte mari 1 Realizat  
parŃial 

4 specialişti 

 proiecte mici 2 1 sistem de 
alarmă 

10 specialişti 

 proiecte medii 2 1 depozit 
amenajat 

10 specialişti  

 

Depozitarea şi  
asigurarea securităŃii 
Patrimoniului MNCR  

proiecte mari 4 1 depozit 
1 clădire 
restaurată 

10 specialişti 

 proiecte mici    
 proiecte medii 1 1 arhivă  

ştiinŃifică 
10 specialişti  

 

EvidenŃa  
Patrimoniului muzeal  

proiecte mari 1 3330 fişe  
Analitice 
3000 fişe de 
conservare 

10 specialişti  

 proiecte mici 7  1 expoziŃie  
Nerealizată 
6 expoziŃii 

Cca. 19.000  
vizitatori  

 proiecte medii 2 2 expoziŃii 3.000 vizitatori 
 

Valorificarea  
expoziŃională a  
patrimoniului MNCR 
care nu se încadrează  
în programele generale 
ale MNCR 
 

proiecte mari 1 Nerealizat   

 proiecte mici 5 5 expoziŃii Cca. 10.000  
vizitatori 

 proiecte medii    
 

Valorificarea  
expoziŃională a  
Patrimoniului naŃional 
administrat de alte 
muzee, asociaŃii sau de 
colecŃionari privaŃi 

proiecte mari    

 proiecte mici    
 proiecte medii    
 

Activitatea editorială a  
MNCR 

proiecte mari 7 3 nerealizate 
4 volume 

Cca. 120  
specialişti 

 proiecte mici 3 10 întruniri etc. 280 elevi 
50 profesori 
100 specialişti 

 proiecte medii 5 10 sesiuni de 
Comunicări  
ştiinŃifice 

460 specialişti  

 

Valorificarea rezultatelor 
Cercetărilor din domeniile
Arheologie, etnografie,  
Istorie, sociologie, 
memorialistică, întreprinse 
de MNCR şi colaboratorii
Săi în arealul CarpaŃilor 
Răsăriteni 

proiecte mari 1 Nu s-a realizat  

 proiecte mici    
 

ÎnvăŃământul  
confesional proiecte medii 1 2 cercetări 5 specialişti 



 ortodox din zona  
Covasna - Harghita 

proiecte mari    

 proiecte mici 1 Nerealizat   
 proiecte medii 2 1 cercetare 5 specialişti  
 

PersonalităŃi ale 
JudeŃului Covasna  
Şi Harghita – cercetări cu 
privire la viaŃa şi  
Activitatea acestora în  
łară şi străinătate 

proiecte mari    

 proiecte mici    
 proiecte medii 6 5 rapoarte 

2 baze de date
20 specialişti 

 

Arhivarea rezultatelor 
Cercetărilor MNCR 

proiecte mari 3 1 bază de date
2 nerealizate 

5 specialişti 

 proiecte mici    
 proiecte medii 1 26 piese  

clasate 
nu se poate  
şti exact, sunt date 
publicate pe internet, 
piesel sunt incluse în 
diverse expoziŃii etc. 

 

Conservarea,  
Restaurarea şi clasarea 
Patrimoniului MNCR 

proiecte mari 4  15 specialişti 
 proiecte mici 2 Nerealizate   
 proiecte medii 3  300 vizitatori  
 

ÎmbunătăŃirea relaŃiilor 
Cu publicul larg şi a 
Serviciilor oferite  
acestuia 

proiecte mari 1  300 elevi 

 proiecte mici 4 5 studii 15 specialişti care au 
lucrat cu piesele 

 proiecte medii    
 

Analiza patrimoniului 
MNCR prin intermediul  
Unor domenii conexe şi 
Crearea bazelor de date 
aferente 

proiecte mari    

 proiecte mici    
 proiecte medii 2 2 cursuri 

planificate 
7 specialişti  

 

PerfecŃionarea  
Profesională  a  
AngajaŃilor MNCR  

proiecte mari    
   95 

proiecte: 
27 mici 
35 medii 
33 mari 

Total: 122  
AcŃiuni,  
volume, etc. 
6330 fişe  

total:80.436 

e.5. evidenŃierea18 numărului de beneficiari ai proiectelor instituŃiei în afara sediului;  
 
e.6. servicii culturale oferite19 de instituŃie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea 

acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz; 
 

Anul 2006: 
 
e.6.1.  Şantierul arheologic Şoimeni, Păuleni-Ciuc, jud. Harghita 

Cercetări sistematice 
 

                                                 
18 Prezentarea sintetică a evoluŃiei numărului de participanŃi/beneficiari ai proiectelor instituŃiei în afara sediului 

acesteia. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat  din înregistrările în evidenŃele contabile 
ale instituŃiei, indiferent de categoria de bilete – preŃ întreg, redus, profesional, onorific etc. 

19 Lista programelor/proiectelor/acŃiunilor realizate în afara programului minimal, şi o foarte scurtă descriere. 



e.6.2.  Cercetări arheologice privind exploatarea sării în estul Transilvaniei 
(judeŃele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi BistriŃa-Năsăud). Periegheze, 
prospectări, recoltarea probelor pentru analiza C14, ridicări topografice. 

 
e.6.3.   Bodoc – Casa particulară, com. Bodoc, jud. Covasna.  
  Supraveghere arheologică 
 
e.6.5.   Chilieni, oraş Sfântu Gheorghe, jud. Covasna. Magazin de prezentare şi 

service auto Skoda. Supraveghere arheologică 
 
e.6.6.   Reci – case de vacanŃă, jud. Covasna. Supraveghere arheologică 
 
e.6.7.   Chichiş – Amenajare Centru de comercializare a automobilelor, jud. 

Covasna. Supraveghere arheologică 
 
e.6.8.   Bixad – Cariera Funduca, jud. Covasna. Supraveghere arheologică 
 
e.6.9.  Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe. Cercetarea documentelor 

la Centrul Eclesiastic Mitropolit Nicolae Colan, Arhivele NaŃionale Sibiu şi 
Braşov, parohiile ortodoxe din jud. Covasna 

 
e.6.10. ÎnvăŃământul confesional ortodox în secuime. Cercetarea documentară în 

Arhivele NaŃionale: Braşov şi Sfântu Gheorghe. În colaborare cu Arhivele 
NaŃionale Sibiu şi Braşov, parohiile ortodoxe din jud. Covasna. 

 
e.6.11.  Activitatea intelectualilor ardeleni pe tărâmul emancipării naŃionale din 

Basarabia în perioada interbelică. Cercetarea documentară în Arhivele 
NaŃionale din R. Moldova.   

 
e.6.12.  Mihai Eminescu – poetul naŃional. ExpoziŃie foto-documentară la Muzeul 

Oltului şi Mureşului Superior (secŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). 15.01.2006 – 
20.02.2006. În colaborare cu: Centrul Cultural “Miron Cristea”; Scoala Generală 
“Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga”. 

 
e.6.13.  Unirea Principatelor Române – ecoul în conştiinŃa românilor ardeleni. 

ExpoziŃia foto-documentară la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (secŃia 
MNCR din Miercurea-Ciuc). 24.01.2006 – 20.05.2006. În colaborare cu: 
Centrul Cultural “Miron Cristea”, Scoala Generală “Liviu Rebreanu”, Colegiul 
NaŃional “Octavian Goga”. 

 
e.6.14.  Copii harghiteni – ambasadori ai culturii şi spiritualităŃii româneşti la 

Viena. ExpoziŃia itinerantă de icoane pe sticlă ale copiilor de la Cercul de 
pictură “Românaşul”. Viena, 20.05 – 30.06. 2006. În colaborare cu Centrul 
Cultural “Miron Cristea”. 

 
e.6.15.  Bucuria Învierii, ExpoziŃie de icoane pe sticlă şi ouă încondeiate.Muzeul 

Oltului şi Mureşului Superior (secŃia MNCR din Miercurea-Ciuc), 17.03 – 20.07. 
2006. În colaborare cu: Centrul Cultural “Miron Cristea” şi Cercul de pictură 
“Românaşul”.  

 
e.6.16.  SperanŃele unui artist. ExpoziŃie de pictură ale artistei din Miercurea-Ciuc 

Merylin Bojte. Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din 
Miercurea-Ciuc), 29.05 – 26.06.2006. 

 



e.6.17.  Biserica ortodoxă română în anii comunismului. ExpoziŃie foto-
documentară. Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din 
Miercurea-Ciuc), 22.09 – 22.10.2006. În colaborare cu: Arhivele CNSAS şi 
DirecŃia Arhivelor NaŃionale Harghita. 

 
e.6.18.  O nouă şansă. ExpoziŃie de pictură, sculptură, modelaj şi artizanat. Exponate 

realizate de deŃinuŃii penitenciarului din Miercurea-Ciuc. Muzeul Oltului şi 
Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc), 16.10 – 13.11.2006. În 
colaborare cu: Penetenciarul din Miercurea-Ciuc şi Centrul Cultural “Miron 
Cristea”. 

 
e.6.19.  Ziua Armatei Române. ExpoziŃie foto-documentară. Miercurea-Ciuc, 25.10. – 

20.11. 2006. În colaborare cu: Cercul Militar al Garnizoanei Miercurea-Ciuc şi 
Centrul Cultural “Miron Cristea”. 

 
e.6.20.  Naşterea Domnului. ExpoziŃie de icoane pe sticlă ale copiilor din Cercul de 

pictură “Românaşul”. Miercurea-Ciuc, 13.12 – 10.01.2006. În colaborare cu: 
Centrul Cultural Miron Cristea şi Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei 

 
e.6.21.  Valeriu Cavruc, Andrea Chiricescu (ed.), Sarea, Timpul şi Omul. Catalog 

de expoziŃe, Editura Angustia, Sf. Gheorghe, 2006, 250 p. 
 
e.6.22.  Iustinan Teculescu. Pentru neam şi pentru lege. Cuvântări şi predici. 

Editura Angustia, Sf. Gheorghe, 2006. 
 
e.6.23.  D. Marc, CivilizaŃia populară a lemnului. Exploatarea, plutăritul, 

prelucrarea şi comerŃul tradiŃional. Catalog de expoziŃe, Editura Angustia, 
Sfântu Gheorghe, 2006. 

 
e.6.24. Serata literară dedicată zilei de naştere a lui Mihai Eminescu. Inspectoratul  

Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul 
NaŃional “Octavian Goga”, Miercurea-Ciuc, 15.01.2006. 

 
e.6.25.  Serata cultural-artistică dedicată Unirii Principatelor, 24.01.2006. În 

colaborare cu: Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 9 
“Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc. 

 
e.6.26.  Acasă la români. Întâlnirea copiilor astriştilor bucovineni (Ucraina) şi ai celor 

din  Miercurea-Ciuc. Prezentare de istorie locală şi obiceiuri româneşti 
tradiŃionale din zona Harghita de către muzeografii SecŃiei; program literar-
artistic susŃinut  de copiii din Ucraina şi copiii de la Centrul Cultural „Patriarh  
Miron Cristea”. Realizată în colaborare cu DespărŃământul ASTRA  Harghita-
Covasna, Centrul Cultural „Patriarh  Miron Cristea”. Miercurea-Ciuc, Muzeul 
Oltului şi Mureşului Superior,  19 iulie 2006. 

 
e.6.27.  Zilele  şcolii  harghitene. Concurs „Cine ştie, câştigă!”. LecŃie deschisă 

interdisciplinară de istorie locală, etnografie şi literatură română. Activitate 
didactică folosind „metoda modelării” în disciplinele umane. Realizată în 
colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala Generală nr. 9 
“Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga”. Miercurea-Ciuc, Muzeul 
Oltului şi Mureşului Superior, 5–11 mai 2006. 

 



e.6.28. Sesiunea NaŃională de Comunicări ŞtiinŃifice „Românii din sud- estul 
Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaŃie”. EdiŃia a XII-a, 21 – 22 septembrie 
2006. 

 
e.6.29. Serata literar-artistică dedicată Zilei NaŃionale, Miercurea-Ciuc, 1 Decembrie 

2006. În colaborare cu Inspectoratul  Şcolar JudeŃean Harghita, Şcoala 
Generală nr. 9 “Liviu Rebreanu”, Colegiul NaŃional “Octavian Goga” din 
Miercurea-Ciuc.  

 
Anul 2007:  
 
e.6.30.  Şantierul arheologic Covasna-Cetatea Zânelor, jud. Covasna 

Cercetare sistematică. Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei. În colaborare 
cu: Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Muzeul Brăilei, MNIT 

 
e.6.31.  Şantierul arheologic Băile Figa – Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud 

Cercetări sistematice. Săpături arheologice, studiul geo-morfologic, studiul 
peisagistic, studii dendro-cronologice, analize C14. 

 
e.6.32.  Şantierul arheologic Leliceni-Miercurea Ciuc, jud. Harghita. Cercetări 

arheologice preventive 
 
e.6.33.  Cercetări arheologice de suprafaŃă în perimetrul satului Arcuş, jud. 

Covasna. Evaluare arheologică de teren 
 
e.6.34.  Cercetări arheologice de suprafaŃă în perimetrul satului Dalnic, jud. 

Covasna.  Evaluare arheogică de teren 
  
e.6.35.  Sarea, Timpul şi Omul. ExpoziŃie tematică itinerantă (arheologie, istorie, 

etnografie). Itinerarea expoziŃiei: Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia 
MNCR din Miercurea-Ciuc); Sibiu, Ploieşti; Alba Iulia, Cluj – Napoca, Zalău.  

 
e.6.36.  Unirea. Istorie şi prezent. ExpoziŃie foto-documentară. Muzeul Oltului şi 

Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc).  
 
e.6.37.  Arta după gratii. Ecoul schimbării. ExpoziŃie de lucrări de artă create de 

către deŃinuŃii penetenciarului Miercurea-Ciuc. Muzeul Oltului şi Mureşului 
Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc), În colaborare cu Penitenciarul 
Miercurea-Ciuc şi Centrul Cultural “Miron Cristea”. 

 
e.6.38.  ExpoziŃia etnografică de bază “Interior Ńărănesc românesc din secuime” 

la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc).  
 
e.6.39.  Cucuteni – Ariuşd – 100 de ani. InterferenŃe culturale între Moldova şi 

Transilvania (4.600 – 3.700 î. Hr.). ExpoziŃia tematică itinerantă prilejuită de 
împlinirea a 100 de ani de la descoperirea staŃiunii eponime de la Ariuşd. 
Muzeul Oltului şi Mureşului Superior (SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc. În 
colaborare cu Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ şi Centrul InternaŃional de 
Cercetare a Culturii Cucuteni. 

 
e.6.40.  Vis şi Împlinire – Alba Iulia – 1 Decembrie 1918. ExpoziŃie temporară foto-

documentară dedicată Zilei NaŃionale. Muzeul Oltului şi Mureşului Superior 
(SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). În colaborare cu Arhivele NaŃionale. 

 



e.6.41.  Episcopul Iustinian Teculescu şi urmaşii săi. ExpoziŃie permanentă foto-
documentară. Oraşul Covasna, Muzeul Iustinian Teculescu. În colaborare cu 
AsociaŃia Cultural-Creştină “Iustinian Teculescu” din oraşul Covasna. 

 
e.6.42.  Cultura şi CivilizaŃia Populară în Valea Oltului şi Mureşului Superior. 

Reorganizarea ExpoziŃiei de Bază la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior 
(SecŃia MNCR din Miercurea-Ciuc). 

 
e.6.43.  LuminiŃa Cornea (ed.), Romulus Cioflec. Un ardelean pe drumurile lumii, 

Culegere de studii şi articole despre viaŃa şi opera lui Romulus Cioflec, Editura 
Arcuş, 2007. În colaborare cu Centrul de Cultură Arcuş. 

 
e.6.44.  Întâlnirea membrilor de la Cenaclul “Romulus Cioflec” cu Cenaclul “Darie 

Magheru” din Braşov, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor 
Oraşului Sf. Gheorghe. 26.04.2007. 

 
e.6.45.  Amenajarea depozitului de arheologie din subsolul sediului MNCR din Sf. 

Gheorghe. 
 
e.6.46. ConferinŃa publică susŃinută de Prof. univ. dr. Gh. Lazarovici “Sanctuarele 

neolitice din sudul Europei Centrale”, MOMS, Miercurea-Ciuc, 27.09.2007. 
 
e.6.47. ConferinŃa publică susŃinută de Dr. Zoia Maxim “ColecŃia Zsofia Torma şi 

elemente de paleoscriere”, Miercurea-Ciuc, 27.09.2007. 
 
e.6.48. ConferinŃa publică susŃinută de Dr. Viorica Crişan „Tezaurele dacice”, 

MOMS, Miercurea-Ciuc, 27.09.2007. 
 
Anul 2008: 
  
e.6.48. Cercetarea urmelor de exploatare a sării în situl arheologic Caila, jud. 

BistriŃa-Năsăud. Evaluare de teren. Clasrea sitului ca monument istoric, în 
grupa A 

  
e.6.49.  Limesul Estic al Daciei Romane. Cercetarea de teren. În colaborare cu 

Institutul German de Arheologie, secŃia Frankfurt/Main (Comisia Romano-
Germană) şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca. În cadrul 
proiectului, au fost realizate următoarele: 
- Ridicări topografice, cercetări geomagnetice şi geo-radar în castrele de la 
BreŃcu, Livezile, Brâncoveneşti, Călugăreni şi Inălănceni. 
- Crearea bazei de date privind Limesul estic al Daciei de pe teritoriul jud. 
BistriŃa-Năsăud, Mureş, Harghita şi Covasna 
- Raportarea stadiului Proiectului şi precizarea priorităŃilor pentru 2009, Sfântu 
Gheorghe, 22 – 24 noiembrie  

 
e.6.50.  Şantierul arheologic Băile Figa – Beclean, jud. BistriŃa-Năsăud 
 Cercetare arheologică preventivă 
 
e.6.51.  Reptile vii. ExpoziŃie organizată în colaborare cu SC Gabinica SRL din Arad. 

MNCR, Sf. Gheorghe, 26.09 – 15.09.2008. 

e.6.52.  Dacia Preromană. ExpoziŃie temporară, Muzeul Oltului şi Mureşului Superior 
(SecŃia MNCR din Miercurea Ciuc), 1.12.2008 – 25.05.2009. În colaborare cu 
Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei 



 
e.6.53.  Sarea, Timpul şi Omul. ExpoziŃie tematică itinerantă (arheologie, istorie, 

etnografie). Itinerarea expoziŃiei: Sighetul MarmaŃiei, BistriŃa. 
 

e.6.54.  Unire Sfântă. ExpoziŃie foto-documentară dedicată “Mica Unire”. Muzeul 
Oltului şi Mureşului Superior (secŃia MNCR din Miercurea Ciuc), 24.01 – 30.02. 
2008. 

 
e.6.55.  Asigurarea monitorizării microclimatului în spaŃiile expoziŃionale ale 

MNCR, la sediul din Sf. Gheorghe. 
 
e.6.56.  Asigurarea monitorizării microclimatului în spaŃiile expoziŃionale ale 

MOMS din Miercurea – Ciuc. 
 
e.6.57.  Asigurarea monitorizării microclimatului în spaŃiile expoziŃionale la Casa 

Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, jud. Covasna. 
 
e.6.58.  Asigurarea monitorizării microclimatului în depozitul muzeului (Sf. 

Gheorghe). 
 
e.6.59.  Cercul „TradiŃie şi modernitate”. În anul 2008 s-au înscris la acest cerc 35 de 

elevi din ciclurile primare şi gimnaziale din oraşul Sf. Gheorghe, dar şi câŃiva 
preşcolari, din grupa pregătitoare. Cursurile au început în luna octombrie 2008, 
şi au continuat până în luna iunie 2009.  

 
e.6.60.  Seara Muzeelor. 18 mai 2008. Serată muzicală dedicată în special prietenilor 

muzeului.     
 
Anul 2009: 
e.6.61.  „1 Martie 2009 – Bucură-te de Primăvara Ta!”. Eveniment organizat de 

Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni în colaborare cu: AsociaŃia Cultural 
ŞtiinŃifică “CarpaŃii Răsăriteni”, Palatul elevilor – Sf. Gheorghe şi Centrul de 
Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, în centrul oraşului Sf. 
Gheorghe, lângă Magazinul Universal Sugaş – campanie dedicată zilelor de 1 
Martie şi 8 Martie. Circa 50 de elevi înscrişi ca membri activi ai cercului 
„TradiŃie şi Modernitate” al Muzeului NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni şi al 
AsociaŃiei Cultural-ŞtiinŃifice „CarpaŃii Răsăriteni”, circa 30 de voluntari antidrog 
şi circa 20 de elevi înscrişi la cercurile organizate de Palatul Copiilor au 
confecŃionat peste 1500 de mărŃişoare şi 200 de felicitări de 8 Martie. Acestea 
au fost distribuite de către copii şi adolescenŃi, în mod gratuit, doamnelor şi 
domnişoarelor care au trecut prin centrul oraşului Sfântu Gheorghe în cele 2 
zile de sărbătoare, în cadrul a două campanii intitulate semnificativ „Un 
mărŃişor pentru fiecare!” şi „Un dar de ziua ta!”. Activitatea a inclus şi un atelier 
de creaŃie în aer liber şi o expoziŃie de 156 de mărŃişoare şi 10 felicitări (vezi 
secŃiunea ExpoziŃii). Data desfăşurării proiectului: 1 februarie - 1 martie 2009; 8 
martie 2009. itinerare expoziŃie: până în luna iunie 2009.  

e.6.61. Mestereste cu noi! Ateliere mestesugaresti creative in aer liber – activităŃi 
dedicate Zilelor Oraşului Sfântu Gheorghe. Muzeul NaŃional al CarpaŃilor 
Răsăriteni, AsociaŃia Cultural – ŞtiinŃifică „CarpaŃii Răsăriteni”, cu sprijinul 
Palatului elevilor Sf. Gheorghe. 24 – 26 aprilie 2009. 

e.6.62. Weekend creativ - Noaptea Muzeelor – activităŃi dedicate Zilei InternaŃionale a 
Muzeelor. Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni. Ateliere creative: atelier de 
arheologie (modelaj din lut şi restaurare de vase ceramice) şi atelier de 



etnografie (cusături populare, înşirare de mărgele, etc.) în cadrul cercului 
„TradiŃie şi modernitate”. Serată muzicală – recitaluri susŃinute de elevii 
Liceului de Artă „Plugor Sandor” din Sf. Gheorghe şi artişti locali, interpreŃi 
vocali şi instrumentali. Programul a fost variat, conŃinând melodii clasice 
(interpretate la vioară), melodii din folclorul tradiŃional (interpretate la 
instrumente tradiŃionale), melodii nemuritoare (clasicele „evergreen”-uri din 
repertoriul naŃional şi universal) şi melodii contemporane pe ritmuri de chitară. 
Sfântu Gheorghe, 16 mai 2009. 

e.6.63.  Cercul „TradiŃie şi modernitate”. În anul 2009 s-au înscris la acest cerc 45 de 
elevi din ciclurile primare şi gimnaziale din oraşul Sf. Gheorghe, dar şi câŃiva 
preşcolari, din grupa pregătitoare. Cursurile au început în luna octombrie 2009, 
şi vor continua până în luna iunie 2010.  

e.6.64.  Ziua PorŃilor Deschise pe şantierel arheologice Figa-Beclean, jud. BistriŃa 
năsăud, şi Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita.  

e.6.65.  Oră de istorie la muzeu, susŃinută de dr. Carol Kacso, din Baia Mare. Tema 
sa, „Un centru de putere din a doua jumătate a mileniului II î. Hr. În nordul 
Transilvaniei”, a fost susŃinută în limbile română şi maghiară, şi la susŃineri au 
participat 114 elevi de liceu şi 7 profesori.  

e.6.66.  Tabăra de arheologie experimentală „Păuleni Ciuc-Ciomortan” jud. 
Harghita. 9 – 30 august 2009. Au participat 36 de elevi de gimnaziu şi liceu din 
judeŃele Covasna şi Harghita, împărŃiŃi pe 3 grupe distincte, şi 21 de voluntari.     

e.6.67.  ExpoziŃie în aer liber: „Păuleni Ciuc-Ciomortan, Dâmbul CetăŃii. 10 ani de 
cercetare arheologică” desfăşurată în apropierea sitului Dâmbul CetăŃii, jud. 
Harghita. 28 - 29 august 2009 

 
e.7. alte servicii oferite20 comunităŃii căreia se adresează instituŃia, după caz;  

 
e.7.1.  Proiectul Smart Manager. Organizat în colaborare cu CPPC Bucureşti. 

Proiectul şi-s propus iniŃierea angajaŃilor din domeniul cultural (instituŃii publice 
de cultură, asociaŃii, organizaŃii culturale non-guvernamentale, etc.) în 
elaborarea şi gestionarea documentaŃiei utilizate în managementul de proiecte 
culturale. Au participat 38 de cursanŃi (fiind planificaŃi iniŃial 32).   

  
e.8. indice de ocupare a sălilor/spaŃiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%). 
e.8.1. 100% 
 
f) EvoluŃia economico-financiară a instituŃiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menŃionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate: 
f.1. tabelul VALORI DE REFERINłĂ din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru 

următoarea perioadă de raportare a managementului; 
f.2. tabelul INVESTIłIILOR ÎN PROGRAME din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului; 
f.4. tabelul VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ 

INSTITUłIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE din proiectul de management, 
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului; 

f.5. PROIECłIA21 obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în 
raport cu LISTA obiectivelor prevăzute în contractul de management. 

                                                 
20 Lista activităŃilor nespecifice instituŃiei, necuprinse în programele acesteia, şi o foarte scurtă descriere.  
21 ProiecŃia obiectivelor pentru continuarea implementării proiectului de management, în funcŃie de evoluŃia în timp a 

fiecărui obiectiv prevăzut la pct. nr. 2 (lit. a-d) din anexa nr. 3 a contractului de management.  



f.6. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz;  
f.7. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de 

ocupare a spaŃiilor destinate beneficiarilor; 
 

 
Partea a II-a. (OpŃional) 
 
Propuneri22 privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, 

în baza prevederilor art. 39 alin. (2) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009.  

 
În contractul de management pentru orice muzeu, mai trebuie introduşi indicatori  specifici 

muzeului, şi anume:  
1. Creşterea/dezvoltarea valorică şi numerică a patrimoniului muzeal 
2. Cercetarea patrimoniului muzeal, în raport cu valoarea patrimonială şi ştiinŃifică a 

rezultatelor cercetării, în măsura în care cercetările contribuie la îndeplinirea misiunii şi 
obiectivelor generale ale muzeului 

3. Conservarea patrimonului muzeal 
4. Restaurarea patrimoniului muzeal 
5. EvidenŃa patrimoniului muzeal 
6. Clasarea patrimoniului muzeal 
7. Creşterea vizibilităŃii muzeului 
8. Creşterea numărului de vizitatori 
9. Fidelizarea vizitatorilor 
10. PublicaŃiile de specialitate (muzeologie, restaurare, conservare, istorie, arheologie etc.) 
 
Una dintre clauzele următorului contract de managemet ar trebui să fie existenŃa unui post de 
execuŃie rezervat managerului, astfel încât la expirarea mandatului de manager, acestuia să i se 
asigure un loc de muncă în cadrul instituŃiei. 
 
 

 

                                                 
22 Propunerile trebuie să respecte cadrul general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate şi să fie 

motivate. 


