
 

Act adiţional nr. ______ 
la Contractul de management nr. _____________________ 

1. Denumirea instituţiei 

 Muzeul Național de Artă al României 
București, sector 1, Calea Victoriei 49-53 
Tel.: 021-313.30.30  
Fax: 021-312.43.27 
e-mail: theodorescu@art.museum.ro 
Web: www.mnar.arts.ro 
CUI: 460 20 84 
Cont: RO 85 TREZ 70120 G 430 900 XXXX 
Banca: Trezoreria Sectorului 1 
 

2. PROGRAM MINIMAL PENTRU ANUL 2016
1
 

 

Nr. 
crt. 

PROGRAM 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Tip proiect 
(mic / mediu 

/mare)
2
 

Denumire 
proiect 

Buget prevăzut 
pe program

3
(lei) 

1. Expunerea permanentă 

Valorificarea patrimoniului propriu și 
dinamizarea ofertei expoziționale a 
patrimoniului muzeal; 
Dezvoltarea și promovarea muzeului 
conform cerințelor ICOM  și în funcție 
de nevoile identificate ale publicului 
vizitator; 
Includerea în expunerea permanentă a 
pieselor reprezentative din patrimoniul 
muzeului pentru  Orientul islamic, 
China și Japonia (Galeria de Artă 
Orientală), a pieselor de artă 
decorativă ce ilustrează diferite școli 
europene precum și evoluția tehnicilor, 
stilurilor și influențelor reciproce 
(Galeria de Artă Decorativă 
Europeană). 

 

mic Galeria de Artă Veche Românească 

719.400 

mic 
 

Galeria de Artă Românească 
Modernă 

mic 
 

Galeria de Artă Europeană 

mediu 
Săli expunere permanentă Arte 

Grafice 

mic 
Muzeul Colecțiilor de Artă, inclusiv 

muzeele K.H. Zambaccian și Theodor 
Pallady 

mic 
 

Fragmente de istorie: Familia Regală 
și Palatul Regal 

                                                 
1 În programul minimal vor fi incluse numai programele şi proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenţia acordată de M.C., la titlul II „Bunuri şi servicii“. 
2 Conform Anexei 2 din Proiectul de management aprobat. 
3 Bugetul alocat pentru Programul minimal 
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proiect 
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mediu 

Finalizarea lucrărilor de amenajare în 
vederea inaugurării Galeriei de Artă 

Decorativă Europeană și Artă 
Orientală și Extrem Orientală 

2. Expoziții temporare 

Expunerea și promovarea la sediile 
muzeului a lucrărilor de artă plastică și 
decorativă din patrimoniul propriu 
precum și din cel al partenerilor 
culturali din țară și din străinătate. 

4 

mediu 
Oglinzile Orientului. Poetica unei lumi 

dintre vis și realitate  

532.900 

mic Pictori români în Franța  

mediu Anatomia artefactului  

mediu 
Artă pentru Popor. 

Plastica Românească între 1948-1965 

3. 
Program de educație 

muzeală 

Dezvoltarea și adaptarea programelor 
de educație muzeală în contextul 
nevoilor identificate ale vizitatorilor 
muzeului, asigurarea mediatizării 
activităților muzeale. 3 

mic Proiect educație  

57.900 mic Proiect comunicare  

Dezvoltarea unui studiu aprofundat al 
vizitatorului MNAR 

mic Proiect marketing  
Accesibilitatea patrimoniului pentru 
persoane cu dizabilități 

4. 
Programul de evidență 

digitizată și de clasare a 
patrimoniului 

Dezvoltarea bazelor de date ce cuprind 
patrimoniul muzeal si fondul 
documentar aflate in patrimoniul 
muzeului. 

2 

mic Clasarea patrimoniului  

147.900 

mic 
 

Completarea evidenței digitizate a 
bibliotecii 
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5. 
Programul de conservare 

și restaurare a 
patrimoniului 

Operațiuni curente de conservare 
preventivă a lucrărilor de patrimoniu, 
restaurare în vederea dezvoltării 
patrimoniului expus permanent sau 
temporar 

2 

mic 
Conservarea patrimoniului  

 

216.700 

mic Restaurarea patrimoniului  

TOTAL 1.674.800 

 
 
 
Menţiune: Managerul instituţiei a întocmit Programul minimal pentru anul 2016 asigurând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a instituţiei pe tot 
parcursul exercițiului financiar. 
 
  
 
 


