
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE  
al Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni 

în anul 2015 
 
 
 
 
 

Manager 
Director General 

 
Valerii Kavruk 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 
(conform Anexei 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009) 
 
CAPITOLUL I: 
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de 
către Ministerul Culturii denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Național al 
Carpaților Răsăriteni, denumit în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare 
ordonanța de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare. 
 
Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza următoarelor 
criterii de evaluare: 
1. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport 
cu sistemul instituțional existent; 
2. Îmbunătățirea activității instituției; 
3. Organizarea/sistemul organizațional al instituției; 
4. Situația economico-financiară a instituției; 
5. Strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea 
misiunii specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate; 
6. Evoluția economico-finaciară a instituției, pentru următoarea perioadă de 
management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către 
autoritate. 
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiiile din 
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 30.12.2014 până la 31.12.2015 
reprezentând prima evaluare. 
 
CAPITOLUL II: STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE 
PARTEA I: 
A) Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea 
1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 
comunități; 
2. Analiza SWOT (analiza mediului extern și intern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunități, amenințări); 
3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia; 
4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari; 
5. Grupurile-țintă ale activităților instituției; 
6. Profilul beneficiarului actual. 
 
B) Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea 
acesteia: 
1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și 
la strategia culturală a autorității; 
2. orientarea activității profesionale către beneficiari; 
3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse. 
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C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 
1. măsuri de organizare internă; 
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
3. sinteza activității organismelor de conducere colegiale; 
4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancționare); 
5. măsuri luate pentru gestioanarea patrimoniului instituției, 
îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor; 
6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a 
altor organisme de control în perioada raportată. 
 
D) Evoluția situației economico-financiare a instituției: 
 
D).1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 
contabil al perioadei raportate; 
D).2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 
 
Nr. 
Crt. 

Indicatori de performanță* Perioada 
evaluată 

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

 

2. Fonduri nerambursabile (lei)  
3. Număr de activități educaționale  
4. Număr de apariții media (fără comunicate de presă)  
5. Număr de beneficiari neplătitori  
6. Număr de beneficiari plătitori  
7. Număr de expoziții  
8. Număr de proiecte/acțiuni culturale  
9. Venituri proprii din activitatea de bază  

10. Venituri proprii din alte activități  
 
* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Instituția poate 
modifica/completa/nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției. 
 
E) Sinteza programelor și a planurilor de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin proiectul de management: 
Se realizează prin raportare la: 
1. Viziune; 
2. Misiune; 
3. Obiective (generale și specifice); 
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
5. Strategie și plan de marketing; 
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
7. Proiecte din cadrul programelor; 
8. Alte evenimente, activități specifice instituției planificate pentru perioada de 
management. 
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F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a 
veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare; 
2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management; 
3. Analiza programului minimal realizat. 
 
PARTEA II: 
(Opțional) 
Propuneri privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, 
după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanța de urgență. 
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PARTEA I: 
A) Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea 
A).1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează 
aceleiași comunități. 

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR) îşi desfăşoară activitatea în 
principal în mediul multicultural din sud-estul Transilvaniei – pe teritoriul judeţelor 
Covasna şi Harghita. Totodată, muzeul este implicat într-o serie de proiecte culturale 
şi ştiinţifice în tot estul Transilvaniei (judeţele Brașov, Mureş şi Bistriţa-Năsăud), 
precum şi în zonele adiacente ale Carpaţilor Orientali din Bucovina, Moldova şi 
Muntenia.  

Mediul cultural în acest areal devine din ce în ce mai dinamic, în care oferta de 
servicii şi produse culturale şi cele de divertisment cultural pentru toate categoriile de 
public se diversifică rapid (expoziţii, spectacole, serate muzicale, piese de teatru, 
activităţi cultural-sportive, simpozioane, lecţii deschise etc.). În acest context, în 
cursul anului 2015 instituția a colaborat cu mai mulţi operatori culturali din ţară şi 
străinătate, prin realizarea unor programe și proiecte culturale comune, fie în calitate 
de organizator principal, fie în cea de partener sau co-organizator. Colaborarea a 
vizat cercetarea patrimoniului, organizarea unor expoziţii temporare sau evenimente 
culturale. În acest sens, MNCR a colaborat cu alte instituţii muzeale, cele de 
cercetare și învățământ, precum și cu organizații non-guvernamentale. Totodată, 
întrucât standardele profesionale în muzeologie şi domeniile conexe se dezvoltă 
foarte rapid, instituția a căutat să asigure accesul specialiştilor la diverse forme de 
învăţământ profesional continuu. În acest sens, muzeul a colaborat cu instituţiile de 
învăţământ superior şi alte instituții de formare profesională, din ţară şi străinătate.  

 
Instituțiile și organizațiile partenere cu care MNCR a colaborat în 2015: 

 
• Asociatia Sportivă “Ciucaş” Întorsura Buzăului 
• Asociaţia Cultural Creştină „Justinian Teculescu” din Covasna 
• Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor din România 
• Asociaţia Sportivă Atletico Steaua Întorsura Buzăului  
• Asociaţia Cultural Ştiintifică “Carpaţii Răsăriteni“, Sfântu Gheorghe 
• Asociaţia Culturală “Cetatea Dacică - Valea Zânelor”, Covasna 
• Asociaţia Philadelphia Pro Familia 
• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna 
• Complexul Muzeal Judeţean Neamţ 
• Complexul Muzeal Județean Bistriţa-Năsăud 
• Complexul Muzeal Bucovina, Suceava 
• Centrul de jocuri MIRACOLIX – ateliere creative 
• Centrul Ecleziastic de Documentare Mitropolit “Nicolae Colan“, Sf. Gheorghe 
• Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, Sf. Gheorghe 
• Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Miercurea Ciuc 
• Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna 
• Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Covasna 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Covasna 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Harghita 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Mureş 
• Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 
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• Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, București 
• Institutul German de Arheologie 
• Şcoala Specială Olteni, Covasna 
• Şcoala Specială, Sf.Gheorghe 
• Şcoala Gimnazială “Ady Endre”, Sf. Gheorghe 
• Şcoala Gimnazială “Nicolae Russu”, Sita Buzaului 
• Şcoala Gimnazială “Avram Iancu”, Covasna 
• Şcoala Gimnazială “Nicolae Russu”, Sita Buzaului 
• Şcoala Gimnazială “Varadi Jozsef”, Sf. Gheorghe 
• Şcoala Gimnazială “Nicolae Russu”, Sita Buzaului 
• Şcoala Gimnaziala “Romulus Cioflec”, Araci  
• Şcoala Gimnazială Ghimbav, Braşov 
• Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”, Întorsura Buzăului 
• Muzeul Judeţean de Istorie Buzău 
• Muzeul Judeţean de Istorie Braşov 
• Muzeul Etnografic Braşov 
• Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 
• Universitatea Exeter (Marea Britanie) 
• Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, București 
• Universitatea Friedrich Wilhelm, Bonn (Germania) 
• Universitatea București 
• Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău 
• Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 
• Universitatea „Valahia” din Târgovişte. 

 
A).2. Analiza SWOT (analiza mediului extern și intern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunități, amenințări) 
 
A).2.a. Mediul extern 
A.2.a.a. Puncte tari: 
- MNCR este singură instituție muzelă de expresie românească pe teritoriul 

județelor Covasna și Harghita. În aceste condiții, instituția ocupă poziția 
privilegiată în ceea ce privește cercetarea și valorificarea patrimoniului românesc 
din aceste două județe și se bucură de simpatia și sprijin din partea comunității 
românești din zonă și din partea numeroșilor iubitori de cultură românească din 
întreagă țară. 

- Statutul de muzeu de importanță națională conferă instituției independența față 
de administrația locală din județele Covasna și Harghita dominată de 
reperezentanții unui partid care promovează abordarea excesiv etnocentrisă a 
actului de cultură.  

- Diversitatea culturală și interferențele culturale specifice arealului Carpaților 
Răsăriteni contribuie în mod semnificativ la atractivitatea instituției. Aflat la 
granița dintre Transilvania, Moldova și Muntenia, acest areal este o zonă de 
întrepătrunderi și confluențe demografice și culturale deosebit de intense.  

- Frumusețea deosebită a peisajelor naturale și culturale din arealul Carpaților 
Răsăriteni sporesc atractivitatea instituției. 

- Afluxul relativ ridicat de turiști în arealul Carpaților Răsăriteni, în special în zonele 
stațiunilor balneo-climaterice de la Covasna, Băile Tușnad, Băile Homorod, 
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Praid, Sovata, Băile Figa ș.a., precum și în alte obiective de interes turistic 
ridicat: Defileul Vârghișului, Șumuleu ș. a.  

- Interesul ridicat din partea mediului academic și universitar din țară și străinătate 
pentru cercetarea arheologică din arealul Carpaților Răsăriteni. În virtutea acestui 
interes, multe programe și proiecte de cercetare se desfășoară în colaborare cu 
instituțiile academice și universitare din România, Marea Britanie, Germania, 
SUA, Canada și R. Moldova. 

- Poziționarea sediului central al instituției în zona ultracentrală a municipiului 
Sfântu Gheorghe, cu aflux public ridicat. 

- Colaborarea cu organizații non-guvernamentale (Asociaţia Cultural Ştiinţifică 
“Carpaţii Răsăriteni”, Reţeaua Muzeelor din România ș.a.) generează o mai mare 
vizibilitate a programelor muzeului, facilitează atragerea de fonduri şi dezvoltarea 
de parteneriate. 

- Accesibilitatea unor surse de finanţare nerambursabilă (Administraţia Fondului 
Cultural Naţional, UEFISCDI ș.a.). În aceste condiții, cele mai multe surse 
financiare folosite de MNCR pentru proiecte culturale și de cercetare vin din 
surse extrabugetare. 

 
A).2.a.b. Puncte slabe și amenințări: 
- Pericolul descentralizării, respectiv transferarea din subordinea Ministerului 

Culturii în cea a administrațieii locale, periodic planează asupra instituției. 
Aceasta măsură ar fi inoportună și dăunătoare, întrucât: a) pe plan local nu există 
nicio unitate administrativă responsabilă pentru tot arealul Carpaților Răsăriteni, 
b) niciuna dintre administrațiile locale nu este interesată și capabilă să preia în 
administrare instituția, c) administrațiile din județele Covasna și Harghita sunt 
ostile însăși ideii acestui muzeu.  

- Lipsa în Strategia Ministerului Culturii a obiectivelor aflate în zona de 
compentență a instituției. 

- Subfinanțarea cronică. De câțiva ani, de exemplu, bugetele anuale aprobate de  
Ministerul Culturii nu au avut prevăzute fonduri pentru achiziționarea bunurilor 
culturale, reparații capitale și construcții.  

- Lipsa de sprijin din partea organelor de administrației locală dominate de UDMR. 
- Comunitatea românească din județele Covasna și Harghita este numeric 

minoritară, eterogenă și puțin influentă. În aceste condiții, sprijinul din partea 
comunității românești din zonă nu poate fi substanțial. 

- Lipsa în municipiile Sfântu Gheorghe și Miercurea-Ciuc a indicatoarelor «spre 
Muzeu», din cauza refuzului autorităților de a emite autorizații în acest sens. 

- Precaritatea presei locale în județele Covasna și Harghita limitează potențialul de 
promovare a instituției.  

 
A.2.b. Mediul intern 
A.2.b.a. Puncte tari: 
- Valoarea ridicată a patrimoniului muzeului care include vestigii arheologice din 

paleolitic, eneolitic, eneolitic, epoca bronzului, epoca dacică și post-romană 
descoprite prin cercetări arheologice proprii, bine documentate; obiecte 
etnografice achiziționate în principal în satele românești din secuime; documente 
istorice privind istoria laică și bisericească a comunităților românești din secuime. 
Cel mai valoros patrimoniu al instituției – unic în țară și în toată Europa de est și 
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sud-est – este format din numeroase artefacte de lemn preistorice și antice 
descoperite în siturile de exploatare a sării din estul Transilvaniei.  

- Nivelul ridicat al programelor și proiectelor de cercetare. Dintre acestea, cele mai 
avansate sunt: Exploatarea preistorică, antică și medievală a sării în 
Transilvania; Granița de est a Daciei Romane; Civilzația dacică în Curbura 
Carpaților; Istoria învățământului confesional românesc din secuime ș.a. 

- Calificarea ridicată a specialiștilor instituției. Cei mai muți dintre muzeografi (6 din 
9) au titlu științific de doctor, din care 3 au experiență academică și didactică 
universitară în țară (Academia Română și Universitatea București) și străinătate 
(Germania, Marea Britanie, R. Moldova). Toți specialiștii muzeului au beneficiat 
de diverse forme de formare profesională, atât în țară cât și în străinătate (SUA, 
Marea Britanie, Franța, Germania, Portugalia), au experienţa relevantă și sunt 
recunoscuţi în plan naţional şi internaţional în domeniile lor de competenţă 
profesională. 

- Nivelul de avangardă al expozițiilor de bază, realizate cu fonduri substanțiale în 
anii 2009 – 2011. Acestea se ridică la nivelul standardelor superioare 
internaţionale. 

- Diversitatea și mobilitatea expozițiilor tematice temporare. Cele mai multe dintre 
acestea sunt organizate în spațiile școlilor, caselor de cultură, lăcașelor de cult, 
organizațiilor neguvernamentale și ale altor muzee. 

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

- Dotarea instituției cu mijloace moderne de cercetare și expunere a patrimoniului. 
Acestea au fost achiziționate din subvenții și din fonduri nerambursabile obținute 
pentru realizarea proiectelor. 

 
A).2.b.b. Puncte slabe: 
- Personal insuficient, în raport cu misiunea, patrimoniul existent și aria de 

compentență.  
- Lipsa specialiștilor de înaltă calificare în domeniul artei şi etnografiei. 
- Lipsa spațiilor proprii pentru organizarea expoziţiilor temporare.  
- Insuficiența acută a spațiilor pentru manifestări culturale și educative. În prezent, 

spațiul alocat manifestărilor culturale reprezintă cca. 20% în raport cu necesarul 
rezonabil. 

- Insuficiența acută a spațiilor pentru depozitarea și conservarea patrimoniului. În 
prezent, aceste spații acoperă nevoile instituției în proporție de cca. 40%. În 
aceste condiții, instituția este nevoită să păstreze o bună parte din patrimoniu în 
spațiile închirate și în custodia instituțiilor partenere. 

- Lipsa unor facilități importante pentru public (garderobă, cafenea ș.a.). 
- Insuficiența materialelor promoţionale. 
- Fluctuaţia ridicată a personalului. 

 
A.3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 
În prezent, instituţia este percepută în mod diferenţiat, în funcţie de orientare, 
preferinţele şi nivelul de educaţie al publicului. Astfel, pe plan internaţional şi naţional, 
în mediile academice, MNCR este perceput ca o instituţie dinamică, performantă şi 
eficientă. Pe plan local, în cele mai multe medii este percepută ca o instituţie 
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deschisă publicului, cu un personal activ şi implicat în viaţa publică locală. Datorită 
intensificării activităţilor cu public, mai ales cu copii şi adolescenţi (cercuri, şantiere 
arheologice etc.), muzeul este perceput din ce în ce mai bine. Ddatorită nivelului 
ridicat al expozițiilor de bază, muzeul este perceput ca o instituţie performantă, 
peste nivelul serviciilor oferite de alte muzee din zonă.  

Totodată, există şi persoane cu atitudini radicale, deopotrivă români şi 
maghiari, care nu agreează activitatea muzeului. Unii nu sunt de acord că acest 
muzeu nu se implică în dispute provinciale cu iz etnic, în timp ce alții suspectează 
muzeul că ar avea o misiune ascunsă îndreptată contra secuilor şi maghiarilor. 
Astfel, printre cetățenii de etnie maghiară, persistă percepția instituției ca fiindu-le 
impusă de autoritățile centrale în contrapartidă cu toate celelalte muzee din jud. 
Harghita și Covasna, de expresie maghiară. Totuși, treptat tot mai mulți membri ai 
comunității  maghiare, în special copii, adolescenți și tineri, vizitează muzeul și 
participă la diverse activități organizate de acesta. Din acest punct de vedere, 
instituția se adresează în egală măsură etnicilor români și maghiari, precum și 
străinilor, asigurându-le tot confortul și serviciile posibile. Astfel, toate informațiile, 
ghidajele, afișele, anunțurile, programele muzeului etc. sunt  făcute în trei limbi: 
română, maghiară și engleză. 

Pe de altă parte, în sânul comunității românești din zonă, în special printre 
persoanele vârstnice, se manifestă o nemulțumire legată de faptul că instituția nu 
promovează îndeajuns istoria  și cultura românească și se ocupă de teme neutre din 
punctul acesta de vedere (preistoria, civilizația sării și altele asemenea). Personalul 
instituției are toată considerația și pentru acest public și îl invită efectiv să se implice 
nemijlocit în activitatea de cercetare, organizarea expozițiilor, proicte educaționale 
ș.a., să participe la concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Până acum însă, 
dinspre acest public nu au apărut persoane cu apetență și calități reale pentru 
activitatea muzeală. 

Cea mai bună modalitate de a ne îmbunătăți imaginea este promovarea cât 
mai bună a instituției. În acest sens, în anul 2015 instituția a realizat următoarele: 

- Participarea la evenimente culturale cu mare vizibilitate, de exemplu cele 
prilejuite de Zilele oraşului Sf. Gheorghe, Ziua Muzeelor etc. 

- Realizarea şi difuzarea cărţilor de vizită, 
- Realizarea etichetelor pentru pungile de suveniruri, 
- Administrarea paginii www.facebook.com/mncr.sfantugheorghe. Postări 

săptămânale. Monitorizarea like-urilor şi comentariilor. 
- Administrarea paginii de web www.mncr.ro.  
- Pregătirea şi prelucrarea materialelor pentru postările de pe site-ul muzeului, 

postări de evenimente, actualizarea postărilor, creare galeriilor foto etc. 
- Administrarea grupurilor separate pe facebook pentru obiectivele din cadrul 

muzeului (Prima Şcoală Românească, Casa Memorială Romulus Cioflec, 
Muzeul Oltului şi Mureşului Superior). 

- Administrarea avizierului muzeului: pregătirea şi afişarea materialelor, 
aranjarea avizierului cu ocazia diferitelor sărbători (Mărţişor, Paşte, Sărbători 
de iarnă etc.). 

- Expunere de roll-up bannere la diferite evenimente desfăşurate în Sfântu 
Gheorghe: în holul Teatrului Andrei Mureşanu, la Biblioteca Judeţeană, în 
şcoli, în pavilionul din parc, cu ocazia Zilei Copilului. 
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- Apariţii constante în Ghidul Timpului Liber - Szabadidőkalauz Háromszék: 
localizarea punctelor muzeale, prezentarea muzeului sub forma unui concurs, 
interviuri, pregătire de materiale. 

 
Instituția cultivă bune relaţii cu reprezentanţii presei din judeţele Covasna, Harghita, 
Bistrița-Năsăud, Mureș, Braşov şi a celei naţionale. Datorită comunicării eficiente, a 
crescut în mod semnificativ gradul de preluare de către media a comunicatelor emise 
de muzeu (comunicatele şi afişele sunt redactate de cele mai multe ori bilingv – în 
limbile română şi maghiară). 

Din păcate, dificultățile economice a dus la desfiinţarea, comasarea sau 
trecerea exclusiv la formatul online a unor publicaţii, precum şi la reducerea 
personalului din majoritatea redacţiilor (de exemplu, în judeţul Covasna sunt 3 ziare 
în limba română, din care unul cotidian: Observatorul de Covasna şi două periodice: 
Mesagerul de Covasna şi Condeiul Ardelean; în jud. Harghita nu mai există niciun 
ziar în limba română). Se reduce numărul de articole de analiză, cronici, reportaje în 
care sunt prezentate activităţile şi programele educative realizate de muzeu. 
Strategia adoptată de MNCR în aceste condiţii a fost, pe de-o parte, elaborarea unor 
materiale de comunicare (comunicate de presă, prezentări, dosare de presă pentru 
expoziţii) cât mai complete şi atractive, astfel încât să compenseze lipsa de timp 
pentru o eventuală documentare suplimentară a jurnaliştilor, şi, pe de altă parte, 
concentrarea eforturilor asupra comunicării în mediul online, care permite atingerea 
unui public numeros, cu resurse materiale minime. Totodată, am atras noi parteneri 
media, pe proiecte punctuale - în special din presa centrală şi mass-media din mediul 
virtual. 

Astfel, în anul 2015, instituția a încheiat o serie de parteneriate media. 
Periodic a organizat ateliere de creaţie care însoţesc expoziţiile muzeului, pentru a 
atrage un număr cât mai mare de vizitatori. 

Instituția s-a implicat într-o serie de activităţi comunitare. A format două echipe 
sportive, care poartă sigla și denumirea muzeului, o echipă de baschet şi una de 
fotbal. Acestea participă la campionatele locale şi judeţene. S-a implicat în mod direct 
în activităţi social-caritabile şi comunitare, de exemplu, prin organizarea unor ateliere 
gratuite pentru copii cu nevoi speciale şi prin atragerea de finanţări pentru aceste 
proiecte. A afişat pe site-uri turistice informaţii culturale şi link-uri (în mod gratuit). A 
iniţiat noi proiecte adresate publicului: „Meştereşte cu noi!” (Târg de Meşteri Populari 
şi atelier de creaţie de Zilele Oraşului Sf. Gheorghe). 

Instituția în mod constat a monitorizat presa și site-urile unde a fost menţionat 
muzeeul și, de câte ori a fost cazul, a corectat informaţiilor eronate.  

A organizat lecţii deschise pe diverse teme de Arheologie și Istorie, pentru 
publicul larg.  

Periodic a organizat conferinţe de presă. 
Instutuția este prezentă în mod constant pe reţeaua de socializare Facebook. 

Astfel, toate informaţiile referitoare la activitatea MNCR sunt diseminate în timp real 
prin intermediul acestei reţele, din care fac parte diverse categorii de public. De 
asemenea, s-au creat pagini personalizate pentru punctele muzeale şi pentru 
anumite proiecte. A promovat pagini web ale muzeului pe reţelele de socializare. A 
administrat paginile web şi le-a ajustat în timp real.  
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A).4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 
 
• Chestionare realizate în rândul participanţilor la diverse activităţi, privind gradul 

de mulțumire față de acestea. 
• Consultarea şi analizarea periodică a caietelor de impresii din expoziţiile 

Muzeului. 
• Monitorizarea paginilor de Facebook ale Muzeului, analiza „prietenilor” virtuali şi 

urmărirea postărilor acestora pe platforma de socializare. 
• Interviuri cu participanţii la diverse proiecte. 
• În cadrul programelor ce presupun însuşirea de cunoştinţe de către participanţi 

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

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

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

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

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

• Analiza ofertei altor instituţii de cultură sau organizaţii din acest domeniu. 
• Focus-grup pentru realizarea unei expoziţii pentru o categorie de public bine 

definită. 
 
A).5. Grupurile-țintă ale activităților instituției 
 
Beneficiarii ţintă ai programelor derulate în anul 2015: 
Pe termen scurt:  

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

- învăţătorii şi profesorii din municipiile Sfântu Gheorghe şi Miercurea-Ciuc,  
- turiştii din staţiunile balneare din judeţele Covasna şi Harghita;  
- studenţi şi tineri specialişti din muzee şi organizaţii culturale din România şi 

Republica Moldova. 
Pe termen lung:  

- elevii ciclurilor primare, gimnaziale şi liceale din judeţele Covasna şi Harghita,  
- persoane adulte şi pensionari,  
- copii preşcolari,  
- turişti români şi străini,  
- specialişti din domenii similare şi conexe domeniilor de activitate ale MNCR, 
- persoanele cu dizabilităţi: persoane cu deficienţe de vedere, cu sindrom Down 

şi autism etc.;  
- copii şi tineri instituţionalizaţi;  
- cadre didactice din grădiniţe, şcoli, licee şi alte forme de învăţământ;  
- studenţi. 
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Creşterea numărului de beneficiari s-a datorat, în mare parte, strategiei adoptate 
de a organiza cât mai multe activităţi în afara clădirilor muzeului, de a se deplasa cât 
mai mult în comunitate, în special în acele locaţii de unde potenţialii beneficiari nu au 
posibilitatea de a se deplasa la sediul MNCR.  

Pentru a spori vizibilitatea muzeului în rândul unui public potenţial care nu este 
în mod frecvent atras de evenimente/organizaţii culturale, dar care este activ din 
punct de vedere participativ, MNCR a făcut eforturi pentru a le înlesni participarea la 
un număr mare de activităţi cu caracter sportiv (la care MNCR de multe ori este şi co-
organizator), ajungând astfel să atingă un număr important de beneficiari indirecţi (de 
exemplu, spectatori ai evenimentelor sportive în cadrul cărora echipele MNCR au 
fost aproape mereu în finale). În cadrul unor astfel de acţiuni, MNCR a contribuit la 
premierea participanţilor la aceste evenimente, prin oferirea de suveniruri muzeale şi 
bilete de intrare gratuite la muzeu. În judeţul Covasna, dar cu precădere în Municipiul 
Sf. Gheorghe, activităţile sportive sunt foarte apreciate de public, atrăgând un număr 
mare de spectatori şi participanţi. 
 
A).6. Profilul beneficiarului actual 
Categoriile de public care au vizitat muzeul în anul 2015: 

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

- Cadre didactice care însoţesc elevii; 
- Prietenii Muzeului – o categorie de public alcătuită din adulţi care sunt fie 

colaboratori voluntari apropiaţi ai MNCR, fie prieteni direcţi ai angajaţilor, fie 
membri ai familiilor acestora, fie persoane care sunt prezente la toate 
evenimentele organizate de muzeu – vizitatori loiali, un grup de cca. 50 de 
persoane adulte; 

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

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

 
Categorii noi de beneficiari, adăugate la cele existente până la data ultimei 
raportări 

În 2015 s-au adăugat ca public ţintă:  
- copiii preşcolari – o categorie de public care necesită un anumit tip de 

abordare indirectă, prin intermediul formatorilor acesteia: părinţi, educatori, 
bunici;  

- tinerii adulţi – o categorie compusă din persoane cu vârsta cuprinsă între 19 – 
25 ani, care se împarte în alte 3 subcategorii, dintre care ne-am adresat 
studenţilor.  

- specialişti din muzeele şi organizaţiile culturale din ţară şi din Republica 
Moldova, care au participat la cursuri de formare, cercetări, programe şi 
proiecte organizate de MNCR. 

- lumea academică și universitară din țară și străinătate. 
 

În anul 2015 Muzeul a organizat activităţi pentru copii cu nevoi speciale, de 
diferite vârste (protocol de colaborare cu Asociaţia Philadelphia Pro Familia, o 



13 

 

asociaţie a familiilor cu copii afectaţi de Sindromul Down, protocoale de colaborare 
cu case familiale, centre de primire şi de zi pentru copii şi tineri, în vederea 
organizării unor activităţi comune; colaborare cu Asociaţia Naţională a Nevăzătorilor 
din România).  

În anul 2015 s-au organizat o serie de activităţi în afara spaţiilor muzeului: în 
şcoli, grădiniţe, cămine culturale. Astfel, persoane care nu au vizitat expoziţiile 
MNCR, au participat la aceste activităţi educative. 
 
Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari 

- Tinerii adulţi – o categorie compusă din persoane cu vârsta cuprinsă între 19 – 
25 ani, care se împarte în alte 3 subcategorii, dintre care dorim să ne adresăm 
celor activi social – angajaţi şi inactivi social – şomeri; 

- Adulţii (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. adulţii activi social – cei care sunt angajaţi; 
2. adulţii inactivi social – şomerii, adulţii aflaţi 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 pacienţii staţiunilor balneare de pe teritoriul judeţelor 
Covasna şi Harghita), împărţiţi la rândul lor în 2 subcategorii: turiştii români şi 
turiştii străini. 

 
B). Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea 
acesteia 
B).1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la 
nivel național și la strategia culturală a autorității 

Pe parcursul anului 2015, evoluția profesională a instituției a fost pozitivă și 
conformă cu politicile culturale la nivel național și la strategia culturală a autorității. 
În acest sens, instituția a atins rezultate bune, iar în unele privințe remarcabile, în 
domeniul cercetării, dezvoltării, conservării, restaurării și valorificării patrimoniului, 
precum și în cel al educației muzeale.  

În anul 2015 instituția a realizat venituri proprii considerabile din activități 
specifice profilului său și astfel a reușit să efectueze reparații în spațiile muzeale, 
să achiziționeze echipamente performate necesare activităților muzeale, să 
asigure întreținerea în bune condiții a echipamentelor și instalațiilor, să finanțeze 
activități importante, mult peste cele prevăzute în Planul Minimal.  

În condițiile în care subvenția bugetară în anul 2015 a fost extrem de precară, 
succesele instituției au fost posibile doar datorită realizării veniturilor proprii 
substanțiale și atragerii fodurilor extrabugetare. Un rol important în atingerea 
rezultatelor pozitive l-a jucat managementul eficient, profesionalismul și dedicarea 
salariaților și colaboratorilor instituției.   

În anul 2015 instituția a continuat să asigure formarea profesională a 
personalului său, în domeniile necesare bunei gestionări a resurselor economice, 
culturale și administrative. 
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În cursul anului 2015 instituția a cunoscut și insuccese. Astfel, Ministerul 
Culturii nu a aprobat măsurile solicitate de instituția privind organizarea muzeului 
în aer liber la Covasna, pe terenul transferat în anul 2013 în administrarea sa, în 
urma inițiativelor prefectului județului Covasna și ministerelor culturii și sănătății. 
În cazul în care muzeul la Covasna nu va fi realizat, terenul primit cu această 
destinațe poate fi retras. De altfel, fostul posesor al acestui teren, Ministerul 
Sănătății, recent a notificat instituția în acest sens. Totodată, Ministerul Culturii nu 
a aprobat măsurile solicitate (demararea studiilor de fezabilitate și proiectare în 
vederea extinderii clădirii centrale a instituției), în condițiile în care  instituția nu 
dispune de spații necesare organizării expozițiilor temporare, iar spațiile pentru 
organizarea activitaților cu publicul și cele alocate păstrării patrimoniului sunt cu 
totul insufuciente.  

Din păcate, din cauza reparațiilor în toate spațiile expoziționale, în cursul 
anului 2015, acestea au fost temporar (între trei și șase luni) închise, ceea ce a 
cauzat scăderea semnificativă a numărului de vizitatori.  

 
B).2. Orientarea activității profesionale către beneficiari 
Activitatea instituției este orientată către toate categoriile de beneficiari, sens în 
care în cursul anului 2015 muzeul a organizat în spațiile proprii și mai ales în cele 
ale partenerilor, numeroase acțiuni culturale: expoziții temporare, serate 
culturale, ateliere, lecții deschise și a creat produse culturale de interes pentru 
public. Instituția a acordat importanța deosebită educației muzeale adresată în 
principal copiilor, adolescenților și tinerilor. O serie de proiecte educaționale sunt 
adresate categoriilor de public defavorizate: persoanelor cu dizabilități, copii 
instituționalizați, cu nevoi speciale. Totodată, instituția se implică în mod 
coparticipativ în evenimente culturale și sportive ale comunităților locale, precum 
și în acțiuni caritabile pe plan local. În general, instituția cultivă bune relații cu 
publicul, indiferent de naționalitate, rasă, religie sau orientare politică. O 
categorie de beneficiari ai muzeului – redusă ca număr, însă generatoare de 
dezvoltare – este mediul academic și universitar, care beneficiază de programe 
și proiecte de cercetare derulate de muzeu. 

 
B).3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse  
În anul 2015, pricipalele direcții de acțiune au fost: 
 
Cercetarea patrimoniului cultural (arheologic, etnografic, istorico-documentar și 
memoralistic) din estul Transilvaniei, precum și a contextelor naturale din care 
acesta provine, a fost consistentă și a contribuit la dezvoltarea patrimoniului 
muzeal. 

 
Păstrarea, conservarea, restaurarea și evidența științifică a bunurilor culturale 
aflate în administrarea muzeului s-a făcut cu respectarea normelor metodologice 
în domeniu. În aceste condiții, au fost create condiții bune pentru asigurarea 
integrității și bunei gestionări a patrimoniului muzeal. 

 
Valorificarea patrimoniului cultural, prin organizarea expozițiilor, manifestărilor 
culturale și științifice, precum și introducerea acestuia în circuitul științific prin 
publicarea în țară și străinătate, s-a realizat cu succes și în folosul societății.  
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Achiziționarea datelor necesare expunerii integrate a patrimoniului, în spiritul 
abordării holistice, efectuată în cursul anului 2015, va permite instituției 
integrarea exponatelor muzeale în imagini fidele ale contextelor și peisajelor 
originale. Unul dintre avantajele expozițiilor de acest gen constă în faptul că ele 
nu necesită spații mari. De aceea, această abordare este cu atât mai potrivită 
instituției cu cât ea nu dispune de spații expoziționale suficiente.  
 
Elaborarea documentației științifice și administrative, precum și demersurile 
întreprinse de instituția la Ministerul Culturii în cursul anului 2015, pot contribui la 
începerea amenajării terenului de la Covasna, în scopul organizării în această 
stațiune turistică unui muzeu în aer liber.  

 
Reparațiile și dotările realizate în cursul anului 2015, au contribuit la 
îmbunătățirea cadrului logistic și tehnic al funcționării instituției. 
 

C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 
 
C).1. Măsuri de organizare internă 
Pe parcursul anului 2015, în cadrul instituţiei s-a reanalizat sistemul de control intern, 
sistem conceput să permită conducerii să aibă mijloacele cele mai adecvate pentru a 
coordona funcţionarea instituţiei, atât în ansamblul ei, cât şi în cazul fiecărei activităţi 
sau operaţiuni în parte, pentru realizarea obiectivelor din proiectul de management. 
Pentru îmbunătăţirea activităţii şi a controlului intern s-a procedat la reverificarea 
procedurilor interne şi s-a propus introducerea unor noi proceduri. 

În cursul anului 2015 a fost analizat, modificat şi înregistrat Contractul 
colectiv de muncă al instituţiei. 
 
C).2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
În cursul anului 2015 instituția a solicitat Ministerului Culturii revenirea la ROF 
dinaintea reducerii neconstituționale a posturilor de conducere, precum și aprobarea 
înființării în orașul Covasna unei secții externe. Ambele solicitări au rămas fără 
răspuns.  
 
C.3. Sinteza activității organismelor de conducere colegiale 
În cadrul instituției funcționează 2 organisme de conducere colegială: Consilul de 
Administrație și Consiliul Științific. 
 
În cursul anului 2015, Consiliul de Administrație  fost convocat de 11 ori, conform 
tabelului sintetic de mai jos: 
 
 

Nr. 
crt. Data ședinței 

Ordinea de zi 

1. 10.02.2015 
 

- Raportul de activitate al Secției de Cercetare, 
Conservare și Valorificare a Patrimoniului. 

- Raportul de activitate al Compartimentului Financiar,  
Contabilitate și Administrativ. 

- Proiectul noului ROF al MNCR. 
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- Monitorizarea microclimatului în spațiile MNCR 
- Informarea privind BVC al MNCR. 
- Protocoalele de colaborare ale MNCR.  

 

2. 20.03.2015  

- Planificarea activităților muzeale pentru lunile 
martie-aprilie 2015. 

- Organizarea șantierului arheologic de la Reci. 
- Rectificarea BVC – execuția bugetara pe primul 

trimestru. 
 

3. 15.04.2015  

- Măsuri pentru asigurarea finanţării în timp util a 
proiectelor prevăzute în lista minimală.  

- Evoluţia, perspectivele şi organizarea activităţilor 
prevăzute de contractele comerciale încheiate între 
MNCR şi SC Holzindustrie Schweighofer SRL.  

- Informarea cu privire la stadiul de execuţie bugetară 
a MNCR.  

 

4. 18.05.2015  

- Măsuri de mentenanţă a spaţiilor reamenajate, a 
instalaţiilor şi aparaturii aferente acestora.  

- Reglementarea procedurilor de acordare a 
concediilor de odihnă.  

- Stadiul activităţii de evidenţă a Patrimoniului. Raport 
pentru primul trimestru al anului 2015.  

- Informarea cu privire la execuţia bugetară a MNCR.  
- Activităţi culturale ale MNCR în luna iunie 2015.  

 

5. 05.06.2015  

− Aspecte administrative legate de terenul de la 
Covasna 

− Evidența patrimoniului de la Covasna 
− Mentenanța spațiilor muzeale  

 

6. 16.06.2015  

- Rezultatele controlului efectuat de ITM Covasna la 
MNCR. 

- Măsurile de îmbunătățire a activităților privind 
reglementarea relațiilor de muncă în cadrul MNCR. 

- Stadiul pregătirii dosarului necesar organizării 
muzeului în aer liber la Covasna.  

- Evidența patrimoniului aflat în administrarea MNCR 
provenind din Covasna și împrejurimi.  

- Identificarea patrimoniului aflat pe teritoriul orașului 
Covasna și împrejurimile acestuia, care se pretează 
pentru a fi achiziționat în vederea organizării 
muzeului în aer liber.  

- Oportunități de preluare a patrimoniului de artă 
monumentală de la Centrul de Cultură Arcuș, în 
vederea expunerii acestora în cadrul viitorului 
Muzeu în aer liber în Covasna. 

- Stadiul cercetărilor arheologice preventive de la 
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Reci. 
- Planificarea activităților de prelucrare a materialului 

arheologic rezultat în urma cercetărilor arheologice 
de la Reci și de elaborarea rapoartelor arheologice. 

- Organizarea Nopții Muzeelor în data de 20 iunie a.c. 
 

7. 29.06.2015  

- Situaţia şi măsurile care se impun în legătură cu 
starea depozitului şi carantinei. 

- Reglementarea gestiunii cărţilor aflate în patrimoniul 
MNCR. 

- Mentenanţa dotărilor tehnice ale MNCR. 
- Stadiul de elaborare a dosarului privind organizarea 

Muzeului în Aer Liber la Covasna. 
- Rezultatele implementării celor 3 contracte privind 

situl arheologic de la Reci şi planificarea activităţilor 
pentru finalizarea lucrărilor (elaborarea rapoartelor 
de cercetare și a documentației aferente) 

 

8. 14.08.2015  

− Achiziţiile de bunuri şi servicii din perioada imediat 
următoare.  

− Planificarea activităţilor culturale pentru lunile 
august-septembrie 2015.  

 

9. 01.09.2015  

− Transferul atribuțiilor de conducere a Secţiei de 
Cercetare, Conservare și Valorificare a 
Patrimoniului, în contextul plecării în concediu a 
şefului de secţie.  

− Operarea modificărilor procedurilor de achiziţii şi 
angajarea cheltuielilor.  

− Activităţile culturale planificate pentru luna 
septembrie 2015.  

− Informare cu privire la şantierele arheologice de la 
Reci. Stadiul elaborării raportului ştiinţific.  

− Stadiul activităţilor privind evidenţa, clasarea, 
conservarea, restaurarea şi păstrarea patrimoniului, 
în contextul demisiei muzeografului Adela Kovacs, 
responsabil cu coordonarea evidenței.  

− Măsurile necesare asigurării regimului termic în 
cadrul carantinei MNCR.  

− Modificarea BVC în urma rectificării bugetare.  
 

10. 19.10.2015  

− Stadiul elaborării documentaţiei și planificarea 
activităților privind organizarea Muzeului în Aer Liber 
la Covasna, în conformitate cu Normele legale 
referitoare la amenajarea muzeală şi punerea în 
valoare a spaţiului muzeal conform adresei 
Ministerului Culturii nr. 3881/14.09.2015.  

− Execuţia bugetară pe anul 2015.  
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− Planificarea activităţilor culturale în lunile octombrie-
decembrie 2015  

− Planificarea activităţilor de mentenanţă şi reparaţii la 
sediul MNCR.  

 

11. 26.11.2015  

− Stadiul implementării proiectelor prevăzute de 
Planul Minimal al instituţiei pe anul 2015. 

− Organizarea activităţilor planificate pentru luna 
decembrie 2015.  

− Situaţia financiar-contabilă a instituţiei. 
− Stadiul implementării proiectelor de reparaţii şi 

organizarea acestora până la sfârşitul anului.  
 

 
Ședința Consiliului Științific a avut loc la data de 22.12.2015.  
Ordinea de zi a ședinței fost următoarea: 

- Raportul instituției privind cercetările ştiinţifice efectuate în anul 2015. 
- Priorităţile de cercetare ştiinţifică în anul 2016. 

 
C). 4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/sancționare) 
 
C). 4.a. Fluctuația personalului 
În cursul anului 2015, au fost eliberate 3 posturi (1 îngrijitor, 1 casier, 1 gestionar 
custode sală) ca urmare a notificărilor din partea foștilor salariați. În urma plecării în 
concediu fără plată, a fost eliberat temporar 1 post de îngrijitor. Posturile astfel 
vacantate, în urma concursurilor organiazate, au fost ocupate de noi angajați. astfel, 
în luna august și-a dat demisia muzeograful dr. Adela Kovacs care avea atrbuții de a 
coordona activitățile de evidența, avea atribuții de cercetare și valorifica patrimoniului, 
fiind specializată în manifestările vieții spirituale din neo-eneoliticul sud-est european. 
În urma desfacerii contractului de muncă și a organizării concursului, acest post a 
fost ocupat în decembrie 2015. Muzeograful nou angajat,  dr. Maria-Magdalena 
Ștefan, este specializată în arheologia geto-dacică, în metode analitice și non-
invazive de cercetare arheologică. Ea a preluat atribuțiile muzeografului demisionat 
în ceea ce privește coordonarea evidenței patrimoniului și, totodată, i s-au încredințat 
atribuții specifice: evidența, cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic din 
epoca dacică și efectuarea cercetărilor non-invazive în siturile arheologice aflate în 
sfera de preocupări ale instituției. 

Ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare, în octombrie 2015 restauratorul 
instituției Eugenia Filip a fost pensionată. În urma concursului organizat, postul 
respectiv a fost ocupat în decembrie 2015 de aceeași persoană, încheindu-se în 
acest sens un contract de muncă pe termen limitat (12 luni). 

Datele privind desfacerea  contractelor de muncă și angajări sunt sintetizate în 
tabelele de mai jos: 
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Desfacerea contractelor individuale de muncă în anul 2015 
 

NR. 
CRT 

NUME SALARIAT FUNCŢIA Data defacerii  
CIM 

1 PETCU MONICA CASIER 01.07.2015 
2 FĂCĂOARU ELENA ÎNGRIJITOR 31.07.2015 
3 KOVACS ADELA MUZEOGRAF 31.08.2015 
4 FILIP EUGENIA RESTAURATOR 03.10.2015 

5 CUCUIAT MARCEL 
GESTIONAR CUSTODE 

SALĂ 21.05.2015 

 
 

ANGAJĂRI în anul 2015 
 

NR. 
CRT 

NUME SALARIAT FUNCŢIA DATA ANGAJĂRII 

1 TOTH MELINDA ÎNGRIJITOR 05.01.2015 
2 FĂCĂOARU ELENA ÎNGRIJITOR 05.01.2015 
3 STANCIU MARIA CASIER 01.07.2015 

4 SAS ILEANA 
GESTIONAR  

CUSTODE SALĂ 01.07.2015 

5 
ŞTEFAN MARIA 

MAGDALENA MUZEOGRAF 03.12.2015 

6 FILIP EUGENIA RESTAURATOR 03.12.2015 
 
 
C. 4.b. Formarea profesională 
În cursul anului 2015, 5 angajați ai instituției au beneficiat de diverse forme de 
formare profesională, conform tabeluliui de mai jos. 

 
PARTICIPAREA ANGAJAȚILOR MNCR LA CURSURI DE PERFECȚIONARE 

în anul 2015 
 

Nr. 
crt. 

NUME 
SALARIAT FUNCŢIA 

DOMENIUL 
PROFESIONAL PERIOADA 

Instituția de 
formare 

profesională 

1 Stan Maria contabil 
șef 

 - Control financiar 
 - Achiziții publice 

22-26.07.2015 
26-30.10.2015 

S.C.Standard 
Management 
Group SRL 
Bacău. 
Sc Harrison 
Consulting & 
Management 
Bucureşti 

2 
Arseni 
Monica 

secretar-
dactilograf 

Arhivarea 
documentelor 

 
28.10-
4.12.2015 

Camera de 
Comerţ şi 
Industrii Braşov 

3 Stanciu casier Arhivarea  Camera de 
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Maria documentelor 28.10-
04.12.2015 

Comerţ şi 
Industrii Braşov 

4 Herțeg 
Florin 

muzeograf Bazele 
muzeologiei 

02-13 .11.2015 

Institutul 
Naţional pentru 
Cercetare şi 
Formare 
Culturală 
Bucureşti 

5 
Stoenescu 
Domnica 

Referent 
de 

specialitate 

Salarizarea în 
domeniul bugetar 

23.11-
30.11.2015 

Centrul de 
formare APSAP 
Bucureşti 

 
 

C). 4.c. Promovări  
În cursul anului 2015, din cauza insuficienței în BVC a fondurilor pentru salarii, nu au 
fost operate promovări. 
 
C). 4.d. Sancțiuni 
În cursul anului 2015, nu au fost aplicate sancțiuni. 
 
C).4.e. Evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților 
În perioada 01-30.04.2015, în conformitate cu art. 4(2) din Regulamentul privind 
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din 
aparatul propriu al Ministerului Culturii, aprobat prin Ordinul nr. 2331/2011, s-a 
efectuat evaluarea perfomanţelor profesionale individuale ale salariaţilor 
instituției.  Evaluarea performanţelor profesionale individuale a avut  ca scop 
aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire 
a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada 01.04.2014 - 
30.04.2014 cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 

Salariații care a desfășurat activitate timp de cel puțin 6 luni  în perioada 
01.01.2014 - 31.12.2014 au prezentat directorul general/şefului de secţie/ șefului de 
compartiment, un raport de activitate pentru anul 2014, în conformitate cu fişa 
postului, în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale. 
       Calificativele finale ale evaluărilor, stabilite în baza notelor finale, au fost 
"bine"(3.01-4) – 1 salariat, şi "foarte bine"(4.01-5) – 20 salariați. 
       Nu au fost salariaţi nemultumiţi de rezultatul evaluării. 
 
C). 5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri / 
refuncționalizări ale spațiilor 
 
C.5.a. Măsuri privind îmbunătățira spațiilor alocate păstrării, conservării și 
expunerii bunurilor culturale aflate în administrarea instituției 
Pe parcursul anului 2015, au fost asigurate măsurile necesare asigurării și menținerii 
microclimatului în toate spațiile de depozitare, păstrare și expunere a bunurilor 
culturale aflate în administrarea instituției. În acest sens, a fost asigurată 
monitorizarea permanentă a microclimatului și instalațiilor de menținere a acestuia. 
Ori de câte ori au fost constatate abateri de la valorile corecte în ceea ce privește 
temperatura sau umiditatea aerului, luminizitatea, sau igiena spațiilor, au fost luate 
măsuri urgente, cu caracter prioritar, în vederea ameliorării situației.  
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C).5.a.a. Reparațiiele efectuate în carantina muzeului 
În primele luni ale anului 2015, au fost constatate o serie de abateri de la valorile 
corecte termice și de umiditate în spațiul alocat carantinei. Și anume, nivelul umidității 
aerului a crescut cu 10 puncte, iar temperatura aerului prezenta oscilații tot mai mari 
– între 14 și 22 grade C. Totodată, pe interiorul peretelui exterior, în spatele 
dulapurilor, se observa mucegai.  

În aceste condiții, s-a procedat urgent la evacuarea temporară a carantinei, 
obiectele de patrimoniu fiind ambalate și depozitate în spațiile puse temporar la 
dispoziție, în mod gratuit, de către Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei. 
Totodată, deoarece la data constatării abaterilor menționate, BVC-ul instituției nu 
permitea efectuarea lucrărilor de reparație ce se impuneau, ordonatorului principal de 
credite i-a fost solicitată o aprobare pentru restructurarea bugetului. După aprobarea 
noului BVC, au fost declanșate procedurile legale de achiziție în vederea  angajării 
unor firme pentru efectuarea reparațiilor respective. Au fost astfel încheiate contracte 
de reparații cu trei firme, pentru efectuarea reparațiilor în încăperea menționată mai 
sus, instalații termice și de monitorizare, cât și pentru confecționarea și montarea 
rafturilor metalice. În urma lucrărilor astfel contractate și efectuate,  pereții încăperii 
au a fost izolați pe exterior, pe interior a fost dată jos zugraveala veche și aplicată 
zugrăveală nouă, au fost montate ventilatoare suplimentare și calorifere electrice, iar 
termostatele au fost înlocuite.  

După efectuarea reparațiilor menționate, timp de șase luni, adică până la 
sfârșitul anului 2015, microclimatul în încăpere a fost în permanență monitorizat, 
până stabilizarea acestuia la nivelul valorilor prevăzute de normele de conservare. În 
locul dulapurilor de lemn au fost montate rafturi metalice reglabile.  

După efectuarea lucrărilor sus-menționate, a fost luată decizia de transformare 
a încăperii din carantină în depozit. În prezent, acest spațiu este perfect funcțional și 
se află în curs de organizare.  
 
C).5.a.b. Reparațiiele și  lucrări de întreținere efectuate la punctul muzeal Prima 
Școală Românească din Sfântu Gheorghe 
- Ignifugarea acoperişurilor la ambele clădiri existente în acest obiectiv. 
- Înlocuirea parțială a instalațiilor termice. 
- Ajustarea instalațiilor termice vechi. 

 
C).5.a.c. Reparațiile efectuate la Casa memorială Romulus Cioflec 
- Ignifugarea acoperişurilor la ambele clădiri din cadrul acestui obiectiv. 
- Îmbunătăţirea instalaţiilor electronice aferente expoziţiiei de bază. 
- Reparații la instalațiile termice. 
 
C).5.a.d. Reparațiile efectuate în spațiul expozițional de la sediul central al 
instiuției 
- Repararea a două proiectoare și a unui touch screen. 
- Ajustarea soft-urilor care asigură rularea imaginilor video în cadrul expoziției. 
- Îmbunătățirea sistemului de protecție contra șocurilor electrice. 
 

C).5.a.e. Conservarea bunurilor culturale aflate în administrarea instituției 
- Conservarea preventivă a 555 obiecte etnografice din lemn, din patrimoniul mobil 

și imobil, în regim de regie proprie. 
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- Conservarea preventivă a 880 obiecte din textile, în regim de regie proprie. 
 
C).5.a.f. Repararea autoturismului aflat în administrarea instituției 
- Repararea întregii caroserii care era puternic afectată de rugina. 
- Înlocuirea punții care, în urma exploatării în cadrul cercetărilor de teren pe 

drumuri proaste, era deformată și nu mai putea fi reparată. 
 
C).5.a.f. Inventarierea tuturor obiectelor de inventar aflate la balanța instituției 
- Inventarierea cărților din bibliotecă. 
- Inventarierea echipamentelor și instrumentelor de lucu aflate în gestiunea 

individuală a salariaților. 
- Inventarierea tutoror imobilelor și verificarea elementelor din înscrisurile oficiale. 
- Inventarierea bunurilor culturale aflate în administrarea instituției (peste 20.000 

unități). 
- Evidența bunurilor culturale. 

 
C).6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității 
sau a altor organisme de control în perioada raportată. 
În anul 2015, ITM Covasna a efectuat un control la muzeu. Conform PV nr. 
6084/2015, acesta a vizat următoarele:  

• Contractele individuale de muncă.  
Concluzie: MNCR are evidenţa CIM pe perioadă determinată, conform art. 84 
alin. 1/L53/2003 şi are are salariaţi cu CIM SUSPENDAT conform ar.t 49-
54/L53/2003. 

• Registrul general de evidență a salariaţilor în format electronic  (REVISAL). 
Măsură dispusă: MNCR va respecta termenul de transmitere a REVISAL 
conform art. 4 alin.1 lit. d din HG 500/2011. 

• Timpul de muncă. 
Concluzie: MNCR ţine evidenţa orelor prestate  de fiecare salariat, conform 
art. 119/L53/2003. 

• Dosarele personale ale salariaţilor. 
Concluzie: MNCR are intocmite dosare de personal, pentru toţi salariaţii,  în 
conditiile art. 8 alin. 1 din HG 500/2011. 

• Concedii legale. 
Concluzie: MNCR are întocmită programarea CO pentru anul 2015, cu 
consultarea salariaţilor, conform art. 148 alin. 2/L53/2003. 

• Salarizarea. 
Concluzie: MNCR respectă prevederile HG 1091/2014 privind salariul minim 
brut pe ţară. 

• Regulamentul intern 
Măsură dispusă: se va aduce la cunostinţa fiecarui salariat, sub semnatură, 
conţinutul ROI. 

• Contractul colectiv de muncă  la nivel de unitate. 
Măsură dispusă: MNCR va iniţia negocierea privind CCM, conf. Art. 129/ 
L62/2011. 

 
În data de 30.06.2015 instuția  a comunicat, către ITM Covasna, îndeplinirea 
măsurilor dispuse prin PV 6084/2015. 
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D) Evoluția situației economico-financiare a instituției: 
 
D).1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 
contabil al perioadei raportate 

Pe tot parcursul anului 2015 instituţia a căutat să pună în practică principiile de 
eficientizare şi  gestionare a mijloacelor financiare şi a resurselor umane, pentru 
asigurarea unor rezultate cât mai performante şi pentru promovarea patrimoniului şi 
prestigiului cultural al instituţiei. S-au utilizat eficient resursele  publice asigurate de 
Ministerul Culturii prin alocaţie de la bugetul de stat, dar s-au identificat şi accesat şi 
surse financiare complementare, de tipul proiectelor de cercetare din fonduri publice 
sau private derulate în cadru contractual, a unor granturi de cercetare şi culturale 
etc., toate aceste fonduri fiind gestionate prin aplicarea proactivă a managementului 
de proiect.  

În anul 2015, veniturile totale ale instituției au fost de 1.146.238 lei, cu 
204.059 lei mai mult decât în 2014. Această diferență se datorează atragerii de 
fonduri suplimentare:  

- din prestarea de servicii: supravegherea arheologică și săpături arheologice 
preventive (în total 4 contracte), 

- din realizarea a două proiecte co-finanțate de AFCN. 
 

Faţă de veniturile din BVC aprobat pentru 2015, s-a înregistrat o utilizare redusă 
cu 6762 lei, diferenţă rezultată din diminuarea subvenţiei utilizate, ca urmare a 
economiilor efectuate la diverse articole bugetare. 
 Cu privire la plăţile / cheltuielile înregistrate în 2015, s-au găsit soluţii pentru 
optimizarea acestora în sensul eficientizării utilizării banilor publici şi a reducerii unor 
cheltuieli în favoarea altora, strict necesare pentru bunul mers al instituției.  

În cursul anului 2015 nu au fost realizate investiţii de capital. Acestea sunt 
necesare pentru extinderea clădirii centrale a instituției și pentru investițiile aferente 
organizării muzeului în aer liber la Covasna. Aceste fonduri au fost solicitate pentru 
anul 2015 și apoi pentru anul 2016, documentația aferentă fiind înaintată la Ministerul 
Culturii, unde și se află în curs de analizare. 
 O situaţie analitică comparativă a realizărilor din anul 2015, conform datelor de 
bilanţ, este prezentată în tabelul de mai jos. 
 

Articol 
bugetar 

Descriere articol 
bugetar 

Realizat 
2014 

Prevederi 
BVC 2015 

Realizat 
2015 

Diferența 
-BVC 
2015-

realizat 
2015 

Diferența 
realizat 
2015-
realizat 
2014 

330800 Venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 

8,208.89 5000 4,984.43 15.57 -3,224.46 

 Cărți 714  324.10  -389.90 
 Bilete 4995  3,160.33  -1,834.67 

 Alte servicii -
SICERAM 2500  1,500.00  -1,000.00 

       

332000 Venituri din cercetare-
dezvoltare, alte surse 13999 104917 104,800.00 117.00 90,801.00 

332000 Venituri din cercetare -
dezvoltare PCE- 125,524.00 124083 124,083.00 0.00 -1,441.00 
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UEFISCDI 

375000 Transferuri voluntare, 
altele decât subvenţiile 0 50000 50,000.00 0.00 50,000.00 

 Total venituri proprii 147,731.89 284,000.00 283,867.43 132.57 136,135.54 
       

 Subvenţii de la 
bugetul de stat 794,446.97 869000 862,370.52   

 TOTAL AN execuție 
încasări 942,179 1,153,000 1,146,237.95 132.57 136,135.54 

       
100101 salarii de bază 408,860.00 425000 425,000.00 0.00 16,140.00 
100113 diurna 4,546.97 6750 6,671.40 78.60 2,124.43 
100301 CAS 81,119.00 67200 67,098.00 102.00 -14,021.00 
100302 ȘOMAJ 1,793.00 2250 2,082.00 168.00 289.00 
100303 CASS 21,184.00 22800 22,013.00 787.00 829.00 
100304 ACCID BOLI PROF 684 1000 715 285.00 31.00 
100306 CONCED INDEM 2,905.00 3000 2,032.00 968.00 -873.00 

 Total cheltuieli 
salariale 521,091.97 528,000 525,611.40 2,388.60 4,519.43 

       
200101 furnituri de birou 2,998.10 3000 2,999.76 0.24 1.66 
200102 materiale curațenie 2,988.09 3000 2,999.77 0.23 11.68 
200103 încălzit,iluminat 62,000.00 42000 38,764.03 3,235.97 -23,235.97 
200104 apa,canal,salubritate 3,306.42 4300 4,246.28 53.72 939.86 
200105 carburanți 7,709.75 6200 6,199.97 0.03 -1,509.78 
200108 poșta,internet,telefonie 10,529.96 10900 10,175.80 724.20 -354.16 

200109 materiale și prestări 
servicii 11,000.00 2100 2,058.80 41.20 -8,941.20 

200130 alte materiale și 
prestări servicii 78,552.04 163600 163,589.68 10.32 85,037.64 

200200 reparații curente 1,982.89 49500 49,499.94 0.06 47,517.05 

200530 alte obiecte de 
inventar 0 41400 41,376.57 23.43 41,376.57 

200601 deplasări interne 25,723.15 32000 31,659.49 340.51 5,936.34 
200602 deplasări externe 3,000.00 2600 2,561.33 38.67 -438.67 

201000 cercetare,dezvoltare 
PCE 125,524.00 124083 124,083.00 0.00 -1,441.00 

201000 cercetare,dezvoltare 
alte surse 13999 52417 52,416.99 0.01 38,417.99 

201200 consultanță juridică 6,600.00 6600 6,600.00 0.00 0.00 
201300 pregatire profesională 0 5550 5,520.00 30.00 5,520.00 
201400 protecția muncii 1000 1000 1,000.00 0.00 0.00 

203003 prime de asigurare 
non-viaţă 2,272.00 2250 2,206.00 44.00 -66.00 

203004 chirii 20,745.49 27900 27,669.20 230.80 6,923.71 
203030 acțiuni culturale 41,156.00 45000 44,999.93 0.07 3,843.93 

 
Total execuție bunuri 

și servicii 421,086.89 625,400 620,626.54 4,773.46 199,539.65 

 
TOTAL AN execuție 

plăți 942,178.86 1,153,400 1,146,237.94 7,162.06 204,059.08 
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D.2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 
 
Nr. 
Crt. 

Indicatori de performanţă* Perioada 
anterioară 

Perioada 
evaluată Evoluţie 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie 
+ venituri – cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari 

118,38 152,97 +34,59 

2. Fonduri nerambursabile (lei) 0 50.000 +50.000 
3. Număr activităţi educaţionale  19 17 -2 
4. Număr de apariţii media (fără 

comunicate de presă)  
179 119 -60 

5. Număr de beneficiari neplătitori  5049 5526 +477 
6. Număr de beneficiari plătitori  2910 1967 -943 
7. Număr de expoziţii  15 8 -7 
8. Număr de proiecte/acţiuni 

culturale  
20 15 -5 

9. Venituri proprii din activitatea de 
bază, din care: 

147.732 283.867 +136.135 

 9.1 bilete de intrare 4.995 3.160 -1835 
 9.2 Cărţi 714 324 -390 
 9.3 servicii de supraveghere 

arheologică de teren  
2.500 1.500 -1000 

 9.3 servicii de  cercetare și 
supraveghere arheologică 

0 9.000 

+90.801  9.4 servicii de cercetarea 
arheologică preventivă 

0 83.300 

 9.5 servicii de cercetare 
arheologică preventivă 

13.999 12.500 

 9.6 servicii de cercetare 
arheologică – proiect de cercetare 
finanţat de UEFISCDI- PNII-ID-
PCE-2011-3-0652 

125.524 124.083 -1441 

10. Venituri proprii din alte activităţi    
 10.1 Contract de finanţare proiect 

cultural ”Saltland. Călătorii virtuale 
prin peisajele culturale salifere ale 
Transilvaniei” cofinanțat de AFCN 

0 50.000 +50.000 

 
* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Instituția poate 
modifica/completa/nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției. 
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E) Sinteza programelor și planurilor de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin proiectul de management 
 
E).1. Viziunea 

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni este singura instituție muzeală de stat de 
expresie românească pe teritoriul județelor Covasna și Harghita. Statul de importanță 
națională a muzeului a fost conferind reieșind din importanța misiunii acestuia. 
Muzeul trebuie să asigure cercetarea, conservarea, restaurarea și valorificarea 
patrimoniului preistoric, dacic, roman, post-roman și românesc din această zonă și, 
totodată, să-l integreze în peisajul cultural al întregului areal al Carpaților Răsăriteni – 
de la Subcarpații Prahovei și Buzăului până la Bucovina și Maramureș.  

În conformitate cu această viziune asupra muzeului, instituția în anul 2015 a 
căutat, atât cât au permis resursele umane și financiare, să respecte această 
abordare cât mai mult. De aceea, ca și în anii precendenți, programele și proiectele 
derulate au vizat patrimoniul cutural din teritoriile din sud-estul, estul și nord-estul 
Transilvaniei, în strânsa legătura cu restul Transilvaniei, Moldova și Muntenia. 
 
E).2. Misiunea 
Misiunea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni constă în cercetarea, 
prezervarea şi promovarea patrimoniului cultural preistoric, dacic, roman, post-
roman şi românesc, precum şi a celui care priveşte interferenţele etnoculturale 
din arealul Carpaţilor Răsăriteni. Muzeul este o instituţie de cultură, de drept 
public, fără scop patrimonial, pusă în slujba societăţii şi deschisă publicului, 
care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în 
scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale 
existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului 
înconjurător. Muzeul organizează sau oferă cadrul de desfăşurare al 
activităţilor privind constituirea, dezvoltarea, cercetarea, restaurarea, evidenţa 
şi valorificarea patrimoniului cultural în arealul Carpaţilor Răsăriteni. 
Valorificarea patrimoniului cultural se face prin organizarea expoziţiilor, 
sesiunilor, simpozioanelor, colocviilor, conferinţelor şi meselor rotunde, 
precum şi prin publicaţii de specialitate. 

Toate programele și proiectele realizate de instituția în anul 2015, atât cele din 
Planul Minimal cât și cele realizate peste prevederile acestuia, au contribuit în mod 
substanțial și exclusiv la îndeplinirea misiunii sale. Astfel, cercetările de teren și cele 
efectuate asupra patrimoniului aflat în administrarea instituției au vizat parimoniul 
preistoric (paleolitic din Depresiunea Întorsurii Buzăului, neo- eneolitic din 
depresiunile Brașov și Ciuc, epoca bronzului și prima epocă a fierului din 
Depresiunea Brașov, Depresiunea Ciuc, Subcarpații Transilvaniei și Bazinul 
Someșului Mare). Cercetările privnd patrimoniul  dacic au vizat în principal 
depresiunile Barșov și Ciuc. Patrimoniul roman care a făcut obiectul cercetărilor de 
teren a cuprins vestigiile Daciei ramane din zona garniței sale de est – pe toată latura 
vestică a Carpaților Orientali, de la Depresiunea Brașov până la Bazinul Someșului 
Mare). Instituția a continuat cercetările privind patrimoniul cultural post-roman (sec. 
IV-VI) care provin din Depresiunea Sfântu Gheorghe. Patrimoniul românesc  
(etnografic, istorico-documentar și memorialistic) care a făcut obiectul activitpților de 
cercetare a instituției provoone în principal din Țara Bârsei, Depresiunea Sfântu 



27 

 

Gheorghe și Depresuiunea Ciuc). Totodată, cercetările au vizat interferențele 
culturale dintre Transilvania, Moldova și Muntenia. Activitățile de prezervare a 
patrimoniului (conservare, evidența, restaurarea, clasarea) s-au referit exclusiv la 
patrimoniul patrimoniul preistoric, dacic, roman, post-roman și românesc din arealul 
Carpaților Răsăriteni. Activitățile de promovare a patrimoniului (expoziții, publicații, 
conferințe, lecții deschise, interviuri în presă etc.) a vizat patrimoniul preistoric, dacic, 
roman, post-roman și românesc din arealul Carpaților Răsăriteni, cu precădere pe 
latura transivăneană a acestui areal.  

Instituția a avut în anul 2015 activitatea susținută în ceea ce privește 
valorificarea patrimoniului cultural. În acest sens, au fost elaborate, organizate și 
itinerate expoziții tematice temporare. Totodată, expozițiiele permanente organizate 
în anii 2009-2011au fost îmbunătățite. Instituția a organizat manifestări culturale și 
științifice, iar salariații acesteia au participat la numeroase manifestări științifice din 
țară și străinătate. În anul 2015 instituția a publicat al 19-lea număr al revistei unaule 
proprii, iar specialiștii din cadrul acesteia au publicat lucrări științifice (2 volume de 
autor și numeroase rapoarte, articole și studii) în țară și străinătate. 
  
E).3. Obiective (generale şi specifice) 
 
Obiectivul general al instituției îl constituie Integrarea patrimoniului cultural din 
arealul  Carpaților Răsăriteni în serviciicle culturale și educaționale, precum și în 
dezvoltarea științifică în domeniul socio-uman, pe plan național și internațional. 
 
Obiective specifice:  
- Identificarea, cercetarea și documentarea patrimoniului arheologic, etnografic, 
istorico-documentar și memorialistic din arealul Carpaților Răsăriteni. 
- Conservarea, restaurarea și evidența științifică a patrimoniului arheologic, 
etnografic, istorico-documentar și memorialistic din arealul Carpaților Răsăriteni.  
- Interpretarea, itroducerea în circuitul științific și expunerea publică a patrimoniului 
arheologic, etnografic, istorico-documentar și memorialistic din arealul Carpaților 
Răsăriteni, în scopul punerii acestuia în slujba progresului științific, educației și 
încântării publicului. 

Activitatea instituției în cursul anului 2015 a urmărit realizarea tuturor 
obiectivelor de mai sus. Astfel, în ceea ce privește identificarea patrimoniului, 
instituția a reușit să descopere o serie de bunuri culturale relevante pentru profilul 
muzeului: situri și peisaje arheologice, numeroase artefacte preistorice și antice, 
obiecte etnografice (în special cele de port popular), documente relevante asupra 
istoriiei comunităților românești din secuime (în special celor legate de istoria 
învățământului confesional românesc). Acestea au contribuit în mod semnificativ la 
dezvoltarea patrimoniului instituției.  

În ceea ce privește cercetarea și documentarea patrimoniului, în anul 2015 
instituția a efectuat cercetări arheologice, etnografice și istorico-documentare de 
teren, obținându-se rezultate relevante. Cele mai de seamă rezultate ale cercetărilor 
efectuate în anul 2015 vizează Civilizația preistorică, proto-istorică, antică și 
medievală a sării în estul Transilvaniei, Civilizația dacică și Granița de est a Daciei 
Romane. Cu rezultate notabile s-au soldat și cercetările arheologice privind 
Paleoliticul din Depresiunea Întorsurii Buzăului, Peisajul natural-cultural Vârghiș, cele 
etnografice privind Portul popular românesc din zona Voșlabeni-Izvorul Mureșului, 
precum și cele istorico-documentare (cu privirea specială asupra Istoriei 
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învățământului confesional românesc în secuime. Totodată, în cursul anului 2015 a 
fost continuată cercetarea patrimoniului aflat în administrarea instituției. Astfel, o 
serie de proiecte au vizat re-evaluarea științifică a obiectelor etnografice și 
arheologice aflate în administrarea muzeului. Prin urmare, cercetările efectuate au 
sporit în mod considerabil patrimoniul instituțieii, i-au dezvăluit valențele cognitive și, 
totodată, au adus date prețioase privind contextele naturale și culturale din care 
acest patrimoniu provine. 
 
E).4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 
În cursul anului 2015, instituția a acționat cu respectarea strategieii culturale stabilite 
cu ocazia aprobării proiectului de management pentru perioada 2015-2017  “... 
optimizarea şi eficientizarea activităţilor de cercetare, dezvoltare, conservare, 
restaurare şi valorificare a patrimoniului cultural (arheologic, etnografic, istorico-
documentar)”.  În același timp, în conformitate cu angajamentele asumate, instituția a 
urmărit sporirea vizibilității muzeului, diversificarea serviciilor pentru public şi 
creşterea impactului educaţional al activităţilor sale. Instituția și-a propus să identifice 
surse extrabugetare pentru susținerea activității sale. Conform acestui angajament, 
în anul 2015, muzeul a identificat şi atras resurse financiare şi umane suplimentare 
consistente necesare îndeplinirii misiunii sale, prin accesarea fondurilor 
extarbugetare, prin parteneriate cu alte muzee, universităţi şi institute de cerceatare, 
cu şcoli, grădiniţe de copii, organizaţiile non-guvernamentale şi administraţia centrală 
şi locală. 

În cursul anului 2015, în conformitate cu Strategia culturală a instituției pentru 
întreaga perioadă de management, muzeul a asigurat efectuarea cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul preistoriei, civilizaţiei dacice, romane şi post-romane. Una 
dintre prioritățile declarate ale instituției – asupra căreia Minsterul Culturii nu s-a 
pronunțat încă  – fundamentarea ştiinţifică a organizării Muzeului în Aer Liber la 
Covasna (cf. HG nr. 1043 din 2013) a fost urmărită cu maximă insistență, așa cum 
rezultă din descrierea de mai jos a programelor și proiectelor realizate. 

Din programele și proiectele de cercetare prevăzute pentru întreaga perioadă, 
în anul 2015 au fost abordate cu succes următoarele: Paleoliticul din Depresiunea 
Întorsurii Buzăului; Neo-eneoliticul în sud-estul Transilvaniei; Exploatarea pre- şi 
protoistorică, antică şi medievală a sării în estul Transilvaniei; Dacii în estul 
Transilvaniei; Graniţa de est a Daciei romane; Sud-estul Transilvaniei in perioada 
post-romană (sec. III-VI); Cercetarea Patrimoniului etnografic din sud-estul 
Transilvaniei aflat în administrarea MNCR; Învăţământul confesional românesc în 
estul Transilvaniei (sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XX-lea); 
Conservarea, restaurarea, evidenţa şi clasarea patrimoniului MNCR; Îmbunătăţirea 
expoziţiilor permanente existente; Elaborarea proiectului expoziţiei „Apele minerale în 
estul Transilvaniei (Exploatarea apei minerale şi industria balneară în estul 
Transilvaniei în secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea)”; Limesul 
de est al Daciei romane pentru şcolari; Sesiunea ştiinţifică anuală a MNCR, Ediţia a 
XII-a; Sesiunea națională de comunicări știin’ifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei. Istorie, cultură şi civilizaţie” Ediţia a XXIII-a; Editarea  revistei anuale a 
MNCR, Angustia, XIX; Cercul „Tradiţie şi Modernitate”; Organizarea evenimentului 
Noaptea Muzeelor, Lecţii deschise la muzeu ș.a (descrierea acestora și a altora la 
punctele E).6.1 și E).6.2). 
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E).5. Strategie şi plan de marketing 
În strategia și planul de markeiding al MNCR pentru întreaga perioadă au fost 
prevăzute: Înregistrarea siglei si acronimului MNCR ca marcă înregistrată, 
Administrarea şi întreţinerea site-ului muzeului – www.mncr.ro., confecţionarea unor 
materiale de promovare a MNCR şi a patrimoniului deţinut de acesta. În cursul anului 
2015, instituția a implementat cu succes administrarea și întreținerea site-ului 
muzeului și a realizat diverse materiale de promovare. 
 
E).6. Programe şi proiecte culturale realizate de instituția în anul 2015 
În cursul anului 2015, instituţia a realizat cu succes 10 programe alcătuite din 50 
proiecte. Din acestea, 6 programe și respectiv 15 proiecte au fost prevăzute în Planul 
Minimal și finanţate din subvenţii, iar 35 proiecte au fost realizate peste prevederile 
Planului Minimal și finanţate din venituri proprii, fonduri nerambursabile şi alte 
resurse atrase. 
 
E).6.1. Programe şi proiecte culturale prevăzute de Planul Minimal, realizate în 
anul 2015 
 
Programul Minimal pentru anul 2015 a vizat următoarele programele şi proiecte:  
 

Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Denumire 

proiect 

Stadiul implementării 

proiectului 

1 

Conservarea şi 

evidenţa  

patrimoniului 

muzeal 

Conservarea preventivă a 

Patrimoniului vulnerabil 

Realizat. 

Responsabil: 

Laura Dănilă 

Evidenţa Patrimoniului 

Realizat. 

Responsabil: 

Adela Kovacs 

2. 
Expoziţii 

temporare 

Apele minerale  

din estul Transilvaniei 

Realizat. 

Responsabil:  

Ana Dobreanu 

 

Chipul uman 

în arta cucuteniană 

 

Realizat parțial. 

Responsabil:  

Adela Kovacs 

Limesul de est al Daciei Romane 

 

Realizat. 

Responsabil: Alexandru 

Popa 

3 

Cercetarea 

patrimoniului 

cultural MNCR 

Portul popular din zona etnografică 

Covasna-Harghita 

Realizat. 

Responsabili: Florina 

Bănică, Andrea 

Chiricescu 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Denumire 

proiect 

Stadiul implementării 

proiectului 

Plastica antropomorfă neo- 

eneolitică 

Realizat 

Responsabili:  

Dan Buzea,  

Adela Kovacs 

Situl arheologic Olteni 

Responsabili:  

Dan Buzea, Alexandru 

Popa 

4 
Cercetare de 

teren 
Ţesutul şi portul popular 

Realizat 

Responsabil: Florina 

Bănică 

5 Publicaţii 
ANGVSTIA 

Nr. 19, 2015 

Realizat 

Responsabil: Alexandru 

Popa 

6 

Relaţii cu publicul 

şi educaţie 

muzeală 

 

Unirea Ţărilor Române de la 24 

ianuarie 1859 

Realizat 

Responsabili:  

Ana Dobreanu, 

Florina Bănică. 

Pentru eternitate, Eminescu! 

Realizat 

Responsabili:  

Ana Dobreanu, 

Florina Bănică. 

Noaptea Muzeelor 

Realizat. 

Responsabili:  

Andrea Chiricescu, 

Cristina Felea. 

Tradiţie şi Modernitate 

Realizat. 

Responsabil: Cristina 

Felea. 

Lecţii deschise 

Realizat 

Responsabil: 

Dan Buzea. 

 
 

În cele ce urmează, prezentăm pe scurt descrierea programelor și proiectelor din 
Planul Minimal și a gradului de realizare a acestora. 
 

 Programul 1: Conservarea şi evidenţa  patrimoniului muzeal  
include două proiecte: Conservarea preventivă a Patrimoniului vulnerabil şi 
Evidenţa Patrimoniului.  
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• Proiect: Conservarea preventivă a Patrimoniului vulnerabil (efectuarea 
operaţiunilor necesare pentru menținerea integrității obiectelor din lemn şi textile 
aflate în patrimoniul MNCR) 
Conservarea curativă a bunurilor culturale mobile s-a efectuat conform normelor 
privind evidenţa şi conservarea patrimoniului cultural mobil, aprobat prin H.G. nr. 
1111/11.09.2003. Conservarea curativă/activă este un ansamblu de măsuri, 
acţiuni, mijloace şi tehnici menite să contracareze efectele degradării fizice, 
chimice şi biologice asupra bunurilor culturale mobile. Având în vedere obiectele 
de patrimoniu din lemn, specificăm că o degradare frecvent întâlnită la lemn este 
biodegradarea datorată atacului de insecte xilofage, cunoscute în termeni uzuali 
drept atac de carii. Degradările produse se manifestă sub forma unor galerii 
umplute mai mult sau mai puţin cu rumeguş fin, prezenţa acestuia lângă piese 
indicând atacul activ al insectelor. Aceste atacuri s-au observat la bunurile de 
patrimoniu din lemn depozitate în anexa de la sediul Primei Şcoli Româneşti. 

Tratamentul s-a aplicat asupra cca 500 de piese, dintre care 2 construcţii de 
dimensiuni mari: moară de apă, alcătuită din bârne masive din lemn; un găbănaş 
- o bucătărie de vară, lucrată din bârne subţiri de molid; piese de uz gospodăresc 
(agricol, textil, tâmplărie, dogărie etc.).   

Tratamentul chimic împotriva atacurilor de insecte xilofage s-a efectuat prin 
pensularea obiectelor cu o soluţie formată din acid boric, bicromat de potasiu şi 
sulfat de cupru.  

 
• Proiect: Evidenţa patrimoniului muzeal (Înregistrarea obiectelor de patrimoniu în 

RUI, completarea fişelor analitice şi de conservare, introducerea datelor în baza 
de date Docpat) 

 
Evidenţa patrimoniului cultural administrat de MNCR, clasarea pieselor de 
patrimoniu şi înregistrarea corespunzătoare a acestora în RUI, întocmirea fişelor 
de conservare și restaurare, introducerea datelor în programul naţional DOCPAT, 
este o activitate cu caracter permanent. 

Situația statistică privind evidența patrimoniului efectuată în anul 2015 la 
MNCR este redată în tabelul de mai jos. 

 
 

Categoria Total 2014 Total 2015 
 

Total general 
 

Numere de inventar 
înregistrate în ROI 18533 19696 

21019 
 

Total piese adăugate şi 

pe categorii 
1163 1322 

 
Arheologie – 17291 
Etnografie – 2095 

Istorie – 366 
Memorialistică – 37 
Artă decorativă – 6 

Carte – 623 
Documente - 599 

Piese clasate 37 23 22 în categoria Tezaur, 
2 în categoria Fond. 

DOCPAT – evidenţa 
digitală 1577 1277 8844 

Fişe conservare 1159 759 5746 
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Registrul Unic de Inventar (RUI) 
Numere de inventar înregistrate în RUI în anul 2015: 1322  
Total numere de inventar în RUI la data 30.12.2015: 21019  
 
Fişe de conservare 
Număr fișe de conservare completate în anul 2015: 759  
Număr total fișe de conservare completate până la data 30.12.2015: 5746 
 
Fişe Analitice de Evidenţă (FAI) 
Număr fișe analitice de evidență completate în anul 2015: 1431 
Număr total fișe analitice de evidență completate: 9809. 
 
Fişe introduse în baza electronică de date Docpat 
Număr fișe introduse în Docpat până în prezent: 8844  
Număr fișe introduse în Docpat în anul 2015: 1277  
 
 Programul Expoziţii temporare 

Programul a urmărit elaborarea a 2 expoziţii temporare și itinerarea unei expoziții 
tematice.  

• Proiect: Elaborarea tematicii şi proiectului expoziţiei Apele minerale din estul 
Transilvaniei 
Expoziţia reuneşte documente şi fotografii referitoare la exploatarea apei minerale, 
în secolul al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea în aria geografică vizată, în 
scopul consumului şi în scopuri curative. În anul 2015 au fost printate placatele 
(format A0 - color) şi s-au realizat prezentări power point. Expoziţia va fi realizată 
la sediul MOMS din Miercurea Ciuc, în anul 2016. 
Responsabil: dr. Ana Dobreanu. 

 
• Proiect: Elaborarea tematicii şi proiectului expoziţiei Chipul uman în arta 

cucuteniană 
În anul 2015 s-a documentat colecţia de artefacte preistorice din cadrul MNCR, s-
au întocmit fişe de catalog, fotografii, analize interdisciplinare pentru 8 figurine 
antropomorfe din eneolitice de tip Cucuteni-Ariuşd. Expoziţia planificată urma să 
prezinte fotografii, desene, reconstituiri de piese referitoare la „chipul uman”  din 
cadrul plasticii antropomorfe cucuteniane din arealul Carpaţilor Răsăriteni. Din 
cauza faptului că responsabilul acestei expoziţii dr. Adela Kovacs a demisionat în 
Trim. III – 2015 de la MNCR, activitatea fiind programată pentru Trim. IV – planul 
tematic al acestei expoziţii nu a fost realizat în întregime. 
Responsabil: dr. Adela Kovacs. 

 
• Proiect: Itinerarea expoziţiei tematice Limesul de est al Daciei Romane 

Expoziţia prezintă stadiul actual al cercetărilor vestigiilor din zona graniţei de est a 
Daciei romane. Placatele oferă ilustraţii şi texte referitoare la perioada romană din 
timpul Provinciei Dacia. În anul 2015, Expoziţia a fost itinerată în şcolile 
gimnaziale: „Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului (Covasna) şi Şcoala 
Gimnazială Ghimbav (Brasov).  
Responsabil: dr. Hab. Alexandru Popa. 
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 Programul Cercetarea patrimoniului cultural MNCR  
format din 3 Proiecte: 
• Proiect: Portul popular din zona etnografică Covasna-Harghita (sistematizarea 
şi expertizarea obiectelor de port popular aflate în fondurile MNCR). 
În cadrul acestui proiect, obiectele de port popular aflate în fondurile instituției au 
fost inventariate,  iar pentru o parte din acestea s-au elaborat fişe analitice şi cele 
de conservare.  
Responsabili: Andrea Chiricescu și Florina Bănică. 

 
• Proiect: Plastica antropomorfă neo-eneolitică (sitematizarea, încadrarea 

tipologică, cronologică și culturală și interpretarea figurinelor antropomorfe și 
zoomorfe din perioada neo-eneolitică aflate în administrarea instituției). 
În cadrul acestui proiect, obiectele au fost analizate prin metode tehnologice 
moderne (microscopie şi spectrometrie). Au fost realizate fişe analitice care 
cuprind următoarele date: tip, număr inventar, context, descriere (morfologie, 
materie primă, etapele procesării, urme de utilizare, rol funcţional probabil), 
dimensiuni şi fotografii generale, precum şi detalii microscopice pentru 20 de piese 
aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd. În anul 2015 au fost realizate şi analize 
spectrometrice pentru 10 piese aparţinând acestei categorii de artefacte. 
Responsabil: dr. Dan Buzea. 

 
• Proiect: Situl arheologic Olteni (sistematizarea şi încadrarea tipologică, culturală 
şi cronologică a materialului arheologic din situl arheologic Olteni-Cariera de Nisip, 
com. Bodoc, jud. Covasna). 
În anii 2001 – 2005, muzeul a efectuat săpături arheologice preventive în acest sit, 
pe o suprafaţa de 20.000 mp. În cadrul acestui sit au fost cercetate urme a 5 
aşezări suprapuse şi o necropolă, după cum urmează:  
- aşezarea din perioada neolitică (cultura ceramicii liniare),  
- aşezarea din perioada eneolitică (cultura Precucuteni),  
- aşezarea din epoca bronzului (cultura Noua),  
- aşezarea din epoca dacică timpurie,  
- aşezarea din perioada post-romană, 
- necropola din perioada dacică timpurie. 

Cele mai consistente vestigii descoperite la Olteni datează din perioada post-romană. 
Acestei perioade îi aparțin 8 locuințe bine conservate, numeroase gropi menajere, 2 
ateliere de ars vase ceramice, material ceramic bogat, precum și o serie de obiecte 
individuale. 

În anii ce au urmat săpăturilor efectuate, vestigiile descoperie au fost 
prelucrate de conservatori, înregistrate în RUI şi introduse în fişele de evidenţă 
analitică şi în Docpat și depozitate în spațiile special amenajate. Materialul descoperit 
însă nu a putut fi studiat şi publicat în mod temeinic. Până în prezent, au fost 
publicate câteva rapoarte preliminare şi studii privind materialul neolitic, eneolitic, din 
epoca bronzului şi din perioada dacică. Însă, cele mai consistente vestigii 
descoperite – cele din perioada post-romană – în cea mai mare parte au rămas 
procesate şi publicate extrem de sumar. Instituţia şi-a propus să efectueze în anii 
2015-2016 o cercetare şi documentare temeinică a tuturor vestigiilor descoperite la 
Olteni-Cariera de Nisip, însă în mod special cele din perioada post-romană. În sensul 
celor de mai sus, în cursul anului 2015, au fost efectuate următoarele: 
- Verificarea documentației de teren, 
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- Scanarea planurilor şi profilelor desenate (planul sitului şi 393 complexe), 
- Ordonarea a cca. 1000 de fotografii digitale realizate în perioada 2001 – 2004 în 

teren, pentru Sectorul A a sitului, 
- Prelucrarea digitală a planurilor şi integrarea acestora în Planul General în format 

AutoCad (dwg), 
- Procesarea datelor geospaţiale şi introducerea acestora în baza de date GIS, 
- Introducerea informațiilor relevante privind 393 de gropi menajere (formă, 

dimensiuni, material, imagini, încadrarea cronologică şi culturală etc.) în baza de 
date ACCESS,  

- Expertizarea şi sistematizarea a 302 de piese individuale. 
- Cercetarea magnetometrică de teren în zona Sectorului A a sitului, pe suprafaţa 

de 14.400 mp (cu rezultate elocvente privind gradul de ocupare a sitului în 
diferite perioade). Cercetarea s-a realizat pe 2 parcele agricole aflate la sud de 
zona ultimelor cercetări arheologice. 

- Realizarea a 80 de fişe analitice noi asupra materialului arheologic de masă 
descoperit în locuinţele din perioada post-romană. 

Responsabili: dr. Habil. Alexandru Popa, dr. Dan-Lucian Buzea. 
 

 Programul Cercetare de teren  
Proiect: cercetarea etnografică de teren privind: 
• Ţesutul şi portul popular românesc în zona etnografică Voşlabeni – Izvorul 

Mureşului (Identificarea şi documentarea în teren a obiectelor de port popular şi 
realizarea de interviuri etnografice). 
Cercetarea a fost efectuată în satele româneşti din zona Voşlăbeni – Izvorul 
Mureşului (jud. Harghita). Cercetarea a urmărit identificarea particularităților 
specifice locale ale portului popular, ale ţesăturilor cu rol decorativ şi funcţional, 
completând cu date noi informaţiile cunoscute până în prezent despre zona 
cercetată, furnizate de materialul etnografic aflat deja în patrimoniul instituţiei. În  
urma cercetărilor de teren efectuate în anul 2015, au fost completate 12 
chestionare referitoare la portul popular şi meşteşugul ţesutului (câte patru din 
fiecare). Principalele criterii de selecţie a persoanelor intervievate l-au reprezentat 
cunoştinţele legate de portul popular şi meşteşugul ţesutului, precum şi originea 
lor din zona respectivă, cunoscut fiind faptul că în ultimele decenii aici s-au aşezat 
mulţi originari din zona Bicazului, al căror port diferă de cel specific zonei 
Voşlobeni-Izvorul Mureşului. Au fost elaborate trei modele de chestionare: un 
chestionar care cuprinde 56 de întrebări referitoare la portul femeiesc, un 
chestionar referitor la portul bărbătesc cu 51 de întrebări, un chestionar privind 
meşteşugul ţesutului structurat în 28 de întrebări. Aceste chestionare au stat la 
baza interviurilor înregistrate pe suport audio. S-a realizat un dosar al obiectelor 
de port popular din zona Covasna în vederea înfiinţării unui muzeu etnografic în 
localitatea Covasna. În cadrul acestei cercetări au fost efectuate înregistrări audio 
şi foto (au fost realizate 143 de fotografii care surprind obiectele etnografice în 
ansamblu şi detalii ale acestora). În prezent, informaţiile culese se află în curs de 
procesare şi expertizare. Rezultatele cercetării efectuate vor fi filosite la întocmirea 
planului de achiziţii de bunuri culturale. 
Responsabil: muzeograf-etnograf Florina Bănică. 

 
 Program: Publicaţii 
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• ANGVSTIA, nr. 19 (Editarea şi publicarea numărului 19 al revistei anuale a 
MNCR). 
În cursul anului 2015, a fost editat numărului 19 al revistei anuale a MNCR 
ANGVSTIA. Acest număr este format din studii şi articole ştiinţifice privind 
cercetările arheologice efectuate în arealul Carpaţilor Răsăriteni în ultimii ani. 
Studiile vizează teme precum civilizaţia neo-eneolitică, plastica antropomorfă 
cucuteniană, civilizaţia preistorică a sării, civilizaţia dacică şi romană, precum şi un 
repertoriu arheologic al descoperirilor din perioada post-romană din Depresiunea 
Târgu Secuiesc. Revista este publicată în limba română, cu rezumate în limba 
engleză. 
Redactor şef: dr. Valerii Kavruk, Redactor Responsabil: dr. Hab. Alexandru Popa. 

 
 Program: Relaţii cu publicul şi educaţie muzeală 
Format din 5 Proiecte: 
• Unirea Ţărilor Române de la 24 ianuarie 1859 (eveniment cultural-artistic şi 

expoziţia temporară şi „Unirea Ţărilor Române de la 24 ianuarie 1859”) 
Expoziţia  a reunit documente privind contextul internaţional al unirii, înfăptuirea 
actului unirii,  personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, oameni politici ai vremii, etc. 
Expoziţia a fost deschisă în perioada 23 ianuarie - 29 mai 2015 la sediul Muzeuui 
Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea Ciuc. Vernisajul expoziţiei a fost urmat 
de evocări ale actului istoric sărbătorit şi un moment artistic ,,Unirea şi domnul ei”. 
Expoziţia a fost vizitată de 741 persoane. 
Responsabil: dr. Ana Dobreanu. 

 
• Pentru eternitate, Eminescu! (eveniment cultural-artistic şi expoziţia temporară) 

A fost omagiată ziua de naştere a Poetului – Ziua Culturii Naţionale – printr-un 
recital de poezie şi muzică, oferit de  cadre  didactice şi elevi de la Colegiul 
Naţional „Octavian Goga” şi Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” din Municipiul 
Miercurea-Ciuc. La eveniment au participat 107 de persoane. Expoziţia a reunit 
documente, fotografii referitoare la viaţa şi opera lui Mihai Eminescu şi ilustraţii din 
lirica etminesciană realizate de Ligia Macovei. Expoziţia a fost deschisă în 
perioada 15 ianuarie – 22 ianuarie 2015 la sediul Muzeului Oltului şi Mureşului 
Superior din Miercurea Ciuc.  
Responsabil: muzeograf Florina Bănică. 

• Noaptea Muzeelor 
De 11 ani publicul românesc se bucură de o noapte în care muzeele din toată ţara îşi 
deschid porţile cu evenimente şi expoziţii speciale pentru a celebra alături de alte 
mii de instituţii similare din Europa Noaptea Muzeelor. În anul 2015 MNCR a 
sărbătorit în Sfîntu Gheorghe a 8-a ediţie a evenimentului „Noaptea Muzeelor”, prin 
acces gratuit la toate expoziţiile şi activităţile organizate. Cu această ocazie au putut 
fi vizitate: Expoziţia „Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii” şi Expoziţia 
tactilă “Atinge istoria - Aşezarea preistorică Păuleni-Ciuc "Dâmbul Cetății””. Tot în 
cadrul acestui eveniment au fost realizate ateliere creative pentru publicul de diferite 
vârste care a participat la acest eveniment (modelare lut, pictură pe vase ceramice şi 
jocuri). Toate aceste activităţi au avut în vedere atragerea de vizitatori, promovarea 
muzeului, păstrarea tradiţiilor, educarea publicului în spiritul respectului pentru 
patrimoniul cultural. Expoziţiile au fost vizitate de 250 persoane, o parte dintre aceştia 
au participat şi la atelierele organizate cu această ocazie. 
Responsabil: şef de Secţie Andrea Chiricescu. 
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• Tradiţie şi Modernitate  
În cadrul acestui program au fost derulate mai multe activităţi specifice: ateliere 
creative, programe artisitice, jocuri, vizite pe teren şi vizionări de filme şi prezentări 
3d. Dintre acestea menţionăm Sărbătoarea primăverii la muzeu: ateliere dedicate 
zilelor de Dragobete, 1 martie şi 8 martie. Acest proiect a devenit deja o tradiţie a 
muzeului, se derulează în fiecare an, începând din 2007. Prin aceste activităţi de 
pedagogie muzeală, care au ca principal scop păstrarea tradiţiilor în rândul tinerilor, 
dorim ca tânăra generaţie să meşterească alături de noi în cadrul atelierelor. 
Totodată, activităţile sunt gândite sub forma unei poveşti. Pornim de la legenda 
Babei Dochia şi de la legenda şnurului de mărţişor şi încheiem cu meşteritul 
mărţişoarelor şi a cadourilor pentru mame. 
Număr participanţi:1500 persoane. 
Responsabil: Felea Cristina. 
 
• Lecţii deschise 
Instituția a organizat pe parcursul anului 2015, în diferite locaţii, 9 lecţii deschise: 
- 22 ianuarie 2015: dr. Adela Kovacs, „Mica Unire de la poveste la realitate”. Şcolile 

Gimnaziale din Araci, Ariuşd şi Vâlcele, jud. Covasna. 
- 23 iulie 2015: dr. Dan Buzea, „Civilizaţiile preistorice de la Păuleni Ciuc”, la sediul 

MNCR, participanţilor din proiectul "Istoria locală – resursă de consolidare a 
interesului tinerilor pentru istorie". Proiect naţional organizat de Societatea de 
Ştiinţe Istorice din România, Filiala Braşov. 

- 24 iulie 2015: dr. Dan Buzea - „Civilizaţia Cucuteni-Ariuşd”, organizată la sediul 
MNCR pentru participanţii la proiectul "Şcoala de vară, Întorsura Buzăului, 2015", 
organizat de Cercul „Liviu Bobeş” si „Despărţământul Buzăul Ardelean” din 
Întorsura Buzăului. 

- 30.10.2015: dr. Dan Buzea, „Vestigiile culturii Ariuşd-Cucuteni” organizată la 
sediul MNCR pentru un grup format din 20 de specialişti, istorici şi muzeografi din 
România, în cadrul proiectului „Comemorarea Victimelor Comunismului”. 

- 5 noiembrie 2015: dr. Diana Maria Sztancs (Universitatea Bucureşti), „Artefacte 
preistorice confecţionate din materii dure animale”, organizată la Întorsura 
Buzăului, Colegiul Naţional „Mircea Eliade”, în cadrul proiectului organizat de 
ACSCR „ArheoMicroSpec”. 

- 6 noiembrie 2015: conf. Univ. Dr. Corneliu Beldiman (Universitatea Bucureşti), 
„Microscopia şi arheologia”, organizat la sediul Colegiului Naţional „Octavian 
Goga” din Miercurea Ciuc, în cadrul proiectului organizat de ACSCR 
„ArheoMicroSpec”. 

- 9 noiembrie 2015: dr. Hab. Alexandru Popa, „Graniţa de Est a Provinciei Dacia 
Romană în lumina noilor cercetări interdisciplinare”, la Şcoala Gimnazială „Avram 
Iancu” din oraşul Covasna, jud. Covasna. 

- 11 noiembrie 2015: dr. Hab. Alexandru Popa, „Graniţa de Est a Provinciei Dacia 
Romană în lumina noilor cercetări interdisciplinare”, la Şcoala Gimnazială 
Ghimbav din Braşov. 

- 12 noiembrie 2015: dr. Valerii Kavruk, „Peisajele salifere ale Trasilvaniei”, 
organizată la sediul MNCR pentru un grup format din 50 de elevi de la Şcolile 
gimnaziale din Sita Buzăului şi Feldioara. 

 
E).6.2. Programe și proiecte realizate peste prevederile Planului Minimal 
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Programelor şi proiectelor prevăzute în Planul Minimal li s-au adăugat pe parcursul 
anului o serie de proiecte suplimentare. Unele dintre acestea au putut fi realizate în 
urma aderării MNCR la proiecte inițiate de alte muzee și organizații, iar altele au fost 
posibile datorită valorificării oportunităţilor financiare apărute pe parcurs. Astfel, în 
urma încheierii a 4 contracte de prestări servicii privind supravegherea arheologică şi 
săpături arheologice preventive în zonele de lucrări de construire pe teritoriul 
judeţului Covasna, au fost realizate venituri proprii consistente, în valoare de 106.000 
lei. Totodată, instituţia a obțiunut fonduri nerambursabile provenite din co-finanţarea 
a două proiecte culturale de către AFCN, câştigate în urma unei competiţii: Saltland. 
Călătorii virtuale prin peisajele salifere ale Transilvaniei (MNCR – organizator 
principal) şi Microscopia, Spectrometria şi Patrimoniul Arheologic Mobil. Noi 
perspective asupra valorilor trecutului (MNCR – co-organizator). Valoarea totală a co-
finanţării aferente acestor proiecte a fost de 80.000 lei. Datorită realizării acestor 
venituri şi a altor resurse atrase, instituţia a putut realiza 34 proiecte peste 
prevederile Planului Minimal. Acestea au vizat următoarele: 
 
 Program: Cercetări de teren: 
• Proiect: Săpături arheologice și cercetări interdisciplinare în situl dacic de la 

Reci-Dobolika, jud. Covasna. 
Proiectul de construcţie al firmei Holzindustrie Schweighofer SRL Sebes – 
Sucursala Reci este determinat de lucrările privind realizarea unui canal de 
decantare în zona localităţii Reci, din punctul „Fabrica de prelucrare şi debitare a 
lemnului din Reci” sau „Dobolika”, cum este cunoscut în literatura arheologică, pe 
lungimea de 700 m şi lâţimea medie de 10 m, spre punctul de vărsare în pârâul 
Pădureni. Cercetarea a avut ca scop descărcarea terenului de sarcina 
arheologică şi recuperarea informaţiilor de natură arheologică în zona de 
construire a canalului pentru evacuarea apei din Fabrica de cherestea Reci, în 
pârâul Pădureni, prin taversarea sitului arheologic „Dobolika”. În urma cercetărilor 
arheologice efectuate, au fost descoperite şi documentate 110 complexe 
arheologice: în principal gropi menajere de diferite forme şi dimensiuni. Din punct 
de vedere cronologic acestea sunt atribuite primei vârste a epocii fierului (cultura 
Gáva, sec. XI - IX  î. Hr. ) şi celei de-a doua epoci a fierului (sec. I î. Hr. – sec. I 
d. Hr.) atribuite culturii dacice. Ultimele reprezintă marea majoritatea complexelor 
cercetate. 
Responsabil: dr. V. Kavruk,  
Echipa de cercetare: D.-L. Buzea, Al. Popa, M.-M. Ștefan, A. Kovacs și J. 

Puskás. 
 
• Săpături arheologice și cercetări interdisciplinare în cetatea dacică 

Covasna-Cetatea Zânelor, jud. Covasna. 
Lider de proiect: Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 
Parteneri: MNCR, Muzeul Brăilei, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,  
Muzeul Naţional de Istorie a României. 
Colectiv: Viorica Crişan (Responsabil - MNIT); Valeriu Sîrbu (MB).  
Colaboratori: Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Dan Buzea.  
Perioada de desfăşurare: iulie – august. 
Cercetările din anul 2015 s-au desfăşurat pe Terasa a II-a, în secţiunea 7H. În 
zona cercetată s-au descoperit numeroase vase ceramice, unelte de fier, bronz, 
lut şi piatră, piese de podoabă (mărgele, pandantive, cercei). Cea mai importantă 
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descoperire a fost făcută pe terasa a II-a, unde au apărut urmele unui sanctuar 
cu mai multe aliniamente de gropi de stâlp și structuri de piatră. 
 

• Proiect: Cercetarea arheologică sistematică privind exploatarea sării la Băile 
Figa 
În anul 2015, la Băile Figa au fost continuate săpături arheologice în sectorul 
central al sitului – în S. XV. Au fost descoprite și cercetate urmele unor structuri 
de lemn (o fântână, garduri de scânduri și nuiele, aliniamente de pari verticali), 
alături de jgheaburi, troace, pari, lopeţi de lemn, topoare de minerit confecţionate 
din piatră, precum şi fragmente ceramice din sec. XI-IX î. Hr. 
Parteneri: Universitatea Exeter, Marea Britanie, Complexul Muzeal Județean 
Bistrița-Năsăud; Muzeul Bucovinei, Universitatea Bucureşti  
Responsabil: dr. Valerii Kavruk 
Membri: dr. D.-L. Buzea, dr. M.-M. Ștefan. 
 

• Cercetări de teren non-invazive privind Exploatarea preistorică, antică și 
medievală a sării în Transilvania  
Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului Saltland. Călătorii virtuale prin 
peisajele culturale salifere ale Transilvaniei. Finanțator: AFCN.  
Lider de proiect: MNCR.  
Parteneri: ACSCR și Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud.  
În cadrul proiectului au fost efectuate filmări şi fotografieri aeriale cu ajutorul 
dronelor și de la sol în 19 peisaje salifere (suprafața totală cca. 300 ha) la: 1. 
Orșova, jud. Mureș (3 izvoare de apă sărată, 2 situri arheologice, o fântână de 
apă sărată); 2. Sovata, jud. Mureș (lacuri sărate, diapir de sare); 3. Praid, jud. 
Harghita (diapir de sare, sărături, pâraie sărate); 4. Sânpaul, jud. Harghita (lacuri 
sărate, o fântână de apă sărată, urmele arheologice a unei mine de exploatare a 
sării din prima epoca a fierului și evul mediu); 5. Comănești, jud. Harghita (1 
pârâu sărat, 1 sit arheologic din epoca bronzului și o fântână de slatină); 6. Ocna 
Mureș, jud. Alba (lacuri sărate, urme de saline abandonate); 7. Băile Figa, jud. 
Bistrița-Năsăud (1 sit cu  urme de exploatare a sării din epoca bronzului, fierului 
și evul mediu; căi de comunicare); 8. Săsarm, jud. Bistrița-Năsăud (1 sit cu urme 
de exploatare a sării din epoca bronzului, fierului și evul mediu; o fântână de 
slatină); 9. Caila, jud. Bistrița-Năsăud (1 sit cu urme de exploatare a sării din 
epoca bronzului și evul mediu; o fântână de slatină); 10. Coldău, jud. Bistrița-
Năsăud (o fortificație din epoca bronzului care a servit la controlul traficului de 
sare pe Someșul Mare); 11. Blăjenii de Jos, jud. Bistrița-Năsăud  (o rezervație 
botanică cu manifestări saline; o fântână cu slatină); 12. Sărățel 1, jud. Bistrița-
Năsăud (3 situri din prima epocă a fierului, epocă dacică și epocă romană); 13. 
Sărățel 2, jud. Bistrița-Năsăud (lacuri și izvoare de apă sărată, 1 sit arheologic de 
exploatare a sării din perioada romană;1 sit fortificat din epoca fierului și 1 din 
perioada romană); 14. Sărățel 3, jud. Bistrița-Năsăud (1 sit modern de valorificare 
a sării); 15. Ocna Sibiului 1, jud. Sibiu  (1 sit neolitic); 16. Ocna Sibiului 2, jud. 
Sibiu (așezare romană în aria unei exploatări antice a sării); 17. Ocna Sibiu 3, 
jud. Sibiu (mine de sare abandonate, lacuri sărate); 18. Turda, jud, Cluj (salină, 
mine de sare, sărături, vestigii arheologice medievale); 19. Ocnișoara, jud. Alba 
(1 lac sărat, 1 sit medieval și o fântână cu slatină). 
Toate imaginile selectate și materialul aerovideografic obținut, au fost editate în 
vederea montajului unui tur virtual. Acesta din urmă a fost realizat în două 
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versiuni: de 41 min. și de 14 min. Coloana audio a a fost constituită dintr-un 
fundal muzical. Au fost înserate explicații narate.  
Responsabil științific – dr. V. Kavruk.  
Colectiv: dr. D.-L. Buzea, dr. M.-M. Ștefan. 
 

• Poiect: Cercetarea geofizică și geospațială a sitului fortificat din epoca 
bronzului de la Coldău-Varbă (oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud). 
Prin această cercetare, au fost obținute date privind integrarea sitului în peisajul 
natural și arheologic al Bazinului Someșului Mare. Totodată, au fost depistate 
elementele structurilor defensive și numeroase complexe. Din cercetările 
efectuate, rezultă ipoteza plauzibilă conform căreia, situl  fortificat de la Coldău-
Varbă, juca un rol important în ceea ce privește organizarea și controlul centrelor 
de exploatarea sării din zonă și, totodată, a traficului pe Someșul Mare.  
Responsabil științific – dr. V. Kavruk.  
Colectiv: dr. Hab. Al. Popa, M.-M. Ștefan. 
 

• Proiect: Cercetarea arheologică de teren în situl paleoiltic de la Costanda –  
Lădăuţi (jud. Covasna). comuna Barcani, judeţul Covasna. 
Lider de proiect: Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Parteneri: MNCR; 
Direcţia Judeţeană de Cultură Dâmboviţa. 

 Finanţarea a fost asigurată de Universitatea „Valahia”. 
 Perioada de desfăşurare: august – septembrie 2015. 

Cercetarea a urmărit reevaluarea atribuirii culturale a etapei de locuire, 
dezvelirea in situ a materialului arheologic de factură paleolitică, precum şi 
colectarea de probe necesare cercetărilor interdisciplinare, inclusiv pentru 
Activitatea din anul 2015. A avut ca scop principal obţinerea de probe pentru 
stabilirea unei datări absolute a momentului locuirii pe „Dealul Borşoşului”.  
Colectiv: dr. Marian Cosac (responsabil); dr. George Murătoreanu, dr. Radu 
Alexandru, dr. Dan Buzea, dr. Ulrich Hambach. 
 

• Cercetarea geospațială a Peisajului cultural-natural Cheile Vârghişului 
 (com. Vârghiș, jud. Covasna și com Merești, jud. Harghita).  

Cheile Vârghișului reprezintă principalul areal carstic al Munților Perșani, situat în 
extremitatea nordică a acestora, la limita cu Munții Harghita. În cadrul acestuia, 
au fost identificate peste 130 de peșteri amplasate pe patru nivele de carstificare, 
urme de numeroase etape ocupaţionale din paleolitic şi până în perioada 
modernă. În anul 2015 au fost cercetate siturile Peştera Ursului, Abri 122 şi 
Peştera Calului. Au fost efectuate măsurători în vederea localizării și delimitării 
exacte ale acestor obiective în teren.  
Lider de proiect: Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Parteneri: MNCR; 
Direcţia Judeţeană de Cultură Dâmboviţa; Muzeul "Haáz Rezsö" din Odorheiul 
Secuiesc.  

 Responsabil din partea instituției: dr. Dan Buzea  
 

• Cercetări non-invazive în așezările culturii Cucuteni-Ariușd (jud. Brașov, 
Covasna și Harghita),  
Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului postdoctoral de cercetare Cultura 
Ariuşd: Periferie sau Centru. Finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
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prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 
„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, Titlu: „MINERVA – 
Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”, 
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832. 
 Cercetarea s-a realizat prin metode tradiţionale (cercetare arheologică de 
teren, periegeze şi săpături arheologice) și prin cele non-invazive şi 
interidsciplinare:  

- Aerofotografia cu ajutorul dronei s-a realizat de la altitudine mică și medie 
pentru siturile Ariuşd din județul Covasna: Aninoasa, com. Reci, Punctul: 
La şezut; Araci, com. Vâlcele, Punctul: Coasta Csulak; Ariușd, com. 
Vâlcele, Punctul: Dealul Tyiszk; Comolău, comuna Reci, Punctul: Cetatea 
mică; Boroșneul Mic, com. Boroşneu Mare, Punctul: Cetatea Bursucului/ 
Măgura Rotundă; Leț, com. Boroşneu Mare, Punctul: Dealul Cetăţii; 
Olteni, com. Bodoc, Punctele: Cetatea Fetei și În Dosul Cetății; Reci, com. 
Reci, Punctele: Telek/Teleac și Câmpia lui Török/Grădina bisericii; jud. 
Brașov: Hărman, Punctul: Käsberg. 

- Cercetarea geofizică s-a realizat la: Aninoasa, com. Reci, Punctul: La 
şezut; Olteni, com. Bodoc, Punctul: În Dosul Cetății-Varmege; Comolău, 
comuna Reci, Punctul: Cetatea mică-Kisvar (jud. Covasna); Malnaş Băi 
„Füvenyestető” (jud. Covasna). 

- Arheologie spaţială (GIS) – studiu de caz pentru situl Şoimeni, comuna 
Păuleni-Ciuc: Dâmbul Cetăţii-Vardomb (jud. Harghita). 

- Prelevarea de mostre de sol pentru analiza pedologică şi spectrometrică 
în siturile de la: Aninoasa, com. Reci, Punctul: La şezut; comuna Barcani 
“Costanda-Lădăuţi” (jud. Covasna), Malnaş Băi „Füvenyestető” (jud. 
Covasna). 

Responsabil: dr. Dan-Lucian Buzea. 
 
• Proiect: Estul Transilvaniei în perioada Daciei Romane  

Cercetare s-a desfăşrat în cadrul unei colaborări cu Institutul German de 
Arheologie şi prevede cercetarea istoriei şi arheologiei sud-estului Transilvaniei 
în perioada romană, prin perspectiva schimbărilor culturale, sociale şi 
demografice ce pot fi sesizate în estul Daciei după cucerirea romană. 
Prima etapă a programului reprezintă proiectul consacrat cercetărilor Limesului 

roman din sud-estul Transilvaniei. Acesta prevede documentarea vestigiilor din zona 
graniţei de est a Daciei romane prin metode non-destructive din domeniul 
geochimiei, geofizicii, analizelor spaţiale etc. 

Printre rezultatele din perioada raportată merită a fi amintite câteva exemple, 
primul dintre ele fiind legat de problema configurației Limesului în zona localității 
Baraolt din județul Covasna. Literatura maghiară de până la mijlocul secolului al XX-
lea, localiza aici un castru roman. Odată cu evoluția cercetărilor de după cel de-al 
doilea Război Mondial ipoteza a fost negată. Pentru clarificarea situației am efectuat 
o serie de prospecțiuni de teren și prospecțiuni magnetometrice. Acestea au adus 
rezultate importante, evidențiind o locuire consistentă pe promontoriul în cauză, 
probabil o fortificație de epocă romană. Cu toate acestea, considerăm că este încă 
prematur să ne pronunțăm dacă este vorba despre o fortificație militară (castru?) sau 
despre una aparținând unei locuiri civile (statio? mansio?). Urmează ca viitoarele 
investigații să contribuie la clarificarea acestei situații. 



41 

 

Un alt rezultat foarte important pentru înțelegerea modului de funcționare a 
limesului în zona Carpaților Răsăriteni a fost realizat în preajma localității Hoghiz. 
Aici literatura de bază pentru structura limesului semnalează un castru din așa-zisul 
„inel” interior al limesului. Pe baza cercetărilor interdisciplinare efectuate de noi am 
stabilit structura interioară a cel puțin jumătate din castru. Imaginea realizată – 
aparținând unui castru cu un așa numit „zid-dublu” de incintă – ne face să credem că 
acest castru de la Hoghiz ar fi putut aparține la un moment dat chiar liniei exterioare 
a frontierei Daciei romane, fiind legat prin intermediul defileului Oltului cu presupusa 
fortificație de la Baraolt, descrisă mai sus. 

Un alt element de noutate a fost descoperirea în castrul de la Olteni a urmelor 
magnetice a trei barăci soldățești, care ar putea semnala un loc încă nedistrus din 
cadrul castrului roman de pe malul Oltului, unde există perspective reale pentru 
efectuarea unor cercetări arheologice. 

Totodată, a fost efectuată documentarea materialelor inedite din arhiva și 
depozitul arheologic al Muzeul Național Secuiesc. Ne referim aici la siturile de la 
Comălău și Olteni, unde în trecut au fost efectuate săpături și investigații de teren de 
către Székely Zoltán. A fost descoperit astfel jurnalul de săpătură privind săpăturile 
efectuate în anul 1942. Acestea au fost conduse de c[tre J. Szilagyi de la Muzeul 
din Aquincum, astfel încât, după toate probabilitățile,  acestea se află la Muzeul 
respectiv din Budapesta. 

Până la 30.09.2015, finanţarea este asigurată prin grant UEFISCDI. 
Responsabil: Alexandru Popa 

 
• Proiect: Cercetări geospaţiale şi geomagnetice în situri dacice din sud-estul 

Transilvaniei (jud. Brașov, Covasna și Harghita). 
Lider de proiect: IAIA Cluj.  
Parteneri: MNCR  
Finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi 
post-doctorale în sprijinul cercetării”, Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera 
de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”, Contract: POSDRU 
159/1.5/S/137832), Dan Ștefan, D.-L. Buzea. 

Deși în zona depresiunilor din sud-estul și estul Transilvaniei sunt menționate 
mai bine de 40 de puncte fortificate atribuite dacilor din perioada clasică, 
monumentele în sine, dar și fenomenele cultural-istorice pe care le reprezintă, 
sunt prea puțin accesibile publicului larg și specialiștilor. Trimiterile topografice 
sunt adesea extrem de vagi, uneori contradictorii, folosindu-se referințe 
descriptive, în niciun caz coordonate absolute.  Pentru o bună parte din cetăți, 
interpretarea lor ca atare se bazează pe mențiuni vechi, neverificate sistematic în 
teren. Doar în 5 cetăți s-au derulat săpături în ultimii 15 ani, în timp ce pentru alte 
7 situri, data ultimei cercetări nu este mai nouă de anii 1930, iar săpături 
arheologice se desfășoară în prezent doar la Cetatea Zânelor, în Covasna,  
singura cetate dacică din estul Transilvaniei care se bucură de o mai mare 
vizibilitate.  

Siturile documentate prin teledetecție de joasă altitudine sunt următoarele: 
Pe teritoriul jud. Covasna: 
− Araci, com. Vâlcele, punct: Coasta Csulak; 
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− Boroșneul Mic, com. Boroşneu Mare, punct: Cetatea Bursucului/Măgura 
Rotundă/Borzavár; 

− Comolău, com. Reci, punct: Cetate 
− Leț, com. Boroşneu Mare, punct: Dealul Cetăţii; 
− Olteni, com. Bodoc, punctele: Cetatea Fetei, În Dosul Cetății, La Haltă 
− Reci, com. Reci, punctele: Telek, Câmpia lui Török/Grădina bisericii, 

Dobolyka 
− Sfântu Gheorghe, punct: Bedehaza 
− Voinești, oraș Covasna, puncte: Cetatea Zânelor. 
Pe teritoriul jud. Brașov: 
− Bod, com Bod, punct: Kässe Berg 
− Teliu, com Teliu, punct: La Carieră 
Pe teritoriul jud. Harghita:  
− Şoimeni, comuna Păuleni-Ciuc, punct: Dâmbul Cetăţii-Várdomb 
− Jigodin, oraș Miercurea Ciuc, punctele: Dealul Cetății Mici (cetatea dacică 

Jigodin III), Dealul Cetății (cetatea dacică Jigodin II), Câmpul Morii (cetatea 
dacică Jigodin I), Dealul Farago (turn dacic Jigodin IV) 

− Merești, com. Merești, punct: Câmpu Pipașilor. 
Responsabil: dr. M.-M. Ștefan. 
Colectiv: D.L. Buzea, D.C. Ștefan. 

 
 Program: Cercetarea interdisciplinară a patrimoniului arheologic aflat în 

administrarea MNCR 
• Proiect: Studiul materialului arheozoologic Reci, punctul Dobolika, județul 

Covasna 
Lider de proiect: MNCR  
Colectiv: Kosa Bela, Imola Kelemen.  
Cu ocazia cercetării arheologice preventive în primăvara anului curent, 2015, la 
fabrica de prelucrare și debitare a lemnului din Reci, punctul Dobolyka, județul 
Covasna, au fost descoperite și documentate 110 complexe arheologice (în 
special gropi de diferite forme și dimensiuni), o mică parte fiind atribuite primei 
vârste a epocii fierului (cultura Gáva, sec. XI-IX î.Hr.), iar majoritatea la perioada 
La Tène (civilizația dacică, sec. II. a.Hr. - sec. I p. Hr.). 
Rămășițe animale au fost prelevate din 49 gropi, dintre care 5 nu au putut fi 
determinate din punct de vedere cronologic, 3 au fost atribuite primei vârste a 
fierului, culturii Gáva, iar restul la civilizația dacică din perioada La Tène. 
Astfel, pentru analiza arheozoologică au ajuns 1024 de rămășițe animaliere. 
După restaurarea și lipirea fragmentelor care se potriveau au rămas 811 resturi, 
din care 18 din răzuire și supraveghere. Deci putem calcula cu 793 fragmente 
faunistice din 49 complexe, distribuindu-se în următorul fel: 
– 16 rămășițe din 6 complexe cu datare nedeterminată 
– 25 rămășițe din 3 complexe de prima epocă a fierului, cultura Gáva 
– 752 rămășițe din 40 complexe de a doua epocă a fierului, civilizația dacică. 
Responsabil: dr. D.- L. Buzea. 

 
• Proiect: Analiza microscopică, tehnologică şi tipologică pentru 40 de 

artefacte descoperite în complexele arheologice de la Reci – Fabrica de 
Cherestea, jud. Covasna. 
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Au fost realizate fişe de analiză care cuprind următoarele date: tipul, numărul de 
inventar, contextul, descrierea (morfologie, materie primă, etapele procesării, 
urme de utilizare, rol funcţional probabil), dimensiuni și fotografii generale, 
precum și detalii microscopice. 
Lider de proiect: MNCR 
responsabil Colectiv: dr. Corneliu Beldiman, dr. Dan Buzea. 

 
• Proiect: Microscopia, Spectrometria şi Patrimoniul Arheologic Mobil. Noi 

perspective asupra valorilor trecutului 
Finanțator: Administraţia Fondului Cultural Naţional. 
Lider de proiect: ACSCR 
Parteneri: MNCR, Asociaţia Culturală „Cetatea Dacică Valea Zânelor” din 
Covasna, jud. Covasna, Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc, 
jud. Harghita, Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” din Voinești-
Covasna, jud. Covasna. 

Au fost selectate piese arheologice preistorice atribuite culturilor Cucuteni-
Ariuşd, Costişa şi Wietenberg, descoperite în situl de la Păuleni Ciuc „Dâmbul 
Cetăţii” jud. Harghita, artefacte din categorii diferite de materiale: metal, ceramică 
şi materii dure animale (os, corn şi dinţi), relevante pentru proiect. Au fost 
selectate 120 de piese, 60 analizate cu ajutorul microscopului digital şi 60 
analizate cu ajutorul spectrometrului cu fluorescenţă cu raze „X”, practic cu 60 de 
piese mai mult decât s-a prevăzut iniţial în proiect. Piesele au fost fotografiate în 
detaliu, au fost elaborate documente, fişe de catalog, desene şi secţiuni.  
Responsabil: Dan Buzea  
Colectiv: Alexandru Popa, Andrea Chiricescu, Valerii Kavruk, Corneliu Beldiman, 
Diana Maria Sztancs. 

 
• Proiect: Epoca migraţiilor pe ambele părţi ale Carpaţilor Răsăriteni cu privire 

specială asupra sud-estului Transilvaniei 
În cadrul proiectului a fost efectuată documentarea bibliografică în biblitecile din 
Germania. Totodată, au fost consemnate în teren situri arheologice din epoca 
migraţiilor din sud-estul Transilvaniei. 
Responsabil: Alexandru Popa. 
 

 Programul de cercetare a patrimoniui aflat în fondurile muzeului. Au fost 
realizate următoarele proiecte: 

• Proiect: Expertizarea spectometrică a 20 de obiecte arheologice de bronz și 
cupru. 

• Proiect: Expertizarea microscopică și trasologică a 40 de obiecte arheologice 
de os și corn. 

• Proiect: Expertizarea spectrometrică a 40 de obiecte arheologice din ceramică 
(20 vase si 20 figurine antropomorfe și zoomorfe). 

• Proiect: Studiul arheozoologic al materialului osteologic de la situl dacic de la 
Reci, jud. Covasna. 

• Proiect: Cercetarea patrimoniului etnografic din zona oraşului Covasna. 
Lider de proiect: MNCR  
Responsabil: Andrea Chiricescu  
Echipa de proiect: Dan Buzea, Ana Dobreanu, Eugenia Filip. 
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O imagine asupra vieţii materiale şi spirituale a comunităţilor omeneşti din zona 
studiată este sugerată de o serie de izvoare arheologice, numismatice, istorice şi 
etnografice. Cunoaşterea realităţilor de natură etnografică de pe raza oraşului 
Covasna a fost condiţionată într-o măsură hotărâtoare de stadiul actual al 
cercetărilor.  

Cadrul natural al zonei a creat condiţii propice pentru dezvoltarea acesteia de-
a lungul timpului pe mai multe sectoare – economic, demografic, balnear-turistic 
etc. Zona, locuită de români şi maghiari deopotrivă, a oferit numeroase resurse 
naturale care au dus la conturarea ocupaţiilor specifice acesteia, în funcţie de 
resursele disponibile. Convieţuirea celor două etnii, care au înfruntat aceleaşi 
condiții pentru a supraviețui pe baza valorificării resurselor locale, a dus la 
numeroase interferenţe, în arhitectură, ocupaţii şi meşteşuguri, păstrându-se în 
acelaşi timp şi specificul fiecăreia în parte, mai ales în ceea ce priveşte credinţa, 
portul popular, folclorul şi obiceiurile. Specificul cadrului natural şi al resurselor 
locale se va regăsi astfel pe toate planurile vieţii locuitorilor: ocupaţii, tradiţii, 
meşteşuguri, obiceiuri, folclor. 

În perimetrul oraşului Covasna şi în localităţile învecinate, în decursul anilor a 
fost identificat un patrimoniu etnografic preţios. Acesta constă în diverse 
construcţii (case şi anexe ţărăneşti, mori de apă şi alte instalaţii), port popular, 
unelte şi ustensile, piese de artă populară, diverse ocupaţii şi obiceiuri 
tradiţionale. Numai o parte din acest patrimoniu a ajuns în muzee şi este 
valorificat în expoziţii şi în literatura de specialitate. Cea mai mare parte a 
patrimoniului etnografic rămâne încă nevalorificată, existând pericolul real al 
dispariţiei acestuia, atât prin degradarea naturală, cât şi din cauza distrugerilor ca 
consecință a activitații umane.  

Cercetările etnografice completează cu date noi materialul documentar din 
arhiva MNCR. În aceeaşi măsură, atât în colecţiile MNCR, cât şi în cele ale 
Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, se păstrează în aceeași 
măsură obiecte din inventarele stânelor, unelte şi instrumente folosite în vechime 
în cadrul diverselor ocupaţii, precum şi produse finite – în special piese din lemn, 
os şi textile.  

Având în vedere faptul că instituția deţine un teren de 7979 mp, unde se va 
organiza Secţia Muzeul în Aer liber de la Covasna – Voineşti,  jud. Covasna, în 
anul 2015 au fost realizate următoarele activități: 
- obținerea de date și fotografii aeriene de la altitudine mică și medie, necesare 

pentru documentaţia de teren şi pentru modelarea 3d a viitorului muzeu; 
- obținerea de date și fotografii aeriene pentru Ansamblul Tehnic – Planul 

Înclinat de la Covasna-Comandău (instalaţia tehnică, furtul şinelor ferate, 
furtul elementelor tehnice, împădurirea zonei, dezafectarea imobilelor, lipsa 
pazei permanente etc.), au făcut ca acest monument să se afle într-o 
permanentă stare de degradare; 

- întocmirea Dosarului cu oferte de achiziții pentru viitorul muzeu (patrimoniu 
construit, patrimoniu mobil etc.);  

- Evidenţierea şi inventarierea elementelor valoroase din punct de vedere 
urbanistic şi arhitectural la nivelul întregii localităţi; 

- Delimitarea precisă a obiectivelor individuale şi a arealelor urbane protejate 
(monumente istorice, ansambluri istorice, situri); 
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- Identificarea şi recomandarea arealelor valoroase pentru care se propune 
elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale în vederea instituirii de 
reglamentări de protecţie şi punere în valoare a obiectivelor; 

- Delimitarea precisă a zonelor de protecţie a monumentelor, ansamblurilor şi 
siturilor istorice. 

 
• Cercetare istorico-documentară privind istoricul apelor minerale din sud-

estul şi estul Tranilvaniei. 
Lider de proiect: MNCR-MOMS  
Parteneri: Arhivele Naţionale Sibiu; Centrul Cultural Topliţa; Centrul Ecleziastic 
de Documentare „Mitropolit Colan” din Sfântu Gheorghe; Centrul Cultural „Miron 
Cristea” din Miercurea Ciuc   
În urma cercetărilor efectuate la Arhivele Naționale din București, Arhiva 
Centrului de Documentare Ecleziastică ’’Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu 
Gheorghe și cu sprijinul partenerilor s-au realizat de copii (pe suport hârtie sau 
electronic) din care au fost selectate cele pentru expunere, documente, fotografii 
şi cărţi din diferite perioade istorice privind industria apelor minerale din sud-estul 
și estul Tranilvaniei.  
Responsabil proiect:  dr. Ana Dobreanu 
 

• Proiect: Cercetarea documentelor istorice din patrimoniul MNCR 
Lider de proiect: MNCR 
Parteneri: Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Colan” din Sfântu 
Gheorghe.  

În anul 2015 au fost studiate și documentate, fișate și descrise documente 
aflate în patrimoniul MNCR cu privire la istoria și memorialistica spațiului sud-est 
și est Transilvănean. 
Responsabil: dr. Ana Dobreanu.  
Colectiv: Florina Bănică, Herțeg Florin. 
 

 Program: Documentarea de teren a bunurilor imobile din orașul Covasna, în 
vederea elaborării documentației aferente Proiectului viitorului Muzeu în Aer 
Liber. 

• Proiect: Fotografierea și filmarea din aer, cu ajutorul dronelor a Planului 
Înclinat, Cetății Zânelor, Văii Zânelor ș.a. 
 

 Program: Restararea patrimoniului mobil 
• Restaurarea unui număr de  18 piese preistorice din lemn descoperite la Băile 

Figa. În acest sens, echipa proiectului a pregătit documentația necesară acestei 
activităţi  (fișe pentru piese, fotografii, propuneri de restaurare etc). Piesele au 
fost restaurate pe baza unui contract de prestări servicii încheiat de MNCR cu 
Complexul Muzeal Bucovina Suceava. 
 

 Program: Valorificarea expozițională a patrimoniului  
• Expoziţia de icoane, ouă încondeiate, cusături şi produse de tăbăcărie. 
• Expoziţia temporară „Oina din bătrâni, Ediţia a III-a”. 
• Expoziţie temporară „AreoMicroSpec”. 

 
 Program: Publicații  
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• Caietele de la Araci, nr. 3, Anul III, iunie 2015. Sf. Gheorghe: MNCR.  
• Alexandru Popa, Untersuchungen zu den römisch-barbarischen Kontakten 

östlich der römischen Provinz Dacia. Editura Rudolf Habelt, Bonn, 2015. 
• Dan Lucian Buzea, Rolul pedagogiei muzeale în valorificarea culturii Cucuteni-

Ariuşd. În: Minerva III, Acta Europaea, 11, Editura Academia Română, Centrul de 
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015. 
 

 Program Expoziții temporare 

• Expoziţia de icoane, ouă încondeiate, cusături şi produse de tăbăcărie 
Lider de proiect: MOMS Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Cultural „Miron 
Cristea”. Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Episcopia Ortodoxă a 
Covasnei şi Harghitei,  
Responsabil din partea MOMS: Ana Dobreanu, Florina Bănică. 
Expoziţia a cuprins peste 200 de  lucrări  (icoane, ouă încondeiate, cusături, 
produse de tăbăcărie) care au fost jurizate şi premiate în cadrul celei de-a XX-a 
ediţie a fazei judeţene a Olimpiadei de „Meşteşuguri artistice tradiţionale”. 
Lucrările expuse au fost ale celor 126 de participanţi, elevi din Miercurea Ciuc, 
Gheorgheni, Topliţa, Subcetate, Corbu, Tulgheş, Gălăuţaş. Perioada: 08 – 26 
iunie 2015. Expoziția a fost vizitată de 354 de persoane. 

 
• Expoziţia temporară „Oina din bătrâni, Ediția a III-a” 

MNCR - lider de proiect 
Parteneri: A.S „Ciucaş” Întorsura Buzăului, Asociaţia Cultural - Ştiinţifică 

„Carpaţii Răsăriteni”, Asociaţia Culturală „Cetatea Dacică - Valea 
Zânelor”, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, 
Primăria Comunei Barcani; Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Întorsura 
Buzăului.  
Responsabil proiect: Dan Buzea 
Echipa de proiect: Florin Herțeg, Eva Delczeg, Iagăr Constantin, Mihaela Popica. 
Perioada: iulie – august; a fost organizată la Barcani. 
Expoziţia a fost organizată cu ocazia Evenimentelor culturale şi sportive dedicate 
„Sărbătorii Bărcănenilor”,  ediţia a VI-a şi a prezentat jocul de oină sau hoină, 
conform denumirii populare din Zona Buzaielor, joc menţionat în toate comunele 
şi satele din Depresiunea Întorsura Buzăului ca reprezentând, în trecut, un mod 
de petrecere a timpului liber de către copii şi tineri.  
Prezentarea jocului de oină în cadrul expoziţiei, s-a realizat prin activităţi 
interactive: un joc demonstrativ de oină competiţională şi un concurs de aruncare 
a mingii de oină la distanţă. 
În cadrul jocurilor demonstrative şi concursurilor au participat 50 de copii, tineri şi 
adulţi din zonă, ocupanţii primelor 3 poziţii fiind premiaţi la sfârşitul competiţiei cu 
diplome şi premii speciale. 
Data: 29 august 2015. 

 
• Expoziţie temporară „ArheoMicroSpec” 

Lider de proiect: ACSCR 
Parteneri: MNCR. 
Perioada: septembrie-noiembrie 2015. 
Expoziţia prezintă diverse tipuri de cercetare științifică modernă prin metodele 
spectrometriei și microscopiei a colecţiilor arheologie din adrul MNCR, încadrate 
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în contextele istorice specifice fiecărei epoci. Obiectele oferă informaţii referitoare 
la modul de realizare a acestora, în concordanţă cu evoluţia tehnicii, cât şi cu 
cerinţele fiecărei epoci în parte. Expoziţia a fost vizitată în Miercurea Ciuc, 
Covasna, Intorsura Buzaului, Ghimbav (Brasov) şi Sfântu Gheorghe.  
Perioada: septembrie – noiembrie 2015. 
Responsabil: Dan Buzea 
Colectiv: Alexandru Popa, Corneliu Beldiman, Diana Maria Sztancs, Andrea 
Chiricescu și Alexandra Cîrlănescu. 
 

 Program: Relații publice și educație muzeală 
Proiecte: 

• Olimpiada judeţeană de meşteşuguri artistice tradiţionale, ediţia XX 
Lider de proiect: Inspectoratul Şcolar Judeţean Parteneri: Centrul Cultural „Miron 
Cristea”, MOMS  
Responsabil MNCR- MOMS: Ana Dobreanu. 
Proiectul a cuprins jurizarea lucrărilor participante la concurs (peste 200), 
realizate de 126 de elevi din Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Tulgheş 
Subcetate, Corbu şi Gălăuţaş  (4 iunie), program artistic oferit de  Grupul 
“Românaşul” al Centrului Cultural “Miron Cristea”, premierea lucrărilor  şi 
vizitarea, de către participanţi a expoziţiei de icoane, cusături, produse de 
tăbăcărie şi ouă încondeiate. 
Perioada: 4 - 8 iunie 2015. 
 

• Concurs de desene, colaje, poezii şi compuneri „1 Decembrie în suflet de 
copil”, ediţia a II-a. 
Lider de proiect: MOMS 
Parteneri: Colegiul Naţional „O. Goga”, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 
Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Instituția Prefectului Harghita, Primăria 
Municipiului Miercurea-Ciuc 
Contribuţie financiară: Primăria și Instituția Prefectului 
Organizator: MNCR- MOMS: Ana Dobreanu, Florina Bănică. 
Concursul de desene, colaje, compuneri şi poezii adresat claselor II-IV şi  dedicat 
Zilei Naţionale a României a cuprins două etape: faza pe clase, ce s-a desfăşurat 
în perioada 16.11.2015 - 23.11.2015 şi faza finală, ce a avut loc în data de 
26.11.2015. Finalizarea concursului s-a făcut într-un cadru festiv la Colegiul 
Naţional „Octavian Goga”. Activitatea a cuprins o evocare a actului istoric de la 1 
Decembrie 1918, prezentarea lucrărilor de către fiecare participant, premierea 
finaliştilor şi  un moment artistic (poezii, cântece, dansuri populare şi o scenetă) 
prezentat de elevi din clasele înscrise în concurs. 
Perioada: 26.11 – 1.12.2015. 
  

• Activităţi cultural-sportive: Cupa Ciucaş la Futsal, ediţia a X-a; Cupa “Tinere 
Speranţe”, editia II; Campionatul de Baschet Amator Covasna; “Cupa Primăverii” 
la futsal; Cupa Buzaielor la Baschet ediţia a VI-a; “Cupa Buzaielor la Oină”, ediţia 
II şi Cupa Buzaielor la Tenis de Masă. 
 

• Atelier de încondeiat ouă  
Cercul Militar din Sf.Gheorghe, 3 aprilie 2015. Organizator: Fundaţia ‘’Mihai 
Viteazul’’, Sf.Gheorghe şi la Colegiul Naţional Mihai Viteazul – 7 aprilie 2015. 
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• Proiect: Împreună sărbătorim Ultimul Clopoţel 

Realizat în parteneriat cu Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”,10-17 iunie 2015. În 
cadrul acestui proiect  au fost organizate o serie de întâlniri cu elevi din ciclul 
primar din Municipiul Sfântu Gheorghe, din comuna Sita Buzăului şi satul 
Ciumernic (jud. Covasna). Totodată, au fost organizate ateliere creative, printre 
care cele de scriere cu pană şi de scriere pe tăbliţe.   
Responsabil: muzeograf Herţeg Florin.   
  

• Eveniment: Târgul de turism al oraşului Covasna. Prezentarea ofertei culturale 
a instituției. 
27-28 iunie 2015. Organizator: Primăria Oraşului Covasna. 
  

• Proiect: Sântilia-Nedeia Mocănească Covasna-Voineşti. Proiect cultural-
artistic. Ateliere creative şi jocuri legate de costumul popular. 
Organizat de Asociaţia Cultural-Creştină “Justinian Teculescu”. Echipa Muzeului 
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni a participat cu ateliere creative şi jocuri legate de 
costumul popular în data de 19 iulie, 2015. 
 

• Proiect: Festivalul “Ceva de Vară” 
Întorsura Buzăului, 18-19 iulie 2015, organizat de către asociaţia MIRACOLIX, 
Întorsura Buzăului. Muzeul a organizat ateliere creative. 
 

• Proiect: Tradiţiile! O şansă pentru toţi. Ateliere creative.  
Lider de proiect: Centrul de Tineret Sfântu Gheorghe al Direcției Județene pentru 
Sport și Tineret Covasna. Muzeul a organizat ateliere creative.  
9 decembrie 2015. 
 

• Proiect: Şcoala Altfel, 6-10 aprilie 2015, a inclus o suită de activităţi culturale la 
muzeu. Participanţii au aflat informaţii interesante de la specialiştii muzeului 
despre costumul popular şi despre expoziţia de arheologie. 
Responsabil: Felea Cristina.  
 

• Proiect Meştereşte cu noi vara, Ediţia a VI-a, 4-6 august 2015, la sediul central 
al MNCR.  În cadrul proiectului au fost organizate ateliere și alte activităţi 
adresate copiilor preşcolari şi celor şcolari. Prin organizarea acestora am dorit să 
atragem copiii într-un mediu plăcut, unde să descopere lucruri noi şi unde să aibă 
posibilitatea să meşterească. 
Responsabil: Felea Cristina.   
 

• Proiect: Ateliere creative la MNCR – decoraţiuni de toamnă, 4-5 noiembrie 
2015. Păstrarea tradiţiilor în rândul tinerilor prin ateliere creative. Totodată 
activităţile au fost gândite sub forma unei poveşti. Pornim de la elementele 
anotimpului toamna şi îi invităm pe elevii aflaţi în vacanţa intersemenstrială să 
participe la ateliere creative şi să îşi petreacă câteva ore la muzeu (Responsabil: 
Felea Cristina).  
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• Proiect: Ziua Limbii Române la Prima Şcoală Românească din Sfântu 
Gheorghe”, 01-02 septembrie 2015. Au fost organizate ateliere şi alte activităţi 
adresate copiilor preşcolari şi şcolari. 
Responsabil: Herţeg Florin.   
 

• Sesiunea științifică a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Ediţia 12 
10-12.12.2015, Sfântu Gheorghe- Arcuș. 
În cadrul Sesiunii, au fost prezentate și dezbătute 47 comunicări științifice, pe 
teme de patrimoniu, muzeologie și arheologie: 
1. Dan Buzea, Corneliu Beldiman, Alexandru Popa, Diana-Maria Sztancs, Andrea 

Chiricescu, Felea Baubec Cristina, George Moldovan- Microscopia, Spectometria şi 
Patrimoniul Arheologic mobil. Noi perspective asupra valorilor trecutului 

2. Viorica Crişan,Valeriu Sârbu, Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Centru rezidenţial 
  dacic de la Cetatea Zânelor, Covasna. 

3. Alexandru Popa- Cercetări interdisciplinare ale MNCR pe Graniţa de est a Daciei 
Romane 

4. Valerii Kavruk, Dan Buzea, Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Peisajele salifere ale 
Transilvaniei. 

5. Botond Bartok, Aspecte ale ocrotirii patrimoniului cultural în judeţul Covasna 
6. Ioan Lăcătuşu, Sebastian Pârvu, Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi 

Harghita - o modalitate eficientă de valorificare a patrimoniul documentar 
7. Luminiţa Cornea, Importanţa revistelor editate de muzeele memoriale 
8. Monica Tecar, Loredana Petrule, Cu pietricele ne jucăm şi preistorie învăţăm – proiect 

cultural 
9. Tiberiu Tecar, Monica Tecar, Primii paşi în preistorie – activităţi de pedagogie muzeală 

desfăşurate de MNIT 
10. Ovidiu Savu, Vacanţa artelor la muzeu - ediţia 2015 
11. Ana Dobreanu, Proiectul "Memoria documentelor"- cerc de paleografie maghiara  
12.  Ana Dobreanu, Florina Bănică, Activităţi complementare expoziţiei "Constantin 

Brâncoveanu - 300 de ani de la martiriu" 
13. Florentina Teacă, Un proiect pentru generaţiile viitoare: salvarea în format tipărit şi 

electronic a memoriei colective a voineştenilor - tehnici de abordare, de lucru şi de 
difuzare 

14. George Moldovan, Învăţarea istoriei prin intermediul activităţilor extraşcolare 
15. Dana Balog, Lecţia de istorie la muzeu ca instrument de lucru în activitatea didactică 
16. Florin Herţeg, Punctul muzeal Prima Şcoală Românească, Sf. Gheorghe: trecut, 

prezent, viitor 
17. Cristina-Ioana Felea-Baubec, Activităţi de pedagogie muzeală la Muzeul Naţional al 

Carpaţilor Răsăriteni 
18. George Murătoreanu, Roxana Cuculici, Daniel Vereș, Marian Cosac, Alexandru 

Radu, Dan Lucian Buzea, Utilizarea Gis pentru evaluarea potențialului arheologic din 
Depresiunea Întorsura Buzăului 

19. George Murătoreanu, Roxana Cuculici, Daniel Vereș, Marian Cosac, Alexandru 
Radu, Dan Lucian Buzea, Potențialul arheologic al carstului din Cheile Vârghișului 
(Munții Perșani). Etape preliminare în realizarea unui Sistem Informațional Geografic 

20. Adela Kovács, Maria Diaconescu, Consideraţii asupra unor posibile statuete tip 
"coloana" din neoliticul European 

21. Laurenţiu Grigoraş, Daniel Garvăn, Plastica antropomorfă şi zoomorfă din situl neo-
eneolitic de la Pietroasa Mică -Gruiu Dării (jud. Buzău) 

22. Roxana Munteanu, Varianta Monteoru a culturii Cucuteni - o evaluare a descoperirilor 
23. Bianca Preda, Movile funerare şi depuneri de metale la nordul Dunării de Jos la 

sfârşitul mileniului al IV-lea şi în prima jumătate a mileniului al III-lea a. Chr. 
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24. Florin Gogâltan, Cronologia bronzului timpuriu şi mijlociu din vestul şi centrul 
României 

25.  Puskás József, Contributii la problematica începutului epocii bronzului mijlociu în 
valea Râului Negru 

26. Valerii Kavruk, Dan Buzea, Stadiul cercetărilor în aşezarea pereistorică Păuleni-Ciuc. 
27. Eugen Sava, Aşezări din perioada târzie a epocii bronzului în spaţiul pruto-nistrean 

(Noua-Sabatinovka) 
28. Rita Németh, Aşezarea de la Vlaha-Pad în contextul bronzului târziu din Podişul 

Transilvaniei 
29. Victor Sava, Florin Mărginean, Epoca târzie a bronzului în Bazinul Mureşului Inferior 
30. Carol Kacso, Contribuţii la cunoaşterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. 

Săpături în gruparea tumulară V a necropolei de la Lăpuş 
31. Iózsef-Gabor Nagy, Necropola aparţinând culturii Noua de la Decea Mureşului 
32. Botond Rezi, O nouă descoperire de metal. Ceaunul de bronz de la Sângeorgiu de 

Pădure 
33. Valeriu Sîrbu, Cazane de bronz de tip scitic descoperite pe teritoriul României 
34. Gheorghe Dumitroaia, Stadiul actual al cercetărilor arheologice privind exploatarea 

sării în Moldova 
35. Marius Alexianu, Codrin Alexianu, Gabriela Roxana Curcă, O clasificare a izvoarelor 

sărate: cercetări etnoarheologice în spaţiul extracarpatic al României 
36. Liviu Marta, Repere privind comerţul preistoric cu sare în zona Sătmarului 
37. Radu Zăgreanu, Perspective arheologice ale zonei salifere Sărățel-Domnești 
38. Valerii Kavruk, Dan Buzea, Radu Zăgreanu , Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, 

Noile cercetări arheologice privind exploatarea sării în estul şi nord-estul Transilvaniei 
39. Valerii Kavruk, Dan Buzea, Radu Zăgreanu, Puskás József, Maria-Magdalena Ștefan, 

Dan Ștefan, Noile cercetări privind exploatarea sării în situl arheologic Băile Figa 
40. Bogdan Ciupercă, Andrei Măgureanu, Consideraţii privind un vechi drum între 

Muntenia şi Transilvania, din antichitate până în evul mediu 
41. Andrei Măgureanu, Bogdan Ciupercă, Discuţii asupra posibilităţilor de interpretare a 

pieselor arheologice (secolel V-VII p. Chr.) 
42. Bordi Lorand, Cultura Sf. Gheorghe-Bedehaza in lumina cercetarilor arheologice de la 

Chilieni 
43. Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Dan Buzea, Sisteme centrale şi identităţi locale 

în epoca dacică clasică în estul Transilvaniei şi estul Munteniei 
44.  Sebastian Matei, Vase ceramice cu reprezentări monetare descoperite în așezarea 

dacică de la Cârlomănești- Cetățuia, jud. Buzău 
45.  Alpár Imre Lokodi, Contextul și rolul villaelor rusticae din Dacia romană 
46.  Alexandru Popa, Orizontul cronologic post-cerneahovian şi problema centrelor de 

putere de la Est de Carpaţi. Studiu de caz: situl de la Sobari. 
47.  Alexandru Popa, Dan Buzea, Situl Olteni-“Cariera de Nisip”, jud. Covasna - în 

căutarea limitelor aşezării 
 

 Program: Realizarea unor produse culturale  
Proiecte: 

• Film documentar Călătorii virtuale prin peisajelele salifere ale Transilvaniei, în 
două versiuni: pe DVD și on-line. 

• Catalog on-line ArheoMicroSpec. 
 

 Participarea salariaților instituției la manifestări științifice naționale 
• Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu tema „Metodă, teorie şi practică în 

arheologia contemporană”. Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei 
Române, București, 26-27.03.2015. 
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Dan Buzea.  
• Masa rotundă „Sursele informatice online utile şi în cercetarea monografică”. 

Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, 
27-28.03.2015  
Dan Buzea, Adela Kovacs 

• Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului „Vasile Pârvan” din  Bârlad, 
14.05.2015 - 16.05.2015. Dan Buzea, Adela Kovacs, Al. Popa. 

• Şcoala de vară” de la Daneș, jud. Mureş, 19.05.2015  
Dan Buzea.  

• Conferința națională „Zilele Andrei Şaguna”, ediţia a XXIII-a, Centrul Ecleziastic 
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe, 26.06.2015.  
Dan Buzea, Maria-Magdalena Ştefan, Valerii Kavruk, Alexandru Popa. 

• Simpozionul Internaţional “From Symbol to Signs. Symbol, signs and rituals in 
sanctuaries”, Suceava, 11.09.2015 - 13.09.2015  
Dan Buzea, Adela Kovacs 

• Sesiunea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Ediția a XII-a, 10.12.2015 - 
12.12.2015, Sfântu Gheorghe - Arcuș 
D. Buzea, A. Chiricescu, Ana Dobreanu, Florina Bănică, Cristina-Ioana Felea 
Baubec, V. Kavruk, M.-M. Ștefan, Fl. Herțeg. 

• Sesiunea de comunicări științifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. 
Cultură. Civilizaţie”, Ediţia a XXI-a, 03.10. 2015, Izvorul Mureşului, jud. Harghita  
Fl. Herţeg 

• Masa Rotundă cu tema „Muzeul şi şcoala”, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, Cluj Napoca, 30-31.10. 2015 
Fl. Herţeg 
 

 Participarea salariaților instituției la manifestări ștințifice internaționale 
 

• International Open Workshop: Socio-Environmental Dinamics over the last 
12.000 years: The Creation of Landscapes, Kiel, Germania, 22-28.03, 2015. V. 
Kavruk. 

• Conferinţa Internaţională „L’ altra Europa”, Roma (Italia), 23-26.09.2015. 
D. Buzea  

• First International Congress on the Anthropology of Salt, Universitatea ”A.I. 
Cuza”, Iaşi, 20-24.08.2015.  
Dan Buzea, Andrea Chiricescu, V. Kavruk, Al. Popa. 

 
 Articole și studii publicare de salariații instituției 
• D. L. Buzea (în colaborare), Zoomorphic Plate discovered at Şoimeni, Harghita 

County. In: Representations, signs and symbols: proceedings of the symposium 
on religion and magic, Deva, 27-29 martie 2014, Cluj-Napoca: Editura Mega, 
2015, p. 43-79. 

• D. Buzea, A. Kovács (în colab.), Evidenţierea urmelor papilare pe obiecte 
Cucuteni-Ariușd descoperite la Păuleni-Ciuc ”Dâmbul Cetății”, jud. Harghita”, in 
Acta Musei Tutovensis, XI, 2015, Bârlad, p. 74-81. 

• M. Ştefan, D. Ştefan, D. Buzea, Un nou punct fortificat în peisajul arheologic al 
secolelor I a. Chr. - I p. Chr. în zona Jigodin – Harghita / A new fortified site in the 
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archaeological landscape of the 1st c. BC-1st c. AD in the area of Jigodin-
Harghita. Istros, Brăila: Editura Istros, 2015. 

• D. Buzea, The People of Salt. In: First International Congress on the 
Anthropology of Salt, 20-24 August 2015, “A.I. Cuza University of Iaşi”, Iaşi, 
Romania. Programme and Abstracs, Edited by: Ş. Caliniuc, M. Asăndulesei, R.-
G. Curcă, M.-T. Alexianu, p. 65. 

• D.Buzea, A.Kovacs, A miniature mask from Cucuteni-Ariusd culture, discovered 
at Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County, Romania, In: Cucuteni 130, 
Piatra-Neamț, 2015; 

• Alexandru Popa, Interdisziplinäre Forschungen im Auxiliarkastell von Breţcu im 
südöstlichen Siebenbürgen; 

• Alexandru Popa, Multidisciplinary Researches and the Question of Archiving the 
Analysed Samples and their Results. Case Study: the Roman Camps from 
South-east Transylvania. 

• Alexandru Popa, Forward-Looking for Conservation. Case Study: Landscape 
Archaeology in the Cubolta River Valley, Republic of Moldova — the Project 
Cultural Relations of the Sântana de Mureș Culture between the Rivers Prut and 
Dniester. 

• D. Buzea (în colab.), Aeneolithic beads made of fish vertebra discovered at 
Păuleni-Ciuc – “Dâmbul Cetăţii”, Harghita County, Romania. In: Acta Terrae 
Septemcastrensis, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, 2015. 

 
 Rapoarte de cercetare publicate 
• Raport de cercetare arheologică „Băile Figa, oraş Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud. 

Campania 2014. În: Cronica Cercetărilor Arheologice din România 2015 – 
campania 2014”, Piteşti, România, p. 30-32, 300-305, Fig.1-5 (V. Kavruk, A. F. 
Harding, D. Buzea, A. Kovacs. C. D. Ştefan, M. M. Ştefan, R. I. Zăgreanu; B.-P. 
Niculică, C. E.Ursu). 

• Raport de cercetare arheologică „Prezentarea prospecţiunilor geomagnetice în 
situl Malnaş Băi-Füvenyestető”. In: Cronica Cercetărilor Arheologice din România 
2015 – campania 2014, Piteşti, România, p. 106-107, (Al. Popa, D.L. Buzea, B. 
Briewig). 

• Raport de cercetare arheologică „Costanda-Lădăuţi, comuna Barcani, jud. 
Covasna Punct: Borşoş. În: Cronica Cercetărilor Arheologice din România 2015 – 
campania 2014, Piteşti, p. 192-193, 494-496 (M. Cosac, G. Murătoreanu, Al. 
Radu, D. Buzea, Al. Popa, A. Chiricescu, H. Ghiţă, B. Niţă, E. Garnier, E. 
Ghegoiu). 

• Raport de cercetare arheologică „Vârghiş, Cheile Vârghişului, Jud. Harghita 
Punct: Peştera Ursului.  În: Cronica Cercetărilor Arheologice din România 2015 – 
campania 2014, Piteşti, România, p. 215, 550-551 (M. Cosac, G. Murătoreanu, 
Al. Radu, D. Vereş, D. Buzea, L. Niţă, M. Mărgărit, V. Dumitraşcu, H. Ghiţă, D. B. 
Stroe, D. Rus.  

• Raport de cercetare arheologică „Şoimeni, comuna Păuleni-Ciuc, judeţul 
Harghita Punct - Dâmbul Cetăţii, In: Cronica Cercetărilor Arheologice din 
România 2015 – campania 2014, Piteşti, România, p. 130-131, 431-434, Fig. 1-4 
(V. Kavruk, D. L. Buzea, A. Mateş, R. Munteanu, D. Garvăn, C. Beldiman, B. 
Briewig). 
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 Rapoarte de cercetare nepublicate, arhivate la instituție 
• Raport de cercetare arheologică preventivă de la Reci “Dobolika”, jud. Covasna. 

S-au elaborat urmatoarele activităţi: fişă tehnică de cercetare arheologică 
preventivă, fişă de sit arheologic, introducere, cadrul geografic, istoricul 
cercetării, obiectivele cercetării, scurtă descriere a metodelor de lucru şi 
stratigrafia (Dan Buzea); Prezentarea (catalogul) principalelor descoperiri 
(complexe şi elemente de inventar), 22 pagini (întocmit: Dan Buzea, Adela 
Kovacs şi Puskas Jozsej); Elemente de cronologie relativă şi absolută (inclusiv 
analogii relevante) - (întocmit Dan Buzea); 104 figuri ale complexelor cercetate 
(întocmit cdr: Puskas Jozsef; prelucrat jpg. Dan Buzea); 110 foldere cu fotografii 
ale complexelor cercetate şi documentate (întocmit: Puskas Jozsef); 196 de 
foldere cu piesele speciale, pe categorii: metal, ceramică, materie dură animală 
şi lut ars (fotografii realizate de Dan Buzea); 10 figuri cu piese speciale 
descoperite (ceramica, metal, lut ars) - (fotografii realizate de Dan Buzea); 4 
figuri cu fotografii aeriene; 1 Lista figurilor (întocmit Dan Buzea) şi Prezentare 
generală a respectivei cercetări şi a rezultatelor aferente - de maxim 2 pagini - 
adresată nespecialiştilor (întocmit Dan Buzea). Perioada aprilie-septembrie 2015. 
 

• Raport de supraveghere arheologică preventivă de la Reci “Dobolika”, jud. 
Covasna 

• Raport de supraveghere arheologică realizat de MNCR, pe baza căruia Direcția 
Județeană de Cultură Covasna a emis Certificatul de Descărcare Arheologică 
care a constituit obiectivul principal al acestui proiect de investiție în județul 
Covasna. 

• Raport de supraveghere arheologică - Etapa I de cercetare şi documentare 
arheologică pentru lucrarea de la Bodoc – Cariera de argilă, Siceram SRL. 

• Raport privind Reactualizarea Studiului Arheologic pentru PUG Covasna (texte, 
planșe, hărţi, coordonate Stereo 70). Studiul a fost prezentat la Comisia 
Națională a Monumentelor Istorice din București, în data de 19 martie 2015 și a 
primit aviz favorabil. 
 

Realizarea programelor și proiectelor sus-enumerate a adus muzeului și publicului 
acestuia beneficii substanțiale, atât din punct de vedere al dezvoltării patrimoniului 
muzeal, cât și în ceea ce privește sporirea impactul muzeului asupra publicului și 
creșterea vizibilității instituției.  
 
Astfel, în urma programelor și proiectelor realizate: 
 Patrimoniul muzeului a fost îmbogățit cu noi obiecte arheologice. Din cercetările 

arheologice de la Reci provin peste 2.000 de obiecte arheologice de epoca 
dacică, reunite în 625 poziții în Registrul Unic de Inventar, iar de la Băile Figa – 
30 de obiecte excepționale de lemn, din sec. XI-IX î. Hr., susceptibile pentru a fi 
clasate ca bunuri culturale de tezaur.  

 A crescut gradul de cunoaștere a patrimoniului administrat de instituție și a 
contextelor naturale și culturale din care acesta provine în mod substanțial. 

 A sporit impactul public al instituției, atât prin beneficiarii direcți ai acestor 
proiecte, cât și prin numeroase persoane care au accesat aceste produse prin 
intermediul internetului.  
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F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a 
veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 
 
F).1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoare perioadă de raportare. 
Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoare perioadă de raportare, anul 2016, 
în varianta iniţială, este prezentat în tabelul de mai jos. La Titlul I cheltuieli cu salariile 
este acoperit necesarul la nivel de 90%, pentru acoperirea integrală urmând a se 
solicita o rectificare de buget în trimestrul 3 2016 când se va cunoaşte mai exact 
necesarul neacoperit. Se vor căuta în continuare soluţii pentru optimizarea 
activităţilor şi reducerea de cheltuieli, atragerea de noi surse de finanţare. 

 
 

Articol 
bugetar Descriere articol bugetar 

Prevederi 
BVC 
2015 

Prevederi 
BVC 2016 

(aprobat de 
Ministerul 
Culturii) 

Diferența 
-BVC 
2016-
BVC 
2015 

330800 
Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 5000  6000  1000  

          
332000 Venituri din cercetare-dezvoltare, alte surse 104917  0  -104917  

332000 
Venituri din cercetare -dezvoltare PCE-
UEFISCDI 124083  142000  17917  

375000 
Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile  50000  0  -50000  

  Total venituri proprii 284000  148000  -136000  
          
  Subvenţii de la bugetul de stat 869000  846000  -23000  
  TOTAL AN execuție încasări 1153000  994000  -159000  
          
100101  salarii de bază 425000  441000  16000  
100113  diurna 6750  5000  -1750  
100301  CAS 67200  70000  2800  
100302  ȘOMAJ 2250  3000  750  
100303  CASS 22800  23000  200  
100304  ACCID BOLI PROF 1000  1000  0  
100306  CONCED INDEM 3000  3000  0  
  Total cheltuieli salariale 528000  546000  18000  
          
200101  furnituri de birou 3000  2000  -1000  
200102  materiale curațenie 3000  2000  -1000  
200103  încălzit,iluminat 42000  35000  -7000  
200104  apă,canal,salubritate 4300  4000  -300  
200105  carburanți 6200  6000  -200  
200108  poșta,internet,telefonie 10900  10000  -900  
200109  mat si prestări servicii 2100  2000  -100  
200130  alte mat si prestări servicii 163600  65000  -98600  
200200  reparatii curente 49500  10000  -39500  
200530  alte obiecte de inventar 41400  8000  -33400  
200601  deplasări interne 32000  20000  -12000  
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200602  deplasări externe 2600  2000  -600  
201000  cerc,dezv PCE 124083  142000  17917  
201000  cerc,dezv alte surse 52417  0  -52417  
201200  consultanță juridică 6600  12000  5400  
201300  pregătire profesională 5550  4000  -1550  
201400  protecția muncii 1000  1000  0  
203003  prime de asigurare non-viaţă 2250  2000  -250  
203004  chirii 27900  31000  3100  
203030  actiuni culturale 45000  40000  -5000  
  Total execuție bunuri și servicii 625400  398000  -227400  
  TOTAL AN execuție plăți 1153400  944000  -209400  

 
Din păcate, BVC aprobat pentru anul 2016 nu include cheltuieli de capital. În acest 
sens, instituția a înaintat Ministerului Cullturii o solicitare de alocare a unie sume de 
33.000 lei pentru efectuarea a două studii de fezabilitate.  
 Din această sumă, 15.000 lei a fost și va fi solicitată pentru efectuaea unui studiu 
de fezabilitate privind amenajarea terenului de la Covasna aflat în administrarea 
muzeului. Terenul respectiv se află pe teritoriul orașului Covasna – stațiune turistică 
de importanță națională, în zona cu aflux turistic ridicat. Suprafața terenului – 0,79 
ha. La solicitarea Prefectului jud. Covasna, Ministerului Culturii și a Ministerul 
Sănătății, Guvernul Romaniei a emis o H.G. nr.1043/2013, prin care acest teren a 
fost transmis în administrarea Muzeului Național al Carpaților  Răsăriteni (MNCR) în 
vederea organizării unui  muzeu în aer liber. În cursul anului 2014, terenul menționat 
a fost intabulat pe numele MNCR. Terenul prezintă o serie de deficiențe, printre care 
menționăm următoarele: 

- din cauza nivelului ridicat al pânzei freatice și lipsei unui sistem de evacuare a  
apei, terenul periodic mustește de apă; 

- nu este legat la rețea electrică și canal; 
- nu este împrejmuit; 
- nu sunt asigurate căi de acces spre și dinspre terenul respectiv; 
- nu există facilități sanitare; 
- nu există spații strict necesare activităților specifice de păstrare, conservare, 

restaurare și cercetare a patrimoniuui care urmează a fi expus în cadrul 
viitorului muzeu. 

 În condițiile arătate, înainte de amenajare muzeală propriu-zisă a terenului, sunt 
necesare lucrări de amenajare a terenului care presupun: drenarea, amenajare unor 
rigole de evacuare a surplusului de apă datorat infiltrațiilor din pânză freatică, 
împrejmuirea terenului, conectarea la rețeaua electrică, apă și canal, construirea unei 
clădiri în care vor fi amenajate spații necesare pentru conservarea, restaurarea, 
cercetarea patrimoniului care va fi valorificat în cadrul viitorului muzeu, precum și 
facilitățile sanitare necesare pentru personalul care va efectua activități specifice 
necesare amenajării muzeale propriu-zise. 
 Pentru realizarea activităților sus-menționate, este necesară elaborarea unui 
studiu de Fezabilitate și a Proiectului tehnic. Cu condiția aprobării din partea 
Ministerului Culturii, studiul de fezabilitate poate fi efcetuat în cursul anului 2016, 
după rectificarea bugetară.  
 Al doilea obiectiv pentru care am solicitat și vom solicita aprobarea Ministerului 
Culturii vizează extinderea clădirii principale a muzeului, în valoare de 18.000 lei. 
În prezent, imobilul care găzduiește sediul central al muzeului este compus din 
clădire cu etaj (suprafața desfășurată - 572 mp) și curte (suprafața - 863 mp). La 
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parterul acestei clădiri se află o expoziție de bază a muzeului (suprafața – 92,1 mp) și 
carantina (suprafața - 44 mp). La etajul clădirii se află birouri de lucru (suprafața – 
115,3 mp) și depozitul de obiecte etnografice (suprafața – 52,2 mp). La subsolul 
clădirii a fost amenajat un depozit de obiecte arheologice (suprafața – 43,4 mp).  
 Spațiile aflate la sediul central al muzeului sunt insuficiente în raport cu 
patrimoniul aflat în administrarea acestuia și activitățile cu publicul. Astfel, în acest 
imobil nu există spaţii pentru organizarea unor expoziţii temporare. Totodată, spațiile 
alocate păstrării și conservării patrimoniului cultural al muzeului sunt insuficiente. 
Totodată, în acest imobil nu există spații necesare păstrării obiectelor gospodărești. 
În curtea imobilului există spații care pot fi folosite petru extinderea clădirii muzeului. 
Astfel, în dreptul intrării de serviciu există spațiu de 8,4 x 6,1 m, iar în spatele clădirii 
se află in spațiu nefolosit de 11,70 x 5,7 m. Spațiile muzeului pot fi extinse prin 
construirea a două anexe, ambele cu două niveluri, lipite de clădirea existentă. Una 
dintre aceste anexe poate fi constriută în fața intrării actuale de serviciu, iar alta – în 
spatele clădirii. Suprafața desfășurată a clădirii în urma acestei investiții va crește cu 
235,86 mp. În spațiile nou construite pot fi amenajate săli de expoziții temporare, un 
depozit de obiecte muzeale, garaj și magazie. 
 
F).2. Număr de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 
- 9000 de beneficiari direcți și 18000 de beneficiari indirecți. 
 
F).3. Analiza programului minimal realizat. 
Programul Minimal a fost realizat. Un singur proiect – elaborarea tematicii expoziției 
virtuale Chipul uman în arta cucuteniană – a fost realizat doar parțial, din cauza 
demisiei titularului acestuia. 
 
 

Nr. 
crt. PROGRAM Denumire 

proiect 
Stadiul implementării 

proiectului 

1 
Conservarea şi 

evidenţa  
patrimoniului muzeal 

Conservarea preventivă a 
Patrimoniului vulnerabil 

Realizat. Responsabil: 
Laura Dănilă 

Evidenţa Patrimoniului Realizat. Responsabil: 
Adela Kovacs 

2. Expoziţii temporare 

Apele minerale  
din estul Transilvaniei 

Realizat. Responsabil:  
Ana Dobreanu 

 
Chipul uman 

în arta cucuteniană 
 

Realizat parțial. Responsabil:  
Adela Kovacs 

 
Limesul de est al Daciei 

Romane 
 

Realizat. 
Responsabil:  

Alexandru Popa 

3 
Cercetarea 

patrimoniului cultural 
MNCR 

Portul popular din zona 
etnografică Covasna/Harghita 

Realizat. 
Responsabili:  

Florina Bănică,  
Andrea Chiricescu 
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Nr. 
crt. PROGRAM Denumire 

proiect 
Stadiul implementării 

proiectului 

Plastica antropomorfă neo- 
eneolitică 

Realizat.  
Responsabili:  

Dan Buzea, Adela Kovacs 

Situl arheologic Olteni Responsabili:  
Dan Buzea, Alexandru Popa 

4 Cercetare de teren Ţesutul şi portul popular Realizat 
Responsabil: Florina Bănică 

5 Publicaţii ANGVSTIA 
Nr. 19, 2015 

Realizat 
Responsabil: Alexandru Popa 

6 
Relaţii cu publicul şi 
educaţie muzeală 

 

Unirea Ţărilor Române de la 
24 ianuarie 1859 

Realizat.  
Responsabili:  

Ana Dobreanu,  
Florina Bănică. 

Pentru eternitate, Eminescu! 

Realizat.  
Responsabili:  

Ana Dobreanu, 
Florina Bănică. 

Noaptea Muzeelor 

Realizat.  
Responsabili:  

Andrea Chiricescu, 
Cristina Felea. 

Tradiţie şi Modernitate Realizat.  
Responsabil: Cristina Felea. 

Lecţii deschise 
Realizat.  

Responsabil: 
Dan Buzea. 

 


