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Muzeul Naţional „George Enescu”
Sediul central: Calea Victoriei nr. 141, sector 1, tel: secretariat 0213141850/
poartă 0213141849, fax: 0213129182, adresă e-mail: office@georgeenescu.ro,
adresă website: www.georgeenescu.ro
Casa Memorială "George Enescu" - Vila Luminiş
Adresa: str. Yehudi Menuhin, nr. 2, Cartier Cumpătu, Sinaia, jud. Prahova
Tel: +40 244 31.17.53
E-mail: g.enescu_cmsinaia@yahoo.com
Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu George Enescu”
Adresa: Localitatea Tescani, jud. Bacău
Tel: +40 234 35.34.01
E-Mail: tescani2001@yahoo.com

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului
de către Ministerul Culturii denumit în continuare autoritatea pentru Muzeul Naţional
„George Enescu”, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru întocmirea acestuia s-a folosit
modelul raportului de activitate prevăzut de Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1301/2009.
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a) EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ
ACTIVITATEA ȘI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUȚIONAL EXISTENT
Muzeul Naţional George Enescu face parte dintre instituţiile de anvergură
naţională, aflate în subordinea Ministerului Culturii (spre deosebire de alte muzee care
sunt subordonate autorităţilor locale), ceea ce generează responsabilităţi specifice atât
în privinţa standardelor serviciilor oferite, cât şi a regulilor de finanţare şi funcţionare
organizaţională.
În concordanţă cu aceste coordonate, misiunea Muzeului Naţional George
Enescu constă în conservarea, cercetarea, restaurarea, valorificarea patrimoniului pe
care îl administrează şi promovarea, printr-o ofertă cât mai consistentă şi variată de
activităţi multidisciplinare, a personalităţii muzicianului şi a creaţiei sale, în scopul
cunoaşterii, educării şi recreerii.
Singura instituție din țară de rang național cu profil muzical dedicată lui George
Enescu, muzeul funcționează în subordinea Ministerului Culturii, desfășurându-și
activitatea în București - sediul central - , Sinaia (jud. Prahova) și Tescani ( jud. Bacău),
reunind astfel, conform H.G. nr. 288 din 21 martie 2007, privind reorganizarea Muzeului
Național George Enescu, cele trei donații ale lui George Enescu și soției sale, Maria
Cantacuzino-Enescu.
În anul 2014, muzeul a reuşit să-şi atingă obiectivele propuse prin programul de
management. Folosind veniturile proprii și prin realizarea de parteneriate a reuşit să
realizeze şi alte proiecte necuprinse în programul minimal, dar planificate pentru a se
derula cu cheltuieli din venituri proprii.
Toate acestea au condus la un rezultat bun al unui important criteriu de evaluare
al uni muzeu, numărul de vizitatori : 36.647 de vizitatori care ne-au trecut pragul în anul
2014. La numărul de vizitatori menționat se adaugă numărul de vizitatori estimat la
expozițiile itinerante din țară, organizate în spații puse la dispoziție de structuri ale
administrației locale, și/sau instituții de cultură, în total peste 40.000 de beneficiari ai
programelor noastre.
Pornind de la obiectivele Planului de mangement aprobat cât şi de la activitățile
prevazute în Planul minimal pe 2014 , managementul muzeului a luat în considerare
desfașurarea cu prioritate a acelor măsuri care să asigure evoluția instituției în plan
național și internațional, creşterea prestigiului acesteia în rândul publicului,
diversificarea categoriilor de vizitatori, creşterea numărului acestora dar şi fidelizarea
lor prin ofertă de produse culturale adecvate nevoilor acestora: ateliere și proiecte de
educație nonformală , expoziții și concerte, spectacole interactive, live performance.
În momentul de față, activitățile muzeului au căpătat consistență cu fiecare
etapă parcursă, publicul s-a obișnuit cu oferta culturală și s-a înnoit, pe măsură ce au
apărut noi tipuri de evenimente. Programele și proiectele stabile au încă potențial de
creștere, iar beneficiarii cărora li se adresează nu vădesc plictiseală, saturație, oboseală.
De aceea, în 2014 acestea au fost continuate și diversificate.
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Tot în ideea cuceririi unor noi categorii de public, s-a impus o politică, poate
chiar agresivă, de depășire a spațiului limitat al propriilor sedii și invadarea altor spații,
desfășurarea programelor și proiectelor în alte săli, în locuri publice, în alte orașe din
țară.
În privința expozițiilor permanente, demersurile pentru reamenajarea lor nu s-au
concretizat, dat fiind faptul că cele trei sedii necesită, în primul rând, intervenții capitale
de restaurare și reabilitare. Abia după ce se parcurge această importantă etapă, putem
vorbi de o modernizare radicală a expunerii. Până atunci, soluția la care s-a recurs a fost
itinerarea expozițiilor temporare în cât mai multe săli din București și alte localități.
De asemenea, s-a alcătuit un plan de itinerare în străinătate a expozițiilor
temorare pentru anul 2015, când se vor împlini 60 de ani de la moartea muzicianului
român. Astfel, în parteneriat cu Institutul Cultural Român a avut loc deja Luna Enescu la
Londra (ianuarie), iar la Paris vom vernisa expoziția Enescu-Bartók (octombrie).
O altă direcție de acțiune a constat în promovarea instituției, capitol la care s-au
înregistrat progrese vizibile, cuantificate în numărul crescut de benficiari ai programelor
noastre.
a.1. Colaborarea cu instituțiile/organizațiile culturale care se adresează aceleiași
comunitați/
M.N.G.E. este membru al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România încă de la
înfiinţarea acesteia (2007) şi implicit membru N.E.M.O.; din acelaşi an, muzeul este
membru I.C.O.M.
Muzeul este marcă europeană combinată, conform Certificatului de înregistrare
a mărcii comunitare eliberat de OHIM (Office for Harmonization of Internal Market) nr.
010154334. Pe parcursul perioadei supuse evaluării, s-au semnat, în principal, 38 de
parteneriate pentru peste 80 de proiecte cultural-educative si de promovare a
activitatilor proprii ale institutiei. Astfel, au fost semnate contracte de parteneriat cu
instituţii muzeale, instituţii de învăţământ de toate gradele, alte instituţii culturale,
societăţi, asociaţii şi fundaţii culturale, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale
(primăriile Bucureşti, Sinaia, Bereşti-Tazlău), de colaborare cu Societatea Română de
Radiodifuziune (RadioRomâniaCultural şi RadioRomâniaMuzical) şi TVRCultural, pentru
servicii de consultanţă ştiinţifică, contracte de colaborare pe drepturi de prestaţie
artistică, contracte cu Edituri, sponsorizare, consignaţie, rezidenţă artistică, cesiune
drepturi, contracte de donaţie etc.
1. instituţii
(expoziții, simpozioane, concerte, cursuri de măiestrie interpretativă)
Institutul Cultural Român – concert
Filarmonica George Enescu - expoziţii
Universitatea Națională de Muzică – concerte, expoziție
Colegiul Național George Enescu – ateliere interpretare
Colegiul Național Dinu Lipatti -ateliere interpretare și proiectul educativ De vorbă fără
catalog
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Liceul de artă Nicolae Tonitza
Centrul cultural Aurel Stroe din Bușteni - concerte
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
Filarmonica Mihail Jora din Bacău – Festivalul internațional Orfeul moldav
Romfilatelia
Școala “George Enescu” din satul Tescani, com. Berești –Tazlau
Societatea Română de Radiodifuziune – parteneriat în cadrul stagiunii muzicale a MNGE
Liceul teoretic Aurel Vlaicu – Breaza – proiecte educative și de voluntariat
Colegiul Național de Arta George Apostu, Bacău – partener în atelierul de interpretare
(percuție)
Școala gimnazială Alexandru Costescu – concurs de educație muzicală Cine știe
cunoaște (ediția a III-a)
Facultatea de comunicare și relații publice din cadrul ASE – stagiu de practică și
voluntariat
Grădinițe: Olga Gudyn, Prichindel, Grădinițele cu program normal nr.3 și nr. 5
DGASPC sector 1, 2 și 4
2. ONG-URI specializate în cultură care activează pe zona de interes (proiecte diverse,
rezidențe artistice, programe educative, concursuri de interpretare și creație muzicală)
Rețeaua Națională a Muzeelor din România – Noaptea muzeelor
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România / festivalurile SIMN, MERIDIAN și
recitaluri de muzică românească
Reţeaua Centrelor de Rezidenţă pentru Artişti - « ArtistNe(s)t » - proiect interdisciplinar
Luna
Fundația Remember Enescu – ateliere de interpretare (lunar)
Fundația Pro Piano – concurs internațional
Asociația De Dragul Artei – proiect educativ Muzeul vibrează
Fundația Principesa Margareta a României – atelier tinere talente (Tescani)
Asociația KidArt – rezidență pictură (Tescani)
Asociația culturală ACCENDO - Duelul viorilor și Vioara lui Enescu la sate
Liga Studenţilor din Universitatea Politehnică Bucureşti – proiectul M.O.F.T.
Școala de balet Simona Baicu – rezidență Tescani
Fundația Prietenii muzicii “Serafim Antropov” -cursuri de măiestrie pentru violoncel
Fundația Bianca – cursuri de măiestrie canto
Fundația Țărmure – rezidență de pictură Colonia
Uniunea studenților din România – partener în UNIFEST
Galeriile Karo (Bacău) - expoziție pictură Tescani 2014
Galeriile Căminul Artei (București) – expoziție de pictură Tescani 2014
Asociația Ephemair și Noaptea alba a galeriilor - proiect Art on display (partener)
Boem Club -expoziții itinerante și recitaluri
Mozartinno- expoziții itinerante și recitaluri
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Fundaţia pentru educaţie Zibo.ro
ECDL România
a2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale
În anl 2014, MNGE a particpat la următoarele proiecte internaționale:
1. Noaptea Muzeelor (partener)
Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment de Ministerul Culturii şi
Comunicării din Franţa. Evenimentul este patronat, în mod tradiţional, de Consiliul
Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM). Noaptea
Europeană a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, 18
mai. Aproximativ 3.000 de muzee din Europa sărbătoresc anual evenimentul.
2. Festivalul Internaţional Săptămâna Muzicii Noi (coorganizator)
Festivalul este dedicat muzicii noi, acelei muzici care a fost scrisă din 1950 până
în prezent: este o muzică revoluţionată mai ales de progresul ştiinţific şi tehnologic
(muzică concretă, muzică electronică sau electroacustică, muzică asistată de computer,
muzică cu baze matematice, etc.) dar şi de dezvoltarea unor idei germinate în prima
jumătate a secolului XX: serialismul integral, muzica de efect global, aleatorism,
minimalism, etc.
3. Festivalul de muzică contemporană „Meridian” (partener)
Festivalul pune accent pe promovarea muzicii românești. Programul este
conceput și în ideea raportării componisticii românești la valorile muzicale din lumea de
azi, la ceea ce e nou în domeniul limbajelor și experiențelor muzicale contemporane.
4. Festivalul Internaţional „Enescu şi muzica lumii” (partener)
Unul dintre conceptele directoare ale Festivalului este acela de tinerețe, ce
capătă o multitudine de sensuri în funcție de unghiul din care este privit. Festivalul
aduce pe scena artisti consacrati din toata lumea, dar pune mai ales in lumina tineri
talentati care prin studiu si pasiune aduc un suflu nou in interpretarea marilor clasici,
realizând îmbinarea recitaturilor de muzică cu pictura și proiecția de foto-video în spații
neconvenționale.
5. Festivalul Internațional „Enescu – Orfeul moldav” (partener)
Festivalul include în program o generoasă oferă de concerte simfonice, camerale
și recitaluri, care se desfășoară în sala Ateneu din municipiul Bacău și în salonul "Oedip"
al Secției ”Dumitru și Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu”de la Tescani.
6. Concursul Internațional Pro Piano-România (partener)
Concursul Internațional “PRO-PIANO-ROMÂNIA” este deschis tinerilor muzicieni
de orice naționalitate, născuți după 1 ianuarie 1983 și se desfășoară în 3 secțiuni
distincte: interpretare pian, compoziție și muzicologie.
Pentru prima oara, MNGE a fost implicat în concurs, susținând premiile de la
sețiunea compoziție prin desemnarea unui compozitor, membru în juriu , prin oferirea
unor cărți și partituri muzicale, precum și prin organizarea la sediul muzeului din
București a unui recital cu lucrările tinerilor compozitori înscriși în concurs.
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7. Concursul Internațional de Artă Vocală Paris (prima ediție) în parteneriat cu
Association NOESIS și La Société Musicale Française Georges Enesco
8. Proiect cultural educativ în parteneriat cu Association Les Amis de la Loire
(Franța)
9. Concert Uto Ughi – parteneriat asociația Artă și Cultură și Ambasada Italiei
10. Festivalul internațional Sabin Păutza (ediția I), Reșița (expoziția Dinu Lipatti)
11. Conferința internațională de arhitectură, parteneriat cu primăria
municipiului București și asociația Arhitext
a.3 acțiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituției
Promovarea activităţilor culturale proprii ale MNGE este o activitate permanentă,
de contact cu piaţa si monitorizată consecvent.
În anul 2014, au fost abordate modalităţi diverse de informare a unui public cât
mai numeros, cu privire la oferta culturală a instituției.
Analiza modului în care s-a realizat promovarea activităţilor culturale proprii ale
MNGE evidențiază folosirea următoarelor modalităţi principale:
a) Online Media –promovarea pe internet, este un mediu de promovare care, pe lângă
costuri relativ scăzute faţă de alte medii clasice, oferă o transparenţă mărită.
S-a modificat și optimizat site-ul instituției.
Au fost afișate bannere / articole publicitare pe site-uri afiliate, cu scop de
promovare a website-ului, având totodată şi rolul de a duce trafic interesat şi targetat.
S-au realizat parteneriate cu alte site-uri şi blog-uri (Fundația „Sergiu Celibidache”,
Asociația „De dragul Artei”, Concursul „Tribut valorilor românesti”, Fundația
„Remember Enescu”, „Online Gallery”).
Datele privind monitorizarea site-ului www.georgeenescu.ro sunt următoarele pentru
2014, comparativ cu 2013
Pentru anul 2013
 34.218 vizitatori diferiţi, faţă de 30.066 în 2012, cu 12% mai mult
 26.348 vizitatori noi, faţă de 22.506 în 2012, cu 16% mai mult
 43.787 vizite
101.696 afişări de pagini, faţă de 83.043 în 2012, cu 18% mai mult
1 vizitator a petrecut pe site în medie 1 min 46 sec
Facebook 1866 fani, faţă de 1330 în 2012, cu 29% mai mult
Youtube 1833 vizionari din România, Italia, Germania, UK, Franța, în total 2.512 minute
Vizitatori site 2014:
 41.932 - vizitatori unici, față de 34.218 în 2013, cu 18% mai mult decât în 2013
 34.358 – vizitatori noi față de 26.348 în 2013, cu 17% mai mult decât în 2013
 52.617 – vizite, cu 17% mai mult decât în 2013
 117.167 - afișări pagini, cu 18% mai mult dfecât în 2013
Facebook:
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 3.598 - vizitatori la 31.12.2014
La facebook avem un reach foarte bun pe fiecare postare
Youtube:
 41 abonați
 6148 vizualizari, cu 70% mai mult decât în 2013
b) Offline Media
Dintre modalităţile de manifestare ale acestui tip de promovare, s-au realizat
frecvent pliante personalizate şi afişe, materiale tipărite (materiale promoţionale în
limbile română, engleză şi franceză, afişe şi flyere săptămânale, cărţi poştale), participări
în emisiuni radio şi TV – radiouri locale din Sinaia, Valea Prahovei, Bacău, Bucureşti, TVR
Cultural, Realitatea TV, Trinitas, ProTV, Antena3, PrimaTV).
Astfel, s-au realizat:
- afişe şi invitaţii personalizate pentru fiecare proiect în parte;
- mape de presă, cu materialele publicitare aferente acţiunii, inclusiv comunicatul
de presă;
- parteneriate media și parteneriate în sistem barter, cu televiziuni cunoscute –
ProTV, Prima, Antena 3, care au filmat gratuit în muzeu evenimente/proiecte
culturale, în contrapartidă cu publicitate făcută muzeului;
- postarea de afişe la avizierul stradal.
Scurtă analiză a mediatizării:
Mediatizarea audio-vizuală
Tipuri de media care au abordat subiecte referitoare la MNGE:
Agenţii de presă
Televiziuni
Presa scrisă şi online
Mediatizarea, înregistrarea, transmiterea în direct şi on-line a evenimentelor a
fost asigurată şi prin parteneriatul semnat cu Redactorii Şefi ai Canalelor Radio România
Cultural şi Radio România Muzical. S-au dat interviuri la Radio Romania Cultural, Radio
Romania Muzical, Mix Fm Sinaia etc.
Blogurile rămân principala sursă de „opinii personale” ale vizitatorilor. Ele
trebuie monitorizate în continuare pentru o corectă apreciere a prestaţiei personalului
şi pentru dimensionarea eficientă a resurselor.
Analizând imaginea M.N.G.E. din datele de mai sus reiese faptul că instituția a
fost mai vizibilă față de anii precedenți.
Principalele subiecte mediatizate în anul 2014:
Concert extraordinar ”Pianistul Horia MAXIM și invitații săi” (februarie 2014)
„Săptamâna AltFel, (www.zibo.ro, aprilie 2014)
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„Noaptea Muzeelor – Muzele de la Muzeu” (mai 2014)
Evenimente culturale Bacău şi Sinaia (iulie - septembrie 2014)
Vernisajul Taberei de Pictură Tescani 2013 la Căminul Artei
Vernisajul Taberei de Pictură Tescani 2014 la galeriile Karo Bacău
Viorile lui Enescu la Palat" (iunie și noiembrie)
Expoziția „Cartea de onoare a Filarmonicii din București în epoca D. Dinicu – G. Enescu
(1906 – 1919)” (la muzeu și la Ateneul Român)
Expoziția „George Enescu și învățământul muzical românesc” la Ateneul Român și la
sediul UNMB
Expozițiile itinerante “Violonistul George Enescu și partenerii săi de scenă români”, "In
memoriam Filip Lazăr" și George Enescu promotor al copiilor minune în presa
locală din Vaslui, Rădăuți, Suceava, Onești, Bistriţa,Cugir, Gheorghieni, Focșani
Medalion George Enescu
Uto Ughi si Bruno Canino la Muzeul George Enescu
Anul Brâncoveanu –Muzică și ritual la curtea sfinților Brâncoveni
Anul Brâncoveanu Înapoi în Viitor/Back to the Future, călătorie performativă
ART ON DISPLAY, ediția I, 2014
Proiectul TRIALOG
ALL INCLUSIVE - Loc de gustat artă cu specific muzical
Concert de colinde susţinut de Corul Regal
Lansări de carte
Poezie și muzică - Lansare de carte Theodor Râpan Orb în lumina
Noile manuale pentru clasa I, realizate de Editura Litera și SIVECO România
Lansarea volumului "Cartea de onoare a Filarmonicii din Bucureşti ( 1906 -1919).
Epoca Dimitrie Dinicu - George Enescu", de Viorel Cosma
"Arhitectură și muzică la Palat" –Lansare de carte - “Mari arhitecți bucureșteni. Ion
D. Berindey”, de Sidonia Teodorescu
c) Parteneriate media şi culturale
Parteneriatele media au permis realizarea promovării atât în presa scrisă cât și în
cea vorbită
Ele au avut rolul nu numai de a promova activităţile culturale ale muzeului,ci şi de a
evidenţia politica acestuia de deschidere către un public cât mai diversificat.
Acestea pot fi grupate astfel:
 cu instituţii publice (Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria sectorului 1,
Primăria oraşului Sinaia, Primăria Berești-Tazlău),
 de educaţie şi cultură (Universitatea Naţională de Muzică, ICR, Colegiile
Naționale „George Enescu” şi „Dinu Lipatti”, Şcoli de muzică, şcoli speciale , școli
generale, grădinițe etc.),
 cu reprezentanţe diplomatice în România (Ambasada Chile, Ambasada Austriei,
Ambasada Italiei, Institutul Cultural Francez, Institutul Cultural Maghiar)
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cu ONG-uri active în domeniul cultural şi al educaţiei non–formale (Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor din România, Asociația pentru artă și cultură
Veneția, Association NOESIS Franța, La Société Musicale Française Georges,
Mozartinno, KlavierArt, Fundația Remember Enescu, Fundația Serafim Antropov,
ARHITEXT)
cu mass – media și alte structuri cu scop de promovare (Societatea Română de
Radiodifuziune, TVR, alte televiziuni comerciale, pulicații, editura Muzicală,
Editura ICR)

Numărul de vizitatori (include atât Noaptea Muzeelor, cât și publicul de la
concerte ).
În 2014, numărul de vizitatori a totalizat 36.647, (bilete cu bani și gratuități) în creștere
față de 2013, când s-au înregistrat 30.615. Această creștere se datorează în mare parte
itinerării expozițiilor temporare în localități din țară, precum și expunerii în foaierul
Ateneului Român a unui număr de 3 expoziții care au putut fi vizionate de către publicul
de concert în perioada septembrie-noiembrie 2014. La acest număr, adăugând 86.036
(vizitatorii site-ului, face-book, vizionări you tube), totalizăm 122.683 în spațiul fizic și
virtual. De asemenea, am estimat peste 30.000 vizitatori în afara sediilor muzeului.

Total beneficiari 2014 la sediu- 36.647

4832
734
3393
bilet intreg
reducere 50%
reducere 75%
Noaptea Muzeelor
Școala Altfel
gratuități la sediu

17353

8524
1811
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Beneficiari 2014 - 152.683

beneficiari la sediu, 36647

beneficiari la sediu
beneficiari în afară
beneficiari spațiul virtual

beneficiari spațiul virtual,
86036
beneficiari în afară , 30000

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/ strategii media
Marketing şi promovare în M.N.G.E.
În ceea ce privește aplicarea marketingului în domeniul cultural, dificultatea constă,
în general, în îmbinarea obiectivelor culturale, ştiinţifice, educaţionale, financiare cu
satisfacerea consumatorilor şi identificarea strategiilor ce pot duce la o creştere a
cererii.
Obiectivele activităţii de marketing au fost împărţite în trei categorii: marketing
extern (orientare spre servicii şi produse, pe care publicul trebuie să le aprecieze ca
atare), interactiv (stimularea unor relaţii concrete între personalul muzeului şi public,
utilizându-se ca mijloc de promovare îndeosebi relaţiile publice şi internetul) şi intern
(se îndreaptă către publicul intern, având ca obiect motivarea şi perfecţionarea
personalului).
Strategii de marketing şi promovare în Muzeul Naţional „George Enescu” – analiză
În ceea ce priveşte politica de produs, muzeul încearcă să diversifice serviciile oferite
publicului, astfel încât acestea să atragă cât mai multe segmente, dar să dezvolte în
acelaşi timp direcţia culturală. De exemplu prin Concertele pentru vârsta a treia, muzeul
se adresează unei categorii de vârste de peste 60 de ani, iar prin Concertele Copiii cântă
pentru Copii, unei categorii de vârstă de până la 14 ani.
În 2014, o prioritate a fost promovarea unui tip de produs cultural inedit, și anume,
live performance, care presupune interacțiune între artiști și public, pentru a da
naștere unui altfel de spectacol, spontan, creativ, imaginativ, modern. Astfel,
11

performance-urile interactive și interdisciplinare concepute cu ocazia Nopții muzeelor,
Anului Brâncoveanu și sărbătorilor de iarnă au atras o categorie nouă de public, format
în special din tineri până în 35 de ani, ceea ce răspunde misiunii de atragere a noi tipuri
de beneficiari.
Susţinerea pe care M.N.G.E. o acordă artiştilor constă în organizarea de evenimente
sau programe, independent sau în parteneriat cu alte instituţii culturale – arte vizuale,
arte ale spectacolului, literatură sau muzică. În acest sens, am continuat proiectul
rezidențelor interdisciplinare, în cadrul Fundației Artist(nest), care, de asemenea, se
adresează unui public nou, alcătuit din coregrafi, actori, artiști vizuali.
Prin intermediul diverselor parteneriate, M.N.G.E. s-a implicat în programe şi
proiecte naţionale şi internaţionale, precum „Noaptea Muzeelor”, sau „Zilele
Bucureştiului”, desfăşurat de Primăria Municipiului Bucureşti, cu colaborarea tuturor
instituţiilor culturale aflate în subordinea acesteia.
O mențiune specială trebuie făcută privind parteneriatul cu primăria Sectorului 1
demarat în cursul anului 2012 și continuat în 2014, pentru realizarea promovării
instituției ca destinație turistică. Muzeul a participat în cadrul proiectului ”Oameni și
locuri”, derulat de către Primăria Sectorului 1 în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 5
– "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", DMI 5.3. – "Promovarea
potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității
României ca destinație turistică", Operațiunea – "Dezvoltarea și consolidarea turismului
intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a atractivităților de marketing
specifice". Proiectul "Oameni şi locuri" aduce în atenţia colectivă ideea redescoperirii
patrimoniului cultural al Sectorului 1 cu accent pe valorizarea culturală a timpului liber,
prin punerea în valoare a clădirilor monumente istorice .
În ceea ce priveşte politica de preţ, aceasta diferă în funcţie de evenimente şi
categoriile de public ţintă. Preţul pentru vizitarea expoziţiei permanente este în general
fix, cu reduceri sau gratuităţi în funcţie de anumite caracteristici ale vizitatorilor (de
exemplu pentru pensionari tariful este redus cu 50%, pentru posesorii cardului Euro<26,
în vârstă de până la 30 de ani şi pentru elevii şi studenţii este redus cu 75 % , iar pentru
copiii preşcolari şi copiii în vârstă de până la 18 ani, pe perioada vacanţelor şcolare,
intrarea este gratuită).
Referitor la politica de distribuţie, muzeul din Bucureşti este plasat central, în una
dintre cele mai frumoase clădiri din Capitală, accesibilă publicului (celelalte doua sedii
beneficiază de asemenea de spații deosebite, ceea ce reprezintă un avantaj
concurenţial).
În ceea ce priveşte politica de promovare, Muzeul nu dispune de un departament
specializat în marketing. În principal, activităţile întreprinse în sfera marketing –
promovare se desfăşoară, pe cât posibil, folosind resursele interne ale instituţiei, accesul
la fonduri fiind limitat, iar sponsorizările fiind reduse.
Activitatea de promovare pe care muzeul o desfăşoară în prezent se adresează, în
mare parte, unui public specializat (de exemplu elevi, studenţi profesori ai unor instituţii
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de învăţământ cu profil muzical), încercând însă, prin diversificarea tehnicilor de
promovare şi a ofertei culturale, să atragă noi categorii de public.
Activităţile de marketing, promovare şi relaţii publice desfăşurate în prezent de
M.N.G.E. se adresează tuturor categoriilor de public, dar, ceea ce reiese cu precădere,
este faptul că, din 2014 muzeul a fost prezent cu expoziții temporare în multe localități
din țară, precum și în spații noi din București (Ateneul Român, Școala Boem Club,
Mozartinno, Universitatea Națională de Muzică, Galeria Căminul Artei), ceea ce evident
a contribuit esențial la creșterea numărului și diversificarea categoriilor de beneficiari și
a imaginii muzeului.
Publicitate prin articole promoționale personalizate
Articolele promoţionale personalizate sunt, în acelaşi timp, o sursă de venituri,
cu investiţii zero, întrucât sunt preluate în regim de consignaţie. Muzeul derulează un
contract cu S.C. Gorgona Design pentru realizarea de articole promotionale
personalizate.
Strategiile media folosite în 2014 au urmărit, în primul rând, diversificarea ariei de
parteneriate media cu accent pe media cu grad de acoperire naţională: Radio România
Cultural, Jurnalul Naţional și a celei cu difuzare în regim de gratuitate TVR Cultural,
TRINITAS TV, TV CITY, Radio România (România Cultural), Şapte Seri.
S-a realizat, de asemenea, prezentarea pe site-ul muzeului, pe site-urile unor
asociaţii partenere (RNMR, Fundația George Enescu, Fundația Remember Enescu,
Modernism.ro) şi pe site-ul Ministerului Culturii, a acţiunilor muzeului.
Comunicatele de presă au fost transmise la principalii informatori media: Mediafax şi
Agerpress, precum şi la alţi difuzori de informaţii: HotNews, Ziare.com, Epoch Times,
Online Gallery.
S-a transmis , prin e-mail, a întregului corp promoţional al evenimentelor - invitaţie,
afiş, comunicat de presă - pentru distribuţia prin socializare electronică;
Evenimentele au fost prezentate și difuzate pe pagina muzeului, pe blog și pe site-ul
de socializare Facebook;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii de aprobare a tarifelor practicate de
muzeu, s-au acordat vizite gratuite colaboratorilor apropiaţi: şcolilor, sponsorilor,
delegaţiilor ambasadelor, ministerelor etc.;
În decursul anului 2014 a fost conceput un nou site al muzeului, cu o interfaţă mai
prietenoasă şi cu o prezentare a muzeului mai facilă publicului larg și a fost creată
pagina și grupul Prietenii Muzeului Enescu.
a.5. reflectarea instituţiei în presă (anexăm dosarul de presă)
Mediatizarea în presa scrisă se situează pe un trend ascendent în ceea ce priveşte
presa de specialitate. Putem observa că realizarea de contacte personalizate pe siteurile de specialitate sau socializare permite muzeului o foarte bună vizibilitate
Scurtă analiză a meditiazării:
Parteneriate media 2014:
Agerpress
13

Jurnalul Naţional
Radio România Muzical
Radio România Cultural,
Şapte Seri,
Calendar Evenimente,
OnlineGallery,
Media IQ
TV City,
Trinitas TV,
Radio Trinias,
Romfilatelia
Prezenţe în presă 410 apariţii în presă, față de 346 în 2013;
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Nr. apariții în presă
16
27
35
32
52
41
35
33
53
34
23
29
410

a.6. profilul/portretul beneficiarului actual
Muzeul trebuie să țină cont de situația economică și socioculturală a celor 3
comunități cărora se adresează.
Bucureștiul este evident cel mai generos în oferta culturală, asigurată de
numeroase instituții publice de cultură, universități, dar și de organizații nonguvernamentale de profil. În contextul unei efervescențe artistice deosebite, instituția
noastră are însă locul său bine determinat, datorată unicității profilului , dar și a clădirii
ce găzduiește sediul nostru central. Palatul Cantacuzino, monument de patrimoniu
național, inclus în lista monumentelor de patrimoniu european,excepțională realizare
arhitecturală și artistică, reprezintă, fără îndoială, o țintă atractivă.
Dacă la sediul din Calea Victoriei, arteră principală a capitalei, se ajunge uşor, cu
multiple mijloace de transport, nu acelaşi lucru îl putem spune despre Casa memorială
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George Enescu din Sinaia. Deși are privilegiul de a fi situată într-una din cele ai căutate
stațiuni montane de la Valea Prahovei, vila Luminiș din cartierul Cumpătu se află relativ
departe de centrul oraşului.
Localitatea cu numai 9975 locuitori (cifră provizorie după ultimul recensământ),
numără câteva obiective turistice selecte, cum ar fi Castelul Peleș, Pelișorul, Cazinoul
Sinaia, Mănăstirea Sinaia, alături de care casa construită de George Enescu, la poalele
munților Bucegi, reprezintă un loc ce atrage vizitatori de toate vârstele.
Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu” funcţionează în fostul
conac al renumitei familii boiereşti Rosetti-Tescanu, construit în 1880 într-un frumos
parc dendrologic, situat într-o zonă colinară, la 37 km de oraşul Bacău, în apropierea
satului Tescani, care face parte din comuna Berești - Tazlău, alături de alte 6 sate.
Conform studiilor privind dezvoltarea durabilă a turismului, obiectivul turistic principal
din zonă este secţia „Dumitru şi Alice Rosetti –Tescanu-George Enescu” a Muzeului.
Dezvoltarea turismului cultural în zonă impune însă rezolvarea problemelor legate de
infrastructura de acces la obiectivul turistic, de lipsa spaţiilor de parcare special
amenajate, dotate cu puncte de informare şi promovare a obiectivului turistic cultural,
dar, mai ales de refacerea imobilului principal al conacului.
Referitor la publicul muzeului, acesta este preponderent cu vârste până în treizeci de
ani şi peste şaizeci. Majoritatea au absolvit şcoala generală sau colegiul (cei tineri) şi
facultatea.
Structural, publicul ţintă al programelor realizate de Muzeul Naţional „George
Enescu” se încadrează în mai multe categorii:
- publicul tânăr, de vârstă şcolară (grupele de vârstă 5 – 7 ani, 8 – 12 ani,)
- public tânăr şi familii (14 -18 ani, 18 -24 ani, peste 24 ani)
- adulţi activi
- vârstnici (pensionari)
- specialişti români şi străini (cercetători în domeniul muzicologiei)
- creatori români şi străini (scriitori, artişti plastici, compozitori şi muzicologi,
etc.)
- artişti interpreţi
- personal muzeal în formare
- turişti români şi străini
Conform graficului de mai jos, se constată că publicul tânăr este preponderent, ceea ce
înseamnă atingerea unuia din principalele obiective propuse în programul de
management. Am reușit sa îi capacitam, dar, în același timp, va fi o provocare pe viitor
pastrarea și fidelizarea lor.
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Beneficiari pe categorii de vârstă procentual

6%
18%

adulți activi
tineri
vârsta a 3a

76%

estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari
Considerând că primordial eforturile de marketing trebuie să fie îndreptate către
atragerea adulţilor şi a turiştilor, în anul 2014 s-a urmărit îmbunătățirea atât a ofertei de
servicii a muzeului cât şi a tehnicilor de comunicare, având în vedere și faptul că
celelalte categorii sunt relativ acoperite de programe specifice şi de canale de
comunicare directă, nişată.
Promovarea vânzărilor şi vânzarea directă sunt metode de marketing care se
potrivesc destul de puţin unei instituţii muzeale. Pe de altă parte, relaţiile publice şi
publicitatea joacă un rol major. Reţinem, totuşi, componenta care permite păstrarea şi
recompensarea clienţilor fideli, în cazul nostru publicul. Respectiv, produsele şi serviciile
stabile (expoziţiile, recitaluri, programele educative, rezidenţele artistice şi apariţiile
editoriale) destinate publicului au fost supuse unor politici de preţ care au asiguratnu
doar păstrarea consumatorilor din această zonă, ci și diversificarea tipurilor de public.
Ca mijloace de comunicare, am folosit pliante și flyere dedicate pe proiecte şi
informarea constantă în mediul on line (site, web şi reţele de socializare).
Activităţile editoriale şi evenimentele sunt componentele cu potenţial maxim
pentru crearea unui impact semnificativ în zona de PR.
Întrebuinţarea produselor editoriale ale muzeului ca instrument de PR presupune,
desigur, un buget adecvat pentru un supliment de tiraj destinat exclusiv acestei
promovări selective.
S-au identificat și stabilit canale de distribuire gratuită a cărţilor publicate de
muzeu către persoane cheie din mass-media, din instituţii guvernamentale, din
comunitatea artistică relevantă pentru domeniul nostru de activitate, către potenţiali
sponsori etc.
Neîndoielnic însă, evenimentele au „partea leului” în activitatea de PR. Recitalurile
camerale au fost utilizate extrem de eficient în acest scop, prin conferirea unui caracter
elitist evenimentului, care să implice din partea participanţilor răspândirea către public a
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conţinutului cultural la care au acces (responsabilizare şi metamorfozare în
transmiţători).
Expoziţiile, mai ales vernisajele acestora, pot fi , de asemenea, folosite ca vehicule
de PR. Este necesar, însă, un buget de protocol decent, care, din păcate, nu este permis
principial de condiţiile de funcţionare legală ale instituţiei noastre. Funcţionalitatea
acestei metode este legată de atragerea unui sponsor care să acopere aceste cheltuieli
de protocol, ceea ce ne duce, însă, în zona publicităţii.
În privinţa reclamei ATL, în cazul căreia costurile sunt mai mici, iar publicul ţintă
mai bine conturat, a fost alocat un buget minimal care să asigure difuzarea neacoperită
de parteneriate şi publicitate gratuită: pliante, afişaje indoor, standuri mobile.
Realistic vorbind însă, atenţia noastră trebuie s-a concentrat asupra publicităţii
gratuite.
Sintetizând şi luând în considerare posibilităţile de clasificare ale publicităţii,
putem face următoarele particularizări la specificul instituţiei noastre:
1.
din punctul de vedere al obiectivelor, ne referim la cele care vizează informarea
publicului despre existenţa produselor şi serviciilor M.N.G.E. şi consolidarea imaginii
instituţiei, la un obiectiv de convingere urmărind atragerea preferinţelor către marca
George Enescu şi la unul de reamintire care să menţină în atenţia consumatorului
oferta noastră muzeală. S-a realizat prin intinerarea expozițiilor temporare în zone
niciodata accesate până în 2014 și prin produse culturale noi (live performance).
2.
în funcţie de obiect, mesajele au vizat publicitatea instituțională dedicată
câştigării unui loc în conştiinţa publicului;
3.
aria teritorială a răspândirii mesajului s-a extins prin intermediul itinerării
expozițiilor
a.7. realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari – măsurători
cantitative și calitative efectuate în 2014
- beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei
- pe termen scurt
După cum se poate observa, programele propuse şi realizate în cadrul
programului minimal 2014 acoperă o arie diversă de beneficiari.
Astfel dacă analizăm, de exemplu, 3 dintre programele din cadrul programului
minimal, respectiv Clasarea patrimoniului, Expozițiile temporare și Programul editorial
din perspectiva scopului lor, putem identifica drept prim beneficiar-țintă specialistul din
muzeu care beneficiază, în mod direct, pe termen scurt, de o cercetare bibliografică şi
”de teren”deosebită. Rezultatele acestei cercetări se materializează în principal în fișele
analitice și de conservare, care sunt accesibile întregului grup de specialişti. Pe de altă
parte, publicarea rezultatelor cercetării documentelor din arhiva muzeului ca și
realizarea expozițiilor temporare cu valorificare de documente inedite permite
identificarea de noi grupuri-ţintă.
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Un loc aparte îl are programul Stagiunea Muzicală, program coerent ce
urmărește concretizarea misiunii instituției prin promovarea muzicii , în primul rând a
celei românești.
In această privință, folosirea de metode creative moderne – live performance,
spectacol interactiv - a asigurat o fidelizare a publicului cunoscător, specializat dar și, în
același timp, o educare a publicului ”novice” pentru muzica contemporană clasică.
În conformitate cu politicile manageriale de satisfacere a vizitatorilor fideli, dar și
a celor ocazionali, precum și în scopul atragerii de noi vizitatori au fost implementate
programe şi proiecte de promovare a patrimoniului specific al muzeului nostrul care
vizează
pe termen scurt (prin expoziţii și ateliere, pe de o parte, prin recitaluri și live
performance pe de altă parte)
- elevii şi studenţii (tânăra generaţie)
- persoanele aflate la vârsta adultului tânăr,
- persoane vârstnice (pensionari)
De asemenea, putem aborda grupurile ţintă din punctul de vedere al gradului de
cunoaştere al domeniului specific al muzeului:
- specialişti în muzicologie, enescologi, interpreți consacrați;
- iubitori / cunoscători ai muzicii clasice și ai lui George Enescu
- ”novici” în domeniu (asigurăm o educare/formare nonformală continuă prin
produse culturale inovative)
Activitatea de promovare pe care muzeul o desfăşoară se adresează, în mare parte,
unui public specializat (de exemplu elevi, studenţi profesori ai unor instituţii de
învăţământ cu profil muzical), încercând însă, prin diversificarea tehnicilor de
promovare şi a ofertei culturale, să atragă noi categorii de public. Deşi de cele mai
multe ori este etichetat ca fiind un muzeu de nişă cu specific muzical – concertistic,
M.N.G.E. încearcă să atragă un public divers şi chiar o categorie aparte de public,
publicul fidel, prezent la evenimentele muzicale şi culturale organizate de instituţie.
În 2014 am inițiat și dezvoltat activităţi îndreptate către elevii din şcolile
instituţionalizate, elevi din învăţământul particular şi de stat, studenţii în practică de
specialitate şi grupuri de turişti străini.
Astfel, s-au demarat negocierile pentru implementarea a 2 proiecte în această
direcție:
- parteneriat cu Agenția de turism Christian Tour și Asociația Bucharest Pass pentru
realizarea unui proiect de promovare a instituției ca obiectiv turistic național pentru
turiștii străini veniți în România;
- parteneriat cu Institutul Cultural Google pentru realizarea unei fereastre de vizibilitate
la nivel internațional prin re-crearea instituției în spațiul virtual, alături de muzee mari
ale lumii (Louvre, Prado etc)
Aceste 2 proiecte vor fi implementate începând cu 2015.
pe termen lung (prin publicaţii de specialitate, atât pe suport de hârtie, cât şi pe
suport digital):
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- specialiștii și cititorii interesați în domeniul muzicologiei, muzicii, arhitecturii etc.
- elevii, studenții și profesorii din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior de
profil (prin distribuirea unui anumit număr de volume către aceste biblioteci)
Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare)
Informațiile au fost culese pe baza unor chestionare aplicate sporadic și cu
ajutorul voluntarilor.
Parteneriatul încheiat cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul
ASE la sfârșitul anului trecut are ca obiect și efectuarea unui studiu în domeniu.
Cercetarea va avea ca obiective: cunoaşterea profilului vizitatorului, cunoaşterea
gradului de impact al metodelor de promovare actuale şi identificarea măsurilor de
îmbunătăţire a tehnicilor şi mijloacelor de comunicare cu publicul vizitator, punctele
slabe şi punctele forte ale ofertei din perspectiva consumatorului.
În funcție de rezultatele investigațiilor, vom concepe o strategie de îndeplinire și
de promovare a misiunii, prin definirea unei oferte cultural-artistice și educative
coerente.
a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei
Aflate intr-o stare avansată de degradare, cele trei clădiri administrate de MNGE
au necesitat și necesită în continuare ample lucrări de consolidare și restaurare, pentru
care este nevoie de fonduri importante.
Ultimii doi ani s-au făcut remarcați prin resurse materiale scăzute. Cu aceste
fonduri reduse, Direcţia Administrativă a încercat, pentru toate cele trei sedii ale
instituţiei, rezolvarea în condiții bune a urgențelor apărute.
Muzeul Naţional “George Enescu” are sediul principal în Palatul Cantacuzino, una
dintre cele mai frumoase clădiri din Bucureşti.
În Palat, muzeul împarte spațiul cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
România, conform unei Convenții încheiate în 1990, între Ministerul Culturii și UCMR.
Astfel, în sălile muzeului se poate vizita expoziția permanentă cu documente referitoare
la viația și activitatea muzicianului. Sala Cantacuzină, cea mai spațioasă dintre încăperi,
este destinată diverselor activități (expoziții temporare, recitaluri camerale, mese
rotunde, proiecte educative etc.) În casa din spatele palatului, folosită iniţial ca
dependinţă administrativă, se pot vizita cele trei camere în care se păstrează obiecte
personale ale maestrului şi ale soţiei lui.
Spațiile de depozitare ale bunurilor de patrimoniu sunt insuficiente. Condiţiile de
microclimat, permanent monitorizate, se încadrează în limitele prevăzute de normele de
specialitate, ca şi modalitatea de dispunere a bunurilor.
Cît privește birourile, acestea sunt distribuite în Palat și la etajul Casei memoriale.
Din punctul de vedere al spațiului, Casa memorială “George Enescu” din Sinaia
este mai bine compartimentată, deținînd încăperi spaţioase şi confortabile, o sală în care
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se află o mică expoziție dedicată muzicianului, iar la parter, un spațiu separat de circuitul
de vizitare în care se pot organiza recitaluri, expoziții și alte tipuri de activități.
Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti–Tescanu-George Enescu” a Muzeului
funcţionează în conacul ridicat în jurul anului 1890 de Dumitru Rosetti-Tescanu, tatăl
Mariei Cantacuzino Enescu, soţia marelui compozitor.
Dezvoltarea turismului cultural în zonă impune rezolvarea problemelor legate de
infrastructura de acces la obiectivul turistic, de lipsa spaţiilor de parcare special
amenajate, dotate cu puncte de informare şi promovare a obiectivului turistic cultural,
dar, mai ales de refacerea imobilului principal al conacului.
Ansamblul de imobile este format din imobilul principal, fostul conac, monument
istoric datând din 1880, categoria A, în care se afla Casa Memorială Rosetti-Enescu,
Merăria, monument istoric din 1769, biserica Sfântu Gheorghe, monument istoric 1769,
categoria A, nerestaurată, nevizitabilă. Imobilul principal are 6 încăperi, un salon de
muzică (Oedipe), destinat recitalurilor şi concertelor susţinute de ansambluri vocalinstrumentale în cadrul stagiunii permanente, dar şi cu diverse alte prilejuri, precum şi
conferinţelor (80 locuri); biblioteca, o a doua sală de conferinţe şi atelier de lucru, cu o
capacitate de 40 de locuri, sufrageria cu o capacitate de 40 de locuri, 8 camere de
primire şi spaţiile destinate administraţiei, aici funcţionând și o pensiune 2 margarete.
Deși dispune de un spațiu extrem de generos, secția de la Tescani se confruntă
cu o serie de dificultăți legate de încălzire, furnizarea apei potabile, ceea ce limitează
desfășurarea activităților numai la perioada verii.
a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări
Publicului vizitator îi sunt destinate următoarele spaţii de primire şi de prezentare:
- expoziţia permanentă din palatul Cantacuzino și din Casa memorială de la
București;
- expoziția permanentă din Vila Luminiș - Casa memorială Sinaia și curtea acesteia;
- expoziția permanentă din conacul de la Tescani, expoziția temporară din
Merărie, curtea și parcul conacului;
- cabanele Nike și Euro, de la Tescani pentru desfășurarea de proiecte culturale
- în sălile muzeului de la București, Tescani și Sinaia se organizează și expoziții
temporare, concerte, recitaluri, ateliere și alte proiecte culturale
Un loc important în desfăşurarea activităţii curente a muzeului îl au şi spaţiile
destinate păstrării şi conservării patrimoniului, capitol la care muzeul este deficitar.
- În 2014 s-a amenajat un spațiu depozit pentru păstrarea partiturilor tipările și a
printurilor expozițiilor temporare;
- S-a amenajat și organizat arhiva instituției, separându-se de magazia de mărfuri;
- S-au amenajat birourile Muzeografie și Cercetare din casa memorială de la București,
în așa fel încât spațiul să fie cât mai judicios folosit;
- S-a mutat biroul inspectorului de specialitate resurse umane și arhiva aferentă într-un
spațiu mai mare, în Casa memorială București;
- S-a reamenajat biroul Secretariat;
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- Având în vedere starea avansată de degradare a mochetei care acoperea spațiul
expozițional și spațiul birourilor de la vila Luminiș, aceata a fost înlocuită ;
- Tot la Sinaia s-au înlocuit caloriferele și s-a suplimentat instalația cu un calorifer în
spațiul de primire;
- S-a reamenajat în conformitate cu normele de PSI și SSM cabina de pază de la Sinaia:
- La Tescani s-a modernizat și s-a extins sistemul de control și supraveghere video în
întreg spațiul;
- Cu personalul propriu, s-au realizat la Tescani lucrări de igienizare a spațiilor pensiunii
turistice și de amenajare a izvoarelor vechi;
- Tot la Tescani, urmare solicitărilor Direcției de Sănătate Publică Bacău, s-a modernizat
și îmbunătățit sistemul de filtrare a apei ;
Lucrări anuale :
- Reparaţii curente și de întreținere în spațiile administrative și lucrări de
întreținere a apsțiilor expoziționale.
- Măsurarea şi verificarea prizelor de pământ, măsurarea şi verificarea legăturilor
de ramificaţie între priza de pământ şi tablouri etc., măsurarea şi verificarea
rezistenţei de izolaţie la cabluri sau conducte de energie (verificarile PRAM)
pentru cele trei sedii ale muzeului;
- Întretinerea si verificarea grupului electrogen – la Tescani; a centralelor termice
– la Sinaia si Tescani; verificarea, repararea si reîncarcarea stingatoarelor – la
cele trei sedii ale muzeului;
- Gestionarea funcționarii corespunzatoare a copiatoarelor și multifuncționalelor
existente în cele trei sedii ale muzeului;
- Gestionarea instalațiilor integrate de antiefracție și antiincediu cu senzori și
camere de luat vederi din cele trei sedii ale muzeului, precum și urmarirea și
monitorizarea activității de pază a obiectivelor, care se face pe linie telefonica
sau prin pază umană.
- A fost amenajat parcul Palatului Cantacuzino, în contextul multiplelor
evenimente legate de biografia şi creaţia lui George Enescu, precum şi de
împlinirea a 55 de ani de existenţă a muzeului. Au fost aplicate, în mai multe
rânduri, substanțe de ierbicidare, dupa care s-au executat operațiuni de săpare,
însămânțare cu gazon, plantare de flori naturale, ajustare gard viu.
Direcţia administrativă a avut în grijă și a activat pentru bunul mers al activității
muzeului: reparat prize, instalație iluminare casa memorială - București, curățenie
spațiu birouri, curățire jgheaburi Sinaia și Tescani, manipulare mobilier, preluarepredare materiale în magazia muzeului.
- S-au întocmit propuneri de angajare de operaţiuni şi au fost concretizate
următoarele:
- Igienizare, dezinfectare, dezinsecţie şi deratizare spaţiilor muzeului, la cele trei
sedii,
- Transportul deşeurilor menajere,
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Continuarea dotarii cu aparatură modernă (aspiratoare pentru pensiunea de la
Tescani și spațiile expoziționale; componente de tehnică de calcul, etc),
S-a urmărit menținerea în stare corespunzătoare de funcționare, prin antamarea
de lucrări de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor MNGE, ori de câte ori a
fost necesar.
A fost întocmit calculul de combustibil necesar deplasării cu autovehiculele
proprietate a muzeului.
Au fost programate autovehiculele la Reviziile tehnice periodice, la Inspecţiile
Tehnice Periodice (ITP) la service-uri autorizate.
S-au întocmit propunerile de achiziţii privind piesele şi materialele necesare la
reparaţiile autovehiculelor MNGE.

Situația critică în care se află Palatul Cantacuzino și conacul de la Tescani reclamă de
urgență punerea în aplicare a Proiectului de consolidare, reabilitare şi amenajare a
Muzeului Naţional „George Enescu” – Palatul Cantacuzino, precum și a reabilitării
imobilului principal de la Tescani.
Restaurarea Palatului Cantacuzino cu fonduri europene, proiect deocamdată
stopat din motive financiare, este imperios necesară. Mai mult decât atât, Casa
memorială se deteriorează periculos, punând sub semnul întrebării siguranța
patrimoniului, dar și a vizitatorilor și salariaților ce ocupă câteva birouri. A fost sesizată
conducerea Ministerului Culturii cu privire la acest aspect, dar, din păcate, motivul
reducerii cheltuielilor bugetului amână lucrările de reabilitare.
În perspectiva reabilitării, s-a realizat o analiză a spaţiilor deţinute, din punct de
vedere al necesarului impus atât de evoluţia activităţii instituţiei, din ultimii ani, cât, mai
ales, de prevederile legislaţiei actuale în domeniul protejării patrimoniului mobil şi
imobil.
S-a reliefat, astfel, necesitatea reamenajării şi redimensionării spaţiilor de
depozitare a patrimoniului mobil, a spaţiilor afectate circuitului administrativ. De
asemenea, este necesar ca spațiul muzeal să fie separat de sala în care pot avea loc
diverse proiecte educative și alte tipuri de activități și evenimente (audiţii muzicale,
expoziţii, conferințe, simpozioane etc. ). În cadrul proiectului de reabilitare, s-a prevăzut
amenajarea unei săli multimedia în subsolul Casei Memoriale.
În urma finalizării lucrărilor, se va impune redimensionarea expozițiilor
permanente, într-o manieră modernă, atractivă, ceea ce va conduce la creșterea
numărului de vizitatori și a interesului pentru personalitatea singulară a lui George
Enescu.
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b) ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A INSTITUȚIEI
b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției
I. Programul Clasarea patrimoniului
Au fost depuse la CNMC 92 dosare de clasare pentru bunuri culturale (mobilier și artă
plastică) dintre care 25 la categoria tezaur și 67 la categoria fond. De asemenea, s-au
mai expertizat încă 24 de bunuri culturale neclasabile.
II. Programul Expoziţii Temporare
1. Cartea de onoare a Ministerului Instrucțiunii Publice – 10 aprilie-1 mai la sediul
muzeului și la Ateneul Român (cu ocazia Concursului Internațional George
Enescu – septembrie)
2. 120 de la nașterea compozitorului Filip Lazăr – 21 mai-21 iunie
3. In memoriam Radu Paladi – 7 iunie – 7 iulie
4. George Enescu şi învățământul muzical românesc – expoziţie organizată cu
ocazia împlinirii a 150 de ani de la fondarea conservatorului, în parteneriat cu
Universitatea Naţională de Muzică – 19 - 1 octombrie la sediul
5. In memoriam. Compozitorul Dumitru Capoianu – 25 octombrie – 28 noiembrie
la sediul muzeului și la Ateneul Român
III. Programului Editorial
1. Volume de documente :
 Cartea de onoare a Filarmonicii bucureștiene/ perioada D.Dinicu-G. Enescu
ediţie alcătuită, îngrijită şi adnotată V.Cosma
Lansarea a avut loc la Filarmonica George Enescu la deschiderea stagiunii (1
octombrie)
 Documente din arhiva Muzeului Naţional „George Enescu”. Articole de presă.
(vol. VII, perioada 1933-1936). Ediţie alcătuită, îngrijită şi adnotată de Florinela
Popa şi Irina Niţu
Lansarea a avut loc la sediul din București, cu ocazia aniversării zilei lui George
Enescu (19 august)
Calendar documentar George Enescu - 2015
2. Partitură George Enescu
1. Sonata în fa minor pentru pian şi violoncel, op. 26. nr. 1 (1898) , Editura
Muzicală
Lansarea a avut loc la sediul din București, cu ocazia aniversării zilei lui George
Enescu (19 august)
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3. Teme de cercetare concretizate în studii şi articole publicate în reviste de
specialitate realizate în compartimentul de cercetare
Florinela Popa, cercetător științific:
- Studiul Teoretizări ale fenomenului muzical în spaţiul german şi austriac din anii 19001940. Implicaţii ideologice în Volumul Congresului Internațional de Muzicologie, Ediția a
II-a, 2014, Timișoara, pp. 105-112.
- Articole revista Acord: An VI, nr. 22 (apr.-iunie 2014): Patru ani de Musicology Today, p.
2, An VI, nr. 23 (oct. 2014): UNMB: 150, p. 6; Treizeci de ani de istorie a UNMB, p. 8.
IV. Programul „Stagiunea Muzicală”
a cuprins următoarele proiecte:
1. Recitaluri de muzică românească (16 recitaluri)
2. Enescu şi contemporanii (10 recitaluri)
3. Recitaluri de muzică universală (11)
Unele dintre acestea, s-au desfășurat sub forma unor ateliere educaționale și recitaluriatelier cu tineri interpreți (12), dar și cu interpreți din străinătate (2)
De asemenea, au continuat parteneriatele cu cele două Colegii Naționale de Muzică din
București și cu Universitatea Națională de Muzică din București (11), în timp ce alte 8
evenimente au fost susținute de fundații culturale.
V. Programul de Rezidenţe Artistice
(se desfășoară la Secția Dumitru și Alice Tescanu-George Enescu)
1. Bursele „George Enescu” pentru compozitori și muzicologi.
Anul trecut, au participat compozitoarea Diana Rotaru și muzicologul Ștefan Firca. Diana
Rotaru a compus lucrarea Two little whos pentru soprană, flaut și percuție, pe un poem
de E.E.Cummings, care a fost cântată în primă audiție în cadrul Festivaluui Innersound
(București, septembrie 2014), iar Ștefan Firca a continuat cercetarea pentru elaborarea
volumului Catalogul creației lui George Enescu (muzica simfonică, vocal-simfonică,
operă).
2. Tabăra internaţională de pictură de la Tescani, pentru artişti plastici 1-21 august
3. Proiectul interdisciplinar în cadrul rezidenţelelor Artistne(s)t Luna (realizat la Tescani
de către Irinel Anghel, Cristina Lilienfeld și Smaranda Gabudeanu) – în cadrul
programului european E-motional rethinking dance
VI. Programul Activităţilor Educative
a cuprins următoarele proiecte:
a) Ateliere de interpretare
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Proiectul M.U.Z.I.CA (atelier de percuţie) – anual, la Tescani
lunar la București, în parteneriat cu Fundaţia Culturală Remember Enescu,
Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti, Colegiul Naţional de Arte George Enescu) –
25 ateliere
c) Inițiere muzicală
 De vorbă fără catalog - lunar (în parteneriat cu Colegiul Naţional de Arte Dinu
Lipatti
 Concurs de creaţie Inspiraţi din audiţia muzicală (în parteneriat cu Şcoala
gimnazială Alexandru Costescu din Bucureşti)
VII. Programul Evenimente Speciale
-

14-15 octombrie 2014 comemorarea a 300 de ani de la moartea lui Constantin
Brâncoveanu prin organizarea unui eveniment desfășurat sub genericul Muzică
și ritual la curtea Sfinților Brâncoveni (conferință susținută de conf. Univ. Dr.
Nicolae Gheorghiță, recital Ion Crețeanu și spectacolul Înapoi în viitor – călătorie
performativ muzicală)
- De ziua lui George Enescu (19 august) – manifestări la toate cele 3 sedii ale
muzeului
- Viorile lui Enescu la Palat – 12 iunie și 18 noiembrie( proiect nou care și-a propus
valorificarea tuturor viorilor de patrimoniu, care au aparținut lui George Enescu, prin
acordarea acestora unor tineri interpreți, care sa cânte în recitaluri organizate la sediul
central.)
- All Inclusive - Loc de gustat artă cu specific muzical (proiect nou de live
performance) – 13 decembrie
Alte activităţi specifice Muzeului
1. Identificarea, evaluarea și inventarierea tuturor bunurilor mobile culturale pe
baza documentelor de proveniență.
Patrimoniul muzeul, constituit din donații (Maria Cantacuzino-Enescu -soția
compozitorului și alții) și achiziții în perioada 1957-2014, este dificil de prelucrat, din
cauza redactării confuze a documentelor de donaţie, sau chiar lipsa acestora. Astfel,
înregistrarea presupune un volum mare de muncă şi de cercetare, privind corelarea
informaţiei de arhivă cu obiectele donate, identificarea bunurilor de patrimoniu şi
separarea lor de restul obiectelor existente în muzeu.
La solicitarea Ministerului Culturii de a transmite periodic un raport privind
activitatea de identificare, cercetare, inventariere, înregistrare, clasare, conservare a
tuturor bunurilor culturale mobile, în decursul anului 2014, am informat Direcția de
specialitate, cu privire la situația patrimoniului instituției noastre.
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Într-o primă etapă, s-a procedat la întocmirea unui plan de măsuri care să
urgenteze rezolvarea evidenţei ştiinţifice a patrimoniului aflat la sediul central din
Bucureşti. Prin urmare, s-a decis departajarea bunurilor culturale muzeale în două
categorii: bunuri mobile culturale (clasabile în cele 2 categorii juridice – Tezaur şi
Fond) şi bunuri care vor constitui biblioteca de specialitate (carte, periodice,
partituri, discuri).
În acest moment, în evidenţa ştiinţifică a Muzeului Naţional „George Enescu”
figurează:
- 5.263 de bunuri culturale mobile
- 6.952 (biliotecă de specialitate - carte, periodice, partituri, discuri)
-1671 fond documentar.
Procesul de înregistrare a bunurilor culturale, atât în formă scriptică cât şi în
cea computerizată, este în continuă desfăşurare, în paralel pentru bunurile mobile
culturale clasabile şi pentru bibliotecă.
S-a tipărit un registru unic special adaptat înregistrării bunurilor destinate
bibliotecii.
În registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale figurează până în prezent,
2.454 de bunuri, din totalul de 5.263 de bunuri culturale mobile. În ceea ce priveşte
bunurile destinate bibliotecii, au fost înregistrate 700 bunuri (cărţi şi partituri
muzicale).
Pentru bunurile mobile culturale s-au întocmit 630 fişe de evidenţă analitică şi 825
de fişe de conservare.
2. Reintegrarea şi reîntregirea patrimoniului muzeal cu toate bunurile
aparţinând muzeului, aflate în spaţiile ocupate de UCMR.
S-a dispus constituirea unei Comisii pentru verificarea, selectarea şi
inventarierea bunurilor culturale care intră în decorarea interioarelor Palatului
Cantauczino din Calea Victoriei 141, sub forma unor piese adosate sau încastrate în
zid şi care pot fi înregistrate ca patrimoniu cultural mobil, acţiune care s-a soldat cu
întocmirea unei liste de bunuri culturale cu cca 60 de poziţii, bunuri culturale care
urmează a fi înregistrate şi, ulterior, clasate.
3. Continuarea procesului de înregistrare a bunurilor culturale,
inscripţionarea acestora cu numere de inventar.
a) s-au înregistrat 350 de bunuri mobile culturale în registrul pentru evidenţa
analitică a bunurilor culturale
b) Inscripţionarea bunurilor culturale cu numere de inventar s-a realizat după
cum urmează:
- 700 piese din care 306 cărţi și 394 partituri, înregistrate în registrul unic pentru
bibliotecă
- 160 cărţi şi 54 partituri – bunuri clasabile (cu însemnări autograf sau cu valoare
bibliofilă), înregistrate în registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale
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- 350 de bunuri mobile culturale din categoriile corespondenţă, artă plastică şi
decorativă, înregistrate în registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale
- 192 manuscrise enesciene, înregistrate în registrul pentru evidenţa analitică a
bunurilor culturale
c) Reactualizarea informaţiilor din registrul digitizat pentru evidenţa analitică a
bunurilor culturale, în conformitate cu departajarea bunurilor culturale în cele 2
categorii mai sus menţionate. Acest proces este în continuă desfăşurare.
4. Alte activități specifice
a. reorganizarea expoziţiei permanente: înlocuirea unor documente cu copii pentru
protejarea exponatelor originale
b. organizarea depozitului de la subsolul 02 ca spaţiu şi din punct de vedere al
depozitării documentelor în condiţii de securitate şi igienă
c. igienizarea prin eliminarea bucăţilor de scotch vechi şi înlocuirea lor cu filmoplast
neutru la cărţi şi partituri
5. Restaurare
A fost iniţiat procesul de expertizare și restaurării a două sculpturi din metal
amplasate în exteriorul Casei memoriale, respectiv lucrările cu titlul „Paji” (autor F.
Storck ?), precum și a unui candelabru
Având în vedere că Muzeul Național George Enescu are în subordine două
unități teritoriale (Casa memorială din Sinaia, Cartier Cumpătu și Secția Dumitru și
Alice Rosetti-Tescanu – George Enescu din Tescani, jud. Bacău), colectivul de
specialiști a început procedurile de inventariere și reorganizare a evidenței
științifice a bunurilor culturale aflate în gestiunile celor două unități.
b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției
Anul 2014 a însemnat o evadare din spațiul muzeului, prin continua preocupare de a
itinera expoziții din portofoliul muzeului. În acest sens, am expus la Ateneul Român, (în
parteneriat cu Filarmonica George Enescu) un număr de 3 expoziții:
1. Cartea de onoare a Ministerului Instrucțiunii Publice (cu ocazia Concursului
Internațional George Enescu – 6 septembrie – 7 octombrie).
2. George Enescu şi învățământul muzical românesc – expoziţie organizată cu ocazia
împlinirii a 150 de ani de la fondarea conservatorului, în parteneriat cu Universitatea
Naţională de Muzică – 18 octombrie
Această expoziție a fost venisata și la UNMB, cu ocazia manifestărilor aniversare
ale instituției
3. In memoriam. Compozitorul Dumitru Capoianu – 29 noiembrie
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De asemenea, trebuie relevat faptul că expozițiile temporare, atât cele realizate anul
trecut, cât și altele din anii precedenți, au fost itinerate într-un mai mare număr de
localități din țară, și în alte sedii din București, ceea ce a condus la creșterea
semnificativă a numărului de beneficiari, după cum urmează:
1. Constantin Silvestri – București, Atelierul de muzică și creativitate, Mozartinno,
decembrie 2013 – ianuarie 2014.
Parteneri: Asociația Klavier Art, București, Atelierul de muzică și creativitate,
Mozartinno.
2. Violonistul George Enescu și partenerii săi de scenă români – 25 aprilie 2014 Bistrița, Sinagoga, Societatea de Concerte; 27 aprilie 2014 - Comuna Muzeu Ciocănești
(satul cultural al Romaniei în 2014), jud. Suceava, Casa de Cultură ”Florin Gheucă” Concert Maurice Ravel - George Enescu; 28 aprilie 2014 - Rădăuți, Casa de Cultură; 30
aprilie 2014 – Dorohoi, Muzeul Memorial ”George Enescu”.
Parteneri: Asociația Klavier Art, București; Primăria Ciocănești, Casa de Cultură
Rădăuți, Muzeul Memorial George Enescu, Dorohoi
3. Violonistul George Enescu și partenerii săi de scenă români – Lehliu Gară, 4 mai
2014.
Parteneri: Asociația Klavier Art - București, Primăria Lehliu-Gară, Casa de Cultură
Lehliu-Gară.
Parteneri Media: Antena 3, București.
4. Dinu Lipatti – câștigător al Premiului Național de Compoziție George Enescu –
Reșița, Festivalul și Concursul Internațional „Sabin Pautza”, 9-12 mai 2014, Ediția I.
Parteneri: Asociația Klavier Art și Muzeul Național “George Enescu” București,
Liceul de Arte “Sabin Păuța”, Reșița, Școala Populară de Arte „Ion Românu” – Reșița,
Primăria Municipiului Reșița, Rotary Club Reșița, Raiffeisen Bank Reșița, Piperiu
Publicații și Librăria Semn de Carte – Reșița.
Parteneri Media: Banat TV, Vest Reșița, Jurnal de Caraș-Severin, Asociația
RadioSemenic, Reper 24h, Argument - ziar online de Caraș-Severin, InfoCS.ro, Express de
Banat.
5. In memoriam Filip Lazăr – 120 de la nașterea sa – Bușteni, 24-26 mai 2014.
Parteneri: Asociația Klavier Art, București; Centrul Cultural “Aurel Stroe”,
Bușteni.
6. George Enescu, promotor al copiilor-minune și In memoriam Filip Lazăr – 120 de la
nașterea sa - Gheorgheni, Concursul Microcosmos muzical, 30 mai – 1 iunie 2014.
Parteneri: Asociația Klavier Art, București; Primăria Municipiului Gheorgheni,
Școala Gimnazială Vaskertes, Centrul Cultural Gheorgheni; Muzeul Tarisznyás Márton
Gheorgheni, Filarmonica din Ținutul Secuiesc; Centrul de Cultură Arcuș; Centrul
Cultural Covasna.
7. George Enescu și copiii-minune – București, Atelierul de muzică și creativitate
Mozartinno, 13-14 iunie 2014.
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Parteneri: Asociația Klavier Art, București; Atelierul de muzică și creativitate
Mozartinno.
8. In memoriam Filip Lazăr – 120 de la nașterea sa – Sinaia, Casa memorială George
Enescu, iunie 2014.
9. George Enescu și partenerii săi de scenă – Zărnești, Biserica fortificată din Vulcan,
21-26 iulie 2014; Cugir, Casa de cultură Cugir, 19-21 septembrie 2014.
Parteneri: Atelierul de muzică și creativitate Mozartinno, Primăria Vulcan,
Biserica fortificată Wolkendorf, Asociația Klavier Art, București, Casa de cultură Cugir.
10. George Enescu în constelația marilor interpreți – Focșani, Ateneul Popular „Maior
Gh. Pastia”, 19 noiembrie 2014; Bușteni, Centrul cultural „Aurel Stroe”, 22 noiembrie
11. Interpreți de anvergură internațională – Petroșani, Sala de marmură a Primăriei
Petroșani, 6-8 decembrie 2014.
Parteneri: Asociația Klavier Art, București; Primăria Petroșani, Școala gimnazială
„I. G. Duca”, Petroșani.
12. Expoziția Tescani 2013 (cu lucrări de artă plastică realizate în tabăra de pictură din
2013) / la Galeria Căminul Artei (București) 15 iulie-9 august și Expoziția Tescani 2014 la
Galeria Karo din Bacău (3 septembrie – 30 octombrie)
Trebuie subliniat faptul că pentru prima oară muzeul a expuns în cele mai multe din
spațiile menționate mai sus.
13. Spectacolul Luna realizat în rezidența artistică de la Tescani - Centrul Național al
Dansului , 14 octombrie
b.3. participări la festivaluri, gale concursuri etc. în țară
Ca și în anii precedenți, muzeul a participat la evenimente devenite deja tradiționale,
după cum urmează:
 Săptămâna altfel (în parteneriat cu Asociaţia ZIBO HELP)
 Noaptea Muzeelor,
 Zilele Bucureştiului,
 Ziua Internaţională a Muzeelor,
 Ziua Muzeului.
 Duelul viorilor (în parteneriat cu Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală
Accend, proiect prin care muzeul pune la dispoziţia violonistului Gabriel Croitoru
vioara Guarneri del Gesu-Catedrala, care a aparţinut lui George Enescu)
 Vioara lui George Enescu la sate (în parteneriat cu Radio România Cultural şi
Asociaţia Culturală Accend, proiect prin care muzeul pune la dispoziţia
violonistului Gabriel Croitoru vioara Guarneri del Gesu-Catedrala, care a
aparţinut lui George Enescu)
Participări în cadrul unor festivaluri naţionale şi internaţionale
 Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (coorganizator împeună cu Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor
 Festivalul Internațional Enescu şi muzica lumii (în parteneriat cu Fundaţia
Prietenii muzicii – Serafim Antropov anual , în prima parte a lunii august, Sinaia)
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 Festivalul Internațional Enescu – Orfeul Moldav , Bacău
 Festivalul MERIDIAN (partener cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor)
 Concursul Internațional Pro Piano-România (partener cu Fundația Pro Piano)
 Concursul Internațional de Artă Vocală Paris (prima ediție) partener cu
Association NOESIS și La Societe Musicale Francaise Georges Enesco

 Participarea Florinelei Popa (cercetător) la simpozioane/congrese internaționale
de muzicologie :
1. Congresul internaţional de muzicologie, ediția a II-a, Timişoara, 26-28
septembrie 2014 cu lucrarea: Teoretizări ale fenomenului muzical în spaţiul german şi
austriac din anii 1900-1940. Implicaţii ideologice
2. Beethoven-Rezeption in Mittel- und Osteuropa. Internationale
Musikwissenschaftliche Konferenz (22-26. Oktober 2014) am Institut für
Musikwissenschaft der Universität Leipzig; lucrarea Ideologische Einflüsse in der
Beethoven-Rezeption in Rumänien
3. Musik 'in finsteren Zeiten' in Europa (1930-50)/Music in Dark Times -- Europe
1930-50. International Workshop. 31 oct. – 1 nov., New Europe College, cu lucrarea:
Mihail Jora and the Trap of Ideologies.
b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător
 Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (cooproducător împreună cu
Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor
 Festivalul MERIDIAN (partener cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor
 Festivalul Internațional Enescu şi muzica lumii (în parteneriat cu Fundaţia
Prietenii muzicii – Serafim Antropov anual, Sinaia
 Festivalul Internațional Enescu – Orfeul Moldav , Bacău
 Concursul Internațional Pro Piano-România (partener cu Fundația Pro PianoRomânia
 Concursul Internațional de Artă Vocală Paris (prima ediție) partener cu
Association NOESIS și La Societe Musicale Francaise Georges Enesco
 Proiect cultural educativ partener cu Association Les Amis de la Loire
(Franța)
 Concert Uto Ughi – parteneriat asociația Artă și Cultură și Ambasada Italiei
 Festivalul internațional Sabin Păutza (ediția I), Reșița (expoziția Dinu Lipatti)
 Conferința internațională de arhitectură, parteneriat cu primăria municipiului
București și asociația Arhitext
 Editarea a două volume de lucrări camerale de George Enescu, în parteneriat
cu Institutul Cultural Român
 Proiect educativ de inițiere muzicală Muză, muzică, muzeu – (parteneriat cu
Asociaţia De dragul artei/Da de ce?) lunar
 Ateliere de creație pentru elevi:
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Muzică şi pictură la Tescani - iunie – septembrie, organizat pe ateliere astfel
 Școala de pictură ”KidArt”
 Atelier Tinere Talente, parteneriat Fundaţia Principesa Margareta
 Atelier de artă vizuală, parteneriat Societatea de concerte Bistrița
 Atelier de coregrafie (partener cu Școala de balet Simona Baicu)
 Duelul viorilor și Vioara lui Enescu la sate (parteneriat cu Asociația culturală
ACCENDO)
 Proiectul M.O.F.T. (parteneriat cu Liga Studenţilor din Universitatea
Politehnică Bucureşti)
 Cursuri de măiestrie pentru violoncel (parteneriat cu Fundația Prietenii
muzicii “Serafim Antropov” ) – la sediul din Sinaia
 - Cursuri de măiestrie canto (parteneriat cu Fundația Bianca ) – la sediul din
Sinaia
 Rezidență de pictură (parteneriat cu Fundația Bistrița) – la Tescani
 UNIFEST (partneriat cu Uniunea studenților din România)
 Expoziția de pictură Tescani 2014 la Galeriile Karo (Bacău)
 Expoziția de pictură Tescani 2013 Galeriile Căminul Artei (București)
 Proiect Art on display Asociația Ephemair și Noaptea albă a galeriilor
 Boem Club -expoziții – Expoziții itinerante și recitaluri (partneri Boem Club și
Mozartinno)
 Proiectul Trialog (parteneriat cu KlavierArt, ARCUB)
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c. SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL AL INSTITUŢIEI
Organizarea structurală a instituției
Personalul Muzeului este încadrat pe funcţiile prevăzute în statul de funcţii al
Muzeului, aprobat de Ministerul Culturii .
Structura organizatorică valabilă pentru anul 2014 a permis o funcţionare corectă și
coerentă a instituţiei pe întreaga perioadă de timp, astfel:
Instituţia funcţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat
prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2617/20.11.2013, completat de Regulamentul Intern
și de Codul etic al angajaților MNGE.
Instituţia este condusă de un manager, asistat de un director și în colaborare cu
Consiliul de administraţie și Consiliul ştiinţific.
Comisii de specialitate: Comisia de achiziţii publice, Comisia de lucrări de restaurare
patrimoniu imobil şi recepţie materiale pentru restaurare şi conservare, Comisia de
achiziţii de patrimoniu cultural, Comisia de disciplină, Comisia de implementare a
sistemului de control intern managerial, Comisii de inventariere a patrimoniului, Comisii
de recepţie materiale şi lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, Comisia de recepţie
dotări independente, obiecte de inventar şi mijloace fixe etc.
Personalul Muzeului se structurează în: personal de conducere, personal de specialitate
şi personal auxiliar, într-o structură compusă din direcție, secţie,servicii, birouri.
Funcţionarea Muzeului se asigură şi prin activitatea personalului angajat în baza
contractelor individuale de muncă, precum și, după caz, de persoane fizice care participă
la realizarea unor programe şi proiecte specifice, care își desfășoară activitatea în baza
altor tipuri de contracte, întocmite potrivit legislației aplicabile specificului activității.
În decursul anului 2014, Muzeul a funcţionat cu 53 de posturi.
- Tabelul managementului resurselor umane:
a. conducerea: 6
Total posturi de conducere cf.stat de funcţii
Manager/Director general
Director
Contabil-şef
Şef Secţie”Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu – George
Enescu” Tescani
Şef Serviciu Muzeografie – Conservare- Supraveghere
Şef birou Sinaia

6
1
1
1
1
(temporar
ocupat)
1 (*)
1

*) posturi vacante de la aprobarea Statului de funcţii
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b. personalul: 47
Total posturi cf.stat de funcţii- contracte de muncă
Personal de specialitate muzeografi și conservatori

47
9 +1/2) (2
* și 1
temporar
ocupat)
Personal de specialitate supraveghetori
4 (1 *)
Personal de specialitate gestionar-custode
2 (1 *)
Personal de specialitate cercetator ştiinţific și asistent 2
cercetare științifică
Personal de specialitate contabilitate - economist
3 (1
temporar
vacant, 1
temporar
ocupat)
Personal de specialitate contabilitate – referent de
1
specialitate
Paznic
6 (1*)
Muncitor calificat fochist
5
Muncitor calificat bucătar
2
Muncitor calificat lăcătuş
1
Muncitor calificat tâmplar
1
Muncitor calificat electrician
1
Muncitor calificat instalator
1
Şofer
1
Muncitor necalificat
1
Auditor
(1/2*)
Inginer
1
Consilier achiziţii publice
1 (*)
Consilier juridic
1 (*)
Consilier imagine
1
Referent secretariat
1
Referent de specialitate resurse umane
1
*) posturi vacante de la aprobarea Statului de funcţii
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente
Delegarea de competenţe
Decizia nr. 26 / 11.03.2014 privind Comisia de monitorizare şi îndrumare
metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control managerial intern
pentru aplicarea prevederilor OMFP 946 / 04.07.2005.
Decizia nr. 28/13.03. 2014 de modificare a Comisiei de etică și disciplină
Decizia nr. 30 / 26.03.2014 delegare temporară de competențe – director
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Decizia nr. 32/01.04.2014 privind modificarea Grupului de lucru pentru monitorizare
şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control
managerial intern pentru aplicarea prevederilor OMFP 946 / 04.07.2005
Decizia nr. 40/30.05.2014 – desemnare inspector protecție civilă
Decizia nr. 45 / 25.06.2014 delegare temporară de competențe – șef secție Tescani
Decizia nr. 52 / 14.08.2014 numiri în funcție în urma concursurilor – director, șef
serviciu muzeografie, gestionar custode-sală
Alte decizii de înființare a comisiilor, de evaluare a personalului, de evaluare a
proiectelor proprii, de inventariere a patrimoniului și a bunurilor administrative.
c.2.Nu s-au înaintat autorității propuneri de reglementare prin acte normative în afara
celor care vizează întocmirea ștatelor de salarii și transformările de posturi.
c.3.delegarea responsabilităților
În decursul anului 2014 consiliul de administrație s-a întrunit trimestrial, iar cel științific
o singură dată, ceea ce a asigurat o activitate coerentă de conducere.
- Comisiile desemnate pentru achiziţiile publice, pentru achiziţiile de patrimoniu, pentru
avizarea restaurărilor, pentru recepţionarea materialelor achiziţionate şi a lucrărilor
efectuate şi-au îndeplinit misiunea ori de câte ori au fost solicitate.
- Delegările de competenţe au fost realizate respectându-se baza legală prin atribuirea
de responsabilităţi în conformitate cu organigrama şi fişa postului, pe baza deciziei
managerului.
Alte atribuţii au fost delegate in conformitate cu prevederile sistemului de
Control managerial/ intern, asa cum este el definit in OMFP 946/2005.
Pe tot parcursul anului 2014 s-a urmărit implementarea sistemului de control
intern/managerial, în conformitate cu prevederile legale și normele de aplicare. S-au
făcut raportările către Ministerul Culturii, la datele prevăzute. Comisia pentru urmărirea
implementării SMC a beneficiat de sprijinul managerilor publici din minister pentru
întocmirea raportărilor.
b) Activitatea consiliului de administraţie şi a consiliului ştiinţific
Consiliul de administraţie s-a întrunit de 4 ori iar cel ştiinţific o dată
Consiliul de administraţie
28 ianuarie
24 aprilie
24 iulie
3 octombrie

Consiliul ştiinţific
23 ianuarie

Consiliul de administraţie a avut ca principale puncte de dezbatere situaţia financiară şi
deflacarea bugetului pe titluri şi alineate, planul de achiziţii anual, proiectele culturale,
promovarea salariaţilor, formarea profesională, validarea concursurilor de ocupare a
posturilor vacante.
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Consiliul ştiinţific a dezbătut şi avizat planificarea activităţilor muzeal-artistice pe anul
2014.
c.4. perfecționarea personalului. Promovări
Nr. Nume si
crit. prenume

1
2

Gosav Ioana

4

Gosav Ioana
Nicolae
Camelia
Nicolae
Camelia

5

Rusu Nadia
Mariana

6

Pintea
Minodora

7

Sandu
Mihaela

8

Croitoru
Vasile

9

Cruceanu
Ioan

3

10
11

Tănasă Dănuț
Apetrei
Gheorghita

Denumire
curs/Organizator
Noul sistem de raportare
si noul plan de conturi
aplicabil pentru
institutiile publice * SC
Actual Trading SRL
Noutati contabile si
Control Financiar
preventiv
Situatii de urgenta
Noutăți contabile / SC
Actual Trading SRL
Instruire privind
insusirea notiunilor de
igiena
Instruire privind
insusirea notiunilor de
igiena
Instruire privind
insusirea notiunilor de
igiena
Stagiu de instruire
fochist – cazane de apa
calda si abur de joasa
presiune
Stagiu de instruire
fochist – cazane de apa
calda si abur de joasa
presiune
Stagiu de instruire
fochist – cazane de apa
calda si abur de joasa
presiune
Stagiu de instruire
fochist – cazane de apa

Nr zile
curs(durata)

tip curs

2 zile (6,5
ore)
19-20 febr
2014

Program instruire

28.11.201401.12.2014

Program instruire

27.11.201401.12.2014

Program instruire

Mai 2014 - 80
ore

Program instruire

Mai 2014- 80
ore

Program instruire

Mai 2014- 80
ore

Program instruire

Martie 2014 –
8 ore
Program instruire
Martie 2014–
8 ore
Martie 2014–
8 ore
I Martie
2014– 8 ore

Program instruire

Program instruire
Program instruire
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Apetrei
Gheorghita

12

Roman Lucica

Stagiu de instruire
fochist – cazane de apa
calda si abur de joasa
presiune
Legislatie si reglementari
in domeniul muncii si
protectiei sociale –
Codul Muncii, Revisal

Sibianu Adina

Curs muzeografie Modul
II

Bîrlea
Constantin

13

14
15

calda si abur de joasa
presiune
Curs de instruire lacatus
mecanic

II Martie –
Aprilie 2014
– 90 ore
In derulare –
480 de ore
I Martie
2014– 8 ore
II Martie –
Aprilie 2014
– 90 ore
17-19
octombrie
2014
1-21
noiembrie
2014

Curs de instruire
Program instruire

Program instruire
Program de formare

Promovarea personalului din instituţie a avut loc în conformitate cu
Regulamentul privind promovarea în grade sau trepte a personalului contractual din
aparatul propriu al MCPN, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în
subordinea ori coordonarea acestora, aprobat prin Ordinul MCPN nr. 2326/17.05.2011.
Au fost promovate următoarele persoane:



Nicolae Camelia - din referent SIII în referent SII – 01.12.2014
Purcaru Doina Mihaela – din muzeograf SII în muzeograf SI– 01.12.2014

Promovare temporară


Romilă Ionel – promovare temporară in funcția de șef Secția ”Dumitru şi Alice
Rosetti-Tescanu – George Enescu” Tescani (începând cu 01.07.2014)

- Nu s-au înregistrat abateri care să impună luarea unor măsuri disciplinare
Concursuri
S-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor de director, șef serviciu
muzeografie-conservare-supraveghere, consilier achiziții publice, supraveghetor muzeu,
conservator SI, gestionar custode sală, paznic MI, muncitor calificat MII
Transformări posturi vacante:
- muncitor necalificat în gestionar custode sala MII
- muzeograf SSD III se transformă în muzeograf SI
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Controlul managerial intern
Muzeul Naţional « George Enescu » dispune de un sistem de control
intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii instituţiei şi, după
caz, consiliului de administraţie să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice
gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în
condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Sistemul de control intern/managerial al Muzeului Naţional «George Enescu»
cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii
acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
În respectul şi aplicarea prevederilor O.M.F.P. nr. 946/04.07.2005, republicat şi
actualizat au fost emise decizii ale managerului pentru reglementarea şi aducerea la zi a
activităţii de control managerial/intern.
În anul 2014, instituția a funcționat în conformitate cu Regulamentul de
Organizare și Funcționare și Organigrama aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr.
2617/20.11.2013.
În cursul anului 2014 s-au revizuit procedurile existente, pe fluxuri, procese şi
activităţi, s-a actualizat şi completat Registrul riscurilor, s-a actualizat şi modificat, în
funcţie de schimbrile intervenite, Programul de dezvoltare şi monitorizare a Sistemului
de Control Managerial în cadrul MNGE .
S-a continuat implementarea Standardului 4 - Funcţii sensibile. În ceea ce
priveşte acest standard, s-au identificat funcţiile / persoanele ce ocupă funcţii sensibile
de la nivelul fiecărui compartiment unde standardul este aplicabil.
Având în vedere că rotaţia personalului ce ocupă funcţii sensibile trebuie făcută
cu efect minim asupra activităţii entităţii publice şi a salariaţilor şi că într-o instituţie
publică acest lucru este foarte dificil de realizat, am propus realizarea de instructaje
periodice cu persoanele ce ocupă aceste funcţii sensibile şi susţinerea lor în realizarea
sarcinilor profesionale.
De asemenea, măsurile de reducere a riscului reprezentat de funcţiile sensibile
sunt asigurate prin existenţa unor mecanisme colective de decizie: Consiliul de
administraţie, Consiliul ştiinţific, Reprezentantul salariaţilor, Comisia de etică şi
disciplină.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2014
sistemul de control intern/managerial al Muzeului Naţional « George Enescu » este
conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.
c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau
ale altor organisme de control
În anul 2014, s-au efectuat controale pe linie de PSI la toate cele trei sedii ale muzeului,
constatându-se că au fost soluționte observațiile făcute de către organele de control în
anii precedenți.
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Situaţia este următoarea:
Bucureşti
Controlul a solicitat:
- desemnarea unei persoane atestate care să preia atribuțiile inspectorului de
protecție civilă – rezolvat;
- întocmirea și afișarea la intrările în depozite a planurilor de depozitare și a
instrucțiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor – în curs de rezolvare;
- încheierea unui Protocol între MNGE și UCMR în care să se stipuleze obligațiile
părților în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor - în curs de rezolvare;
- rezolvarea situațiilor în care alimentarea consumatorilor electrici se realizează
prin cabluri pozate pe materiale combustibile:parchet , lemn , covor - rezolvat ;
- dotarea unui hidrant cu teavă de refulare, rozetă - rezolvat ;- îndepărtarea materialelor combustibile/incombustibile din spațiile tehnice, pod,
spații de evacuare - în prezent o parte din materialele existente în Podul Casei
memoriale bucurești au fost îndepărtate. In ceea ce privește situația în care
depozitarea de materialelor combustibile/ incombustibile, pe căile de acces (ex.:
fișete, aparat filtrare apă,etc.) nu poate fi rezolvată, din cauza lipsei de spatiu util
necesar desfășurării activitătii muzeului.
Secția "Dumitru și Alice Rosetti Tescanu-George Enescu" Tescani, jud.Bacău- întocmirea unui registru de evidență pentru permisele de lucru cu focul rezolvat
 remedierea conductei de alimentare cu apa a hidranților interiori , din conac,
care prezenta manșonări și fisuri - rezolvat (s-a înlocuit conducta pe o
lungime de 6 m).
Casa memoriala "George Enescu" Sinaia , jud.Prahova-separarea încăperii aferente centralei termice de restul construcției printr-un
perete realizat din materiale incombustibile, cu ușă rezistentă la foc min.15 min nerezolvat -lipsă fonduri investiții;
- executarea unui suport exterior pentru cablul electric care alimentează cabina
de pază– rezolvat ;
- întocmirea unui registru de control a instalației de alertare la furt și incendiu
conform normelor în vigoare – rezolvat;
- reorganizarea aparării împotriva incendiilor la locul de muncă în conformitate
cu Anexa 1 din normele generale – în curs de rezolvare;
Nu s-au constatat încălcări ale Legii, nu s-au dispus sancţiuni, s-au formulat doar
recomandări.
La secția de la Tescani s-a făcut controlul de rutină al Direcției Generale de
Sănătate Publică a județului Bacău, s-au făcut verificări ale condițiilor generale, s-au luat
probe de apă. Pensiunea a fost autorizată să funcționeze pentru desfășurarea
proiectelor culturale. La recomandarea DGASP Bacău s-a încheiat un contract de
asistență medicală cu medicul din comună, pentru întreaga perioadă a atelierelor
culturale.
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d) SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI
d.1. execuția bugetară a anului 2014
În perioada de la 01.01.2014 la 31.12.2014 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii
economici din tabelele de mai jos:
Mii lei
Nr.
Categorii
crt.

2014
Prevazut

(1) (2)
(3)
TOTAL VENITURI
2.769
Venituri-proprii
240
(totalitatea surselor atrase)
Subvenţii/Alocaţii
2.529
TOTAL CHELTUIELI
2.769
Cheltuieli de întreţinere, din care:
1.662
- cheltuieli de capital: investiţii
0
Cheltuieli de personal, din care: 1.107
- cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli pe beneficiar, din care:
Lei : 22,57

2014
Realizat
(4)
2.728
204
2.524
2.728
1.636
0
1.092
* 239
Lei : 22,24

- din subvenţie

Lei: 20,61

Lei : 22,57

- din venituri proprii/surse atrase

Lei : 1,95

Lei: 1,66

Alte categorii

-

-

* Cheltuielile cu colaboratorii şi alte drepturi conexe sunt suportate, de la capitolul
bunuri şi servicii
Bugetul de cheltuieli se prezintă astfel:
Cheltuieli de personal : 1.092.000 lei
ponderea din totalul cheltuielilor apare reflectată astfel:
2014 =40,02 %
gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100 %
și anume 43,26 %
Cheltuieli cu bunuri şi servicii : 1.636.000 lei
ponderea din totalul cheltuielilor apare reflectată astfel:
2014 = 59,98 %
din subventie : 56,74 %
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1. tarifele utilităţilor au crescut datorită inflaţiei;
2. derularea proiectelor proprii precum şi expertizarea şi clasarea unor obiecte de
patrimoniu au derterminat creşterea cheltuielilor cu colaboratorii pe drept civil si
alte drepturi conexe;
3. redarea viorii Guarnieri către circuitul cultural a impus necesitatea plăţii unei
poliţe de asigurare,
4. s-au alocat în continuare sume importante pentru planul editorial
ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe)
2014 = 7,25 %
La Cheltuieli de capital nu am avut alocată nicio sumă
Total cheltuieli 2014

1092000, 40%

cheltuieli de personal
bunuri și servicii

1636000, 60%
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d.2.date comparative de cheltuieli (estimări și realizări) în perioada raportată
Programele şi proiectele marcate cu 0 la Deviz realizat sunt realizate prin parteneriate sau în sistem barter.
Nr.crt
(1)

Programul
(2)

Tipul
proiectului
(3)

Denumirea proiectului
(4)

Deviz estimat
(5)

Deviz realizat
(6)
Subvenție

1

2

41

Clasare
bunuri de
mediu
partimoniu
mediu
Expoziții
temporare

Venituri proprii

15000

5000

16319

mobilier

7500

2500

8000

artă plastică

7500

2500

8319

17850/18391

9228

9163

mic

In memoriam Constantin Silvestri 1000

935

mic

„Cartea de onoare a Filarmonicii 5000
din București epoca D. Dinicu – G.
Enescu (1906 – 1919)”

0

5170

mic

“Violonistul George Enescu și
partenerii săi de scenă români”

1000

0

945

mic

“Dinu Lipatti – Laureat al
2000
Premiului Naţional de Compoziţie
George Enescu”

0

1550

mic

In memoriam Filip Lazăr

1300

0

1240

mic

In memoriam Radu Paladi

mic

Expoziție de pictură - Liceul
N.Tonitza

0

0

0

mic

Expozitia "George Enescu,

250

0

258

promotor al copiilor-minune"

3
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mic

G.Enescu și partenerii săi de
scenă

0

0

0

mic

Tabara de pictură Tescani 2013,
Căminul Artei

0

0

0

mic

Colonia 21 - expoziție de pictură

0

0

0

mic

Magia unui loc într-o expozitie
Rezidența de pictură Tescani
2014, galeriile Karo

0

0

0

mic

George Enescu și învățământul
muzical românesc

3500

3540

0

mic

In memoriam compozitorul
Dumitru Capoianu

3800

3840

0

mic

George Enescu în constelația
marilor interpreți

1000

913

0

mic

„Interpreți de anvergură
internațională”

1000

0

0

mic

Expoziție de icoane pictate pe
sticlă Liceul N.Tonitza

0

0

0

40.000/38993

23000

15993
7171

Editoriale
mare

Cartea de onoare a Filarmonicii
din București

20000

10600

mic

Documente din arhiva, vol VII

3500

3500

mediu

Partituri George Enescu

11000

8900

3490

4

5

6
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Stagiunea
muzicală

Rezidențe
artistice

mic

Calendar-document G.Enescu
2015

5500

0

5332

mic

Partituri G. Enescu de muzică
camerală, vol VII și VIII
(parteneriat ICR)

0

0

0

48000/41984

6000

41984

mediu

Recital de muzică românească

20000

3000

16948

mediu

Enescu și contemporanii săi

18000

2000

15036

mediu

Interpreți români și muzica
universală

10000

1000

10000

5000/4541

1915

2626

mic

Tabăra de pictură Tescani 2014

3000

1915

680

mic

Rezidențe Artist(nest) și burse
Enescu

2000

0

1946

8600/7429

5668

1761

Atelier de percuție

5000

5005

0

mic

Ateliere de interpretare

800

0

0

mic

Tineri compozitori și interpreții
lor- Concursul Pro Piano

0

0

0

mic

Mozartinno la înălțime, ediția a
VI-a

0

0

0

mic

Festivalul Concurs Microcosmos
Muzical

0

0

0

mic

„Muză. Muzică. Muzeu”

0

0

0

Program
educațional mic

7

44

mic

Festivalul-Concurs Klavier Art
Petroşani ediţia a III-a , 5-12
decembrie 2014

700

663

mic

"Să ne bucurăm de muzica lui
George Enescu! "

500

0

0

mic

De vorbă fără catalog

400

0

0

mic

"Şcoala altfel" 2014 - "Să ştii mai
multe , să fii mai bun!", aprilie

2000

mic

Cursuride măiestrie Mozartinno

0

0

0

mic

Cursuri de măiestrie canto

0

0

0

mic

Cursuri de măiestrie violoncel

0

0

0

mic

Cursuri de măiestrie pian și
violoncel

0

0

0

111500/25995

83000

25995

2000

0

2156

Evenimente
speciale
mic

Medalion George Enescu

1761

mic

Festivalul "Viori de Colecţie la Sala 0
Radio"

0

0

mic

Duelul viorilor

0

0

0

mic

Vioara lui Enescu la sate

0

0

0

mic

Viorile lui Enescu la Palat,

2000

1600

mic

Noaptea Muzeelor 2014 – Muzele 1500
de la Muzeu

1400

mic

Primul Concurs de Artă Vocală Paris 2014

0

0

0
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mare

S.I.M.N. – Săptămâna
Internaţională a Muzicii Noi

83500

80000

1004

mic

Festivalul Internaţional
„MERIDIAN”

3500

0

3570

mic

Festivalul Internațional „Sabin
Pautza”, Ediția I

0

0

0

mic

Festivalului Internaţional “Enescu 0
şi muzica lumii”

0

0

mic

Festivalului internațional “Enescu 0
- Orfeul Moldav”

0

0

mic

Festivalul Toamna Cugireană

0

0

0

mic

Music from Chile, the sound of
Mapu

0

0

0

mic

Copiii și sărbătoarea muzicii la
Muzeu

0

0

0

mic

Uto Ughi si Bruno Canino la
Muzeul George Enescu

0

0

0

mic

Spectacolul Luna (proiect
interdisciplinar)

0

0

0

mic

TRIALOG, ediția I

0

0

0

mic

ART ON DISPLAY, ediția I, 2014

0

0

0

mic

Poezie și muzică - Lansare de
carte
Theodor Râpan Orb în lumina

0

0

0

8

Restaurare

mic

Noile manuale pentru clasa I,
realizate de Editura Litera și
SIVECO România

0

0

0

mic

Lansarea volumului "Cartea de
0
onoare a Filarmonicii din
Bucureşti ( 1906 -1919). Epoca D.
Dinicu – G. Enescu", de Viorel
Cosma

0

0

mic

"Arhitectură și muzică la Palat" – 0
Lansare de carte - “Mari arhitecți
bucureșteni. Ion D. Berindey”, de
Sidonia Teodorescu

0

0

mic

Lansare de carte Documente din
arhiva MNGE, vol VII și partitură
Enescu

0

0

0

mic

Muzică și ritual la curtea sfinților
Brâncoveni și live performance
Înapoi în viitor

4000

3000

300

mediu

All Inclusive Loc de gustat artă
cu specific muzical...

15000

15965

mic

Paji și candelabru

3000

2566

Total 8 programe și 71 proiecte , dintre care 62 proiecte mici, 7 proiecte medii, 2 proiecte mari
Total
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261009

133811

116407
250218

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei
- gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul
veniturilor (%):
2014 = 7,47 %
Față de 2013 când procentul este de 8,80 se remarcă o scădere din cauza faptului că o
parte însemnată a veniturilor proprii provin din organizări de evenimente cu diverși
parteneri, care, prin reducerea drastică a bugetelor nu au mai alocat fonduri pentru
asemenea tipuri de activități. Alte surse sunt:
- diversificarea proiectelor culturale (organizarea mai multor rezidențe artistice)
- creșterea vânzărilor în regim de consignație a obiectelor ce promovează muzeul a
cărților, CD-urilor, precum și a propriilor realizări editoriale.
Deși există un interes constant pentru atragerea sponsorilor, totuși nu s-a înregistrat un
rezultat semnificativ, legislația în domeniu nefiind favorabilă sponsorilor.
- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe
categorii de bilete/tarife practicate
Total venituri proprii 2014 = 203.812
Venituri din bilete concert = 1.586
Ponderea in total venituri proprii = 7,78%
Venit din bilete vizitare muzeu = 38.668 lei
Ponderea in total venituri proprii = 18,97%
Venit din bilete ( concert + vizitare muzeu) =40.254 lei
Ponderea în total venituri proprii = 19,75%
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază (vânzări bilete de vizitare muzeu) au
cunoscut o creştere semnificativă, deși tarifele au rămas neschimbate din 2009.
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
total 2014 = 163.558 lei
(81.324 lei s-au realizat din tabere de creație)
Veniturile proprii derivă în principal din rezidențe de creație de la Tescani și organizarea
de evenimente culturale la cele trei sedii ale muzeului.
O altă sursă de venituri este vânzarea de produse personalizate, din care s-au obținut
57.131,50.
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Veniturile proprii 2014 în procente, pe surse de realizare

12%

19%
1%
venituri din bilete de vizitare
venituri din bilete de concert
găzduire rezidențe artistice
obiecte promoționale personalizate
servicii culturale pentru terți

28%

40%

d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul
veniturilor;
Veniturile proprii au fost realizate în proporție de 84,92%
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost relativ echilibrată în
2014 – 40,03% ; urmărindu-se folosirea la maximum a personalului încadrat, chiar şi în
condiţii de blocare a posturilor. Personalul este încadrat corespunzător pregătirii pentru
fiecare loc de muncă, urmărindu-se realizarea unei economii la cheltuielile de personal.
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
În 2014 nu am avut alocate fonduri la cheltuieli de capital.
Preocuparea constată a direcțiunii muzeului a fost ca prin proiectul de buget al fiecărui
an să solicite fonduri la acest capitol, pentru a putea întreține și repara clădirile de
patrimoniu, care necesită intervenții majore.
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:
Salariile au fost acoperite integral din subvenţie în toată perioada de raportare.
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele
decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi
convenţii civile);
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-

Plăți cu colaboratorii din prestări servicii = 238.809 lei ; 14,59% din total
cheltuieli cu bunuri și servicii.
- Plăți pentru drepturi de autor = 123.455 lei ; 7,54% din total cheltuieli cu
bunuri și servicii.
Pentru a nu afecta bugetul, dar, în același timp pentru a continua proiectele propuse,
s-a promovat mai mult tipul de atelier de interpretare pro bono, precum și itinerarea
expozițiilor pe cheltuiala partenerilor.
d.8. cheltuieli pe vizitator (122. 683, din care număr de vizitatori în spațiul fizic 36.647)
și în spațiul virtual 86.036) din care:
- din subvenţie: 2014 = 20,57 lei ; față de 2013 – 76,82 lei , adică o scădere de
56,25%
- din venituri proprii: 2014 = 1,66 lei; față de 2013 – 7,41 lei , adică o scădere de
5,75%
Cheltuielile pe beneficiar au scăzut semnificativ față de 2013, ca urmare a creșterii
numărului de vizitatori prin itinerarea expozițiilor temporare și prin răspândire în spațiul
virtual a informațiilor legate de activitatea muzeului, fapt ce a condus la creșterea
numărului de vizitatori (site, face-book, bloguri).
De asemenea, numărul de vizitatori plătitori a crescut, tarifele rămânând aceleași (a se
vedea din fondurile încasate la activitatea de bază, subcap. d3)
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E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA MISIUNII
SPECIFICE A INSTITUŢIEI
Muzeul Naţional George Enescu face parte dintre instituţiile de anvergură
naţională, aflate în subordinea Ministerului Culturii, ceea ce generează responsabilităţi
specifice atât în privinţa standardelor serviciilor oferite, cât şi a regulilor de finanţare şi
funcţionare organizaţională.
În concordanţă cu aceste coordonate, misiunea Muzeului Naţional George Enescu
constă în conservarea, cercetarea, restaurarea, valorificarea patrimoniului pe care îl
administrează şi promovarea, printr-o ofertă cât mai consistentă şi variată de activităţi
multidisciplinare, a personalităţii muzicianului şi a creaţiei sale, în scopul cunoaşterii,
educării şi recreerii
1. Prezentarea strategiei culturale muzeului
Sarcini
a) creșterea gradului de atractivitate al muzeului în scopul atragerii unui număr cât
mai mare de vizitatori, prin diversificarea continuă a serviciilor oferite de muzeu,
respectiv, îmbunătățirea și ajustarea ofertei culturale și a materialelor publicitare și
de promovare diferitelor segmente de vizitatori;
b) creșterea ponderii veniturilor proprii și a sponsorizărilor în total venituri și în același
timp a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale
instituției;
c) institutirea de parteneriate cu institute de cercetare și muzee din țară și străinătate;
d) atragerea de fonduri nerambursabile pentru programele instituției;
e) implementarea unor strategii de marketing pentru o mai bună promovare a
instituției;
f) coordonarea activităţilor de cercetare, valorificare, evidenţă (inclusiv informatizată),
clasare, conservare, restaurare şi îmbogăţire a patrimoniului, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
g) diversificarea modalităţilor de punere în valoare a moştenirii culturale enesciene
(prin expoziţii inedite, prin crearea unui centru media, etc.)
h) reorganizarea depozitelor de bunuri culturale;
i) protejarea patrimoniului cultural mobil/imobil;
j) inventarierea bunurilor din patrimoniul mobil;
k) clasarea bunurilor din categoria fond și tezaur a bunurilor culturale mobile;
l) identificarea, cercetarea, inventarierea (pe baza documentelor de proveniență),
înregistrarea în Registrul pentru evidența analitică a bunurilor culturale, clasarea,
conservarea, întreținerea, restaurarea, evaluarea, înregistrarea în contabilitate și
expunerea publicului vizitator prin organizarea de expoziții temporare a tuturor
bunurilor mobile culturale care au fost donate, cedate, transmise muzeului, prin
actele de donație ale familiei Enescu-Cantacuzino;
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m) implementarea standardelor de control intern/managerial prevăzute de O.M.F.P.
nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând
standardele de control intern/managerial, republicat, cu modificările și completările
ulterioare;
n) îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din planul de management, respectiv
cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de reglementările care privesc
funcţionarea instituţiei;
o) transmiterea către Ministerul Culturii, conform dispoziţiilor OUG nr. 189/2008
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.
Obiective
La nivelul instituţiei, am identificat 5 obiective principale:
I. Realizarea unei protecţii efective şi eficiente a patrimoniului cultural şi introducerea
sa în circuitul naţional şi internaţional
Obiective secundare:
1. Evidenţa, înregistrarea, inventarierea, clasarea şi asigurarea bazei de date a
bunurilor de patrimoniu;
2. Conservarea patrimoniului muzeal administrat şi restaurarea bunurilor culturale;
3. Dezvoltarea colecţiilor şi extinderea patrimoniului
II. Valorificarea patrimoniului, respectiv a creaţiei enesciene şi moştenirii culturale a
muzicianului prin expoziţii, apariţii editoriale şi alte evenimente culturale, atât la nivel
naţional, cât şi internaţional
III. Sprijinirea creaţiei artistice contemporane
Obiective secundare:
1. Organizare de concerte de muzică românească, de promovare a artiştilor români
într-o stagiune muzicală coerent concepută
2. Susţinerea şi promovarea artiştilor români prin burse de creaţie şi rezidenţe
interdisciplinare
3. Continuarea taberelor de creaţie de muzică şi arte vizuale existente
IV. Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale a publicului prin diversificarea ofertei
culturale şi creşterea numărului de proiecte educative
V. Dezvoltarea unei strategii de marketing coerente şi agresive
Politica de marketing a instituţiei pe termen mediu vizează „părăsirea” spaţiului
propriu (mai ales în perspectiva reabilitării Palatului Cantacuzino) şi „invadarea
culturală” a altor zone, ceea ce va determina diversificarea modalităţilor de adresare
către public.
Obiective secundare:
1. „Oficializarea” statutului muzeului ca partener al Festivalului şi Concursului
Internaţional „George Enescu”
2. Creşterea numărului de parteneriate cu instituţii de cultură, din ţară şi
străinătate
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3. Realizarea de produse cu adresabilitate on-line (newsletter, platformă de
comunicare) şi pe suport de hârtie (publicaţie trimestrială tip revista muzeului)
 Realizarea de materiale video la evenimentele muzeului sau materiale de
prezentare de scurtă durată şi încărcarea lor pe Youtube
 Realizarea de tururi virtuale ale expunerilor permanente existente, cu prioritate
la Bucureşti şi Tescani
 Dezvoltarea unui program coerent de promovare prin valorificarea viorilor de
patrimoniu ce i-au aparţinut muzicianului – Enescu şi viorile sale - (prezentare
publică )
 Actualizarea şi îmbunătăţirea site-ului muzeului
e.1. scurtă analiză a programelor
I. O prioritate o constituie activităţile din domeniul muzeal propriu-zis care răspund
obiectivului referitor la realizarea unei protecţii efective şi eficiente a patrimoniului
cultural. Astfel, s-a introdus în cadrul programelor muzeului devenite deja tradiționale,
Programul clasarea patrimoniului, care a presupus colaborarea cu experți acreditați în
vederea întocmirii documentației necesare și asigurarea unui ritm constant și accelerat
de derulare pe parcursul întregului an.
II. Programul Expoziţii Temporare s-a axat, ca și până acum pe teme mai puțin sau deloc
cunoscute, din viața și activitatea lui George Enescu. O altă temă abordată a constituit-o
comemorarea unor importanți compozitori contemporani.
Programul a căpătat consistență datorită itinerării nu numai la cele două sedii Vila
Luminiș și Tescani, cât și în alte orașe din țară, în parteneriat cu Asociația Klavier Art și
primăriile locale.
III. Programul Editorial
Arhiva Muzeului conţine cvasitotalitatea manuscriselor muzicale, scrisori, articole de
presă, afişe şi programe de concerte, care prin publicarea unor ediții critice, pot ajunge
la publicul alcătuit din specialiști și melomani.
Astfel, s-au publicat 2 volume cu documente din arhiva muzeului, o partitură cu o
lucrare camerală de George Enescu și studii şi articole în reviste de specialitate.
IV. Programul „Stagiunea Muzicală” are ca scop promovarea în rândul unui public cât
mai numeros a creaţiei şi interpretării muzicale româneşti în contextul valorilor
europene conținând și evenimente susținute de interpreți din străinătate.
Programul s-a desfășurat pe trei cicluri de recitaluri și ateliere de interpretare:
1.
Recitaluri de muzică românească
2.
Enescu şi contemporanii
3.
Recitaluri de muzică universală
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V. Programul de Rezidenţe Artistice a continuat, sub forma unor ateliere de creație,
masterclass de interpretare, compoziție și proiecte interdisciplinare. Programul s-a
desfășurat pe timpul verii la Tescani.
VI. Programul Activităţilor Educative are ca scop inițierea artistică în general, muzicală
în special și se adresează copiilor, elevilor și, nu în ultimul rând, adulților. Numărul
proiectelor se situează pe o direcție ascendentă, ceea ce ne arată oportunitatea
dezvoltării acestui tip de program, cu atât mai mult cu cât este un dintre cele mai
eficiente modalități de îmbunătățire a imaginii muzeului.
VII. Programul Evenimente speciale a conținut proiecte de anvergură, unele devenite
tradiționale ( Noaptea muzeelor, Săptămâna Altel, festivaluri, simpozioane, concursuri
internaționale etc.).
Au fost intițiate două noi proiecte: Viorile lui Enescu la Palat și All inclusive – Loc de
gustat artă cu specific muzical.
VIII. La programele mai sus descrise, adăugăm programul de restaurare, care a constat
în intervenții la două statui Paji și a unui candelabru.
e.2 scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor
Proiectele realizate în anul 2014, în număr crescut față de 2013, au răspuns obiectivelor
propuse și au atras un mare număr de beneficiari, ceea ce a însemnat creșterea
atractivității instituției noastre și a interesului manifestat de publicul consumator.
O sinteză a activităţii derulate, din perspectiva eficacităţii proiectelor în funcţie de
răspunsul comunităţii la oferta noastră relevă următoarele aspecte:
În cadrul programului Clasarea patrimoniului, am derulat două proiecte (artă plastică și
mobilier). Am acelerat ritmul de lucru în privința întocmirii dosarelor, depunând la MC
cel mai mare număr față de anii precedenți (92).
Cele 17 Proiectele din cadrul programului Expoziții temporare au fost apreciate de un
mai mare număr de vizitatori, datorită itinerării lor în orașe din țară și alte spații din
București, fapt ce a condus la sporirea capitalului de imagine al instituției și la
diversificarea categoriilor de public. De exemplu, prin prezentarea la Școlile Boem Club,
Mozartinno, expozițiile au putut fi vizionate de un mai mare număr de elevi, în timp ce
evenimentele organizate la Universitatea Națională de Muzică București și Filarmonica
George Enescu au captat atenția cadrelor universitare, a studenților, respectiv a
publicului meloman fidel Ateneului Român. De asemenea, expozițiile de pictură cu
lucrări realizate în cadrul rezidenței de la Tescani, au constituit o noutate, prin faptul că
au fost mult mai vizibile prin prezentarea lor pentru prima oară în spații precum Căminul
Artei din București și Galeriile Karo din Bacău.
Valorificarea documentelor aflate în arhiva instituției s-a concretizat prin cele 5
proiecte din Planul editorial: editarea a 2 volume, a manuscriselor de George Enescu și a
unui calendar documentar cu fotografii ale muzicianului.
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Parteneriatul cu Institutul Cultural Român prin care s-au editat, pe cheltuiala acestei
instituții, 2 volume de lucrări camerale inedite aparținând compozitorului a însemnat o
binevenită îmbogățire a planului inițial.
Din cadrul Programului Stagiunea muzicală, cele 3 proiecte se bucură de un real
interes in rândul publicului larg.
De asemenea, prin concertele de muzică românească este susținută constant creația
autohtonă și, mai ales compozitorii din generații mai tinere.
Gazduite la Tescani, proiectele de rezidenţă artistică au devenit o provocare
pentru specialiștii din diverse domenii literatură, arte vizuale, compoziţie şi interpretare
muzicală. Demn de relevat este faptul că, în ultimii doi ani, s-a încurajat tipul de
rezidență interdisciplinară, care adună un mănunchi de ariști din varii domenii, ce
concep un spectacol inedit. În 2014, spectacolul Luna a fost prezentat la Centrul
Național al Dansului, ceea ce a însemnat atragerea, pe lângă melomani, a unui alt tip de
public alcătuit din iubitori ai dansului contemporan , artiști vizuali, artiști plastici, actori,
regizori.
Numărul proiectelor ce cuprind programul Activităților educative se înscrie pe o
traiectorie ascendentă. De remarcat participarea muzeului la festivalurile și concursurile
de interpretare pianistică (Pro Piano și Klavier art) pentru elevi, prin acordarea de
premii în partituri muzicale, expoziții ce însoțesc evenimentele, precum și recitaluri la
sediul instituției pentru premianți.
De asemenea, programul Muză. Muzică. Muzeu ca și proeictul Muzeul vibrează, în
parteneriat cu Asociația De dragul Artei/Da de ce?, a înregistrat un real succes, prin
partiparea unui mare număr de copii de vârstă preșcolară însoțiți de famiile lor.
Proiectele din cadrul programului Evenimente speciale s-au diversificat prin
introducerea spectacolului de tip live performance. Astfel, evenimentul All inclusive –
Loc de gustat artă cu specific muzical a avut un impact surpinzător prin aducerea către
muzeu a unui public tânăr de până la 35 de ani și eterogen ca pregătire.
Noul proiect, Viorile lui Enescu la Palat, a avut ca scop punerea în circulație a
tuturor viorilor lui George Enescu. Cele două recitaluri susținute de tineri interpreți pe
cele 4 viori originale au constitutit evenimente speciale la care a asistat un număr mare
de melomani de toate vârstele.
O altă noutate a constitutit-o participarea la prima ediție a proiectului Art on
display, în parteneriat cu Asociația Ephemair și cu Noaptea Galeriilor. Ca Partener al Art
on Display, Muzeul Național ”George Enescu” a găzduit în spațiul său exterior proiectul
tinerei artiste Andreea Dobrin (n. 1981), absolventă a Universității Naționale de Arte din
București, departamentul Grafică, promoția 2014, câștigătoarea Premiului pentru tânăr
designer în cadrul Concursului național de design de carte „Cele mai frumoase cărți din
România” 2014 (Andreea Dobrin, carte de artist). Artista a creat o lucrare din lână
colorată, împletită pe gardul muzeului.

54

e.3. analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită, reflectă realizarea, în linii
generale, a planului propus, atât prin atingerea scopului propus pentru fiecare dintre programe și proiecte, cât și din punct de vedere
financiar. Proiectele cuprinse în planul minimal au fost finanțate din subvenție și s-au încadrat în sumele alocate.

Program/

Scop

Beneficiari

Proiect

Perioada de

Finanţarea

realizare

(subvenţie/

Observaţii

alocaţie )
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Denumirea
iniţială/modificată

Declarat/Atins

Estimat/
Realizat

Estimat/
Realizat

Estimat/
Realizat

1. Clasare
bunuri de partimoniu

1.1. mobilier

Întocmirea dosarelor în Specialiști și public Ian.-dec.2014
vederea clasării bunurilor vizitator
de partimoniu (mobilier,
artă plastică)

5.000/5.000

2500/

1.2 artă plastică

2500/

2. Expoziții temporare

7300/7380

2.1. George Enescu și
învățământul muzical
românesc
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utilizarea și valorificarea
1000/ 1200
august, octombrie 3540
unor documente inedite
(specialiști și public
referitoare la viața și
vizitator)

(6)

S-au înaintat
Comisiei de
specialitate din
cadrul MC 92 dosare
de clasare, obiectele
propuse aparținând
sediilor muzeului.

Cheltuielile includ
suporturi de
expunere şi plata
unor colaboratori

2.2.In memoriam
compozitorul Dumitru
Capoianu

activitatea artistică a lui 500/900
noiembrieGeorge Enescu, precum (specialiști și public decembrie
și la alte personalități ale vizitator)
muzicii românești

3. Editoriale

valorificarea științifică a
patrimoniului deținut de 300 exemplare
3.1. Cartea de onoare a
MNGE
Filarmonicii din București
(opusuri
enesciene
3.2. Documente din arhiva, inedite, articole de presa, 100 exemplare
vol VII
act. concertistică)
3.3. Partitură George Enescu
100 exemplare
Promovarea
în rândul publicului larg a 150/380 (publicul
4.1. Recital de muzică
creaţiei şi
românească
meloman)
interpretării
4.2 Enescu și contemporanii muzicale
300/400 (publicul
săi
meloman)

pentru
coordonare
ştiinţifică.
Cataloagele de sală,
afișele şi pliantele
de prezentare au
fost realizate de
către angajaţii de
specialitate ai
muzeului şi s-au
cheltuit bani pentru
consumabile.
Buget depășit cu
0,1%,

23000/23000

Cheltuielile includ
tipărirea lucrărilor,
plata de drepturi de
autor pt consultant
științific și plată
colaboratori pentru
redactare partitură

mai

10600

septembrie

3500

noiembrie

8900

4. Stagiunea muzicală
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3840

6000/6000
februariedecembrie

3000

februariedecembrie

2000

Programele de sală
şi afişele au
fost realizate de
către angajaţii
MNGE

4.3. Interpreți români și
muzica universală

româneşti,
800/880 (publicul
în contextul valorilor
meloman)
europene, prin
organizarea a 3 cicluri de
concerte

5. Rezidențe artistice

facilitarea schimburilor
culturale și artistice, 800/1000 (artiști
încurajând
creația plastici, public
contemporană
și vizitator)
mobilitatea artiștilor

5.1 Tabăra de pictură
Tescani 2014

6. Program educațional
6.1 Atelier de percuție

stimularea
interesului
tinerilor și a altor
structuri/factori cu rol
educativ în vederea
implicării în proiecte
extrașcolare, încurajarea
formării și educației
continue
stimularea
tinerilor
interpreți prin cursuri de
maiestrie și ateliere de
interpretare

1000

2000/1915
august

Beneficiari directi 6
pictori participanți
Prin expozițiile
organizate
aprox.1000

5000/5005
50/80 (elevi,
părinți, familii,
cadre didactice,
public)

7. Evenimente speciale
promovarea
instituției
7.1. Muzică și ritual la curtea prin manifestări culturale 50/100 (specialiști,
Sfinților Brâncoveni
destinate unui public melomani, cadre
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februariedecembrie

iulie

5005

Parteneriate cu
UNMB, Filarmonica
Bacău, Colegiul de
artă Bacău
20 de beneficiari
directi, concert cu
public 60
Buget depășit cu
0,001%

3000/3000

Program coerent, cu
activităţi menite să
aducă un mai mare

divers
și
numeros, didactice, studenți,
creșterea vizibilității pe public vizitator)
piața culturală

număr de vizitatori
și să se adreseze
unui public divers
14-15 octombrie

Total sumă 2014
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3000/3000

51.300/51.300

Imbinare de clasic și
modern, foarte
apreciată de public:
conferință și live
performance

e.4. managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:
Nr.
crt.

Programul

Tipul proiectului

Numărul de proiecte

Numărul de
concerte/prezentări
/reprezentații/lucrări

Numărul de beneficiari

1

Clasare bunuri de partimoniu 2 proiecte medii

2

92
dosare
obiecte Specialiști în domeniu,
trimise la comisia de public vizitator
specialitate

2

Expoziții temporare

13

1

2247

1

2

5450

1

3

800

1

5

2200

1

9

5542

proiect mare

1

300 exemplare

proiect mediu

1

500 exemplare

3 proiecte mici

1

100 exemplare

1

600 exemplare

1

250 exemplare

1

16 concerte

880

1

10 concerte

400

1

11 concerte

380

2

8 tablouri, 2 lucrări, 1
spectacol
interdisciplinar

3

4

5
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Editorial

Stagiunea muzicală

Rezidențe artistice

17 proiecte mici,
prezentate în 32 de
locații
în
fața
publicului

3 proiecte medii

proiecte mici

Specialiști în domeniu,
cercetători,
muzicologi, interpreți ,
studenți și elevi de la
universitățile/liceele
de profil, public
interesat

8 artiști beneficiari
direcți
200 spectatori

6

7

Activități educative

Evenimente speciale

proiecte mici

5 cursuri de măiestrie

10 spectacole concert

950

ateliere de interpretare

25 concerte

2000

4 festivaluri concurs

12 spectacole concert

12000

3 educație non-formală

36
prezentări/reprezentații

2531

1 educație pt muzică

24 sedințe interactive

764

proiect mediu

1 live-performance

1 spectacol

150

proiecte mici

1 Conferință + live
performance

1 spectacol, 1 conferință

140

5 lansări de carte

500

5
8 festivaluri

101 spectacole

2 proiecte interdisciplinare 5 spectacole

450

1 proiect artă

expunere 1 săpt

450

1- Noaptea muzeelor

1 spectacol/live
performance

8245

4

20 spectacole

1800

proiect mare

1

20 concerte

1500

8

Restaurare

proiecte mici

2

2 statui, 1 candelabru

9

8 programe ,

proiecte

71

293 spectacole/
74 prezentări expoziții
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17060

Specialiști, studenți și
elevi public vizitator
66647

La numărul beneficiarilor menționați mai sus (36647 cu bilete + 30000 estimați) se adaugă beneficiarii din mediul virtual , respectiv 86.036.
Astfet, totalul ar fi 152.683.
e.5. Evidențierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituției în afara sediului
La numărul de vizitatori care au intrat în sediile muzeului, se adaugă
vizitatorii estimați la expozițiile itinerante organizate în țară și/sau în spații puse la dispoziție de instituții de profil (Universitatea Națională
de Muzică București, Ateneul Român, Galeriile Karo, Căminul artei etc.)
Dacă luăm în considerare vizitatorii și participanții la programele din afara sediilor, ai site-ului, ai paginii de Facebook, vizionările
YouTube precum și prezentările făcute la televiziuni, televiziuni online şi radio, atunci numărul total al beneficiarilor în afara sediului poate
fi estimat la peste 115.000.
Beneficiari 2014 pe categorii de vârstă

total

spațiul virtual

gratuit in afară

gratuit sediu
vârsta a 3a
tineri
adulți activi

Șc. Altfel

N.Muzeelor

redus 75%

redus 50%

bilet întreg
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul
61

minimal, după caz:
Aşa cum rezultă din datele prezentate, pentru o parte din acţiunile planificate în cadrul Programului minimal a fost nevoie de o
suplimentare din veniturile proprii ale instituţiei. De asemenea, unele dintre proiecte au fost realizate prin parteneriate, în sistem barter
sau prin prestarea de servicii pro bono de către artiști

Nr.crt
(1)

1
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Programul
(2)

Expoziții
temporare

Descrierea/Denumirea proiectului
(3)

Deviz estimat
(4)

Finanațare Venituri
proprii/parteneriate/barter99
(5)

11550

916333

„Cartea de onoare a Filarmonicii din București epoca D.
Dinicu – G. Enescu (1906 – 1919)”

5000

5170

“Violonistul George Enescu și partenerii săi de scenă
români”

1000

945

“Dinu Lipatti – Laureat al Premiului Naţional de Compoziţie
George Enescu”

2000

1550

In memoriam Filip Lazăr

1300

1240

In memoriam Radu Paladi

0

0

Expoziție de pictură - Liceul N.Tonitza

0

0

Expozitia "George Enescu, promotor al copiilor-minune"

250

258

G.Enescu și partenerii săi de scenă

0

0

Tabara de pictură Tescani 2013, Căminul Artei

0

0

Colonia 21 - expoziție de pictură

0

0

2

3

4

5
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Magia unui loc într-o expozitie Rezidența de pictură Tescani 0
2014, galeriile Karo

0

George Enescu în constelația marilor interpreți

1000

0

„Interpreți de anvergură internațională”

1000

0

Expoziție de icoane pictate pe sticlă Liceul N.Tonitza

0

0

40500

19589

Cartea de onoare a Filarmonicii din București

20000

7171

Partituri George Enescu

11000

3490

Calendar-document G.Enescu 2015

5500

5332

Partituri G. Enescu de muzică camerală, vol VII și VIII
(parteneriat ICR)

0

0

Pliante pentru expozițiile permanente

4000

3596

Vederi

0

0

50000

41984

Recital de muzică românească

20000

16948

Enescu și contemporanii săi

18000

15036

Interpreți români și muzica universală

10000

10000

Recitaluri pentru bunici

2000

0

5000

2626

Tabăra de pictură Tescani 2014

3000

680

Rezidențe Artist(nest) și burse Enescu

2000

1946

4400

1761

Editoriale

Stagiunea
muzicală

Rezidențe
artistice

Program

educațional

6
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Evenimente
speciale

Ateliere de interpretare

800

0

Tineri compozitori și interpreții lor- Concursul Pro Piano

0

0

Mozartinno la înălțime, ediția a VI-a

0

0

Festivalul Concurs Microcosmos Muzical

0

0

„Muză. Muzică. Muzeu”

0

0

Festivalul-Concurs Klavier Art Petroşani ediţia a III-a , 5-12
decembrie 2014

700

"Să ne bucurăm de muzica lui George Enescu! "

500

0

De vorbă fără catalog

400

0

"Şcoala altfel" 2014 - "Să ştii mai multe , să fii mai bun!",
aprilie

2000

1761

Cursuri de măiestrie canto

0

0

Cursuri de măiestrie violoncel

0

0

Cursuri de măiestrie pian și violoncel

0

0

111500

25995

Medalion George Enescu

2000

2156

Festivalul "Viori de Colecţie la Sala Radio"

0

0

Duelul viorilor

0

0

Vioara lui Enescu la sate

0

0

Viorile lui Enescu la Palat,

2000

1600

Noaptea Muzeelor 2014 – Muzele de la Muzeu

1500

1400

Primul Concurs de Artă Vocală - Paris 2014

0

0
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S.I.M.N. – Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi

83500

1004

Festivalul Internaţional „MERIDIAN”

3500

3570

Festivalul Internațional „Sabin Pautza”, Ediția I

0

0

Festivalului Internaţional “Enescu şi muzica lumii”

0

0

Festivalului internațional “Enescu - Orfeul Moldav”

0

0

Festivalul Toamna Cugireană

0

0

Music from Chile, the sound of Mapu

0

0

Copiii și sărbătoarea muzicii la Muzeu

0

0

Uto Ughi si Bruno Canino la Muzeul George Enescu

0

0

Spectacolul Luna (proiect interdisciplinar)

0

0

TRIALOG, ediția I

0

0

ART ON DISPLAY, ediția I, 2014

0

0

Poezie și muzică - Lansare de carte
Theodor Râpan Orb în lumina

0

0

Noile manuale pentru clasa I, realizate de Editura Litera și
SIVECO România

0

0

Lansarea volumului "Cartea de onoare a Filarmonicii din
Bucureşti ( 1906 -1919). Epoca D. Dinicu – G. Enescu", de
Viorel Cosma

0

0

"Arhitectură și muzică la Palat" –Lansare de carte - “Mari
arhitecți bucureșteni. Ion D. Berindey”, de Sidonia
Teodorescu

0

0

Lansare de carte Documente din arhiva MNGE, vol VII și

0

0

partitură Enescu

7

8

Promovarea
patrimoniulu
i muzeal și a
moștenirii
enesciene

Protejarea
patrimoniulu
i prin
restaurare/re
abilitare
tehnică

Muzică și ritual la curtea sfinților Brâncoveni și live
performance Înapoi în viitor

4000

300

All Inclusive Loc de gustat artă cu specific muzical...

15000

15965

Evenimente tip ”porți deschise (pentru fotografie)” de Ziua
Culturii Naționale, Zilele Patrimoniului, Zilele Muzeului,
Zilele George Enescu, Zilele Bucureștiului

0

0

Premii în partituri, lucrări editate de muzeu și obiecte
promoționale personalizate pentru concursuri naţionale şi
internaţionale de creaţie şi interpretare

7000

6892

Concerte pro bono, susţinute de Gabriel Croitoru pe vioara
Guarnieri

0

0

Folosirea de tehnici neinvazive pentru restaurarea celor
2Paji din fața Casei Memoriale și a candelabrului din sala I
de expoziție

48000

47170

3000

2566

Reabilitarea tehnică a pianului Ibach de la Casa memorială 45000
Sinaia și a pianului Steinway (1912?) din palatul Cantacuzino

Total

e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz;
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277950

44604
155180

Nr.crt Servicii culturale
1
2.
3.
4.

5.

Descriere

Ghidaje de
specialitate
Organizare de
evenimente

română , engleză, franceză , la cerere, contra cost

Servicii de vânzare în
regim de librărie

Vânzarea de carte cu specific muzical şi beletristică (needitată de muzeu – în parteneriat cu librării şi
edituri)

Gazduire de evenimente culturale ale ambasadelor și reprezentanțelor diplomatice și culturale, seminarii
și întâlniri de lucru ale societății civile sau ale societăților comerciale, conferințe, seminarii, cursuri, lecții
deschise – la toate cele 3 sedii, recitaluri (chirie sau regim de barter)
Servicii de pensiune
Servicii de cazare și masă pentru turiști cu planificare prealabilă sau ocazionali, la Tescani în perioada verii,
turistică
în funcție de proiectele culturale proprii sau ale partenerilor
Servicii de cazare și masă pentru ateliere de creație și proiecte culturale proprii sau în parteneriat
Servicii de asistență
Formare de formatori, încadrare de proiecte educative pentru copii / tineri și de formare de-a lungul
de specialitate pentru întregii vieți pentru adulți, prin asigurarea de personal calificat
proiecte
Asistență pentru implementarea de proiecte

e.8. Indicele de ocupare a spațiilor destinate beneficiarilor (la sediu) este de 100%
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F. PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUȚIEI, CU
MENȚIONAREA RESURSELOR FINANCIARE NECESARE DE ALOCAT DE CĂTRE
AUTORITATE
Pentru 2015 managementul instituţiei va avea ca obiectiv principal încadrarea în
bugetul alocat de ordonatorul principal de credite cu respectarea sumelor aprobate pe
fiecare capitol bugetar, achiziţionarea serviciilor și a materialelor strict necesare pentru
buna funcţionare a instituţiei, folosirea sistemului electronic de achiziţii publice în
vederea încadrării în procentele stabilite prin legislaţia în vigoare şi a păstrării corelaţiei
între calitatea şi cantitatea serviciilor şi a produselor achiziţionate.
Bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
2015 = 13.950 mii lei, din care: subventie = 13.720 mii lei şi venituri proprii 230 mii lei și
alte venitui 15 mii lei
Sumele previzionate au în vedere necesitatea stringentă a reparațiilor capitale la Palatul
Cantacuzino, Casa memorială din Sinaia și imobilul principal de la Tescani
- prezivionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției
Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/contracte încheiate
în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de
întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale;
Total cheltuieli 2015 = 13.950 mii lei, din care:
 cheltuieli de personal = 1.475 mii lei
 bunuri si servicii = 2.210 mii, din care:
1. conventii si dr. autor = 250 mii lei
2. cheltuieli de intretinere = 1.960 mii lei
3. cheltuieli de capital = 10.265 mii lei
- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase, cu menţionarea surselor vizate
Venituri proprii – 230 mii lei
Veniturile realizate din:
- contractele pentru organizarea evenimentelor culturale – 35 mii lei
- vânzarea biletelor – 50 mii lei
- vânzare mărfuri achiziţionate în regim de consignaţie 70 mii lei
- venituri din găzduiri de tabere de creație la Tescani – 75 mii lei
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Alte venituri atrase: 15 mii lei:
sponsorizări 5 mii lei
donații, servicii și produse 10 mii lei

f.1. Tabelul valorilor de referință din proiectul de management actualizat/concretizat pentru perioada următoare de raportare a
managementului

Categorii de investiţii
în proiecte
mici
medii
mari

Limite valorice ale investiţiei în proiecte din
perioada precedentă (de la 01.01.-31.12.2014)
(de la 500 lei până la 10.000 lei)
(de la 10.100 lei până la 40.000lei)
((de la 40.100 lei până la 100.000 lei)

Limite valorice ale investiţiei în proiecte propuse pentru
perioada de management (01.-31.2015)
(de la 500 lei până la 10.000 lei)
(de la 10.100 lei până la 40.000lei)
(de la 40.100 lei până la 100.000 lei)

Propunere Program minimal pe 2015
vezi anexa 1

f.2. Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare
MII LEI
Nr.
Programe/ Surse de finanţare
crt.
1
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Programul Expoziţii temporare
Programul Editoriale

Categorii de investiţii în
proiecte
mici
mici

Nr. de proiecte
Investiție în proiecte în anul 2015
în anul
2015
3
12
3
25

medii

2

55

Programul Stagiunea muzicală

medii

3

50

Programul Rezidențe artistice

mici

3

7

Programul Activități educative

mici

2

7

mici

1

8

medii

2
120
Total nr. proiec Total investiţie în proiecte în anul 2015
te în anul 2015
289
17
7
89
10
200

Programul evenimente speciale

2. TOTAL, din care:

-

3. Surse atrase
4. Bugetul autorităţii

-
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Tabel Investiții – Cheltuieli de Capital
MII LEI
Nr. Programe/surse de finanțare
crt

Categorii
de Nr. proiecte
investiții în proiecte 2015

1

Reabilitare Secția Dumitru și Alice Rosetti-Tescanu –
George Enescu

Investiție mare

Reabilitare
Casa Memorială ”G. Enescu” Sinaia

Investiție mare

3

Muzeul Național
”G. Enescu” București

Investiție mare

4

Achiziții muzeale

5
6

2

2

4400

1

1300

1

4050

Investiție mică

1

150

Dotări independente

Investiție medie

4

325

Achiziționare autovehicul

Investiție mică

1

75

10

10300

Total
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Investiție în proiecte 2015

f.3 tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe
categorii de bilete/tarife practicate
MII LEI
Perioada
(1)
Anul de
referinţă
2014

2015

Nr. de proiecte
proprii
(2)
18

Nr. de
beneficiari
(3)
36647

17

50000

Nr. de bilete

Venituri
lei
(5)
36284

(4)
8959
4832
(preț
întreg)
734 (50%)
3393 (75%)
10000
50000

*) "Anul de referinţă" nu este luat în calcul la total
f.4. Proiecția obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare în raport cu lista
obiectivelor prevăzute în contractul de management
I. Realizarea unei protecţii efective şi eficiente a patrimoniului cultural şi introducerea
sa în circuitul naţional şi internaţional. Este un obiectiv permanent.
Obiective secundare:
1. Evidenţa, înregistrarea, inventarierea, clasarea şi asigurarea bazei de date a
bunurilor de patrimoniu;
2. Conservarea patrimoniului muzeal administrat şi restaurarea bunurilor culturale;
3. Dezvoltarea colecţiilor şi extinderea patrimoniului
II. Valorificarea patrimoniului, respectiv a creaţiei enesciene şi moştenirii culturale a
muzicianului prin expoziţii, apariţii editoriale şi alte evenimente culturale, atât la nivel
naţional, cât şi internaţional.
III. Sprijinirea creaţiei artistice contemporane
Obiective secundare:
1. Organizare de concerte de muzică românească, de promovare a artiştilor români
într-o stagiune muzicală coerent concepută
2. Susţinerea şi promovarea artiştilor români prin burse de creaţie şi rezidenţe
interdisciplinare
3. Continuarea taberelor de creaţie de muzică şi arte vizuale existente
IV. Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale a publicului prin diversificarea ofertei
culturale şi creşterea numărului de proiecte educative
V. Dezvoltarea unei strategii de marketing coerente şi agresive
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Politica de marketing a instituţiei pe termen mediu care vizează „părăsirea” spaţiului
propriu (mai ales în perspectiva reabilitării Palatului Cantacuzino) şi „invadarea
culturală” a altor zone va continua, ceea ce va determina diversificarea modalităţilor de
adresare către public.
Obiective secundare:
1. Creşterea numărului de parteneriate cu instituţii de cultură, din ţară şi
străinătate
2. Realizarea de produse cu adresabilitate on-line (newsletter, platformă de
comunicare)
3. Realizarea de materiale video la evenimentele muzeului sau materiale de
prezentare de scurtă durată şi încărcarea lor pe Youtube
4. Realizarea de tururi virtuale ale expunerilor permanente existente, cu
prioritate la Bucureşti şi Tescani
5. Continuarea programului de promovare prin valorificarea viorilor de
patrimoniu ce i-au aparţinut muzicianului – Enescu şi viorile sale (prezentare publică )
f.5. Analiza SWOT pentru următoarea perioadă de raportare a managementului (2015)
Puncte tari
profilul muzical al instituţiei muzeale, unic în interdisciplinaritatea sa, la nivel naţional;
patrimoniul unic, bazat pe un adevărat brand cultural naţional, George Enescu (arhiva
manuscriselor enesciene, viorile lui Enescu )
muzeul este, din 2011, marcă europeană combinată
studiile ştiinţifice şi publicaţiile bazate pe manuscrise
tradiţia taberei de pictură de la Tescani
personalul calificat, dinamic şi cu medie de vârstă tânără al instituţiei; cantitatea,
calitatea şi diversitatea ofertei culturale
existența celor 3 sedii ale muzeului, în 3 zone diferite ale țării
Vulnerabilităţi/Puncte slabe
lipsa de personal
resurse limitate (financiare și în ceea ce privește dotarea tehnologică)
Oportunităţi
concurenţa redusă în mediul muzeal, cu privire la specificul ofertei culturale (singura
instituţie muzeală cu profil muzical de nivel naţional);
posibilitatea participării în programe de anvergură internaţională, în parteneriat
includerea pe lista patrimoniului european
recunoaşterea internaţională de care se bucură muzeu
creşterea valorii instituţiei pe piaţa culturală
potenţial de dezvoltare a turismului, deci includerea muzeului în circuitele turistice
amplasarea Palatului Cantacuzino în centrul capitalei
amplasarea Casei memoriale din Sinaia într-o zonă de mare interes turistic
diversificarea modalităţilor de manifestare în mediul on-line datorită dezvoltării
tehnologice
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programul de restaurare al Palatului Cantacuzino (modernizare, reamenajare a
expoziţiei permanente)
Festivalul și Concursul Internaţional “George Enescu”
Ameninţări
reducerea veniturilor, atât din subvenţii, cât şi din venituri proprii, ca urmare a crizei
economice;
reducerea, implicit, a numărului de vizitatori, ca urmare a scăderii veniturilor acestora;
reducerea bazei de finanţare pentru proiecte culturale
salarizarea nemotivantă existentă în sistemul bugetar;
legislaţia care nu permite acordarea de recompense financiare pentru muncă
suplimentară
concurenţa puternică din mediul cultural din Bucureşti
programul de restaurare al Palatului Cantacuzino (închiderea sediului de la Bucureşti)
infrastructura de transport deficitară (pentru Sinaia şi Tescani)
Din analiza de mai sus, este evident că politica instituţiei va trebui să urmărească
obiective strategice atât pe termen lung, cât şi pe termen mediu şi scurt.
Astfel, pe termen lung, trebuie avută în vedere aprofundarea parteneriatelor cu
edilii locali pentru rezolvarea problemelor apărute la nivelul infrastructurii de transport
şi a modalităţilor de promovare pe plan local a sediilor muzeului de la Sinaia şi Tescani.
Este interesant de observat că restaurarea Palatului Cantacuzino este atât o
oportunitate din motive lesne de înţeles, dar şi o ameninţare la nivelul imaginii şi
activităţii muzeului, pentru că, prin închiderea sediului, se pierde un număr important
de vizitatori.
Efectele negative ar putea fi reduse prin dezvoltarea unei platforme de activităţi
online şi prin dezvoltarea unui program coerent de activităţi muzeale în afara spaţiului
muzeal, adresate unui public divers.
f. 6. propuneri pentru următoarea perioadă privind indicele de ocupare a spațiilor
destinate beneficiarilor
Activitatea muzeului suferă din cauza stării avansate de degradare în care se află
atât Palatul Cantacuzino şi Casa memorială (sediul central din Bucureşti), cât şi imobilul
principal de la Tescani, acestea necesitând, în regim de urgenţă, lucrări ample de
reabilitare şi restaurare. Proiectul de reabilitare a Palatului Cantacuzino cuprinde și
amenajarea unei săli multimedia din Casa memorială.
De asemenea, pentru secția de la Tescani, ne propunem amenajarea capelei, cu
un minim de resurse financiare și cu forțe proprii, în sensul redării ei circuitului turistic.

Manager,
Cristina Liliana Andrei

74

