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ANEXA 4 - model-cadru - 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 
    Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Sf. Gheorghe, aflat în subordinea sa, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale 
Regulamentului de evaluare. 
    Analiza şi notarea raportului de activitate*1) şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii*2) de evaluare*3): 
    1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent; 
    2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 
    3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 
    4. situaţia economico-financiară a instituţiei; 
    5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor 
şi obiectivelor formulate de autoritate; 
    6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare 
necesare de alocat de către autoritate. 
    În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de 
la 01.01.2011 la 31.12.2011, reprezentând ...... (prima, a doua evaluare etc. sau evaluarea finală, după caz). 
 
    Structura raportului de activitate 
 
                      PARTEA I*4) 
 
    a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent: 
    a.1. colaborarea*5) cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi - tipul/forma de colaborare, după 
caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea 
 

a.1.1. Centrul de Cultur ă Arcu ş 
 

a.1.2. Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicol ae Colan (CED) 
 

a.1.3.   Muzeul Na ţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT)  
 

a.1.4.   Complexul Muzeal Jude ţean Bistri ţa-Năsăud (CMJBN) 
 

a.1.5.   Complexul Muzeal Jude ţean Neam ţ (CMJN) 
 
a.1.6.   Muzeul Na ţional al Bucovinei  (MNB) 
 
a.1.7.   Muzeul Na ţional Brukenthal  (MNBr)  
 
a.1.8.   Muzeul Na ţional al Unirii  (MNU) 
 
a.1.9.   Muzeul Jude ţean Buzău (MJB)  
 
a.1.10.   Muzeul Br ăilei (MB) 

 
a.1.11.   Muzeul Jude ţean de Istorie Bra şov (MJIBv)  
 
a.1.11.  Muzeul Casa Mure şenilor Bra şov (MCMBv) 
 
a.1.12.  Centrul de Preg ătire Profesional ă în Cultur ă (CPPC) 
 
a.1.13.  Asocia ţia Cultural- Ştiin ţific ă Carpa ţii Răsăriteni ( ACŞCR) 
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a.1.14.  Asocia ţia Cultural Cre ştin ă Justinian Teculescu, Covasna (ACCJT)  
 

a.1.15.  Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna (CPECA)  
 

a.1.16.  Inspectoratul Şcolar al Jude ţului Covasna (I ŞJCv)   
   

a.1.17. Colegiul Na ţional “Octavian Goga”, Miercurea Ciuc, jud. Harghit a (CNOG) 
 

a.1.18.  Prim ăria ora şului Întorsura Buz ăului, jud. Covasna (PÎB)  
 

a.1.19. Asocia ţia Cultural-Artistic ă “Arcu ş”, Arcu ş, jud. Covasna  (ACAA)  
 

a.1.20.  Prim ăria comunei Vâlcele, jud Covasna (PV)  
 

a.1.21.  Colegiul Na ţional Mihai Viteazul, Sf. Gheorghe 
 

a.1.22.  Universitatea Exeter, Marea Britanie  
 

a.1.23.  Arhivele Na ţionale  
 

a.1.24. Muzeul Na ţional Secuiesc  
 

a.1.25. Institutul de Arheologie din Frankfurt (RGK) 
 

a.1.26. Muzeul Na ţional de Istorie a României (MNIR)  
 

a.1.27. Asociaţia „Pentru comunitate” (PC), din Mun. Sfântu Gheorghe 
 
a.1.28. Asocia ţia Ecou 
 
a.1.29. Zibo  
 
a.1.30. Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Covasna 
 
a.1.31. Universitatea de Stat din Moldova  
 
a.1.32. Archaeotek Canada  

 
 
    a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte 
europene/internaţionale*6); 
 
    a.3. acţiuni de publicitare*7) a proiectelor proprii ale instituţiei; 
 

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

a.3.1.  Afi şe: 39 
a.3.2.  Pliante : 7 
a.3.3.  Flutura şi: 12 
a.3.4.  Comunicate de pres ă: 45  
a.3.5.  Articole în presa local ă şi, dup ă caz, în presa central ă: 104 
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a.3.6. Reportaje radio:  10 
 a.3.7. Reportaje şi interviuri TV:  TV locală şi Braşov: 6  

a.3.8.   Afi şare pe pagina de internet a MNCR  – www.mncr.ro; www.muzeul-carpatii-rasariteni.ro  
a.3.9. Afi şarea evenimentelor în re ţeaua muzeal ă prin CIMEC   
a.3.10. Diseminare rapoarte ale proiectelor prin CIMEC WORD PRESS – blog creat de CIMEC 
a.3.11. Diseminarea informa ţiilor prin Re ţeaua Muzeelor – MNCR membru din 2011 
a.3.12. Pagini de Facebook ale muzeului, sec ţiilor, respectiv ale diferitelor proiecte (pagini 

dedicate): 4   
a.3.13. Circulare şi afi şe bilingve trimise la Inspectoratul Şcolar al Jude ţului Covasna şi la 
toate şcolile din jude ţul Sf. Gheorghe . La şcolile din judeţ se trimit materialele prin IşcJCv sau prin 
fax.  

 
    a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de strategii media; 
 

a.4.1. Au fost încheiate o serie de parteneriate media 
a.4.2. Organizarea periodică a unor ateliere de creaţie care însoţesc expoziţiile MNCR, pentru a atrage un 

număr mai mare de vizitatori 
a.4.3. S-au încheiat noi parteneriate, cu instituţii cu care MNCR nu a colaborat înainte  
a.4.4. Colectivul MNCR a implicat instituţia într-o serie de activităţi comunitare 
a.4.5. S-au format două echipe sportive, care poartă denumirea muzeului, o echipă de baschet şi una de 

fotbal. Acestea participă la campionate locale şi judeţene 
a.4.6. S-a creat noua pagină de internet a muzeului: www.mncr.ro   
a.4.7.  Încheierea unor parteneriate cu instituţii/organizaţii culturale din judeţ  
a.4.8. Implicarea directă a MNCR în activităţi social-caritabile şi comunitare – organizarea unor ateliere 

gratuite pentru copii cu nevoi speciale, atragerea de finanţări pentru aceste proiecte   
a.4.9.  Înscrierea MNCR pe site-uri turistice, culturale (în mod gratuit) 
a.4.10. Lansarea unor noi proiecte adresate publicului larg: Noaptea Muzeelor şi „Meştereste cu noi!” (Târg 

de Meşteri Populari şi atelier de creaţie de Zilele Oraşului Sf. Gheorghe – implicarea în programul 
evenimentului la nivel local şi judeţean)  

a.4.11. Monitorizarea presei  
a.4.12. Monitorizarea site-urilor unde apare menţionat MNCR şi corectarea informaţiilor eronate care apar 

pe acestea   
a.4.13. Organizarea unor lecţii deschise pe diverse teme (Arheologie, Istorie), pentru publicul larg 
a.4.14. Demararea unui cerc de arheologie, în colaborare cu Colegiul Naţional Mihai Viteazul    
a.4.15. Organizarea Zilelor Porţilor Deschise pe şantierele arheologice de la Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. 

Harghita, Figa – Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud, Cetatea dacica de la Covasna. 
a.4.16. Organizarea Conferinţelor de presă  
a.4.17. Prezenţa constantă a MNCR pe reţeaua de socializare Facebook – în mai puţin de jumătate de an 

MNCR a reuşit să atragă 5000 de prieteni, fiind nevoie de crearea unor noi pagini, adiacente, pentru 
a se putea accepta cererile de prietenie. 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.4.18. Promovarea paginilor web ale MNCR pe reţelele de socializare 
a.4.19. Administrarea paginilor web şi update-ul acestora în timp real  
a.4.20. MNCR – partener constant al ZIBO, în cadrul programului „Săptămâna familiei, săptămâna fără TV”  
  

    a.5. apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare*8); 
- Cronica cercetărilor arheologice - 2 apariţii  
- 4 articole de specialitate în ziare locale/naţionale  
- 6 reportaje televizate şi radiodifuzate 
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    a.6. profilul beneficiarului actual: 
    - analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 
 
Categoriile de public care viziteaz ă MNCR:  

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

- învăţătorii şi profesorii care însoţesc elevii 
- pensionari   
- Prietenii Muzeului – o categorie generic denumită astfel, fiind 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 - 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  

- 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  

- În anul 2011 s-a estimat un număr de 10.000 vizitatori. MNCR a avut 4.130 de vizitatori la sediile sale 
şi 801 vizitatori la expoziţii organizate în alte locaţii (fără a se lua în calcul expoziţiile itinerate în ţară). 
Este important de precizat însă faptul că MNCR a deschis expoziţiile sale în 18 mai 2011, 
funcţionând astfel 7 luni din cele 12 ale anului 2011.  

 
    - estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari*9); 
 

- copii pre şcolari  – o categorie de public care necesită un anumit tip de abordare indirectă, prin 
intermediul formatorilor acesteia: părinţi, educatori, bunici.   
- tinerii adul ţi – o categorie compusă din persoane cu vârsta cuprinsă între 19 – 25 ani, care se 
împarte în alte 3 subcategorii:  
1. studenţi 
2. activi social – angajaţi  
3. inacitivi social – şomeri  
- adul ţii  (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 
- turi ştii (cu precădere pacienţii staţiunilor balneare de pe teritoriul judeţelor Covasna şi Harghita), 
împărţiţi la rândul lor în 2 subcategorii importante 
1. turiştii români  
2. turiştii străini 
- categorii de public cu nevoi speciale  
1. Se va încheia un protocol de colaborare cu Asociaţia Philadelphia Pro Familia, o asociaţie a 
familiilor cu copii afectaţi de Sindromul Down 
2. Pe lângă colaborarea cu DGASPC Covasna, se vor încheia protocoale de colaborare cu case 
familiale, centre de primire şi de zi pentru copii şi tineri, în vederea organizării unor activităţi comune  
3. Se va intensifica colaborarea cu şcolile speciale 
4. Se va realiza prima expoziţie destinată persoanelor nevăzătoare (2012)  
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5. Se va demara proiectul „Împreună prin labirintul preistoric” destinat copiilor şi tinerilor 
instituţionalizaţi, prin intermediul căruia se va facilita accesul acestora în spaţiile expoziţionale ale 
MNCR  

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

- chestionare realizate în cadrul Cercului „Tradiţie şi modernitate” – 50 de elevi 
- chestionar pentru elevi cu privire la expoziţia de arheologie „Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc dâmbul 
Cetăţii” – 20 elevi    
 
Deşi ştim care sunt categoriile de public care beneficiază direct sau indirect de serviciile muzeului, nu 
cunoaştem foarte bine necesităţile acestora. Astfel, este necesară efectuarea unor studii specializate în 
vederea obţinerii acestor informaţii.  Momentan MNCR nu are specialişti în acest domeniu, dar pe viitor 
această activitate poate fi realizată fie prin angajarea de specialişti fie prin încheierea de contracte 
civile cu specialişti din alte muzee sau instituţii de profil.  

 
- beneficiarul ţint ă al programelor: 
- 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 

 
- pe termen lung:  

- elevii ciclurilor primare, gimnaziale şi liceale din judeţele Covasna şi Harghita  
Învăţătorii şi profesorii din judeţele Covasna şi Harghita  
Familiile elevilor   
Adulţii  
Pensionarii  
Copii preşcolari  
Turiştii   
Persoane cu nevoi speciale 

 
    a.8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei*10);  
 
 Spaţiile MNCR sunt utilizate la maxim de potenţial, fiind, în mare măsură, destinate publicului şi 
activităţilor cu acesta. Prin reamenajarea spaţiilor muzeale ale MNCR s-a îmbunătăţit disponibilitatea 
acestora pentru organizarea de evenimente destinate publicului, spaţiul fiind regândit astfel încât să 
răspundă cât mai bine nevoilor publicului vizitator. Persistă în continuare nevoia de a fi amenajate noi spaţii, 
în special pentru depozitarea patrimoniului, o sală de expoziţii temporare la sediul central cât şi amenajarea 
curţii de la sediul central, pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber şi estetizarea clădirii şi spaţiului 
înconjurător.         
 
    a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz. 
    

În anul 2011 au fost date în folosinţă spaţiile nou-amenajate ale MNCR. Astfel a fost deschisă 
expoziţia de arheologie „Aşezarea preistorică Păuleni-Ciuc Dâmbul Cetăţii” de la sediul central al MNCR, 
spaţiul existent fiind reamenajat, dându-se în folosinţă un spaţiu pentru activităţi (sală multimedia, activităţi 
educative etc.). holul acestui spaţiu a fost transformat în museum Shop, fiind astfel amenajat un stand al 
muzeului.  

A fost inaugurat punctul muzeal Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe. Clădirea a fost 
restaurată şi a fost amenajată expoziţia de bază. În vecinătatea clădiroo s-a dat în folosinţă şi un spaţiu 
pentru personalul MNCR, o clădire cu scop administrativ şi puncte sanitare pentru vizitatori, care nu se 
puteau amenaja în cadrul punctului muzeal.  

A fost reamenajată Casa Memorială Romulus Cioflec din localitatea Araci, comuna Vâlcele, unde pe 
lângă modernizarea expoziţiei de bază s-a amenajat curtea, care poate fi acum utilizată pentru a se organiza 
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activităţi în aer liber cu publicul vizitator. Astfel, în anul 2011, au fost deja organizate o serie de manifestări 
culturale. În curtea casei memoriale s-a amenajat şi un spaţiu administrativ, puncte sanitare şi o sală 
multimedia.  

A fost amenajat şi dat în folosinţă depozitul de la sediul central al MNCR, destinat depozitării 
obiectelor fragile din patrimoniul muzeului: piese de lemn şi textile, cât şi carantina de la parterul anexei.      

 
 b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 
 

    b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei; 
 

1. La zidirea soarelui  Organizatori: MOMS, Centrul Cultural “Miron Cristea”, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Harghita, Colegiul Naţional „O. Goga”, Şcoala Generală „L. Rebreanu”. Expoziţie dedicată 
poetului Mihai Eminescu. 15 ianuarie 2011 

2. 152 de ani de la Unirea Principatelor Române . Organizatori: MOMS, Centrul Cultural Miron 
Cristea, Colegiul Naţional O. Goga, Brigada 61 Vânători de Munte G-ral Virgil Bădulescu, 
Desparţământul ASTRA Cv şi Hr. Expoziţie foto-documentară. 24 ianuarie 2011   

3. Expoziţia Tabăra de Arheologie Experimental ă Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita . MOMS. 
Perioada: 24 februarie – 30 iunie 2011  

4. Expoziţia „ Aşezarea preistoric ă Păuleni Ciuc Dâmbul Cet ăţii ” – deschidere 18 mai   
5. Deschidere punct muzeal Prima Şcoal ă Româneasc ă din Sfântu Gheorghe -  18 mai  
6. Deschidere punct muzeal reamenjat Casa Memorial ă „Romulus Cioflec” din Araci, comuna Vâlcele 

– 18 mai  
7. Pădurea în imagini. Expoziţie fotografică, montată în sala multimedia a MNCR. Expoziţia a fost 

organizată în colaborare cu APM Covasna, Life Ursus, UNEP, CEPCA Covasna şi Hotel 
CLERMONT, Covasna. Perioada: 20 iunie - 1 iulie 2011 

8.  „Candela dorului de ţară”. Expoziţie dedicată Zilei Naţionale a României. Au colaborat Centrul 
Cultural Miron Cristea. MOMS, 1 decembrie 2011 

9. Tratamente curative periodice ale obiectelor etnogr afice de lemn  
10. Conservarea preventiv ă a obiectelor etnografice textile  
11. Consolidarea definitiv ă şi conservarea obiectelor preistorice de lemn proven ite din situl B ăile 

Figa  
12. Organizarea depozitului nou amenajat al MNCR  
13. Sesiunea Na ţional ă de Comunic ări Ştiin ţifice „ Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie – 

Cultură – Civilizaţie”, edi ţia a XVII-a. Manifestare dedicat ă împlinirii a 150 de ani de la înfiin ţarea 
Asocia ţiunii Transilvane pentru Cultura şi Literatura Poporului Român 

14. Sesiunea Ştiinţifica Anuală a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni edi ţia a VIII-a. 
15. „Tradiţii pascale de ieri şi de azi. Încondeierea ouălor.”  
16. Meştereşte cu noi! Zilele Oraşului Sf. Gheorghe 
17. Noaptea muzeelor 
18. Tradiţie şi modernitate – ateliere săptămânale 
19. Meştereşte cu noi vara! Ediţia a II-a 
20. Vacanţă de toamnă la muzeu 
21. Programul „Bucură-te de primăvara ta!” 
22. La umbra nucului b ătrân  
23. Astra – la ceas aniversar  
24. Toamna, acas ă, la Romulus Cioflec   
25. Tărâm de iubire, Cuvântul   
26. La zidirea soarelui… - 15 ianuarie 2011, MOMS  
27. 152 de ani de la Unirea Principatelor Române 
28. Oră de istorie la muzeu – 31 octombrie 2011 – dr. hab. Tudor Arnăut „Spa ţii sacre şi memoria 

colectiv ă la popula ţiile paleobalcanice în mileniul I a. Chr.” MOMS 
29. Lansarea volumului „Ioan Pelivan- părinte al mişcării naţionale din Basarabia” de Ion Constantin, Ion 

Negrei, Gh. Negru şi o evocare a evenimentelor premergătoare Unirii, sub titlul „Basarabia şi idealul 
Unirii” la care au participat IPS Ioan, Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, şi autorii volumului 
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30. „Candela dorului de ţară” moment festiv şi expoziţie dedicate Zilei Naţionale a României 
 
    b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: judeţ, judeţe 
limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.); 
 

1. Expoziţia „Origami. Arta japonez ă a împăturirii hârtiei ” a artistei Mădălina Lazăr. În colaborare cu 
Fundaţia Mihai Viteazul la Casa cu Arcade. Perioada: 7 – 11 februarie 2011 

2. Programul „Bucură-te de primăvara ta!” – Expoziţie de mărţişoare 1 – 2 martie 2011         
3. Expoziţia „Photo Ornithologicus ” a fotografului Marius Ursăciuc – Casa cu Arcade. În colaborare cu 

Fundaţia Mihai Viteazul. Perioada: 21 – 25 martie 2011 
4. Expoziţia „Dacii din Curbura Carpa ţilor ” itinerată la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad. În colaborare cu 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Deschidere: 3 decembrie 2011. Perioada: 3 decembrie 
2011 – 25 martie 2012.   

5. Şantierul arheologic Şoimeni , Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita 
6. Şantierul arheologic Beclean-B ăile Figa , jud. Bistri ţa-Năsăud 
7. Proiect de cercetare arheologic ă sistematic ă „Paleoliticul din Zona Întorsurii Buz ăului”  
8. Limesul Estic al Daciei Romane  
9. Cercetare etnografic ă şi arheologic ă de teren în zona Depresiunii Întorsura Buz ăului, jud. 

Covasna  
10. Editarea şi tipărirea revistei ANGVSTIA, 15. Istorie .  
11. Sesiunea Na ţional ă de Comunic ări Ştiin ţifice „ Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie – 

Cultură – Civilizaţie”, edi ţia a XVII-a. Manifestare dedicat ă împlinirii a 150 de ani de la înfiin ţarea 
Asocia ţiunii Transilvane pentru Cultura şi Literatura Poporului Român 

12. Sesiunea Ştiinţifica Anuală a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni edi ţia a VIII-a. 
13. „Tradiţii pascale de ieri şi de azi. Încondeierea ouălor.” 
14. Tradiţie şi modernitate – ateliere săptămânale  
15. Lecţiile deschise din cadrul cercului de arheologie demarat în anul 2009 în colaborare cu CNMV 
• 19 ianuarie 2011 de la ora 1300. Titlul prezentării este „Tabăra de arheologie Experimentală Beclean 

– Băile Figa”. Invitate speciale sunt Găitan Ştefania şi Vereş Denisa,  eleve ale CNMV, Sf. 
Gheorghe, participante la activităţile taberei în calitate de voluntari.   

• 19 ianuarie 2011 de la ora 1330. Titlul prezentării este „Tezaure monetare în colţul sud-estic al 
Transilvaniei”. Invitat special este dr. Victor Sibianu, Sf. Gheorghe.   

• 23 februarie 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Epoca bronzului în Carpa ţii Răsăriteni”. 
Invitat special este dr. Roxana Elena Munteanu , de la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. 

• 16 martie 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Grupuri etnice din sudul şi sud-estul 
Transilvaniei în contextul invaziei mongole din 124 1 - 1242”. Invitat special este conf. univ dr. 
Ioan  Marian Ţiplic , de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

• 28 aprilie 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Civiliza ţia Egiptului antic de la piramide la 
cucerirea roman ă”. Invitat special este drd. Dan Deac , de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. 

• 26 mai 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Muzeul Cetatea Neam ţ”. Invitat special este 
cercetătorul Daniel Garv ăn, de la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra Neamţ.  

• 2 noiembrie 2011 de la ora 13. Tilul prezentării „Noi vestigii arheologice din mileniul I a. Chr. în  
Basarabia”. Invitat special este dr. hab. Tudor Arnăut  

• Excursie la Cetatea Zînelor – Covasna, cu elevii participanţi la lecţiile deschise. Perioada: 28 
octombrie 2011    

• Lecţie deschisă la muzeu – vizionarea filmuleţelor care însoţesc expoziţia „Aşezarea preistorică 
Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii” şi completarea unor chestionare cu privire la acestea. Perioada: 25 
noiembrie 2011   

16. Lecţie deschisă „24 ianuarie 1859. 152 de ani de la Mica Unire” 
17. Lecţie deschisă de arheologie cu titlul „Descoperiri  arheologice deosebite în regiunea Mun ţilor 

Oaş-Gutâi-Ţible ş”,  susţinută de cunoscutul arheolog Dr. Carol Kacsó. 
18. Programul „Bucură-te de primăvara ta!” 
19. Expoziţia „Origami. Arta japoneză a împăturirii hârtiei” - ateliere creative  
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20. Tabăra experimentală „Silex Tools”  
21. Proiectul ArheGIS – Arheologie digitală şi spaţială  
22. Excursie organizată pentru un grup de studenţi din Germania  
23. Porţile deschise pe şantierul arheologic Păuleni Dâmbul Cetăţii şi Cupa „Vardomb” la fotbal 
24. Porţile deschise pe şantierul arheologic Beclean – Băile Figa 
25. Digitizarea patrimoniului ecleziastic din cadrul colecţiei Parohiei Ortodoxe I Sf. Gheorghe   

 
    b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel naţional/internaţional, în 
Uniunea Europeană, după caz, în alte state); 
- nu este cazul  
 
    b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător 
 

1. Covasna – Valea Zânelor – activitate de ecologizare  
2. Săptămâna familiei ZIBO  
3. Povestea din Ajun 
4. „Tradiţie şi culoare în ochii tăi, copile!”  
5. Aura Castellum  
6. Cupa Buzaielor la baschet – ediţia a II-a – Întorsura Buzăului 
7. Lansare carte – „Zilele Nicoale Colan” – „Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia” 
8. Lansare de carte „Românii în dezbaterile congresului secuiesc din 1902 Premise, deziderate şi 

reverberaţii”, ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu 
9. 30 noiembrie 2011  Începând cu ora 16,00  Elevii CNOG au prezentat un spectacol atipic intitulat 

„Mândria de a fi român”, o preumblare printre contribuţiile româneşti la patrimoniu spiritual şi material 
al omenirii 

10. Lansarea volumului „Ioan Pelivan- părinte al mişcării naţionale din Basarabia” de Ion Constantin, Ion 
Negrei, Gh. Negru şi o evocare a evenimentelor premergătoare Unirii, sub titlul „Basarabia şi idealul 
Unirii” la care au participat IPS Ioan, Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, şi autorii volumului 

11. MUZEOFORUM - Platforma de instruire si de bune practici  
 
    c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei; 
 
    c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată; 
 
    c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată, după caz; 
 
    c.3. delegarea responsabilităţilor*11): activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe 
colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.; 
 

c.3.1.  Şedinţe ale Consiliului de Administraţie a MNCR: 13  
c.3.2. Şedinţe ale Consiliului Ştiinţific al MNCR: 2  
c.3.3. Şedinţe ale secţiilor de specialitate ale MNCR: câte 11 şedinţe/secţie (Secţiile Cercetare şi 

valorificare a patrimoniului şi secţia Restaurare, conservare şi evidenţă a patrimoniului) - în data 
de 25 a fiecărei luni calendaristice (sau în date premergătoare acesteia, când nu a fost posibilă 
respectarea acestei reguli) 
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    c.4. perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare*12) pentru conducere şi restul personalului: 
 

c.4.1.  Cursuri de perfecţionare – 4 persoane: 
  Andrea Deak – Relaţii publice  
  Cristina Felea – Relaţii publice  
  Andrea Deak – Planificarea unei expoziţii muzeale 
  Adela Kovacs - Planificarea unei expoziţii muzeale 
  Domnica Stoenescu – Curs PSI  
  Domnica Stoenescu – Curs SEAP   

 
c.4.2. Studii de doctorat (istorie, arheologie) – 1 persoană 

 
    - evaluarea*13) personalului din instituţie 
 

Conform Odinului 2331 / 18.05.2011, prin care se aprobă regulamentul privind evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aaparatul propriu al Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi în cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în 
coordonarea acestuia s-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2010.   
 
    - promovarea personalului din instituţie; 
 
- nu este cazul  
 
    c.5. măsuri luate*14) în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor organisme 
de control, în perioada raportată. 
 
În anul 2011 s-au efectuat controale, din partea Corpului de control al Ministrului  şi din partea 
Compartimentului Audit Public Intern al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, care au privit activitatea 
desfăşurată de MNCR în perioada 01.01.2009-31.05.2009. 
Recomandările făcute în urma acestor controale şi modul lor de rezolvare sunt următoarele: 
 
1.Referitor la OMFP 945/2005 privind controlul intern/managerial: 
Recomandăm întocmirea  mai  întâi  a  procedurilor  care presupun riscuri  mari (şi anume cele legate de 
utizarea  fondurilor   băneşti), insă nu excludem intocmirea celorlalte proceduri legate de registrul  jurnal, 
registrul inventar, contabilitatea imobilizărilor, şi investiţiilor, contabilitatea materiilor, materialelor 
consumabile, inclusiv  a celor de natura obiectelor de inventar, contabilitatea datoriilor  şi creanţelor , 
contabilitatea elementelor de trezorerie, etc. 
Stabilirea  unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea  sistematica a procedurilor. 
Aceste proceduri trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hârtie, in format letric şi/sau electronic, simple 
si specifice pentru fiecare activitate, actualizate în mod permanent si aduse la cunoştinţa executanţilor şi a 
celorlalţi factori interesaţi. 
Rezolvare: 

- prin Decizia nr. 36/2011 s-a numit persoana responsabilă cu elaborarea şi actualizarea procedurilor; 
se întocmesc în continuare proceduri, în funcţie de specificul fiecărei activităţi identificate    

- procedurile se regăsesc pe suport de hârtie şi în format electronic, specifice pe fiecare activitate şi 
sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi. 

 
2.Referitor la OMFP. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice  
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea, şi plata chletuielilor instituţiilor publice precum si organizarea, 
evidenţa si raportarea angajamentelor bugetare şi legale: 
În scopul aplicării în bune condiţii a prevederilor normelor metodologice, recomandăm ordonatorului de 
credite stabilirea prin norme proprii a documentelor, a  circuitului acestora si persoanele împuternicite sa 
efectueze operatiunile legate de angajarea, lichida rea, ordonantarea si plata cheltuielilor . 
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Completarea, particularizarea, dezvoltarea, si actualizarea Cadrului general al operatiunilor supuse 
controlului financiar preventiv. 
Rezolvare: 

- prin Decizia nr. 28/2011 s-a aprobat circuitul documentelor în cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor 
Răsăriteni şi s-au numit persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

Prin Decizia nr. 29/2011 s-a actualizat Cadrul general al operaţiunilor supuse CFP în instituţia noastră. 
3.Referitor la cresterea numarului de vizitatori si a veniturilor proprii: 
Având în vedere investiţia efectuată (lucrări de amenajare şi modernizarea a spaţililor expoziţionale 
aparţinând MNCR) se recomandă implementarea unor soluţii ca: 

• atragerea unor noi categorii de beneficiari prin diversificarea ofertei culturale şi acoperirea unor 
segmente care lipseau din piaţa culturală;  

• crearea unor evenimente cu impact regional pentru completarea agendei culturale în sezonul turistic; 
• creşterea vizibilităţii interne şi internaţionale a instituţiei prin mediatizarea diferitelor manifestări şi/sau 

acţiuni/sectoare, participarea la diferite târguri de turism şi prin organizarea unor expoziţii 
internaţionale în zone cu impact turistic pe termen scurt şi mediu;  

• Promovarea prin agenţii de turism, hoteluri şi centre de informare turistică; 
• Vernisări expoziţionale, inaugurări şi lansări eveniment de carte 
• Zile de vizitare gratuită – de exemplu 16 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor şi 22 decembrie – 

Noaptea cea mai lungă. 
• Găzduirea unor evenimente culturale, altele decât cele ale muzeului 
• Introducerea în circuitul de vizitare a spaţiilor instituţiei; 

care să conducă la:creşterea numărului de vizitatori şi a veniturilor proprii ale instituţiei şi implicit reducerea 
aportului financiar al ministerului cu subvenţii; 
S-au luat următoarele măsuri: 
 

În vederea creşterii numărului de vizitatori ai MNCR, soluţiile amintite în Raportul de audit au fost 
implementate cu mai multe ocazii, activităţile recomandate fiind prevăzute şi în planul minimal al MNCR 
pe anul 2012. Muzeul nostru se adresează de peste 2 ani şi unor categorii de beneficiari noi, comparativ 
cu alte muzee din ţară şi cu anii precedenţi, fiind vorba aici în special de persoane cu diferite deficienţe, 
copii şi tineri instituţionalizaţi şi categorii sociale defavorizate. De asemenea, prin implementarea unor 
activităţi de larg interes cum sunt evenimentele de genul porţilor deschise, lecţiilor deschise la muzeu dar 
şi la şcoli (susţinute de specialişti ai MNCR şi specialişti din ţară), lansări de carte, Noaptea Muzeelor etc. 
numărul beneficiarilor creşte, însă aceste activităţi au caracter de gratuitate, astfel încât prin intermediul 
acestora nu au crescut veniturile proprii ale instituţiei. Noile categorii de beneficiari cărora ne adresăm fac 
parte tot din categorii de vizitatori/beneficiari care au acces gratuit la toate activităţile noastre.   
În perioada următoare ne vom intensifica activităţile de creştere a vizibilităţii instituţiei la nivel naţional şi 
internaţional, direcţie în care s-au făcut deja primele demersuri, noile expoziţii reamenajate fiind deja 
mediatizate în presa centrală (ex.: Jurnalul Naţional, Radio România Actualităţi) şi în publicaţii de 
promovare a activităţilor de petrecere a timpului liber (ex.: Zile şi Nopţi, Ghidul timpului liber).  
Total beneficiari 2010: 16.075     
Vizitatori ai expoziţiilor MNCR: 6.479;    
Beneficiari ai altor activităţi destinate publicului larg: 3.188  
Beneficiari în spaţiul virtual: 6.408     
Total beneficiari 2011: 27.889  
Vizitatori ai expoziţiilor MNCR (18 mai - 7 decembrie): 3.540* 
*În anul 2011 expoziţiile MNCR au fost redeschise publicului în data de 18 mai  
Beneficiari ai altor activităţi destinate publicului larg: 4.790 
Beneficiari în spaţiul virtual (01.01 – 26.10.2011): 19.559  

 
4.Referitor la deplasarea în Republica Moldova a directorului general, s-au constatat urmatoarele: Conform 
decontului de cheltuieli reiese faptul că dl. Kavruk a primit diurnă pentru 3 zile in valoare de 38 euro/zi, 
respectiv 114 euro. 
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Conform art. 8 alin. (1) din HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în 
strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,  
‘’Personalul trimis în strainatate, în conditiile prezentei hotarâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru 
ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadreaza, în cazul în care cheltuielile pentru 
masa se suporta de către partenerii externi’’ 
Având în vedere cele expuse mai sus se recomandă calcularea corectă a diurnei pe perioada aprobată şi 
recuperarea sumelor achitate în plus in conformitate cu prevederile legale; diurna s-a recalculat corectându-
se conform art. 8 alin. (1) din HG nr. 518/1995 şi s-a recuperat suma achitată în plus. 
 
    d) Situaţia economico-financiară a instituţiei; 
    d.1. execuţia bugetară a perioadei raportate: 
 
     

2011 Denumirea indicatorilor 
BVC Realizat la 

31.12.2011 

Sold initial 0 0 
Venituri proprii 62.000 3.428 
   - venituri din vanzarea produselor finite   500 
   - venituri din vanzarea de bilete de intrare   1.960 
   - venituri din vanzarea de pliante     
   - venituri din studii si cercetari arheologice     
   - venituri din vanzarea marfurilor   61 
   - alte venituri operationale   907 
   - venituri din diferente de curs valutar     
Subventii pentru institutii publice 975.000 973.609 
Total venituri 1.037.000 977.037 
      
Total cheltuieli 1.037.000 977.037 
Cheltuieli de personal 423.000 421.885 
Bunuri si servicii, din care: 453.000 394.428 
    -finantate din venituri proprii: 62.000 3.428 
          - 20.01.30     
          - 20.30.30   3.428 
Cheltuieli de capital 161.000 160.724 
      

 
 
    d.2. date comparative*15) de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată: 

Nr. 
crt. 

Program Nr. de 
proiecte 

Denumire proiect Perioada 
de 

desfasurare 

Buget 
prevazut            

- lei - 

Suma cheltuita    
- lei - 

Cercetarea arheologică sistematică 
privind exploatarea sării în situl de la 
Beclean - Băile Figa, jud. Bistriţa-
Năsăud 

August – 
octombrie  

22.080 6.585 1.  Cercetarea 
patrimoniului  

5 

Cercetarea arheologică sistematică a 
sitului arheologic de la Păuleni-
Ciomortan, jud. Harghita 

August  0 2.276 
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Proiect ARHE-GIS LIMES (continuarea 
proiectului Limesul de est al Daciei), jud. 
Braşov, Covasna, Mureş şi Bistriţa-
Năsăud 

August – 
noiembrie  

0 10.600 

Paleoliticul din zona Depresiunii 
Întorsura Buzăului – Bazinul Merişor, 
jud. Covasna. Cercetare arheologică 
sistematică 

August – 
septembrie  

0 1.504 

Cercetare etnografică şi arheologică de 
teren în zona Depresiunii Întorsura 
Buzăului, jud. Covasna 

August - 
noiembrie 

0 1.100 

Total program   22.080 20.01.30: 
22.065  

Cercul Traditie si modernitate - Ateliere 
periodice   

ianuarie-
decembrie 

5.500 20.30.30:                               
4327 lei 

Cercul cusaturi artistice – ateliere 
periodice 

ianuarie-
iunie 

1.300 20.30.30:                                
970 lei; 

Lectii deschise la muzeu (MNCR, 
MOMS, Araci, Prima scoala 
romaneasca)  

ianuarie-
decembrie 

4.000 20.30.30:                             
4.436 lei;  

Nu renunta la primavara ta! Editia a V-a 
- Ateliere de confectionat martisoare si 
felicitari  

Februarie-
martie 

900 20.30.30:                                    
416 lei; 

Cercul Traditie si modernitate – 
Încondeierea ouălor de Paşte;  

Aprilie - 
iunie 

6.500 20.30.30:                               
1900 lei 

Cercul Traditie si modernitate                                   
1. Mestereste cu noi vara                           

Iulie - 
septembrie 

6.500 20.30.30:                        
2111 lei;     
              

2. Pedagogie muzeala 7 

Cercul Tradiţie şi Modernitate:    
1.Povestea din Ajun  

Octombrie 
– 

decembrie    

6.500 20.30.30: 
6.085 

Museum Shop si organizarea standului 
de prezentare 

Aprilie - mai 5.000 20.30.30:                                   
1.000 lei; 

Museum Shop si organizarea standului 
de prezentare                                                       
1. Expo Quizz                                                   
2. Amenajare stand-achizitionare 
materiale de confectionat souveniruri la 
atelierele creative 3. Aparitii in presa 

Iulie - 
august 

4.000 

Elaborarea şi aplicarea 
chestionarelor privind gradul de 
satisfacţie faţă de expoziţiile „Casa 
Memorială Romulus Cioflec”, Prima 
Şcoală Românească şi Aşezarea 
preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul 
Cetăţii  

  

Confecţionarea unor materiale de 
promovare a MNCR şi a 
patrimoniului deţinut de acesta 

Iunie – iulie  1000 

3. Marketing  7 

Elaborarea şi realizarea 
reproducerilor după obiectele de 
patrimoniu expuse 

August – 
septembrie  

2000 

20.30.30:                       
3477  lei 

4. Relatii publice 8 Implicarea MNCR Sf. Gheorghe in 
activitati social-caritabile si comunitare - 
campionatul de baschet amator, Sf. 
Gheorghe - echipa MNCR  

Ianuarie - 
martie 

2.300 0 
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Implicarea MNCR Sf. Gheorghe in 
activitati social-caritabile si comunitare - 
Cupa Buzaelor la  baschet amator-editia 
a II-a Sf. Gheorghe - echipa MNCR ; 
Parada Carnatilor 

Aprilie - mai 3.000 20.30.30:                               
1220 lei 

Targul mesterilor populari prilejuit cu 
ocazia Zilelor Orasului SF GHEORGHE 

aprilie 5.000 20.30.30:                                
5631 lei 

Noaptea Muzeelor mai 5.000 20.30.30:                               
4357 lei;                 

Ziua Porţilor Deschise la şantierul 
arheologic Păuleni-Ciomortan 

Iulie   500 20.30.30:                               

Ziua Porţilor Deschise la şantierul 
arheologic Băile Figa 

Septembrie  500  

Administrarea, întreţinerea şi 
ajustarea site-ului muzeu 

Ianuarie – 
decembrie  

200  

Tratamente curative periodice ale 
obiectelor etnografice de lemn  

Octombrie  

  6.000 

Conservarea preventivă a obiectelor 
etnografice textile  

August – 
noiembrie  

  3.486 

Consolidarea definitivă şi conservarea 
obiectelor preistorice de lemn provenite 
din situl Băile Figa 

August – 
noiembrie 

26.118 32.015 

Organizarea depozitului nou amenajat al 
MNCR 

August – 
decembrie  

  3.300 

5 Conservarea 
păstrarea şi 
restaurarea 
patrimoniului 

4 

Total program    26.118 20.01.30: 
44.801 

6 
Evidenţa 
patrimoniului 

1 Evidenţa patrimoniului muzeal octombrie – 
decembrie 

1.000 20.01.30: 
1.000  

Total program   8.000 20.01.30: 
1.780  

Pregătirea dosarelor de clasare în 
categoria Tezaur a patrimoniului 
arheologic  

August - 
decembrie 

   

7 Clasarea 
patrimoniului 

2 

Pregătirea dosarelor de clasare în 
categoria Fond a obiectelor arheologice 
şi etnografice 

August - 
decembrie 

   

Expoziţiile:                                            - 
„Aşezarea preistorică  Păuleni Ciuc - 
Ciomortan Dîmbul Cetăţii jud. Harghita”                    
- Prima Şcoală Romanească din Sf 
Gheorghe – vernisaj                                               

mai 17.000 20.30.30                                                 
33.331 lei 

Expoziţiile:   iunie – 
decembrie  

17.000 20.30.30: 
23.841  

- “Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc-
Ciomortan "Dâmbul Cetăţii” jud. 
Harghita” 

      

- Prima Şcoală Românească din Sf. 
Gheorghe 

      

8 Valorizarea 
patrimoniului - 
Expoziţii 

12 

 - Casa Memorială “Romulus Cioflec” din 
Araci 

      



 14 

- Expoziţie temporară „Marea Unire de 
la 1 Decembrie 1918” – Manifestări 
dedicate Zilei Naţionale a României – 
MOMS  

      
 

Expoziţia „Tabara de arheologie 
experimentală Păuleni Ciuc - Ciomortan”  

Martie – 
iunie  

1.000 20.30.30:                                       
2475 lei;   

Expoziţia origami. Arta japoneză a 
împăturirii hârtiei **** 

Februarie 0 20.30.30:                                  
168 lei; 

Expoziţia fotografica cu tablouri cu 
păsări: Photo ornitologicus **** 

martie 0 0 

Expoziţia tematica temporara "Nu 
renunta la primavara ta"   

Februarie - 
martie 

0 0 

Eveniment cultural la Casa Memoriala 
Romulus Cioflec „La umbra nucului 
batran”  

iulie-
septembrie 

1.000 20.30.30:                         
638 lei;  

Itinerarea expoziţiei “Dacii din Curbura 
Carpaţilor” la Bârlad  

Noiembrie 
– 
decembrie  

- -  

   
Pădurea în imagini. Expoziţie 
fotografică 

August  - - 

Sesiunea Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei, Istorie, Cultură, Civilizatie, 
editia a XVII-a 

Septembrie 1.000 1000 

Sesiunea Ştiinţifică a MNCR, ediţia a 
VIII-a 

Octombrie - 
Noiembrie  

6.000 6090 

9 Valorizarea 
patrimoniului – 
Manifestari cultural 
stiintifice   

2 

Total program 
  

7.000 
20.30.30: 

7.090  
Editarea şi tipărirea revistei ANGVSTIA, 
15 

August – 
decembrie  10.000 

20.30.30: 
16.700 

10 Publicaţii  2 

Valorificarea patrimoniului în publicaţii - 
traducere in limba engleza: Consideratii 
privind schimbul de sare in mileniile VI-II 
i.hr. in spatiul carpato-dunarean **** 

Februarie 0 20.30.30:                                
1.027 lei 

  TOTAL       190.998 190.998 
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 d.3. gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): 0,35% 
 Total venituri proprii = 3.428 lei; Total cheltuieli = 977.037 lei 
    - veniturile proprii realizate din vânzarea de bilete de intrare: 1.960 lei 
    - veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei (cărţi, reviste, pliante): 1.468 lei  
    d.4. gradul de creştere veniturilor proprii în totalul veniturilor (%): 0,35% 
 Total venituri = 977.037 lei; Total venituri proprii = 3.428 lei 
    d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 43,18% 
 Total cheltuieli = 977.037 lei; Cheltuieli de personal = 421.885 lei 
    d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 16,45% 
 Total cheltuieli = 977.037 lei; Cheltuieli de capital = 160.724 lei 
    d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 43,33% 
 Total subvenţie = 973.609 lei; Cheltuieli de personal = 421.885 lei 
    - ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă 
(drepturi de autor, contracte şi convenţii civile): 11,94% 
 Total cheltuieli cu contracte civile = 50.385 lei; Cheltuieli de personal =  421.885 lei 
    d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 95,79 lei 
 Total beneficiari = 10.200 
    - din subvenţie = 95,45 lei 
    - din venituri proprii = 0,34 lei 
 
    e) Strategia, programele si implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice 
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 
 
    e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele 
incluse în acestea); 
 

Lista programelor propuse prin proiectul de managem ent pentru a fi derulate în perioada 
01.01.2011 – 31.12.2011 

  
1. PROGRAMUL „CERCETAREA PATRIMONIULUI” 
2. PROGRAMUL „CONSERVAREA, PĂSTRAREA ŞI RESTAURAREA 

PATRIMONIULUI” 
3. PROGRAMUL „EVIDENŢA PATRIMONIULUI” 
4. PROGRAMUL „CLASAREA PATRIMONIULUI” 
5. PROGRAMUL „VALORIZAREA PATRIMONIULUI – EXPOZIŢII” 
6. PROGRAMUL „VALORIZAREA PATRIMONIULUI – MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 

ŞI CULTURALE” 
7. PROGRAMUL „VALORIZAREA PATRIMONIULUI – PUBLICAŢII” 
8. PROGRAMUL „RELAŢII CU PUBLICUL” 
9. PROGRAMUL „PEDAGOGIE MUZEALĂ” 
10. PROGRAMUL „MARKETING” 

 
 Programele propuse de MNCR pentru anul 2011 au fost elaborate în funcţie de nevoile specifice ale 
publicului muzeului dar şi în funcţie de legislaţia în vigoare, cu privire la cercetarea, valorificarea şi protecţia 
patrimoniului. Astfel, acestea au fost dedicate atât publicului larg cât şi specialiştilor din diverse domenii, la 
unele programe muzeul şi specialiştii acestuia fiind beneficiari direcţi ai activităţilor derulate. Programele cu 
cel mai mare impact asupra publicului au fost cele care au generat impact imediat, cum ar fi cele de 
Valorizare a patrimoniului, Relaţii publice şi Pedagogie muzeală. Rezultatele acestora pot fi evaluate pe loc, 
ca şi gradul lor de receptare de către beneficiari. Programele care includ cercetarea, conservarea, evidenţa, 
clasarea şi valorizarea prin publicaţii a patrimoniului nu au rezultate imediate în rândul publicului larg, dar au 
beneficiari direcţi în rândul specialiştilor participanţi la activităţile cuprinse în fiecare program şi proiect în 
parte.      
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    e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul 
comunităţii la proiectele incluse în acestea) 
 
 La începutul anului 2011 MNCR şi-a propus realizarea a 32 de proiecte, cuprinse în planul minimal 
de activităţi. Până la finalul anului s-au realizat un număr de 72 de proiecte. Multe dintre acestea s-au 
încadrat în programele propuse prin Planul minimal, dar altele au fost realizate în parteneriat cu diverse 
instituţii/organizaţii/asociaţii etc., la cererea unor şcoli, profesori, învăţători sau în funcţie de anumite 
oportunităţi identificate pe parcursul anului.  
 Având în vedere faptul că o mare parte din aceste proiecte au fost realizate din iniţiativa şi la 
solicitarea comunităţii (ne referim aici în special la proiectele care au cuprins ateliere creative, expoziţii 
organizate pentru persoane fizice, lansări de carte etc.) considerăm că publicul este foarte receptiv şi 
eficacitatea proiectelor este demonstrată de numărul în continuă creştere a solicitărilor şi al participanţilor.   
 
 
    e.3. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită: 

Programul/Proiectul Scopul Beneficiar
i 

Perioada de 
realizare 

Finantarea  
(subventie / 

venituri proprii) 

Ob 
ser
vatii 

1 2 3 4 5 6 
Denumirea initiala/modificata Declarat/Atins Estimat/ 

Realizat 
Estimat/Realizat Estimat/Realizat   

Cercetarea patrimoniului/ 
Cercetarea arheologică sistematică 
privind exploatarea sării în situl de 
la Beclean - Băile Figa, jud. Bistriţa-
Năsăud  

finalizarea cercetărilor în 
partea de nord a S.III, 
descoperirea artefactelor 
(cca. 25) şi instalaţiilor (3-5) 
de lemn utilizate  în 
exploatarea sării din epoca 
bronzului, îmbogăţirea 
patrimoniului MNCR cu 
obiecte de categoria 
TEZAUR (cca. 30 unităţi), 
prelevarea mostrelor de lemn 
(20 mostre) în vederea 
completării bazei de date 
necesare construirii scării 
dendrocronologice, 
Prelevarea mostrelor în 
vederea datării C14 (10 
mostre), depistarea urmelor 
de ocupare a sitului în afara 
zonei de exploatare a sării 
(10 sondaje şi prospectări), 
precizarea raporturilor 
geospaţiale între cele 16 
complexe descoperite până în 
present / atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August – 
septembrie  
 
August – 
septembrie 

Subvenţie   

Cercetarea patrimoniului/ 
Cercetarea arheologică sistematică a 
sitului arheologic de la Păuleni-
Ciomortan, jud. Harghita 

Finalizarea cercetării unei 
locuinţe din eneolitic 
Finalizarea cercetării unei 
locuinţe din epoca bronzului 
Ridicarea topografică 
georeferenţiată a sitului în 
Stereo 70  
Integrarea exactă a sitului în 
harta de relief cuprinzând 
Depresiunea Ciucului, Pasul 
Ghimeş-Făget-Palanca şi 
zona Moineşti. 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August  
 
Iulie – august  

Subvenţie   
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Măsurători geo-fizice / atins 
Cercetarea patrimoniului/ Proiect 
ARHE-GIS LIMES (continuarea 
proiectului Limesul de est al 
Daciei), jud. Braşov, Covasna, 
Mureş şi Bistriţa-Năsăud 

În anul 2011, vor fi efectuate 
măsurătorile topografice; vor 
fi realizate ridicări 
topografice georeferenţiate 
ale siturilor romane de-a 
lungul limesului; va fi 
realizată harta exactă ce va 
include vestigiile cunoscute 
până în prezent; vor fi 
efectuate prospectări geo-
radar. Ultimele vor permite 
stabilirea structurii şi 
planigrafiei arhitecturale ale 
castrelor romane din estul 
Daciei, fără ca să fie nevoie 
de săpături arheologice – 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August – 
noiembrie  

Subvenţie   

Cercetarea patrimoniului/ 
Paleoliticul din zona Depresiunii 
Întorsura Buzăului – Bazinul 
Merişor, jud. Covasna. Cercetare 
arheologică sistematică 

Decopertarea terenului şi 
efectuarea săpăturii 
sistematice în pase mecanice 
de 5 cm, Cercetarea 
complexelor arheologice 
(planuri, desene, fotografii, 
filme), Prelucrarea primară a 
materialului arheologic 
descoperit, Conservarea 
patrimoniului arheologic 
descoperit – atins  

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August – 
septembrie 

Subvenţie   

Cercetarea patrimoniului/ Cercetare 
etnografică şi arheologică de teren 
în zona Depresiunii Întorsura 
Buzăului, jud. Covasna 

Demararea unor cercetări 
etnografice şi arheologice în 
zonă, stabilirea unor repere, 
cartarea unor sit-uri, 
identificarea de obiective 
etnografice (monumente), 
realizarea de interviuri etc. – 
atins 

 August – 
noiembrie 
 
August – 
septembrie  

Subvenţie  

Pedagogie muzeala/ Cercul Traditie 
si modernitate - Ateliere periodice   

Ateliere creative organizate 
pentru grupuri de elevi de 
diferite vârste, pe parcursul 
verii şi în timpul anului 
şcolar – modelaj de lut, 
cusături şi ţesături 
tradiţionale, pictură pe vase 
ceramice şi lemn, restaurare 
ceramică etc. – atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

ianuarie-
decembrie 

Subvenţie  

Pedagogie muzeala/ Cercul cusaturi 
artistice – ateliere periodice 

Organizarea unor ateliere de 
cusături artistice  tradiţionale 
la secţia MOMS, la care vor 
participa elevi din localitatea 
Miercurea-Ciuc. Se vor 
promova tradiţiile şi motivele 
tradiţionale româneşti din 
jud. Harghita – atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Ianuarie - iunie Subvenţie  

Pedagogie muzeala/ Lectii deschise 
la muzeu (MNCR, MOMS, Araci, 
Prima scoala romaneasca) 

Organizarea unei suite de 
evenimente lunare, dedicate 
elevilor din clasele 
gimnaziale şi liceale, la care 
vor fi invitaţi specialişti din 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 

ianuarie-
decembrie  

Subvenţie  
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localitate şi din ţară, pentru a 
susţine comunicări ştiinţifice 
într-un limbaj accesibil 
publicului ţintă – atins   

realizat 

Pedagogie muzeala/ Nu renunta la 
primavara ta! Editia a V-a - Ateliere 
de confectionat martisoare si 
felicitari 

Ateliere creative, în cadrul 
cărora fiecare participant îşi 
realizează propriul mărţişor. 
Campanie stradală de dăruit 
mărţişoare. atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Februarie-martie  Subvenţie  

Pedagogie muzeala/ Cercul Traditie 
si modernitate – Încondeierea ouălor 
de Paşte; 

Ateliere de încondeiat ouă de 
Paşte în mod tradiţional, cu 
motive secuieşti şi româneşti 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat  

Aprilie - iunie Subvenţie  

Pedagogie muzeala/ Cercul Traditie 
si modernitate - Mestereste cu noi 
vara                                          

Ateliere creative în timpul 
vacanţei de vară, pentru 
preşcolari şi elevi din 
ciclurile primare şi  
gimnaziale atins  

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August  Subvenţie  

Pedagogie muzeala/ Cercul Traditie 
si modernitate - Povestea din Ajun 

Ateliere de Crăciun 
organizate pentru preşcolari 
şi elevi din clasele primare 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Octombrie – 
decembrie     

Subvenţie   

Marketing / Museum Shop si 
organizarea standului de prezentare  

La sediul central cât şi la 
Prima Şcoală Românească şi 
Casa Memorială Romulus 
Cioflec din Araci atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Aprilie – 
decembrie   

Subvenţie  

Marketing / Expo Quizz  Realizarea unor jocuri pentru 
vizitatorii expoziţiei 
Aşezarea preistorică Păuleni 
Ciuc Dâmbul Cetăţii – cutia 
cu surprize atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

 Subvenţie  

Marketing / Amenajare stand-
achizitionare materiale de 
confectionat souveniruri la atelierele 
creative si Aparitii in presa 

Amenajarea standului MNCR 
la sediul central şi procurarea 
de materiale pentru realizarea 
unor souveniruri hand-made 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Iulie – august  Subvenţie  

Marketing  / Elaborarea şi 
aplicarea chestionarelor privind 
gradul de satisfacţie faţă de 
expoziţiile „Casa Memorială 
Romulus Cioflec”, Prima Şcoală 
Românească şi Aşezarea preistorică 
Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii  

Măsurarea gradului de 
satisfacţie al vizitatorilor, 
prin elaborarea, tipărirea, 
aplicarea şi evaluarea unui 
număr de 1000 de 
chestionare adaptate la 
specificul expoziţie atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Septembrie – 
decembrie  

Subvenţie  

Marketing  / Confecţionarea unor 
materiale de promovare a MNCR şi 
a patrimoniului deţinut de acesta 

Se vor confecţiona replici 
după diverse piese din 
patrimoniul MNCR, altele 
decât cele expuse,  pliante, 
flyere, souvenir-uri etc. atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Iulie – decembrie  Subvenţie  
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Marketing  / Elaborarea şi 
realizarea reproducerilor după 
obiectele de patrimoniu expuse 

Se vor realiza o serie de 
reproduceri după piesele din 
expoziţiile MNCR, pentru a 
fi vândute la standurile 
muzeului atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August  Subvenţie  

Relatii publice / Implicarea MNCR 
Sf. Gheorghe in activitati social-
caritabile si comunitare - 
campionatul de baschet amator, Sf. 
Gheorghe - echipa MNCR  

Participarea echipei de 
baschet a MNCR la 
campionatul de baschet 
amator şi ocuparea unui loc 
mai bun decât cel din anul 
precedent atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Ianuarie – iunie;  
 
noiembrie – 
decembrie  

Subvenţie  

Relatii publice / Implicarea MNCR 
Sf. Gheorghe in activitati social-
caritabile si comunitare - Cupa 
Buzaelor la  baschet amator-editia a 
II-a Sf. Gheorghe - echipa MNCR ; 
Parada Carnatilor 

Participarea echipei de 
baschet a MNCR la 
campionatul de baschet 
amator şi ocuparea unui loc 
mai bun decât cel din anul 
precedent; participarea la alte 
evenimente organizate de 
comunitate  atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Aprilie - mai Subvenţie  

Relatii publice / Targul mesterilor 
populari prilejuit cu ocazia Zilelor 
Orasului SF GHEORGHE 

Organizarea unui târg de 
promovare a meşterilor 
populari din Covasna, cu 
ocazia Zilelor Oraşului, şi 
a unor ateliere creative 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

aprilie Subvenţie  

Relatii publice / Noaptea Muzeelor Organizarea unei suite de 
evenimente dedicate Zilei 
Internaţionale a Muzeelor 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

mai Subvenţie  

Relatii publice / Ziua Porţilor 
Deschise la şantierul arheologic 
Păuleni-Ciomortan 

Eveniment dedicat 
promovării sit-ului, asigurării 
accesului publicului larg pe 
sit-ul arheologic, oferirea de 
vizite ghidate etc. atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Iulie   Subvenţie  

Relatii publice / Ziua Porţilor 
Deschise la şantierul arheologic 
Băile Figa 

Eveniment dedicat 
promovării sit-ului, asigurării 
accesului publicului larg pe 
sit-ul arheologic, oferirea de 
vizite ghidate etc. atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Septembrie  Subvenţie  

Relatii publice / Administrarea, 
întreţinerea şi ajustarea site-ului 
muzeu 

Traducerea unor articole de 
pe site-ul www.mncr.ro în 
limbile engleză şi maghiară, 
pentru a deveni cât mai 
accesibil publicului virtual şi 
potenţialilor vizitatori care ne 
caută prin motoare de căutare 
on-line atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Ianuarie – 
decembrie  

Subvenţie  

Conservarea păstrarea şi restaurarea 
patrimoniului / Tratamente curative 
periodice ale obiectelor etnografice 
de lemn  

tratarea a 500 de piese de 
lemn atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat Octombrie  

Subvenţie  

Conservarea păstrarea şi restaurarea conservarea a 880 piese Numărul August – Subvenţie  
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patrimoniului / Conservarea 
preventivă a obiectelor etnografice 
textile  

textile atins de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

noiembrie  

Conservarea păstrarea şi restaurarea 
patrimoniului / Consolidarea 
definitivă şi conservarea obiectelor 
preistorice de lemn provenite din 
situl Băile Figa 

lucrări de conservare – 
stabilizare a lemnului 
arheologic provenit de la 
Băile Figa – jud. Bistriţa 
Năsăud. Se vor conserva 22 
piese arheologice de lemn, se 
vor continua lucrările de 
stabilizare a 90 de piese 
arheologice de lemn predate 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August – 
noiembrie 

Subvenţie  

Conservarea păstrarea şi restaurarea 
patrimoniului / Organizarea 
depozitului nou amenajat al MNCR 

Re-depozitarea patrimoniului 
vulnerabil din punct de 
vedere al conservării (metal, 
lemn, textile, carte veche, 
documente, fotografii, clişee 
foto) în spaţiul depozitului 
nou amenajat. Cca. 1000 
obiecte atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August – 
decembrie  

Subvenţie  

Evidenţa patrimoniului / Evidenţa 
patrimoniului muzeal 

Întocmirea a 3.000 de fişe 
analitice de evidenţă (de 
arheologie, etnografie, 
memorialistică, istorie locală) 
şi a 3.000 de fişe de 
conservare aferente acestora, 
şi introducerea celor 6.000 de 
fişe în baza de date DOCPAT 
atins parţial  

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Octombrie – 
decembrie  

Subvenţie  

Clasarea patrimoniului / Pregătirea 
dosarelor de clasare în categoria 
Tezaur a patrimoniului arheologic  

pentru 20 de piese din 
patrimoniul MNCR atins 
parţial  

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August - 
decembrie 

Subvenţie  

Clasarea patrimoniului / Pregătirea 
dosarelor de clasare în categoria 
Fond a obiectelor arheologice şi 
etnografice 

pentru 40 de piese din 
patrimoniul MNCR atins 
parţial 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August - 
decembrie 

Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii  / Deschiderea expoziţiilor                                             
- „A şezarea preistorică  Păuleni 
Ciuc - Ciomortan Dîmbul Cetăţii 
jud. Harghita”                    - Prima 
Şcoală Romanească din Sf 
Gheorghe – vernisaj                                                            

atins Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

mai Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Expoziţiile:   
- “A şezarea preistorică Păuleni 
Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetăţii” 
jud. Harghita” 
- Prima Şcoală Românească din Sf. 
Gheorghe 
 - Casa Memorială “Romulus 

asigurarea funcţionării 
punctului muzeal, asigurarea 
ghidajelor de specialitate şi a 
supravegherii expoziţiei atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

iunie – decembrie  
  
  
  
  

subvenţie           
venituri proprii 
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Cioflec” din Araci 
- Expoziţie temporară „Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918” – 
Manifestări dedicate Zilei Naţionale 
a României – MOMS  
Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Expoziţia „Tabara de 
arheologie experimentală Păuleni 
Ciuc - Ciomortan”  

Asigurarea funcţionării în 
bune condiţii a expoziţiei 
atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Martie – iunie  Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Expoziţia origami. Arta 
japoneză a împăturirii hârtiei **** 

Organizarea unei expoziţii de 
origami şi a unei suite de 
ateliere creative atins  

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Februarie Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Expoziţia fotografica cu 
tablouri cu păsări: Photo 
ornitologicus **** 

Organizarea unei expoziţii de 
fotografie atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

martie Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Expoziţia tematica 
temporara "Nu renunta la primavara 
ta"   

Organizarea unei expoziţii de 
mărţişoare atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Februarie - martie Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Eveniment cultural la 
Casa Memoriala Romulus Cioflec 
„La umbra nucului batran”  

atins Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

iulie-septembrie Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Itinerarea expoziţiei 
“Dacii din Curbura Carpaţilor” la 
Bârlad  

atins Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Noiembrie – 
decembrie  

Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului - 
Expoziţii / Pădurea în imagini. 
Expoziţie fotografică 

atins Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August  -  

Valorizarea patrimoniului – 
Manifestari cultural stiintifice / 
Sesiunea Naţională de comunicări 
ştiinţifice „Românii din sud-estul 
Transilvaniei, Istorie, Cultură, 
Civilizatie, editia a XVII-a 

Valorificarea ştiinţifică a 
cercetărilor istorice din 
arealul Carpaţilor Răsăriteni 
Valorificarea ştiinţifică a 
cercetărilor sociologice din 
arealul Carpaţilor Răsăriteni  
Asigurarea portofoliului 
revistei Angustia  atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Septembrie Subvenţie  

Valorizarea patrimoniului – 
Manifestari cultural stiintifice / 
Sesiunea Ştiinţifică a MNCR, ediţia 
a VIII-a 

Prezentarea noilor cercetări 
efectuate de MNCR  în 
arealul Carpaţilor Răsăriteni, 
valorificarea ştiinţifică a 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 

Octombrie - 
Noiembrie  

Subvenţie  
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cercetărilor arheologice din 
arealul Carpaţilor Răsăriteni 
Valorificarea ştiinţifică a 
cercetărilor etnografice din 
arealul Carpaţilor Răsăriteni  
Organizarea unei mese 
rotunde cu privire la 
probleme actuale legate de 
protejarea patrimoniului şi 
management muzeal 
Asigurarea portofoliului 
revistei Angustia  atins 

fost 
realizat 

Publicaţii / Editarea şi tipărirea 
revistei ANGVSTIA, 15 

Publicarea unui tiraj de 300 
de exemplare a revistei atins 

Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

August – 
decembrie  

Subvenţie  

Publicaţii / Valorificarea 
patrimoniului în publicaţii - 
traducere in limba engleza: 
Consideratii privind schimbul de 
sare in mileniile VI-II i.hr. in spatiul 
carpato-dunarean **** 

atins Numărul 
de 
beneficiari 
estimat a 
fost 
realizat 

Februarie Subvenţie  

 
e.4. managementul de proiect: centralizatorul*17) de programe/proiecte/beneficiari: 
 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului  Numărul de 
proiecte 

Număr de  
Expoziţii / cercetări / 

lansări de carte / 
spectacole / ateliere 

etc. 

Numărul de 
beneficiari 

direcţi  
(contact direct)   

Proiecte mici  6 6 cercetări  
5 experimente 

6 rapoarte 
3 baze de date 

1 manual  

138 

Proiecte medii     

1.  Cercetarea 
patrimoniului  

Proiecte mari     

Proiecte mici  16  10 lecţii 
deschise 

12 proiecte cu 
ateliere creative  

2 excursii 
tematice (1 

pentru elevi, 1 
pentru studenţi)  

4091 

Proiecte medii     

2. Pedagogie muzeala 

Proiecte mari     
3. Marketing  Proiecte mici  7 200 replici realizate 

100 souvenir-uri 
confecţionate şi 

dăruite 
4 campanii de  
chestionare a 

publicului 
 
 

15.000 
beneficiari 

pliante, flyere 
şi alte 

materiale 
promoţionale 
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Proiecte medii     
Proiecte mari     
Proiecte mici  12 1 echipă de baschet 

1 echipă de fotbal 
1 campionat 

organizat 
1 activitate de 
ecologizare 

2 porţi deschise pe 
şantiere arheologice 

2 concerte 
3 lansări de carte  

2 pagini web 
2 pagini Facebook 

ale MNCR 
1 pagină Facebook a 

Casei Memoriale 
Romulus Cioflec 

1 pagină Facebook a 
proiectului ArheGIS   

901  
+ 
  

18575 accesări 
site + 5001 

prieteni virtuali 
pe pagina de 

Facebook, xxx 
prieteni virtuali 

pe a doua 
pagină 

Facebook 

Proiecte medii     

4. Relatii publice 

Proiecte mari     

Proiecte mici  4 1 depozit şi spaţiu de 
carantină finalizat şi 

amenajat  
880 piese etnografice 

textile conservate 
500 piese lemn 

tratate 
112 piese lemn 

arheologic 
conservate / 
stabilizate 

 

Proiecte medii     

5 Conservarea 
păstrarea şi 
restaurarea 
patrimoniului 

Proiecte mari     

6 Evidenţa 
patrimoniului 

Proiecte mici  1 567 fişe  
304 noi nr. de 

inventar  
 

 

  Proiecte medii     

  
Proiecte mari     

Proiecte mici  2 60 dosare de clasare   7 Clasarea 
patrimoniului Proiecte medii     

  Proiecte mari     

Proiecte mici  13 12 expoziţii 
  

4981 

Proiecte medii     

8 Valorizarea 
patrimoniului - 
Expoziţii 

Proiecte mari     

9 Valorizarea 
patrimoniului – 
Manifestari cultural 
stiintifice   

Proiecte mici  11 11 manifestări 
cultural ştiinţifice 
diverse: sesiuni, 

rotonde, spectacole, 
serate culturale etc. 

878 
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Proiecte medii     

Proiecte mari     
Proiecte mici  2 1 revistă de 

specialitate 
27 articole 
2 cronici 
6 recenzii  

     53 10 Publicaţii  

Proiecte medii     

  Proiecte mari     

  TOTAL   74  10.200 
 
6572 + 18575 accesări site + 15.000 beneficiari pliante, flyere şi alte material promoţionale, 5001 prieteni virtuali pe pagina 

de Facebook, 3000 prieteni virtuali pe a doua pagină Facebook  
 
 
e.5. evidenţierea*19) numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului; 
 
1. Expoziţia „Origami. Arta japonez ă a împăturirii hârtiei ” a artistei Mădălina Lazăr. În colaborare cu 

Fundaţia Mihai Viteazul la Casa cu Arcade. Perioada: 7 – 11 februarie 2011 
2. Programul „Bucură-te de primăvara ta!” – Expoziţie de mărţişoare 1 – 2 martie 2011         
3. Expoziţia „Photo Ornithologicus ” a fotografului Marius Ursăciuc – Casa cu Arcade. În colaborare cu 

Fundaţia Mihai Viteazul. Perioada: 21 – 25 martie 2011 
4. Expoziţia „Dacii din Curbura Carpa ţilor ” itinerată la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad. În colaborare cu 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Deschidere: 3 decembrie 2011. Perioada: 3 decembrie 2011 – 
25 martie 2012.   

5. Şantierul arheologic Şoimeni , Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita 
6. Şantierul arheologic Beclean-B ăile Figa , jud. Bistri ţa-Năsăud 
7. Proiect de cercetare arheologic ă sistematic ă „Paleoliticul din Zona Întorsurii Buz ăului”  
8. Limesul Estic al Daciei Romane  
9. Cercetare etnografic ă şi arheologic ă de teren în zona Depresiunii Întorsura Buz ăului, jud. 

Covasna  
10. Editarea şi tipărirea revistei ANGVSTIA, 15. Istorie .  
11. Sesiunea Na ţional ă de Comunic ări Ştiin ţifice „ Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie – Cultură – 

Civilizaţie”, edi ţia a XVII-a. Manifestare dedicat ă împlinirii a 150 de ani de la înfiin ţarea Asocia ţiunii 
Transilvane pentru Cultura şi Literatura Poporului Român 

12. Sesiunea Ştiinţifica Anuală a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni edi ţia a VIII-a. 
13. „Tradiţii pascale de ieri şi de azi. Încondeierea ouălor.” 
14. Tradiţie şi modernitate – ateliere săptămânale  
15. Lecţiile deschise din cadrul cercului de arheologie demarat în anul 2009 în colaborare cu CNMV 
• 19 ianuarie 2011 de la ora 1300. Titlul prezentării este „Tabăra de arheologie Experimentală Beclean – 

Băile Figa”. Invitate speciale sunt Găitan Ştefania şi Vereş Denisa,  eleve ale CNMV, Sf. Gheorghe, 
participante la activităţile taberei în calitate de voluntari.   

• 19 ianuarie 2011 de la ora 1330. Titlul prezentării este „Tezaure monetare în colţul sud-estic al 
Transilvaniei”. Invitat special este dr. Victor Sibianu, Sf. Gheorghe.   

• 23 februarie 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Epoca bronzului în Carpa ţii Răsăriteni”. Invitat 
special este dr. Roxana Elena Munteanu , de la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ. 

• 16 martie 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Grupuri etnice din sudul şi sud-estul 
Transilvaniei în contextul invaziei mongole din 124 1 - 1242”. Invitat special este conf. univ dr. Ioan  
Marian Ţiplic , de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

• 28 aprilie 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Civiliza ţia Egiptului antic de la piramide la 
cucerirea roman ă”. Invitat special este drd. Dan Deac , de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. 

• 26 mai 2011  de la ora 1300. Titlul prezentării este „Muzeul Cetatea Neam ţ”. Invitat special este 
cercetătorul Daniel Garv ăn, de la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra Neamţ.  
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• 2 noiembrie 2011 de la ora 13. Tilul prezentării „Noi vestigii arheologice din mileniul I a. Chr. în  
Basarabia”. Invitat special este dr. hab. Tudor Arnăut  

• Excursie la Cetatea Zînelor – Covasna, cu elevii participanţi la lecţiile deschise. Perioada: 28 octombrie 
2011    

• Lecţie deschisă la muzeu – vizionarea filmuleţelor care însoţesc expoziţia „Aşezarea preistorică Păuleni 
Ciuc Dâmbul Cetăţii” şi completarea unor chestionare cu privire la acestea. Perioada: 25 noiembrie 2011   

16. Lecţie deschisă „24 ianuarie 1859. 152 de ani de la Mica Unire” 
17. Lecţie deschisă de arheologie cu titlul „Descoperiri  arheologice deosebite în regiunea Mun ţilor Oa ş-

Gutâi-Ţibleş”,  susţinută de cunoscutul arheolog Dr. Carol Kacsó. 
18. Programul „Bucură-te de primăvara ta!” 
19. Expoziţia „Origami. Arta japoneză a împăturirii hârtiei” - ateliere creative  
20. Tabăra experimentală „Silex Tools”  
21. Proiectul ArheGIS – Arheologie digitală şi spaţială  
22. Excursie organizată pentru un grup de studenţi din Germania  
23. Porţile deschise pe şantierul arheologic Păuleni Dâmbul Cetăţii şi Cupa „Vardomb” la fotbal 
24. Porţile deschise pe şantierul arheologic Beclean – Băile Figa 
25. Digitizarea patrimoniului ecleziastic din cadrul colecţiei Parohiei Ortodoxe I Sf. Gheorghe   
26. Covasna – Valea Zânelor – activitate de ecologizare  
27.  „Tradiţie şi culoare în ochii tăi, copile!”  
28. Aura Castellum  
29. Cupa Buzaielor la baschet – ediţia a II-a – Întorsura Buzăului 
30. Lansare carte – „Zilele Nicoale Colan” – „Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia” 
31. MUZEOFORUM - Platforma de instruire si de bune practici  
 
TOTAL: 3658 beneficiari direc ţi  
    e.6. servicii culturale oferite*20) de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din 
programul minimal, după caz; 
 

1. Expoziţia „Origami. Arta japonez ă a împăturirii hârtiei ” a artistei Mădălina Lazăr. În 
colaborare cu Fundaţia Mihai Viteazul la Casa cu Arcade. Perioada: 7 – 11 februarie 2011 

2. Expoziţia „Photo Ornithologicus ” a fotografului Marius Ursăciuc – Casa cu Arcade. În 
colaborare cu Fundaţia Mihai Viteazul. Perioada: 21 – 25 martie 2011 

3. Expoziţia „Dacii din Curbura Carpa ţilor ” itinerată la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad. În 
colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Deschidere: 3 decembrie 2011. Perioada: 3 
decembrie 2011 – 25 martie 2012.   

4.  „Tradiţii pascale de ieri şi de azi. Încondeierea ouălor.” 
5. Tabăra experimentală „Silex Tools”  
6. Proiectul ArheGIS – Arheologie digitală şi spaţială  
7.  „Tradiţie şi culoare în ochii tăi, copile!”  
8. Aura Castellum  
9. Lansare carte – „Zilele Nicoale Colan” – „Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din 

Basarabia” 
10. MUZEOFORUM - Platforma de instruire si de bune practici  
11. La zidirea soarelui  Organizatori: MOMS, Centrul Cultural “Miron Cristea”, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Harghita, Colegiul Naţional „O. Goga”, Şcoala Generală „L. Rebreanu”. 
Expoziţie dedicată poetului Mihai Eminescu. 15 ianuarie 2011 

12. 152 de ani de la Unirea Principatelor Române . Organizatori: MOMS, Centrul Cultural Miron 
Cristea, Colegiul Naţional O. Goga, Brigada 61 Vânători de Munte G-ral Virgil Bădulescu, 
Desparţământul ASTRA Cv şi Hr. Expoziţie foto-documentară. 24 ianuarie 2011   

13. Pădurea în imagini. Expoziţie fotografică, montată în sala multimedia a MNCR. Expoziţia a 
fost organizată în colaborare cu APM Covasna, Life Ursus, UNEP, CEPCA Covasna şi Hotel 
CLERMONT, Covasna. Perioada: 20 iunie - 1 iulie 2011 

14. „Tradiţii pascale de ieri şi de azi. Încondeierea ouălor.”  
15. Meştereşte cu noi vara! Ediţia a II-a 
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16. Vacanţă de toamnă la muzeu 
17. La umbra nucului b ătrân  
18. Astra – la ceas aniversar  
19. Toamna, acas ă, la Romulus Cioflec   
20. Tărâm de iubire, Cuvântul   
21. Lansarea volumului „Ioan Pelivan- părinte al mişcării naţionale din Basarabia” de Ion 

Constantin, Ion Negrei, Gh. Negru şi o evocare a evenimentelor premergătoare Unirii, sub 
titlul „Basarabia şi idealul Unirii” la care au participat IPS Ioan, Theodor Paleologu, fost 
ministru al Culturii, şi autorii volumului 

22. „Candela dorului de ţară” moment festiv şi expoziţie dedicate Zilei Naţionale a României 
 
    e.7. alte servicii oferite*21) comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz; 

1. Excursie organizată pentru un grup de studenţi din Germania  
2. Covasna – Valea Zânelor – activitate de ecologizare  
3. Cupa Buzaielor la baschet – ediţia a II-a – Întorsura Buzăului 

 
    e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%). 
 
- La sediul central: la subsolul clădirii se află depozitul de arheologie (60 mp); în anexa nou construită (220 
mp) se află carantina şi depozitul pentru obiecte vulnerabile din punct de vedere al conservării; la parterul 
clădirii (200 mp) – trei săli de expoziţii şi a sală de activităţi multimedia; la etaj sunt birouri de lucru (suprafaţa 
totală 100 mp).  
 
- La Casa Memorială Romulus Cioflec: în casa propriu-zisă (60 mp) – expoziţia de bază; în clădirea nou 
construită în curte (80 mp) – o sală multimedia (50 mp); spaţii cu facilităţi pentru public (15 mp); birou pentru 
personalul angajat (15 mp). Curtea (200 mp este amenajată ca sală de spectacol în aer liber). 
 
- La Prima Şcoală Românească: în casa monument (80 mp) – expoziţia de bază; în anexa construită recent 
(40 mp) – facilităţi pentru vizitatori şi un birou de lucru. 
 
- La Muzeul Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea-Ciuc (în spaţii închiriate): 150 mp – patru săli de 
expoziţie, 14 mp – birou de lucru, 8 mp – facilităţi pentru vizitatori. 
 
Toate spaţiile sus menţionate sunt ocupate în proporţie de 100% 
 
- MNCR mai ocupă un spaţiu de 100 mp (închiriat) pentru magazie şi depozit, ocupat tot în procent de 100%. 
 
    f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare 
necesare de alocat de către autoritate: 
    f.1. tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului: 

Categorii de investiţii 
în proiecte 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte propuse pentru perioada de 
management 
2012-2014 

(1) (3) 

mici (de la  0 lei până la 100 000 lei) 

medii (de la 100 001 lei până la 1 000 000 lei) 

mari (de la 1 000 001 lei până la 50 000 000 lei) 
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    f.2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare 
a managementului: 

Total 

N
r 

cr
t 

P
ro

gr
am

e/
su

rs
e 

de
 fi

na
nt

ar
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at

eg
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 d
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 p
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 p
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  2
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 p
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e 
 

in
 2
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2012 2013 2014 

1 Construcţie 
Anexa la 
sediul MNCR 
pentru 
birouri, 
magazie, 
garaj 

Medie      
550.00
0 

1 550.00
0 

    550.00
0 

  

2 Amenajarea 
curţii, 
schimbarea 
gardului şi 
accesului în 
incinta 
MNCR  

Mica 
100.00
0 

  1 100.00
0 

   100.00
0 

 

3 Achiziţii 
muzeale 

Mica 
100.00
0 

   100.00
0 

 100.00
0 

 100.00
0 

100.00
0 

 TOTAL   550.00
0 

 200.00
0 

 100.00
0 

550.00
0 

200.00
0 

100.00
0 

 Surse atrase           
 Bugetul de 

stat 
  550.00

0 
 200.00

0 
 100.00

0 
550.00
0 

200.00
0 

100.00
0 
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    f.3. tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din 
proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului: 
 

 nr. de 
proiecte1 proprii 

nr. de 
beneficiari2 

nr. de 
bilete3 

Venituri 
Propuse 
(mii lei) 

(1) (2) (3) (4)  
(5) 

Anul de referinţă4  -
2010 

 
15 

 
6479 

 
2730 

 
4 

Total5     

2011 74 10.200 10.200 4 

2012 18 20.000 20.000 60 

2013 19 20.000 20.000 60 

2014 21 20.000 20.000 60 

 
    f.4. proiecţia*22) obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute 
în contractul de management; 
 
Se ataşează prezentului raport Programul minimal pe anul 2012 al Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni 
 
Obiective specifice:  
 
Începerea procedurilor necesare extinderii clădirii muzeului cu o suprafaţă de cca. 120 mp (elaborarea 
studiului de fezabilitate, expertiză şi a proiectului tehnic)  
 
Începerea procedurilor necesare amenajării curţii muzeului la sediul central. În urma acestei amenajări 
serviciile MNCR destinate publicului vor fi substanţial îmbunătăţite (elaborarea studiului de fezabilitate, 
expertiză şi a proiectului tehnic)    
 
Creşterea numărului de vizitatori/beneficiari ai MNCR cu un procent de 50% faţă de anul 2011.  
 
Creşterea numărului de activităţi destinate publicului, cu un procent de 10% faţă de anul 2011, prin atragerea 
de finanţări din fonduri nerambursabile, la nivel local şi naţional.  
 
Creşterea vizibilităţii MNCR la nivel local, regional şi naţional (instalarea indicatoarelor turistice în localităţile 
Sfântu Gheorghe, Araci şi Miercurea-Ciuc).    
 
Creşterea vizibilităţii MNCR în spaţiul virtual, prin promovarea paginilor web proprii dar şi prin abonarea la / 
postarea pe paginile partenerilor. Se estimează o creştere cu 50% a accesării acestor pagini, faţă de anul 
2011.       

                                                 
1 Numărul de Proiecte proprii  propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale 
etc. 
2 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul 
beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii. 
3 Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea 
în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare zero lei). 
4 Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz cu 
informaţii solicitate de la instituţie. 
5 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii  realizate din activitatea de bază. 
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Îmbogăţirea patrimoniului cultural administrat de MNCR cu circa 600 de înregistrări / numere de inventar 
atribuite.  
 
Evidenţa patrimoniului cultural aflat în administrarea MNCR. 
 
    f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz; 
 
    f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spaţiilor 
destinate beneficiarilor. 
 
La nivelul patrimoniului şi personalului existent, MNCR ar avea nevoie de noi spaţii, de cca cel puţin 200 mp. 
la Sfântu Gheorghe şi de cca. 200 mp la Miercurea-Ciuc. 
 
Conform contractului de management, pentru perioada 2011 – 2013, aveam o serie de propuneri, care se 
pot realiza doar prin parcurgerea mai multor etape, dintre care o parte vor fi începute în anul 2012 astfel:  
 

- Construirea unei anexe de cca.120 mp suprafaţa desfăşurată în care, la parter se va amenaja o 
magazie şi garaj, iar la etaj – birouri de lucru. În prezent, spaţiul acesta este “mort’’ (se află în spatele clădirii, 
între gard, şi doi pereţi în L).  După realizarea acestei anexe, o cameră de 46 şi alta de 20 mp, aflate la etaj 
care în prezent sunt folosite ca birou de lucru, vor fi transformate în săli de expoziţii temporare pentru 
exponate uşoare (fotografii, documente, tablouri etc.). În anul 2012 vor fi începute lucrările în acest sens: 
proiectare şi studiu de fezabilitate. 

- Amenajarea curţii muzeului, schimbarea gardului şi crearea unui acces atractiv şi vizibil. În anul 
2012 vor fi începute lucrările în acest sens: proiectare şi studiu de fezabilitate. 

- Amenajarea unei mici scene în aer liber, în curte, pentru derularea activităţilor pe care muzeul deja 
le-a iniţiat – concerte, serate muzicale, scenete jucate de copii şi tineri etc. Aceste activităţi vor atrage un 
număr şi mai mare de public. Acoperirea scenei cu o copertină. Spaţiu disponibil – cca. 100 mp. În anul 2012 
vor fi începute lucrările în acest sens: proiectare şi studiu de fezabilitate. 

- Amenajarea în toate punctele muzeale a unui spaţiu pentru fumători.  
- Instalarea unor aviziere la Casa Memorială Romulus Cioflec, la Prima Şcoală Românească şi la 

Muzeul Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea-Ciuc – în anul 2012 se vor obţine avizele necesare şi se 
vor realiza proiectele aferente lucrărilor de construcţie  
 
       
 
--------------- 
    *1) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităţile/proiectele/programele derulate pe întreaga 
perioadă de management. 
    *2) Enumerarea este limitativă. Autoritatea nu poate modifica/completa/nuanţa criteriile a)-)f. În funcţie de specificul şi de 
specificităţile instituţiei pot fi modificate/completate/nuanţate subpunctele fiecărui criteriu de evaluare. 
    *3) Criteriile sunt stabilite cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 din ordonanţa de urgenţă. 
    *4) Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare şi poate indica întinderea maximă admisă pentru fiecare 
criteriu/subcriteriu. 
    *5) Prezentare succintă. 
    *6) Lista programelor/proiectelor şi o scurtă descriere a lor. 
    *7) Lista acestor acţiuni. 
    *8) Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole (cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.). 
    *9) Comparativ cu ultimul raport. 
    *10) Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie. 
    *11) Numărul întrunirilor, data acestora. 
    *12) Lista nominală cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională. 
    *13) Premieri, acordări de prime, comisii de disciplină (măsuri, sancţiuni dispuse), altele. Nu se solicită descrierea evaluării 
anuale a personalului, rezultatele acesteia. 
    *14) Extras din măsurile dispuse prin procesele-verbale, modul în care s-au realizat. 
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    *15) Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor f ăcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de acelaşi 
tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect. 
    *16) În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4), "Denumirea proiectelor" va conţine, după caz, titlul producţiei artistice 
(spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii), expoziţiilor, prezentărilor publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci 
(restaurare, lectură publică, împrumut) etc. 
    *17) Tabelul trebuie să ofere o imagine a impactului proiectelor (mici/medii/mari) asupra beneficiarilor. În cazul mai multor 
proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a impactului pe fiecare proiect. Numărul de 
beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, indiferent de 
categoria de bilete - preţ întreg, redus, profesional, onorific etc. 
    *18) În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (5) va conţine numărul de contacte nemijlocite cu diferitele categorii de 
beneficiari ai proiectelor: după caz, spectacole, concerte, alte reprezentaţii, expoziţii, prezentări publice etc. 
    *19) Prezentarea sintetică a evoluţiei numărului de participanţi/beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului acesteia. 
Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, 
indiferent de categoria de bilete - preţ întreg, redus, profesional, onorific etc. 
    *20) Lista programelor/proiectelor/acţiunilor realizate în afara programului minimal şi o foarte scurtă descriere. 
    *21) Lista activităţilor nespecifice instituţiei, necuprinse în programele acesteia, şi o foarte scurtă descriere. 
    *22) Proiecţia obiectivelor pentru continuarea implementării proiectului de management, în funcţie de evoluţia în timp a fiecărui 
obiectiv prevăzut la pct. nr. 2 (lit. a-d) din anexa nr. 3 la contractul de management. 
    *23) Propunerile trebuie să respecte cadrul general instituit prin proiectul de management aprobat de autoritate şi să fie motivate. 
 


