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A) Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea 

 

1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 

comunități 

 

 Muzeul Național Peleș este cea mai importantă și reprezentativă instituție muzeală de 

rang național, nu numai din Sinaia, ci și de pe Valea Prahovei. Ca monument istoric, 

complexul arhitectonic Peleș este un reper național, dar și european. 

          Ca instituție muzeală, în orașul Sinaia mai funcționează, ca secție a Muzeului Național 

,,George Enescu” din București, Casa memorială ,,Vila Luminiș”, locul vacanțelor marelui 

compozitor George Enescu. Un alt monument istoric de maximă importanță este Mănăstirea 

Sinaia, care adăpostește și un mic, dar foarte valoros, muzeu de artă veche românească. Un 

rol cultural activ în viața orașului îl are și Centrul Cultural ,,Carmen Sylva”, aflat în 

subordinea Primăriei Sinaia, care găzduiește Biblioteca orășenească Sinaia și unde  se 

desfășoară numeroase conferințe și acțiuni culturale. În luna decembrie 2015, a fost inaugurat 

Muzeul Orașului Sinaia, instituție muzeală aflată în subordinea Centrului Internațional de 

Conferințe „Cazino Sinaia” și care are un rol deosebit în recuperarea și valorificarea 

memoriei istorice și culturale a stațiunii. 

          Pe Valea Prahovei, publicul larg are acces la Casa Memorială ,,Cezar Petrescu” din 

Bușteni, la Muzeul Cinegetic al Carpaților de la Posada, dar și la Palatul Cantacuzino din 

Bușteni, aflat în proprietate privată și deschis spre vizitare. 

          Fără a minimaliza importanța celorlalte instituții muzeale din zonă, trebuie remarcată 

unicitatea, amploarea și valoarea excepțională a patrimoniului cultural gestionat de Muzeul 

Național Peleș, din punct de vedere artistic, istoric și arhitectonic, aceste atribute conducând 

la un mare aflux de vizitatori, care îi și conferă, anual, calitatea de cel mai vizitat muzeu din 

România. De asemenea, importanța și prestigiul Muzeului Național Peleș, precum și 

îndelungata tradiție de vizitare de peste un secol, îi conferă acestuia statutul de muzeu de 

largă adresabilitate – națională și internațională. 

 În acest context, remarcăm, în primul rând, colaborarea cu Muzeul Orașului Sinaia, a 

cărui expoziție permanentă este realizată în cooperare cu Muzeul Național Peleș, care, pe 

lângă expertiza de specialitate, a oferit și împrumuturi muzeale ce constituie tematica 

„Salonului aristocratic la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX”, spațiu ce 

catalizează, fără îndoială, atenția publicului vizitator. 

 Pe de altă parte, în anul 2016, colaborarea cu instituțiile de învățământ de pe Valea 

Prahovei a primit un nou impuls, prin invitarea elevilor de la Colegiul Național „Mihail 

Cantacuzino”, de la Școala Generală „George Enescu”, ambele din Sinaia, precum și a 

elevilor de la Liceul „Simion Stolnicu” din Comarnic, care au participat, în număr mare, la 

ciclul de conferințe grupat sub titlul „Conferințele Muzeului Național Peleș”, manifestări la 

care au conferențiat academicieni, profesori universitari, cercetători, artiști ș.a. 

 Dinamizarea activităților din cadrul proiectelor educative ale muzeului a făcut ca, în 

anul 2017, colaborarea cu instituțiile de învățământ din Sinaia și din localitățile limitrofe să 

se dezvolte exponențial. În anul 2019, interacțiunea pe linie educațională dintre Muzeul 

Național Peleș și instituțiile școlare din țară a continuat. Amintim astfel, pe lângă partenerii 

tradiționali din  localitate, Colegiul ,,Iancu Kalinderu” din orașul Bușteni, Colegiul Național 

,,Mihai Viteazul”, Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” și Școala generală ,,Pia Brătianu” din 

București - enumerarea nefiind limitativă - instituții de învățământ ale căror elevi și-au 
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aprofundat cunoștințele de istorie și de artă și s-au familiarizat cu munca oamenilor de 

muzeu, luând parte la proiectele educaționale și workshop-urile organizate de acesta. Din 

păcate, în luna martie 2020, activitățile educaționale dedicate elevilor acestor instituții de 

învățământ nu s-au mai putut desfășura, din cauza izbucnirii pandemiei de SARS-CoV-2. 

 Publicul național a devenit, în anul 2017, o țintă pentru Muzeul Național Peleș, 

parteneriatele cu instituții muzeale din țară creând posibiliatea itinerării de expoziții 

temporare, care să familiarizeze publicul larg cu colecțiile muzeului. Proiecte culturale 

expoziționale de mare succes, precum „Comorile Peleșului” și „Artă și ceremonial la mesele 

regale” au adus în atenția publicului piese importante la Galați, Brăila, Piatra Neamț, 

Suceava, Brașov, Constanța, dar și la Iași și București. Cele mai importante parteneriate 

instituționale s-au realizat cu Muzeul de Artă din Piatra Neamț (din cadrul Complexului 

Muzeal Județean Neamț), Muzeul Brăilei „Carol I”, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității 

de la Dunărea de Jos din Galați, Complexul Național Muzeal „Moldova” de la Iași și Muzeul 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, Muzeul Bucovinei din Suceava. 

 Totodată, a continuat colaborarea cu organizații non-guvernamentale, amintind aici 

cea mai notabilă asociere, cu Asociația România Culturală, în cadrul proiectului „Regina  

Soldat”, proiect ce a primit premiul pe anul 2017 al AFCN. 

În anul 2018 cele mai importante parteneriate instituționale s-au realizat cu Muzeul 

Național de Istorie a României, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național al 

Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Național Cotroceni, instituții care, prin împrumuturi 

muzeale, au contribuit la succesul expozițiilor temporare „Maria a României. Portretul unei 

mari regine” și „Familia Regală și Marea Unire”. 

De asemenea, remarcabile au fost și colaborările cu Muzeul Național de Științele 

Naturii „Grigore Antipa” din București (expoziția itinerantă „O prietenie regală. Grigore 

Antipa și Regii României, 1894 - 1944”), cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din 

Cluj-Napoca și cu Universitatea „Babeș - Bolyai” (expoziția „Românii spre Marea Unire”).  

Au continuat colaborările cu Muzeul de Artă din Piatra Neamț - din cadrul 

Complexului Muzeal Județean Neamț - (expoziția „Însemne ale regalității române și Marea 

Unire”), cu Muzeul Brăilei „Carol I” (expozițiile „Regina Maria – Regina soldat” și 

„România – Centenarul Marii Uniri”) și cu Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine 

de la Dunărea de Jos din Galați (expoziția itinerantă „O prietenie regală. Grigore Antipa și 

Regii României, 1894 - 1944”).  

O colaborare extrem de fructuoasă, în anul 2018, a fost cea cu Muzeul Național al 

Bucovinei din Suceava, care a găzduit expozițiile „Comorile Peleșului” și „Artă și 

ceremonial la mesele regale”, remarcabile proiecte expoziționale ale Muzeului Național 

Peleș, care au constituit atracții culturale de maxim interes pentru publicul multor muzee din 

țară. 

 O premieră în anul 2018 a fost și reluarea colaborării cu Muzeul de Istorie și 

Arheologie din Tulcea, din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Simion Gavrilă”, 

prin realizarea, la sediul acestui muzeu, a expoziției temporare „Carol I și Ferdinand I. Regii 

care au creat România Mare”.  

 Un proiect de succes în care Muzeul Național Peleș a participat ca partener, alături de 

Muzeul de Istorie Brașov, Muzeul Național Cotroceni și Muzeul Național Bran, a fost 

„Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești”. 
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 O altă premieră a constituit-o colaborarea cu Festivalul Național de Teatru – 

București, în cadrul căruia, la HUB-ul cultural găzduit de ARCUB, a fost expusă, cu ocazia 

Centenarului Marii Uniri, coroana regală din patrimoniul muzeului, punct de maximă atracție 

pentru toți spectatorii festivalului. 

 O remarcabilă participare externă a avut-o Muzeul Național Peleș la National Gallery 

of Australia de la Canberra, în cadrul expoziției ”Cartier – The Exhibition”, colaborare 

realizată prin intermediul Ambasadei României în Australia, marcând și o jumătate de secol 

de relații bilaterale româno – australiene. 

           În anul 2019, cele mai importante parteneriate instituționale s-au realizat cu Muzeul 

Militar Național „Regele Ferdinand I” și Arhivele Naționale ale României, instituții care, prin 

împrumuturi muzeale, au contribuit la succesul expoziției temporare ,,Regele Carol I. 

Ctitorul României Moderne”. Au continuat colaborările cu Muzeul de Artă din Piatra Neamț 

– din cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț – prin organizarea expozițiilor ,,Elena 

Cuza. Doamna Unirii (1825-1909)” și ,,Maria a României. Regină și Artistă”.  

       S-a menținut colaborarea deosebit de rodnică cu Muzeul Național al Bucovinei din 

Suceava, instituția găzduind expozițiile temporare „Vânători regale” și „Maria a României. 

Regină și Artistă”,  proiecte expoziționale de mare succes ale Muzeului Național Peleș, care 

au constituit atracții culturale de maxim interes pentru publicul multor muzee din țară. 

       Muzeul ,,Casa Mureșenilor” din Brașov a gazduit, în anul 2019, expoziția temporară 

,,Artă și ceremonial la mesele regale”, unul dintre proiectele Muzeului Național Peleș care a 

întrunit, de-a lungul anilor, aprecierile unanime ale consumatorilor de cultură. 

        O premieră a constituit-o colaborarea cu Muzeul de Artă Recentă din București 

(expoziția ,,Fete de vis: Idealul feminin de la Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu”). Alte 

parteneriate, în colaborare, au fost stabilite cu Muzeul Județean Satu Mare pentru organizarea 

expoziției ,,100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria în județul Satu 

Mare” și cu Primăria Municipiului Oradea, pentru expoziția ,,Însemne ale Regalității 

române”, prilejuită de împlinirea a 100 de ani de la vizita istorică a  Regelui Ferdinand I și a 

Reginei Maria în orașul Oradea, manifestări de prestigiu ce s-au înscris în cadrul programului 

național „Centenar”. O altă premieră a constituit-o colaborarea cu Art Safari, pentru expoziția 

,,Nicolae Tonitza”.  

     Patrimoniul de excepțională valoare artistică și istorică al cărui depozitar este Muzeul 

Național Peleș a menținut și în anul 2019 interesul marilor muzee din lume. Astfel, expoziția 

,,Marie de Roumanie. Reine et artiste” organizată la Palais du Tau din Reims, Franța și la 

care muzeul a participat cu piese de colecție remarcabile, a primit aprecieri favorabile din 

partea specialiștilor, mass-media și a publicului vizitator. 

         În acest context s-a înscris și solicitarea Galeriei Naționale a Austriei „Bevedere” 

pentru colaborarea la organizarea expoziției ,,Gustav Klimt, Vienna-Japan 1900’’, expoziție 

itinerată la Tokyo Metropolitan Art Museum și la Toyota Municipal Art Museum, din 

Japonia. 

 În anul 2020, singura expoziție care a putut fi organizată, înainte de decretarea stării 

de urgență, a fost expozițiția temporară „Maria a României. Regină și artistă”, proiect 

expozițional de mare succes ale Muzeului Național Peleș, care a constituit o atracție culturală 

de maxim interes pentru publicul multor muzee din țară. La începutul anului 2020, aceasta a 

poposit la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, din Galați. 
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        În contextul închiderii, în perioada martie - mai 2020, a expozițiilor permanente ale  

Muzeului Național Peleș, apoi a redeschiderii lor, la 2 iunie 2020, cu restricții generate de 

respectarea normelor sanitare, s-a născut necesitatea amplificării prezenței muzeului în 

spațiul media și virtual. Astfel, s-a intensificat relaţia cu canalele de radio și de televiziune, 

prin încheierea unor parteneriate cu Radio România Internațional, Radio România Cultural, 

Radio România Muzical, TVR, DIGI 24, Realitatea Plus TV, Realitatea FM, televiziunea și 

postul de radio Trinitas, Radio Renașterea Cluj, Antena 3 şi cu postul local Valea Prahovei 

TV.  

Deosebit de importante au fost și parteneriatele pentru campanii de promovare a  

Muzeului Național Peleș și a României în mediul online și, de asemenea, s-au organizat 

dezbateri și webinarii cu Asociația profesională a ghizilor de turism PRO-Guide, cu 

Asociația Jurnaliștilor de Turism din România, cu So-Châteaux - So Media Sarls, din 

Luxemburg, și cu  Asociația pentru Cercetarea, Dezvoltarea și Implementarea Tehnologiilor 

în Construcții – BIMTECH. 

Nu în ultimul rând, menționăm, ca o premieră, încheierea parteneriatului cu Asociația 

„Patrimoniu pentru viitor”, care, prin generosul său sprijin financiar, a contribuit la realizarea 

unui proiect editorial de marcă, respectiv „Colecția de ceramică a Muzeului Național Peleș. 

Catalog selectiv”. 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări) 

 

Diagnoza instituției este un bun prilej de evidențiere a punctelor forte și slabe, a  

oportunităților și a amenințărilor care privesc instituția. De asemenea, autoevaluarea este un 

instrument de măsurare a progresului în timp, o modalitate de implicare a personalului în 

realizarea spiritului de echipă și un mod de a percepe dezvoltarea culturii organizaționale a 

instituției. Prin modificarea și adaptarea constantă a regulamentelor interioare și de 

funcționare a instituției, se urmărește creșterea capacității de adaptare a acesteia la 

schimbările și provocările societății contemporane. 

Deși factorii externi sunt vitali pentru asigurarea îndeplinirii misiunii culturale și 

educative a Muzeului Național Peleș, este obligatorie și existența unui mediu intern 

profesionist, dinamic, care să susțină activitatea de cercetare, conservare, restaurare și 

valorificare a patrimoniului, precum și pe cea de relații cu publicul și educație muzeală, atât 

de necesare în funcționarea unui muzeu al secolului XXI.  

Pentru a realiza o strategie managerială realistă, am considerat necesară o privire 

integratoare a datelor relevate până acum dar și ținând cont de acțiunile întreprinse în 

perioada 2016-2020, pe care le prezentăm în Analiza punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunităţilor şi ameninţărilor  (SWOT), pe care o vom expune în continuare. 
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PUNCTE TARI (Strengths) PUNCTE SLABE (Weaknesses) 

Patrimoniu 

- integrarea în strategia de securitate 

națională a protejării patrimoniului 

cultural național (mobil și imobil)  

- valoarea deosebită a colecţiilor de 

patrimoniu mobil pe care muzeul le 

administrează 

- existenţa unor bunuri de patrimoniu cu 

caracter de unicitate, clasate în categoria 

juridică Tezaur a patrimoniului cultural 

național 

- patrimoniu muzeal variat, original, unic 

la nivel național și internațional 

- muzeu cu funcție de reprezentare oficială 

vizitat de șefi de stat, ambasadori, 

miniștri etc. 

Patrimoniu 

- cercetarea insuficientă a patrimoniului 

cultural mobil 

- restaurare insuficientă cantitativ a unor 

obiecte de patrimoniu 

Dotare locativă  

- amplasarea Muzeului Naţional Peleş  

într-o zonă turistică excepțională, unică 

în România  

- patrimoniul cultural imobil de valoare 

națională, reprezentativ atât pentru istoria 

arhitecturii româneşti, cât și pentru 

fenomenul istorismului european  

- destinație turistică recomandată de ghidul 

Michelin (2 stele) și de către Trip Advisor 

(4,5 stele) 

Dotare locativă  

- locaţiile Muzeului Naţional Peleş s-au aflat, 

din 2007, în proprietatea privată a Familiei 

regale a României, fapt care a generat situaţii, 

nu de puţine ori, împovărătoare pentru 

misiunea muzeului;  cadrul legislativ existent 

creează confuzii ce generează probleme de 

conservare a imobilelor, cu consecinţe adesea 

grave şi asupra patrimoniului mobil 

- imobilele (castelele Peleș și Pelișor) necesită 

reparaţii şi restaurări, din cauza stării de 

degradare şi a imposibilităţii Muzeului 

Naţional Peleş de a realiza reparaţii capitale la 

imobile aflate în proprietate privată 

Dotare logistică 

- existența unor dotări tehnice moderne din 

perioada construirii castelului Peleș, care 

funcționează și în prezent (sitemul de 

încălzire cu aer cald, aspiratorul central) 

Dotare logistică 

- lipsa unor depozite moderne pentru  

patrimoniu 

- lipsa laboratoarelor moderne de restaurare 

- lipsa sau precaritatea aparaturii specifice 

pentru conservare şi restaurare  

- mijloace muzeo-tehnice insuficiente sau 
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inadecvate (vitrine, panouri etc.) 

- echipament IT insuficient 

- licenţe de utilizare a programelor IT 

insuficiente 

- echipament IT parţial uzat moral sau 

nefuncţional  

- lipsa unui sistem integrat performant de 

securitate la cele două castele 

Situaţie economico-financiară 

- asigurarea numai din venituri proprii a 

cheltuielilor salariale şi a celor cu bunuri şi 

servicii 

Situaţie economico-financiară 

- fonduri foarte mici pentru programe şi 

proiecte culturale prevăzute în planul minimal 

- lipsa resurselor pentru dezvoltarea 

instituțională și pentru mobilitatea 

specialiștilor 

Personal 

- buna pregătire în muzeografie, 

conservare, restaurare, cercetare a 

personalului de specialitate 

- expertiza în domenii conexe, 

administrative, a unei părţi din personal 

- motivare sporită, odată cu intrarea în 

vigoare a noilor grile de salarizare, 

precum și prin acordarea indemnizației 

de hrană și spor de condiții vătămătoare 

 

Personal 

- personal insuficient pentru toate activitățile 

muzeului 

- număr redus de specialiști raportat la 

varietatea colecțiilor 

- lipsa sau insuficienţa personalului de 

specialitate sau tehnico-administrativ  

- lipsa personalului calificat în domeniul 

marketingului cultural, promovării 

patrimoniului muzeal și IT, care afectează 

eficiența sistemului informatic și 

informațional al instituției 

Promovare şi comunicare externă 

- editarea consecventă a cataloagelor 

expoziţiilor temporare, a cataloagelor de 

colecție și a ghidului muzeului 

- pagina web actualizată permanent 

- comunicare activă cu publicul și cu mass-

media 

- implementarea aplicației QR-code  

Promovare şi comunicare externă 

- imposibilitatea legală a distribuirii unor 

materiale promoţionale tipărite, în raport cu 

importanţa istorică şi artistică a 

monumentelor regale de la Sinaia 

- imposibilitatea legală a editării unor materiale 

de promovare tipărite cu impact (tip pliant, 

fly-ere, album, broşuri) pentru expoziţiile 

permanente 
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Strategie instituţională 

- atitudine pozitivă, deschisă, de colaborare 

cu parteneri culturali locali, naţionali și 

internaţionali  

 

 

Strategie instituţională 

- deficienţe în atragerea de venituri 

extrabugetare (fonduri europene), generată de 

situația juridică a sediului Muzeului Național 

Peleș (proprietate privată)  

OPORTUNITĂŢI (Opportunities) AMENINŢĂRI (Threats) 

- intensificarea consumului și 

diversificarea piețelor interesate de 

bunurile și serviciile din domeniul 

muzeal 

- extinderea și permanentizarea 

colaborărilor bilaterale, regionale și 

internaționale în scopul protejării și 

punerii în valoare a patrimoniului cultural 

național mobil 

- posibilitatea iniţierii de proiecte pentru 

promovarea şi pentru restaurarea 

patrimoniului cultural mobil, prin 

finanţare naţională și europeană 

- reglementarea legislativă la nivel naţional 

pentru desfăşurarea activităţilor şi 

dezvoltarea instituţiilor de cultură 

- potenţial ridicat pentru atragerea de noi 

consumatori culturali 

- creșterea la nivel național a interesului 

pentru turismul cultural 

- semnale de creştere a interesului mass-

media  pentru informaţia de tip cultural 

- deschiderea spre parteneriat a majorităţii 

instituţiilor muzeale şi de cultură din 

România  

- recunoaștere internațională 

- lipsa contractului de locațiune pe termen 

mediu și lung 

- riscul creșterii exponențiale a cheltuielilor cu 

chiria 

- lipsa parteneriatelor în proiectele 

transnaționale și europene 

- lipsa mobilității specialiștilor 

- concurenţa mediului on-line, cu deosebire în 

rândul publicului tânăr 

- prelungirea pandemiei de SARS-CoV-2, ce 

generează măsuri stricte și restrictive în 

relația cu vizitatorii muzeului 

 

 

 

 



 8 

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

 

Ansamblul rezidențial regal de la Sinaia - format din cele două castele monument, 

Peleș și Pelișor, cărora li se adaugă mai multe clădiri cu funcție administrativă – constituie 

unul dintre cele mai importante brand-uri turistice ale României, Muzeul Național Peleș - 

instituție publică de cultură în subordinea Ministerului Culturii, care administrează aceste 

două castele - având conturată o identitate vizuală și un brand, începând cu anul 2016. S-a 

constatat că, de cele mai multe ori, imaginea Muzeului Național Peleș este asociată cu cea a 

celor două castele, Peleș și Pelișor, dar indisolubil legată de istoria Casei Regale a României 

și în special, de regele ctitor Carol I, inițiatorul construirii acestui adevărat „leagăn al 

Dinastiei române”. Informațiile și imaginile reprezentative pentru muzeu şi activităţile 

desfăşurate au fost lansate în mediul virtual prin rețelele sociale, precum şi printr-un website 

cu un format mai atractiv.  

Pentru îmbunătățirea imaginii Muzeului Național Peleș, în perioada 2016-2020,  s-au 

luat următoarele măsuri:  

 a fost creat un logo al Muzeului Național Peleș, utilizat în toate materialele grafice de uz 

intern și extern (intranet, documente și corespondență, afișaje și panouri de semnalizare, 

mediu virtual); 

 astfel, s-a creat o identitate vizuală a Muzeului Național Peleș, prin care mesajele lansate 

de muzeu au fost mai ușor perceptibile pentru marele public; 

 a fost implementat un sistem nou de signalectică, în limbile  română și engleză, prin 

panouri informative amplasate în parcul muzeului. 
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 a fost realizat și implementat proiectul QR Code, în limbile română și engleză, pentru 

istoricul castelelor și pentru arta plastică de pe terase, proiect ce a obținut un feedback 

favorabil din partea vizitatorilor; 
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 s-a mediatizat identitatea vizuală a Muzeului Național Peleș, prin produse de promovare 

publicitară de tip audio-video, produse specifice de promovare a proiectelor (afișe, 

bannere, flyere), dar și prin activități directe cu publicul, prin dezvoltarea de programe 

educaționale pentru copii și părinți, pentru profesori și elevi, intergeneraționale și 

interdisciplinare; 

 a fost promovat calendarul de activități al Muzeului Național Peleș prin agenții de turism 

(participante la târgurile naţionale şi internaţionale), hoteluri și centre de informare 

turistică; 

 a fost realizat un nou site la adresa www.peles.ro., aceasta fiind cea mai eficientă și 

rapidă cale de comunicare cu publicul, ea răspunzând și necesității criteriilor de 

transparență instituțională (anunțuri de angajări, raportări anuale, declarații de avere și de 

interese); 

 s-a constatat prezența activă a Muzeului Național Peleș pe site-urile de social media 

(Facebook – paginile  Muzeul Național Peleș și Prietenii Muzeului Național Peleș) și pe 

Instagram, în special într-un moment în care este necesară atragerea unei noi generații de 

vizitatori, respectiv publicul tânăr; pe de altă parte, în conjunctura actuală, generată de 

epidemia de SARS CoV-2, prezența pe aceste platforme sociale este imperativă, pentru a 

menține captată atenția fiecărei categorii de public asupra diverselor acțiuni și proiecte 

culturale ale muzeului; 

 s-au realizat mai multe parteneriate de promovare gratuită a castelelor Peleș și Pelișor, 

prin intermediul unor websiteuri cu profil turistic precum: www.flytoromania.com;  

 s-au creat link-uri către paginile siteului www.peles.ro; 

http://www.peles.ro/
http://www.flytoromania.com/
http://www.peles.ro/
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 s-a realizat o aplicație audioguide (DISCOVER ROMANIA – prezentă în magazinele 

virtuale: GooglePlay și AppleStore);  

 

 

 s-au promovat imagini foto și video ale castelelor Peleș și Pelișor, într-o pagină dedicată, 

pe website-ul internațional www.airvuz.com;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s-a realizat și implementat pagina în limba engleză a site-ului www.peles.ro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airvuz.com/
http://www.peles.ro/
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 pentru îmbunătăţirea imaginii muzeului, Secția Relații Publice, Marketing, Proiecte 

Culturale a realizat întregul suport editorial (tehnoredactare și machetare computerizată) 

pentru realizarea materialelor promoționale, a kiturilor educaționale, a unor  cataloage de 

expoziții temporare și de colecții, precum și a altor publicații științifice și de popularizare, 

realizate pentru evenimentele muzeului;  

 s-a creat vizibilitate Muzeului Național Peleș prin participarea, în calitate de partener, la 

manifestări culturale de nivel național: „Muzica în Palatele României”, „Festivalul 

Internațional de Chitară Clasică”, Festivalul Național „Opera Start”, Festivalul 

Internațional „Musica Kronstadt 2017”, „EuropaFest”, Festivalul Internațional 

,,Remember Enescu” ; 

 itinerarea unor importante expoziții temporare în țară a generat apariții în presa regională 

din centre importante (Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Piatra Neamț, Suceava, Galați, Brăila 

Constanța, Tulcea), precum și crearea unor canale de comunicare permanente cu posturi 

de televiziune locale (Trinitas TV sau TVR Iași); 

 s-a intensificat relaţia cu canalele de radio și de televiziune, prin încheierea unor 

parteneriate strategice cu Radio România Internațional, Radio România Cultural, Radio 

România Muzical, TVR, DIGI 24, Realitatea Plus Tv, Realitatea FM, televiziunea și 

postul de radio Trinitas, Radio Renașterea Cluj,  Antena 3, precum şi cu posturile locale 

Valea Prahovei TV, dar și cu alte canale de știri; 

 s-a dinamizat relaţia cu mass-media, prin mediatizarea evenimentelor muzeului, prin 

publicarea articolelor de specialitate în presa locală („Ziar de Sinaia”), judeţeană („Valea 

Prahovei”, „Iubim Brașovul”) şi naţională („Evenimentul zilei”, „Gândul”, ,,Cotidianul” , 

,,Adevărul”); 

 s-au realizat parteneriate pentru campanii de promovare a  Muzeului Național Peleș și a 

României în mediul online și, de asemenea, s-au organizat dezbateri și webinarii cu 

Asociația profesională a ghizilor de turism PRO-Guide, cu Asociația Jurnaliștilor de 

Turism din România, cu So-Châteaux - So Media Sarls, Luxemburg, și cu  Asociația 

pentru Cercetarea, Dezvoltarea și Implementarea Tehnologiilor în Construcții – 

BIMTECH; 
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 s-a lansat librăria online a Muzeului Național Peleș. 

 

 

 Muzeul Național Peleș a devenit prezent pe platforma internațională a Google Institute 

for Arts & Culture, cu peste 400 de intrări, fotografii de fațade, interioare și piese de artă 

și memoriale. 

 

           

 

 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari. 

 

Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai serviciilor culturale oferite de 

Muzeul Naţional Peleş s-au realizat studii de marketing cultural, folosind următoarele 

instrumente de studiu: chestionarul, interviul, focus-grupul, caietul de impresii şi ghidajul 

interactiv. Studiile de marketing cultural s-au realizat în perioada 2016-2019. În anul 2020, 
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urmare necesității respectării normelor sanitare de siguranță, nu s-a putut realiza studiul anual 

de marketing cultural. 

Chestionarul a fost conceput pentru a stabili segmentele de public vizitator pe o 

perioadă determinată printr-o eşantionare aleatorie, pentru un număr de 2 600 de persoane, 

media fiind de  650 pers/an. Chestionarul conţine 15 întrebări, dintre care 11 cu răspuns 

precis şi 5 întrebări cu răspuns deschis, referitoare la naţionalitate, sex, vârstă, studii, 

apartenenţă (urban, rural), de câte ori a vizitat castelul, dacă vizitează singur sau nu/şi cu 

cine, de la cine a aflat despre castel, de ce vine să viziteze castelul, care este camera 

preferată, cum apreciază ghidajul, dacă va mai reveni, dacă are observaţii, propuneri.  

Cunoaşterea publicului vizitator este necesară pentru a se îmbunătăţi ofertele 

culturale, venind astfel în întâmpinarea dorinţelor reale ale vizitatorilor. Metodele de 

cercetare folosite au fost metoda cantitativă, pe baza situaţiilor statistice, şi metoda 

calitativă, având la bază chestionarul, interviul, caietul de impresii şi ghidajele interactive. 

Prelucrarea rezultatelor evidenţiază următoarele: anul şi ziua în care s-a înregistrat numărul 

cel mai mare de vizitatori; procentul de adulţi şi de copii vizitatori, procentul de români şi de 

străini, gratuităţile, care sunt preferinţele publicului în ceea ce priveşte expoziţia de bază, 

care sunt aşteptările etc.  

Interviul reprezintă discuţia liberă purtată în afara ghidajului, dintre publicul vizitator 

şi angajatul secţiei Relaţii Publice, Marketing şi Proiecte Culturale a muzeului, în vederea 

stabilirii ulterioare a profilului vizitatorului, iar caietul de impresii al vizitatorului este un 

instrument foarte important pentru studiul de marketing cultural, deoarece vizitatorul se simte 

liber să scrie opiniile sale, uneori fiind încurajat de anonimat. Selectarea impresiilor a fost 

realizată cu multă grijă, în vederea obţinerii rezultatelor favorabile atât muzeului cât şi 

vizitatorului.  

Focus-grup-ul este o tehnică de cercetare calitativă, ce constă în stabilirea unei discuții 

pe o temă dată cu un grup alcătuit de regulă din 8-10 participanți, timp de 1-2 ore. Metoda 

permite obținerea unor informații de mare profunzime referitoare la motivațiile și 

comportamentele categoriilor de interes. Acest studiu de tip sociologic a avut ca scop 

identificarea nevoilor culturale ale publicului vizitator, în funcție de care Muzeul Național 

Peleș și-a adaptat oferta culturală. A fost organizat un Focus Group cu 2 moderatori 

convergenti (Dual moderator focus group), în care un moderator  a pus accent pe relațiile cu 

participanții, pe când celălalt s-a asigurat ca toate subiectele propuse să fie aduse în discuție. 

Datele existente arată că studierea publicului vizitator al Muzeului Național Peleș s-a 

realizat prin chestionare întocmite și distribuite de secția Relații Publice, Marketing, Proiecte 

Culturale, iar interpretarea datelor s-a efectuat în cadrul aceleiași secții. Această modalitate 

de cunoaștere a publicului, utilizată în ultimul deceniu, se cere completată și validată prin 

studierea, în mod profesionist, a categoriilor de beneficiari. 

Considerăm că este necesară, în perioada imediat următoare, efectuarea unui studiu 

sociologic despre public, în scopul identificării categoriilor de beneficiari ai activităților 

instituției: publicul expozițiilor permanente, publicul expozițiilor temporare, publicul 

activităților meta și para-muzeale. Studiul sociologic pe care îl propunem în perioada 

următoare va trebui să fie realizat de instituții abilitate ale Ministerului Culturii, pentru a 

identifica nevoile culturale ale publicului vizitator, în funcție de care Muzeul Național Peleș 

își va adapta oferta culturală. 
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Situația numărului de vizitatori înregistrați la sediu în perioada 2016-2020  

Cu taxă întreagă, 19%

Cu taxă întreagă, 25%

Cu taxă întreagă, 24%

Cu taxă întreagă, 21%

Cu taxă întreagă, 11%

2016

2017

2018

2019

2020 

         Prin cercetarea cantitativă se urmăreşte culegerea unei mari cantităţi de informaţii de 

natură numerică, ce formează o bază de date statistice, referitoare la numărul total de 

vizitatori pentru perioada vizată şi, dintre aceştia, procentual, cât reprezintă vizitatorii adulţi 

şi copii, români şi străini etc.  

 

4.1. Situația numărului de vizitatori înregistrați la sediu în perioada 2016-2020 

 

An Cu taxă întreagă 

 

Cu taxă redusă Gratuităţi Total 

2016 158 914 – 38% 184 396 – 45% 70 164 – 17 % 413 474 – 

100% 

 

2017 

 

207 580 – 50% 

 

132 255 – 32% 

 

75 435 – 18% 

 

415 270 – 

100% 

 

2018 

 

200 596 – 48% 

 

133 288 – 32% 

 

87 326 – 20% 

 

421 210 – 

100% 

 

2019 

 

179  568 – 44%  

 

135  877 – 34% 

 

86  752 – 21% 

 

402 197 – 

100% 

 

2020 

 

92 462 – 54% 

 

42 239 – 25% 

 

35 062 – 21% 

 

169  763 – 

100% 

Total 

general 

839 120 

46% 

628 055 

35% 

354 739 

19% 

1 821 914 

100% 
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Situația numărului de vizitatori înregistrați pe secții în perioada 2016-2020

Castel Peleș
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Total

4.2. Situația numărului de vizitatori înregistrați pe secții în perioada 2016-2020 

 

 

An 

 

Castelul Peleș 

 

Castelul Pelișor 

 

Total 

 

2016 

 

 

354 603 – 86% 

 

 

58 871 – 14 % 

 

 

413 474 – 100% 

 

 

2017 

 

 

355 749 – 85,7% 

 

 

59 521 – 14,3% 

 

 

415 270 – 100% 

 

 

2018 

 

 

378 955 – 90%  

 

42 255 – 10% 

 

 

421 210 – 100% 

 

 

2019 

 

 

353 707 – 88% 

 

48 490 – 12% 

 

402 197 – 100% 

 

 

2020 

 

148 000 – 88% 

 

 

21 763 – 12%  

 

169  763 – 100% 

Total 

general 

1 591 014  

 87% 

230 900  

 13% 

1 821 914  

 100% 
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4.3. Situația numărului de vizitatori, pe categorii de vârstă, înregistrați la sediu în  

perioada 2016-2020 

 

An Adulţi 

 

Elevi, studenţi Gratuităţi Total 

 

2016 

 

158 914 – 39% 

 

 

184 396 – 44% 

 

 

70 164 – 17% 

 

 

413 474 – 100% 

 

 

2017 

 

260 045 – 62,6% 

 

 

79 790 – 19,2% 

 

 

75 435 – 18,2% 

 

 

415 270 – 100% 

 

 

2018 

 

278 857 – 66% 

 

 

55.027 – 12,3% 

 

 

87.326 – 20,7% 

 

 

421 210 – 100% 

 

 

2019 265 909 – 66% 49 536 – 12% 86 752 – 22% 402 197 – 100% 

 

2020 
 

115 940 – 68,3% 

 

18 761 – 11% 35 062 – 20,7% 169 763 – 100% 

Total 

general 

1 079 665  

 59% 

387 510  

 21% 

354 739  

 20% 

1 821 914  

 100%  
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5. Grupurile-țintă ale activităților instituției. 

 

 Pornind de la constatarea că Muzeul Naţional Peleş nu dispune încă de un public 

constant şi fidelizat, dar că există oportunitatea de a coagula un public-ţintă, Muzeul Naţional 

Peleş are misiunea de a-şi forma şi educa publicul în spiritul unor valori deja exprimate 

(familie, comunitate, atitudine angajată social) sau care ţin încă de domeniul dezirabilului 

(voluntariat, implicare, nediscriminare), acordate şi armonizate cu valorile ce trebuie asumate 

de muzeu prin misiune şi funcţie: educaţie, utilitate, accesibilitate, transparenţă, parteneriat, 

performanţă. 

În urma anchetelor de marketing, pe baza chestionarelor, a interviului, a focus-

grupului, a caietului de impresii şi a ghidajelor interactive, s-a procedat la segmentarea 

publicului, în funcţie de frecvenţa cu care beneficiază de oferta muzeului. Astfel, beneficiarii 

se împart în: vizitatori ocazionali, vizitatori frecvenţi şi non-vizitatori, care se constituie în 

trei categorii de public. 

Publicul de tranzit este reprezentat de vizitatorii ocazionali şi reprezintă cel mai mare 

procent (80 %) din totalul înregistrat în decursul perioadei pentru care se face raportarea. Ei 

reprezintă vizitatorii care practică turismul de weekend, acesta fiind determinat şi de 

condiţiile meteorologice, constatându-se o creştere însemnată a numărului de vizitatori atunci 

când vremea este nefavorabilă petrecerii timpului în aer liber. Muzeul Naţional Peleş este un 

obiectiv cultural de tranzit, atât pentru vizitatorii români, cât şi pentru cei străini, care vin la 

muzeu prin intermediul agenţiilor de profil.  

Vizitatorii ocazionali reprezintă beneficiarul-ţintă pe termen lung, aceştia trebuind 

convinşi să revină la Muzeul Naţional Peleş, printr-o mediatizare mai largă a tuturor ofertelor 

culturale şi prin atragerea reprezentanţilor agenţiilor de turism, oferindu-le acestora o serie de 

facilități (intrarea gratuită la muzeu pentru tour-leaderi și pentru agenții de turism).  

Publicul local, care îi reprezintă pe vizitatorii frecvenţi ai Muzeului Naţional Peleş, 

constituie 15 % din numărul total de vizitatori înregistrat în perioada 2016-2020. Ei sunt 

membrii comunităţii locale, vizitatorii aflaţi în zonele limitrofe şi ghizii de agenţie, care 

menţin contactul permanent cu muzeul şi participă la activităţile meta - şi para - 

expoziţionale. Un segment important al acestui eşantion de public îl constituie iubitorii 

turismului cultural. 

 Vizitatorii frecvenţi reprezintă beneficiarul-ţintă pe termen mediu, deoarece se 

urmăreşte fidelizarea acestora, prin diversificarea ofertei culturale a Muzeului Naţional Peleş 

şi prin sporirea standardului manifestărilor culturale organizate de muzeu.  

Non-vizitatorii reprezintă beneficiarul-ţintă pe termen scurt. Stabilit prin intermediul 

interviului, a caietului de impresii şi a ghidajului interactiv, acest segment de public 

reprezintă 5% din totalul de vizitatori, dar nu este de neglijat şi trebuie privit cu obiectivitate. 

Vizitatorii din această categorie optează pentru turul cu tarif mic – turul de bază al Castelului 

Peleş – şi îşi exprimă nemulţumirea că nu pot vizita întreg castelul sau Castelul Pelişor în 

costul aceluiaşi bilet.  
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În concluzie, în ceea ce priveşte publicul-ţintă al activităţilor instituţiei, Muzeul 

Naţional Peleş a avut ca prioritate lărgirea bazei de servicii şi produse, prin extinderea gamei 

de programe şi proiecte pentru categoriile deja invocate – public de tranzit şi public local. 

Astfel, considerăm că pentru ambele categorii, principalul element de interes l-a constituit nu 

numai expoziţia de bază, dar şi expoziţiile temporare, a căror calitate ştiinţifică dar mai ales 

cultural-educativă, a căpătat recunoaștere națională.  

Prioritară a fost și lărgirea gamei de servicii online: lansarea versiunii în limba 

engleză a site-ului muzeului, lansarea librăriei online, restructurarea paginilor în rețelele 

sociale: Muzeul Național Peleș și Prietenii Muzeul Național Peleș, și Instagram. 

 

 

6. Profilul beneficiarului actual. 

 

 

            Stabilirea profilului vizitatorului actual al Muzeului Național Peleș este necesară 

pentru a evalua impactul activităților propuse și derulate în perioada pentru care se face 

raportarea, precum și reevaluarea impactului activităților programate pentru întreaga perioadă 

de management. 

Pentru stabilirea profilului beneficiarului actual s-au utilizat:  

-    tehnica de investigare: ancheta de marketing; 

-    metoda de cercetare calitativă a publicului; 

-    instrumentul de anchetă: chestionarul, interviul și focus-grupul; 

-   eşantionarea: folosirea numerelor aleatoare (s-au extras la intervale regulate – din 3 

în 3 – câte o unitate, până la recurenţa efectivului de lucru, adică a eşantionului).  

Grupul-ţintă: vizitatori români, din publicul de tranzit, cu vârste cuprinse între 19 ani 

şi peste 60 ani; 

- locul: castelul Peleș; 

- perioada: 15-30 septembrie/ intervalul 2016-2019; 

-    efectiv de lucru: 2 600 persoane; media fiind de 650 pers/an. 

Chestionarul a fost alcătuit din 

     -   9 întrebări închise, cu răspunsuri precodificate; 

      -   2 întrebări deschise, postcodificate, pentru a permite motivarea opiniilor exprimate; 

     -   4 întrebări semi-deschise; 

     -   gradul de recuperare: 100%.    
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6.1. Apartenența demografică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Vârsta vizitatorului adult 
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6.3. Sexul vizitatorului 

 

 

 

 

6.4. Nivelul studiilor 

 

Profilul beneficiarului în perioada 2016-2020  -  Sexul vizitatorului

Bărbați, 45%

Femei, 55%

Bărbați

Femei

Profilul beneficiarului în perioada 2016-2020 - Nivelul Studiilor

26%

18%

5%

52%

Studii

superioare
Studii medii

Studenți

Elevi
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6.5. De ce vă place să mergeți la muzeu? 

 

            Răspunsurile au fost: „pentru a obține informații”/ „pentru a-mi îmbogăți 

cunoștințele”/ „pentru că descoperim lucruri noi”/ „pentru că suntem pasionați de istorie” și 

,,pentru că am auzit vorbindu-se despre frumusețea castelului”. 

           Cele mai multe dintre femei au răspuns că vin la muzeu „pentru a-mi îmbogăți 

cunoștințele” şi pentru „a descoperi lucruri noi”, iar bărbaţii şi-au motivat alegerea „pentru că 

suntem pasionați de istorie”, în timp ce pensionarii vin la muzeu „pentru că am auzit 

vorbindu-se despre frumusețea castelului”, „pentru că l-am vizitat și doresc să îl revăd”, dar 

și „pentru a-mi aduce nepoții”, aceştia făcând parte din categoria non-vizitatorilor, care 

rămân pe terase, în timp ce nepoții vizitează, pentru că ei „l-au vizitat de prea multe ori”. 

           Tineretul este atras de muzeu „pentru că descoperim lucruri noi” şi „pentru a-mi 

îmbogăți cunoștințele”. 

 

 

6.6. Când vizitați un muzeu/expoziție, de cine vă place să fiți însoțiți? 

 

                La această întrebare, 48% dintre respondenți preferă să meargă la muzeu singuri, 

iar un procent de 30%  dintre ei preferă să viziteze muzeul împreună cu familia.  

 

 

 

 

 

Profilul beneficiarului în perioada 2016-2020  -  Când vizitaţi un muzeu/expoziţie, de cine vă place să fiţi 

însoţiţi?

48%

30%

7%

11%
4%

Singur

Cu familia

Cu prietenii

Cu grupul în care mă aflu

Nu am preferințe
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6.7. Ce alte muzee din țară sau străinătate ați mai vizitat? 

 

     

        - pentru muzeele din țară, cele mai multe dintre răspunsuri au precizat, în această ordine: 

Castelul Bran, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Palatul Culturii din 

Iași, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Castelul Huniazilor, Cetatea din Suceava; 

        - pentru muzeele din străinătate, cele mai multe nominalizări le-au avut muzeele Luvru, 

Schönbrunn, Versailles, Metropolitan Art Museum, dar şi Vatican, Hofburg, castelul 

Hampton Court, Ermitaj, Galeriile Ufizzi, Galeriile Tretiakov etc. 

 S-a remarcat faptul că publicul vizitator de muzeu se caracterizează printr-un nivel 

educațional ridicat, astfel că activitățile organizate de instituție au fost situate la un standard 

înalt, pentru a corespunde expectanțelor acestuia. 

 

 

 

6.8. Cum ați aflat de muzeul acesta? 
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Profilul beneficiarului în perioada 2016-2020  -  Aveaţi cunoştinţe despre istoria monarhiei române înainte 

de vizitarea muzeului?

82%

18%

Da

Nu

 

6.9. A câta oară ați vizitat acest muzeu? 

 

 

6.10. Aveați cunoștințe despre istoria monarhiei române înainte de vizitarea muzeului? 

 

43%

27%

14%

16%
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Prima oară

A doua oară

A treia oară

De mai multe ori

Profilul beneficiarului în perioada 2016-2020  -  A câta oară aţi vizitat acest muzeu?
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A doua oară

Prima oară
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6.11. Care  dintre sălile muzeului vă place mai mult? De ce? 

 

              La această întrebare, ordinea în care s-au înregistrat cele mai multe nominalizari, de 

la 1 la 6, este următoarea: 1. Sălile de arme; 2. Sufrageria; 3. Sala Oglinzilor; 4. Sala 

Florentină; 5. Sala veche de muzică; 6. Holul de onoare. 

 S-a constatat că, în afara Sălilor de arme,  preferinţele celor mai mulţi barbaţi   

s-au îndreptat către Sufragerie, iar ale femeilor, spre Sala oglinzilor şi Sala Florentină.  

 

 

6.12. Ce obiect de artă decorativă sau plastică, v-ar plăcea să revedeți? 

 

      La această întrebare numai un procent mic de  respondenţi au completat răspunsul, printre 

nominalizări  înscriindu-se piese de mobilier, arme, armuri, obiectele din ceramică.   

 

 

6.13. Cum considerați expunerea ghidului îndrumător? 
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6.14. Ați cumpărat materiale de popularizarea a muzeului? Dacă da, ce anume? 

 

 

 

6.15. Aveți sugestii privind organizarea vizitelor la Muzeul Național Peleș? Dacă da, 

specificați. 

 

 

Sugestiile s-au referit la micşorarea numărului de persoane din grup şi deschiderea  

spre vizitare a etajului II al castelului Peleș. 

 

 

           Prelucrarea rezultatelor a conturat profilul beneficiarului actual la Muzeul Naţional 

Peleş, care este: „femeie, de naţionalitate română, cu vârsta cuprinsă între 30 - 45 ani, cu 

studii superioare, din mediul urban, căreia îi place să viziteze muzee singură, care vizitează 

castelul Peleș pentru prima oară, pentru că a auzit despre el de la cunoștințe şi de la 

prieteni, care a mai vizitat muzee din ţară şi străinătate, care vine aici pentru a-și îmbunătăți 

cunoștințele și pentru a descoperi lucruri noi, este impresionată de Sala Oglinzilor și Sala 

Florentină, apreciază ghidajul ca foarte bun, a cumpărat o broșură de la magazinul 

muzeului şi propune să se deschidă pentru public și etajul II al castelului Peleș”.  
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B) Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

 

 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și 

la strategia culturală a autorității. 

 

 Muzeul Național Peleș a urmărit, în perioada de raportare, „Strategia pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural 2016-2022”, document programatic al Ministerului Culturii.  

 În acest sens, s-au identificat obiectivele generale și direcțiile de acțiune care pot fi 

aplicabile în cazul specific al Muzeului Național Peleș. În ceea ce privește obiectivul general 

nr. 1 al Strategiei - Valorificarea resurselor culturale -, direcția de acțiune pe care muzeul o 

poate urma este „Susținerea unei dezvoltări durabile prin turism cultural”. În acest sens, 

muzeul, prin Secția Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale, dezvoltă continuu relația 

cu tur-operatorii interni și externi, pentru atragerea cât mai multor vizitatori. Au fost astfel 

rezolvate numeroase solicitări pentru vizite private ale unor grupuri de tur-operatori 

internaționali, aflați în vizite de documentare și prospecțiune, care ulterior au inclus Muzeul 

Național Peleș, în premieră, în tururile lor. 

 În ceea ce privește obiectivul general „Dezvoltarea publicului pentru cultură”, 

Muzeul Național Peleș a răspuns direcțiilor de acțiune specifice, după cum urmează: 

„Susținerea diversificării categoriilor de public al instituțiilor de cultură” constituie o 

permanență a muzeului, atât prin numeroasele reduceri de taxe de vizitare precum și 

acordarea de gratuități (având ca beneficiari copiii, tinerii de vârstă școlară și seniorii). 

„Impulsionarea creșterii consumului cultural”  a fost realizată atât prin organizarea 

evenimentelor ce se adresează publicului local (Ziua Castelului Peleș, Ziua Castelului Pelișor 

ș.a.) cât și prin gratuitatea pe care toate categoriile de beneficiari o au la vizitarea tuturor 

expozițiilor temporare. 

 Obiectivul general „Creșterea prezenței operelor, creatorilor și operatorilor culturali 

români la nivel internațional” răspunde unor direcții de acțiune care constituie preocupări 

permanente ale Muzeului Național Peleș. Direcția de acțiune „Promovarea pe plan 

internațional a valorilor culturale ale României” a fost urmărită, în anul 2017, prin acordurile 

de parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Veneția și Accademia di Romania de la 

Roma (Italia) precum și cu Institutul Cultural Român de la Londra (Marea Britanie).  În anul 

2018, direcția de acțiune a fost urmărită prin acorduri de parteneriat cu Musée National du 

Palais du Tau de la Reims, Franța (alături de Muzeul Național de Istorie a României), pentru 

organizarea expoziției „Marie de Roumanie. Reine et artiste”, și cu Östrreichische 

Nationalgalerie „Belvedere” din Viena (proiect ce a avut ca rezultat expoziția itinerantă 

„Klimt 1900: Vienna - Japan”, la Tokyo Metropolitan Art Museum și la Toyota Municipal 

Museum of Art). 

În anul 2020, prin acordul de parteneriat cu Muzeul orașului Rijeka (Croația), s-a 

urmărit, în vederea marcării statutului orașului de „capitală culturală europeană 2020”, 

organizarea unei ample expoziții temporare, dedicată lui Gustav Klimt, proiect în care 

Muzeul Național Peleș a avut un mare rol. Din păcate, expoziția „Gustav Klimt. Love, death, 

ecstasy”, mai întâi reprogramată, a trebuit în cele din urmă anulată, din cauza pandemiei de 

SARS-CoV 2.  
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 În același obiectiv „Creșterea prezenței operelor, creatorilor și operatorilor culturali 

români la nivel internațional” s-a înscris și lansarea versiunii în limba engleză a site-ului 

oficial al Muzeului Național Peleș, precum și participarea Muzeului Național Peleș la 

platforma digitală internațională „Goole Arts & Culture”. 

 În ceea ce privește îmbunătățirea serviciului public în domeniul culturii, Ministerul 

Culturii a promovat Hotărârea de Guvern nr. 583/2016, referitoare la „Aderarea la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale 

Anticorupție, 2016 - 2020” la care Muzeul Național Peleș a aderat prin Declarația nr. 7181 

din 06.12.2016, realizând, în perioada raportată, implementarea Strategiei Naționale 

Anticorupție. 

 

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari. 

  

 Muzeul Național Peleș a inițiat, în perioada 2016-2020, noi activități meta- și para-

expoziționale, menite să asigure nu numai o imagine mai vizibilă a muzeului, prin invitarea 

unor personalități ale vieții cultural-științifice de primă importanță, precum membri ai 

Academiei Române, cadre universitare ș.a., dar mai ales să facă din acesta un catalizator al 

dialogului între generații. 

 Calitatea științifică a cataloagelor editate de Muzeul Național Peleș, în perioada 

raportată, a avut un conținut știițific net superior, datorită contribuțiilor științifice aduse de 

istorici de prestigiu (prof. univ. dr. Ioan Scurtu, prof. univ. dr. Ion Bulei, acad. ing. Nicolae 

Noica, prof. univ. dr. Doina Păuleanu, dr. Narcis Dorin Ion ș.a.), dar și implicării în 

activitatea editorială a muzeografilor și a colaboratorilor muzeului, experți care cunosc 

îndeaproape patrimoniul muzeului. 

 Se remarcă, de asemenea, creșterea calității actului artistic în cadrul stagiunii de 

concerte, care - pe lângă organizarea concertelor tinerelor talente - a cuprins multe concerte 

ale unor muzicieni consacrați. 

 Un aport calitativ remarcabil a fost adus de ciclul Conferințele Muzeului Național 

Peleș, care, începând cu anul 2016, sunt susținute de membri ai Academiei Române (acad. 

Ioan-Aurel Pop, acad. Răzvan Theodorescu, acad. Dan Berindei, acad. Constantin 

Bălăceanu-Stolnici, acad. ing. Nicolae Noica, acad. Ionel Cândea), de cercetători științifici și 

de cadre didactice universitare (dr. Georgeta Filitti, prof. univ. dr. Ioan Opriș ș.a.), dar și de 

alte personalități culturale de marcă (Dan Puric ș.a.). 

 Au fost extinse parteneriatele cu diverse organizații iar promovarea a fost mai 

agresivă, scopul fiind acela de a asigura vizibilitatea instituției. De asemenea, s-a avut în 

vedere prezența mai activă și superioară calitativ în spațiul virtual. În acest sens, a fost 

refăcut site-ul oficial www.peles.ro și s-a realizat și implementat și pagina în limba engleză a 

acestuia. 

 Prin paginile de social media, Facebook și Instagram, a fost menținută legătura 

constantă cu publicul.  Astfel,  pe cele două pagini de Facebook, Muzeul Național Peleș și 

Prietenii Muzeului Național Peleș, au fost create rubici noi precum ,,Obiectul lunii” și 

,,Descoperă uimitoarele colecții ale Muzeului Național Peleș”, urmărindu-se facilitarea 

accesul publicului la colecțiile de patrimoniu ale muzeului. Urmărind același principiu de 

accesibilizare a colecțiilor, pe site-ul oficial au fost postate, în format PDF, cataloagele de 

colecție editate de muzeu, atât în perioada pentru care se face raportarea (2016-2020), cât și 

cataloagele publicate anterior anului 2016.  

http://www.peles.ro/
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 A fost realizat și implementat proiectul QR - code, în limbile română și engleză. 

Pentru a veni în întâmpinarea iubitorilor de artă și istorie, a fost lansată și librăria 

online a Muzeului Național Peleș. 

 Nu în ultimul rând, activitățile educaționale dezvoltate de instituție au avut ca 

principal obiectiv atragerea copiilor și tinerilor la muzeu, în cadrul unor proiecte dedicate lor, 

în care s-a urmărit fixarea cunoștințelor dobândite în școală (istorie, artă) dar și dezvoltarea 

unor competențe specifice (work-shop-urile de restaurare și de organizarea expozițiilor 

muzeale). De asemenea, importante activități au avut drept scop interacțiunea copiilor 

instituționalizați cu muzeul și cu publicul său. Aceștia s-au bucurat de o atenție deosebită din 

partea personalului muzeului, dar și a altor organizații, precum Federația Română de Fotbal 

ș.a., care au susținut, cu generozitate, aceste proiecte.  

 Un loc special în activitățile anuale a avut Concursul Național „Carmen Sylva” pentru 

tineri artiști (înscriși în școli de profil sau amatori), care au primit, prin jurizare, organizarea 

expozițiilor și publicarea cataloagelor de expoziție, recunoaștere națională. 

 

 

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse. 

 

 Pentru perioada de raportare mai 2016 - decembrie 2020, în vederea îndeplinirii 

misiunii Muzeului Naţional Peleş s-au realizat: 

 

În domeniul conservării patrimoniului cultural mobil, creșterea nivelului de protejare 

a acestuia va fi asigurată numai prin finalizarea investiţiei privind reabilitarea clădirii din 

strada Cumpătu şi amenajarea, după principii ştiinţifice, a depozitelor de obiecte de 

patrimoniu: pictură, sculptură, artă decorativă, mobilier, textile, arme, fond documentar. 

Datorită suspiciunilor existente la nivelul compartimentelor de resort ale Ministerului 

Culturii (Direcția Achiziții Publice, Investiții, Administrativ) referitoare la calitatea 

nesatisfăcătoare a lucrărilor executate până în anul 2015, s-a solicitat ordonatorului principal 

de credite asistență profesionistă, constând în audit public și control din partea Corpului de 

control al Ministrului. Ca urmare, prin Recomandarea Ministerului Culturii nr. 

203/29.03.2021 s-a procedat la depunerea, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orașului 

Sinaia, Denunțul nr. 808 /31.03.2021 pentru efectuarea unor verificări competente. Odată cu 

clarificarea situației financiare și tehnice a investițiilor realizate până acum, se vor putea lua 

măsurile în consecință. 

În ultimii ani, în afară de relocarea bunurilor culturale mobile din Complexul Posada, 

s-a început și re-sistematizarea depozitelor de patrimoniu din castelele Peleș și Pelișor. 

Astfel, în anul 2017 au fost amenajate: depozitul fototecă – documente (14 603 piese), relocat 

la castelul Pelișor; depozitul de sculptură mică (81 piese), relocat de asemenea la castelul 

Pelișor; au fost amenajate depozite pentru biblioteca istorică și pentru periodice vechi în 

castelul Pelișor (7 323 piese). În anul 2018 a fost amenajat depozitul de textile (2 035 piese, 

dintre care multe covoare de foarte mari dimensiuni), relocat la castelul Pelișor, pe o 

suprafață de 85 m.p., în spații nou amenajate și utilate. În anul 2019 a fost amenajat depozitul 

de sculptură exterioară (60 piese mari și 300 piese mici și fragmente) și s-a reorganizat 

depozitului de arme (3 583 piese). 
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În domeniul restaurării patrimoniului cultural mobil, subliniem din nou necesitatea 

finalizării investiţiei la clădirea din strada Cumpătu, unde va trebui amenajat un laborator 

modern de restaurare pentru piese din colecţiile de ceramică, sticlă şi metal.  

În lipsa laboratoarelor de restaurare, personalul de specialitate a efectuat operațiuni de 

conservare activă, atât pentru bunuri culturale aflate în expozițiile de bază ale celor două 

castele, pentru bunuri culturale ce au intrat în tematicile expozițiilor temporare (organizate la 

sediu sau în afara acestuia), cât și pentru bunuri culturale aflate în depozite (mai ales în 

depozitul de arme și în depozitul „Tezaur”). O importantă realizare în ceea ce privește 

restaurarea bunurilor culturale mobile administrate de Muzeul Național Peleș a fost 

implementarea, începând cu anul 2017, a proiectului de restaurare a portretisticii regale. Au 

fost restaurate (în regim externalizat), portretele de aparat ale regelui Carol I și reginei 

Elisabeta, realizate de pictorul francez Jean-Jules-Antoine Lecomte du Noüy, cele mai 

importante vestigii ale vechiului Palat Regal din București al regelui Carol I, aflate acum în 

patrimoniul muzeului, care au revenit miraculos la viață și pot fi admirate de vizitatori.  

De asemenea, au fost realizate consolidări la numeroase piese de mobilier, dar mai 

ales la piese din colecția de textile, cele mai notabile fiind cele ale mantiilor regelui 

Ferdinand I și reginei Maria. 

 În ceea ce priveşte cercetarea științifică și documentarea patrimoniului cultural 

mobil al Muzeului Naţional Peleş, în perioada 2016-2020 priorităţile managementului au fost 

următoarele:    

- continuarea clasării patrimoniului mobil în categoriile Tezaur şi Fond, pentru 

colecţiile: arme, carte veche, mobilier, ceramică, sticlă – total: 2 499 dosare; 

- evaluarea/reevaluarea patrimoniului cultural – total 390 expertize pentru reevaluare a 

unor piese propuse pentru Tezaurul cultural național; 

- cercetarea sistematică – în fondul arhivistic şi în biblioteca  proprie – a documentelor 

şi materialelor iconografice legate de istoria Familiei regale române şi a reşedinţei 

regale de la Sinaia, rezultatele urmând a fi folosite în editarea ştiinţifică a unor 

corpusuri tematice: corespondenţă de familie, documente privind viaţa cotidiană la 

Curtea Regală a României, albume fotografice, aspecte ale vieţii politice etc. Au fost 

astfel elaborate o dizertație de master la Facultatea de Istorie a Universității București 

și este în curs de elaborare o teză de doctorat la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al 

Academiei Române. 

- Astfel, activitatea de cercetare a fost canalizată pe studiul vieții publice și private a 

membrilor Familiei regale a României în vederea organizării expozițiilor temporare, 

dar mai ales editării cataloagelor – album dedicate acestora: „Regina Elisabeta a 

României. Un secol de eternitate” (în 2016), „Ferdinand I. Regele întregitor de țară” 

(în 2017); „Maria a României. Portretul unei mari regine”, vol. I-II (în anul 2018); 

„Regele Carol I. Ctitorul României moderne”, vol. I-II (în anul 2019) și „Carol al II-

lea. Un rege controversat”, vol. I-IV (în anul 2020). 

- de asemenea, a continuat activitatea de cercetare specifică pe colecții, în vederea 

realizării cataloagelor selective, realizându-se astfel: „Colecția de mobilier a 

Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv” (autor Liliana Manoliu, apariție din 2017), 

„Colecția de orfevrărie a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv” (autor Corina 

Dumitrache, 2019), „Colecția de sticlă a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv” 

(autor Cornelia Dumitrescu, 2019) și „Colecția de ceramică a Muzeului Național 

Peleș. Catalog selectiv” (autor Rodica Rotărescu, 2020). 
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  În ceea ce priveşte îmbunătățirea sistemului de evidență și de digitizare a 

patrimoniului gestionat de Muzeul Naţional Peleş, în perioada raportată (2016-2020) 

priorităţile managementului au fost:  

- urmărirea şi dinamizarea procesului de digitizare a patrimoniului cultural mobil, prin 

aplicarea programului DOCPAT – 4 828 fișe analitice de obiect; 

- reinventarierea tuturor colecţiilor muzeale şi a depozitelor de patrimoniu. 

 Valorificarea patrimoniului administrat de Muzeul Național Peleș s-a realizat, în 

perioada 2016-2020, prin: 

- eficientizarea activităţii de valorificare a patrimoniului prin organizarea expoziţiilor 

temporare de nivel naţional: Regina Elisabeta. Un secol de eternitate (mai - 

noiembrie 2016), Arta flamandă și olandeză în colecțiile regelui Carol I al României 

(decembrie 2016 - mai 2017); : Ferdinand I. Regele întregitor de țară (iulie - 

octombrie 2017); Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile Muzeului Național 

Peleș (decembrie 2017 - mai 2018); Maria a României. Portretul unei mari regine 

(iulie - octombrie 2018); Familia Regală și Marea Unire (decembrie 2018 - februarie 

2019); Regele Carol I. Ctitorul României moderne (iulie - octombrie 2019); Karel 

Liman. Arhitectul Casei Regale a României (decembrie 2019 - aprilie 2020); 

Portretistica regală. Artă și memorie (iulie - octombrie 2020); Carol al II-lea al 

României. Un rege controversat  (decembrie 2020 - aprilie 2021); 

- continuarea itinerării expozițiilor temporare tematice ale Muzeului Național Peleș: în 

2016 - Artă și ceremonial la mesele regale (itinerată la Muzeul Țării Făgărașului 

„Valer Literat” din Făgăraș, la Complexul Național Muzeal „Moldova” din Iași, 

expoziție organizată cu ocazia redeschiderii Palatul Culturii, după lucrările de 

restaurare, precum și la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Constanța); 

expoziția Comorile Peleșului, itinerată la Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov. În 

anul 2017 - Artă și ceremonial la mesele regale (itinerată la Muzeul Istoriei, 

Civilizației și Culturii Creștine la Dunărea de Jos din Galați, însoțită de un nou 

catalog); expoziția Comorile Peleșului, itinerată la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, 

secție a Complexului Județean Muzeal „Neamț” (însoțită de un nou catalog), la 

Muzeul Brăilei „Carol I” (însoțită de catalog). În anul 2018 - Artă și ceremonial la 

mesele regale (itinerată la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava, însoțită de un 

nou catalog); expoziția Comorile Peleșului, itinerată, de asemenea, la Muzeul 

Național al Bucovinei din Suceava. În anul 2019 - Artă și ceremonial la mesele regale 

(itinerată la Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov, însoțită de un nou catalog);  

-  continuarea unor parteneriate importante cu Muzeul Național Militar „Regele 

Ferdinand I” din București și, de asemenea, cu Arhivele Naționale ale României în 

vederea organizării expozițiilor temporare la sediul Muzeului Național Peleș; 

- continuarea colaborărilor cu Muzeul de Artă Piatra Neamț din cadrul Complexului 

Județean Muzeal Neamț (expoziția „Maria a României. Regină și artistă”), cu Muzeul 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (proiectul „O prietenie regală. Grigore 

Antipa și Regii României, 1894 - 1944”), cu Muzeul Național al Bucovinei (expoziția 

„Maria a României. Regină și artistă” și expoziția „Vânători regale”); 

- constituirea unor noi parteneriate cu Muzeul Județean Satu Mare (expoziția ,,100 de 

ani de la vizita Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria în județul Satu Mare” - în 

2018, Anul Centenar) și cu Primăria Municipiului Oradea pentru expoziția ,,Însemne 

ale Regalității române” (în același an); 
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- de asemenea, tot în anul 2018, în cadrul programului național Centenar, s-au 

continuat colaborările cu Muzeul de Artă Piatra Neamț din cadrul Complexului 

Județean Muzeal Neamț (expoziția „Însemne ale regalității române și Marea Unire”), 

cu Muzeul Brăilei „Carol I” (expoziția „România. Centenarul Marii Uniri. Brăila, 650 

de ani de atestare documentară”) și cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din 

Cluj-Napoca (expoziția „Românii spre Marea Unire”);  

- constituirea unor noi parteneriate cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea – 

Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea (proiectul „Carol I și Ferdinand I. Regii care 

au creat România Mare”) și cu Muzeul Județean de Istorie Brașov (proiectul „Regina 

Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei românești”). 

 

   În ceea ce priveşte educația muzeală în cadrul Muzeului Național Peleș, în perioada 

2016-2020, au fost derulate următoarele activități: 

- realizarea unor studii profesioniste pentru cunoaşterea publicului şi a preferinţelor 

sale, acestea constituind punctul de plecare pentru construirea strategiilor de 

dezvoltare pe termen lung a muzeului. Pentru stabilirea profilului beneficiarului 

actual, s-a aplicat metoda de cercetare calitativă a publicului, prin ancheta de 

marketing, la castelul Peleş, folosind ca instrument de anchetă chestionarul, interviul 

și focus-grupul;   

- diversificarea şi adaptarea continuă a ofertei culturale, educaţionale şi recreaţionale a 

Muzeului Naţional Peleş, în conformitate cu nevoile publicului (intern şi extern) şi 

ale comunităţii locale. Pentru acest segment de public (dar nu numai pentru acesta)  

s-a acordat acces gratuit în anumite zile care au relevanță pentru istoria comunității 

locale și a monumentelor de arhitectură rezidențială regală din Sinaia (Noaptea 

muzeelor, Ziua Castelului Peleș, Ziua Castelului Pelişor) şi s-a înregistrat un număr 

total de 15 678 vizitatori. 

- colaborarea cu grădinițele, școlile și liceele din orașele Sinaia, Bușteni, Comarnic, 

dar și din țară, pentru realizarea unor proiecte educaționale comune (ore de istorie și 

educație artistică), al căror scop a fost acela de a atrage publicul tânăr la muzeu. În 

acest sens, s-au încheiat parteneriate cu Şcoala Generală „Principesa Maria”, Colegiul  

„Mihail Cantacuzino”, Colegiul ,,Ion Kalinderu”, Colegiul ,,Simion Stolnicu”, Scoala 

Generală ,,Pia Brătianu” din București, existând un dialog permanent cu cadrele 

didactice pentru stabilirea tematicii activităţilor comune, la care au participat un 

număr total de 14 026  elevi.  

- organizarea ciclului Conferințele Muzeului Național Peleș, alternativă culturală 

pentru petrecerea timpului liber. Susţinute de nume importante ale lumii academice, 

științifice și artistice din țară precum președintele Academiei Române, Ioan-Aurel 

Pop, vicepreședintele Academiei Române, Răzvan Theodorescu, academicienii Dan 

Berindei, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Ionel Cândea și Nicolae Noica, istoricii:  dr.  

Georgeta Filitti, Mihai Dim. Sturdza, prof. univ. dr. Ion Bulei, prof. univ. dr. Ioan 

Scurtu, prof. univ. dr. Ioan Opriș, dr. Nicolae Mareș și de către actorul și eseistul Dan 

Puric. Aceste conferinţe, de înaltă ţinută ştiinţifică, au atras un număr total de 1 920 

persoane, din varii domenii profesionale, pensionari, precum și elevi ai Colegiul 

,,Mihail Cantacuzino” din Sinaia;  

- continuarea stagiunii permanente de muzică clasică şi diversificarea parteneriatelor 

pentru organizarea concertelor, în vederea consolidării poziţiei Muzeului Naţional 
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Peleş ca susţinător al muzicii clasice de calitate. Proiectele „Citadela artelor”, „Seri 

de muzică la Castel”, ,,Europa Fest”, Concursul Internațional de vioară ,,Remember 

Enescu”, Festivalul Internațional de Chitară Clasică, proiectul ,,Leac de suflet”, 

organizat în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat, au adus pe scenă atât interpreţi 

tineri, la începutul carierei artistice, dar și  nume consacrate, precum violonișii 

Alexandru Tomescu și Gabriel Croitoru, actrița Maia Morgenstern, soprana Bianca 

Manoleanu, violonceliștii Marin Cazacu și Sergiu Marin, enumerarea nefiind 

limitativă. 

Au fost încheiate parteneriate cu diferite instituții, pentru derularea proiectelor pentru 

copiii din Republica Moldova și pentru copiii care provin din familii defavorizate, în cadrul 

programelor intitulate: 

1. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 – Republica Moldova; 

2. Asociația  „Community Aid Romania” pentru copiii din centrele de plasament 

din Voluntari, Periș, Glina, Afumați (jud. Ilfov); 

3. Asociația „Lindelfeld”, programul ,,Ajungem Mari”; 

4. Asociația „Social Activ” din Arad; 

5. FCC ,,Clipa Siderală” din Republica Moldova. 

De asemenea, dând curs solicitărilor instituțiilor de învățământ din orașele Sinaia și 

Bușteni, Muzeul Național Peleș a organizat noi proiecte educaționale și workshop-uri cu 

ocazia Zilei Toleranței (16 noiembrie) și a Zilei Ștafetei (21 noiembrie). 

Concursul Național pentru tinerii artiști plastici ,,Carmen Sylva” – cu patru secțiuni: 

desen, pictură, gravură și fotografie – s-a bucurat de un enorm succes în rândul tinerilor. În 

perioada 2016-2019, la acest concurs s-au înscris un număr de 567 de participanți, elevi și 

studenți de la școli și universități de profil din țară, dar și amatori, iar câștigătorilor li s-au 

organizat expoziții temporare la castelul Pelișor, în perioada iunie - iulie a fiecărui an, 

expoziții care au fost vizitate de un număr total de 13 000 persoane. 

De mare succes s-au bucurat și proiectele ,,Vânătoarea de ouă de Paște” și 

,,Sărbătoarea Bradului de Crăciun”, la care au participat un număr total de 1 250 de copii. 

Aceste proiecte nu au putut fi continuate și în anul 2020, având în vedere măsurile de 

siguranță impuse de pandemia de SARS-CoV-2. 

De asemenea, în cadrul sezonului România - Franța 2019, Muzeul Național Peleș a 

fost solicitat să gazduiască unul dintre concertele din cadrul turneului SoNoRo - ,,À la 

française” și, în parteneriat cu Institutul Cultural Român și cu Cercle, pe terasele castelului 

Peleș a fost organizat un  concert inedit de muzică electronică, o premieră la o instituție 

muzeală din România, transmis în timp real world wide în spațiul virtual și, ulterior, pe rețele 

de socializare, precum Facebook sau Instagram și care a înregistrat milioane de vizualizări pe 

YouTube. 

Toate aceste evenimente s-au bucurat de o participare numeroasă, înregistrând-se un 

număr total de 14 855 de participanți.  
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz: 

 

1. Măsuri de organizare internă. 

 

 Datorită faptului că Muzeul Național Peleș și-a desfășurat activitatea în baza unor 

acte adiționale la contractul de locațiune, încheiate pe perioade de o lună sau maximum 3 

luni, urmate de termene de evacuare stabilite prin contract, instituția nu a putut previziona o 

dezvoltare a resurselor umane, administrative și financiare, reorganizarea compartimentelor 

pentru eficentizarea activității nefiind fezabilă, câtă vreme viitorul instituției a stat sub 

semnul incertitudinii.  

 Totuși, în anul 2018, ca urmare a eliberării ultimelor spații din Complexul Posada, a 

fost reorganizată activitatea Compartimentului de Pază, prin desființarea posturilor din 

Complexul Posada și relocarea acestora în perimetrul castelelor Peleș și Pelișor, unde 

personalul de pază este încă insuficent. Drept consecință, a fost elaborat noul „Plan de pază 

al Muzeului Național Peleș”, aprobat de Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova.  

 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

 

 În perioada raportată am fost nevoiți să luăm decizia amânării reorganizării interne a 

muzeului, așa cum a fost prevăzut în Proiectul de management pentru Muzeul Național Peleș 

pentru perioada 2016 - 2021, datorită lipsei unor posturi care ar trebui să răspundă unor 

sarcini specifice în noile structuri funcționale – precum Bioul IT sau Biroul evidență a 

patrimoniului. 

 Totuși, întrucât în anul 2017 Ministerul Culturii și Identității Naționale  a aprobat un 

număr de 6 posturi de referenți - Relații Publice, în anul 2018 s-a procedat la operarea acestei 

modificări în organigrama  și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului 

Național Peleș. 

 

  

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere. 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit art. 16 şi 18 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional „Peleş” din Sinaia sunt 

constituite la nivelul instituţiei 2 organisme colegiale de conducere, respectiv Consiliul de 

Administraţie  (organ deliberativ) şi Consiliul Ştiinţific (organism de specialitate consultativ) 

care sprijină activitatea managerului.  

 

În cursul anului 2016,  s-au ţinut un număr de 9 şedințe extraordinare ale Consiliului 

de Administrație al Muzeului Național Peleș, după cum urmează: 

 

 

 

 



 35 

 

Nr. 

crt. 

Data Proces Verbal 

Număr 

Ordinea de zi 

1. 03.05.2016 2 576/ 

03.05.2016 

1. Analiză şi dezbatere situaţie faptică Depozit de Patrimoniu 

Cumpătu. Propuneri acţiuni de urmat. 

2. Analiză şi dezbatere obligaţii asumate de M. N. Peleş şi 

Ministerul Culturii prin Protocolul nr. MNP 5560/07.10.2015/ 

/M.C 5925/08.10.2015. Măsuri administrative. 

3. 10 mai 2016 – 150 de ani de la fondarea Casei Regale a 

României, la Castelul Peleş. Măsuri administrative de 

organizare. 

4. Solicitare Secţia R.P.M.P.C de colaboratori din afara 

instituţiei pentru activităţi de marketing şi promovare 

programe educaţionale sau interpreţi (vorbitori de limbi 

străine) pentru perioada 15 mai - 30 noiembrie. 

5. Analiză solicitare filmare profesională interior şi exterior 

Castel Peleş, formulată de Autoritatea Naţională de Turism. 

6. Analiză solicitare filmare profesională interior şi exterior 

Castel Peleş, formulată de BBC Television. 

7. Analiză solicitare fotografiere profesională în scop 

comercial – album promovare rochii de mireasă pe terase 

Castel Peleş, formulată de  Galleria Belle din Ucraina. 

8. Analiză solicitare fotografiere profesională în scop 

comercial – publicare în revista Bucharest Gentleman, interior 

Castel Peleş. 

9. Analiză propunere parteneriat între Muzeul Naţional Peleş 

şi Asociaţia  „ANTIQUA” din Bucureşti. 

10. Diverse. 

2. 19.05.2016 2 963/ 

19.05.2016 

1. Păstrarea cotei de 30% la produsele suvenir. 

2. Mutarea Casieriei şi a Magazinului de suveniruri. 

3. Diverse. 

3. 10.06.2016 3 485/ 

10.06.2016 

1. Conferinţele de la Muzeul Naţional Peleş cu desfăşurare pe 

anul 2016. Aprobare buget de cheltuieli. Propunere filmare 

profesională pentru realizare DVD-uri. 

2. Analiză solicitare filmare profesională în data de 

01.08.2016 de către Corul Bărbătesc Moisei. 

3. Analiză şi dezbateri adresă formulată de către DNC Braşov 

referitor la prelungirea acordului de parteneriat privind 

închirierea sistemelor audio-guide şi radio-guide. 

4. Analiză propunere parteneriat între Muzeul Naţional Peleş 

şi Asociaţia „ANTIQUA” din Bucureşti. 

5. Diverse. 

4. 14.07.2016 4 172/ 

14.07.2016 

1. Situaţia consumului de carburant din perioada ianuarie-

martie 2016. 

2. Situaţia actuală a Statului de funcţii pentru 2016. 

3. Solicitare raport de activitate doamna avocat Iuliana Steriu. 
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4. Posibil conflict  juridic între angajaţi şi Muzeul Naţional 

Peleş. 

5. Diverse. 

5. 02.08.2016 4 587/ 

02.08.2016 

1. Măsuri administrative privind ceremonia de depunere a 

trupului neînsufleţit al M.S. Regina Ana a României la 

Castelul Peleş, pelerinajul oaspeţilor de onoare şi deschiderea 

Cărţii de Condoleanţe la Castelul Peleş. 

2. Diverse 

6. 16.09.2016 5 473/ 

16.09.2016 

 

 

 

 

1. Discutarea situaţiei investiţiei Depozit de patrimoniu 

Cumpătu. 

2. Informare stadiu negocieri MNP – MC – Casa Regală. 

3. Situaţia compartimentului Pază. 

4. Diverse.   

7. 20.10.2016 6 234/ 

20.10.2016 

1. Discutarea tarifelor practicate de Muzeul Naţional Peleş şi 

propuneri pentru modificarea acestora cu începere de la data 

de 01.01.2017. 

2. Diverse. 

8. 08.12.2016 7 237/ 

08.12.2016 

1. Stabilire program de lucru pe perioada sărbătorilor de iarnă 

pentru personalul de specialitate - muzeografi. 

2. Stabilire program de lucru Castel Pelişor pe perioada 

sărbătorilor de iarnă. 

3. Organizare eveniment „Bradul de Crăciun” la Castelul 

Peleş. 

4. Diverse. 

9. 29.12.2016 7 715/ 

29.12.2016 

1. Analiză şi dezbatere problemă lipsă de personal pentru 

activitatea de ghidaj grupuri de vizitatori. 

2. Diverse.  

 

În cursul anului 2017 Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Peleş s-a 

întrunit în 8 şedințe extraordinare, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

Data Proces Verbal 

Număr 

Ordinea de zi 

1. 02.02.2017 480/ 

02.02.2017 

1. Programul de lucru la Castelul Pelişor pentru perioada 

februarie-martie 2017 . 

2. Recuperarea drepturilor salariale acordate unor salariaţi. 

3. Diverse. 

2. 07.04.2017 1 560/ 

07.04.2017 

1. Analiză propunere reorganizare flux de vizitare muzeu. 

2. Situaţie depozite de patrimoniu Posada şi analiză privind 

relocarea acestora ȋn castelele Peleş  şi Pelişor.  

3. Aprobarea proiectului cultural „Conferinţele Muzeului 

Naţional Peleş”, pentru anul 2017 (buget  de cheltuieli, 

program de desfăşurare). 

4. Diverse. 
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3. 29.05.2017 2 467/ 

29.05.2017 

1. Diverse:  

Şedinţa extraordinară a fost  organizată pentru informarea 

membrilor Consiliului de Administraţie privind organizarea 

activităţilor de vizitare la Castelul şi stabilirea programului de 

vizitare pentru perioada 1 - 4 iunie 2017. 

4. 26.07.2017 3 496/ 

26.07.2017 

1. Analiză solicitare parteneriat de către S.C. DNC 

BUSINESS S.R.L. BRAȘOV cu privire la implementarea 

sistemului profesional audio-guide (adresa nr. 

2518/31.05.2017). 

2. Analiză solicitare colaborare proiect „Să facem România să 

vorbească” prin intermediul unui ghid video (adresă nr. 

2919/26.06.2017). 

3. Analiză propunere achiziţie uniforme pentru personalul de 

supraveghere din muzeu  (referat nr. 3061/04.07.2017). 

4. Analiză problemă infiltraţii Castel Peleş potrivit Proces-

verbal de constatare nr. 3323/17.07.2017 ȋntocmit de 

Compartimentul Conservare-Supraveghere. 

5. Analiză probleme infiltraţii Castel Pelişor potrivit Referat 

nr. 3381/19.07.2017, ȋntocmit de Compartimentul 

Conservare-Supraveghere. 

6. Diverse. 

5. 29.08.2017 4 065/ 

29.08.2017 

1. Analiză privind propunerea de delegare a atribuţiilor 

domnului Ion Zota, contabil şef, doamnei Daniela Costache, 

economist, urmare ieşirii la pensie. 

2. Diverse. 

6. 31.08.2017 4 128/ 

31.08.2017 

1. Diverse:  

Şedinţa extraordinară a fost organizată pentru informarea 

membrilor Consiliului de Administraţie privind stadiul 

mutării depozitelor de patrimoniu din Complexul Posada ȋn 

Castelul Peleş şi Castelul Pelişor. 

7. 17.10.2017 4 890/ 

17.10.2017 

1. Prezentare situaţie depozite patrimoniu Complex Posada. 

2. Analiză propunere transfer arhivă  muzeu din Complexul 

Posada ȋn clădirea din Cumpătu. 

3. Predarea spaţiilor eliberate din Complexul Posada către 

R.N.P. Romsilva – Muzeul Cinegetic Posada și stabilirea 

comisiei de predare. 

4. Organizarea spaţiilor de depozitare din Castelul Pelişor. 

5. Diverse. 

8. 06.12.2017 5 766/ 

07.12.2017 

1. Măsuri administrative privind ceremonia de depunere a 

trupului neȋnsufleţit al M.S. Regele Mihai I al României la 

Castelul Peleş, pelerinajul oaspeţilor de onoare şi deschiderea 

Cărţii de Condoleanţe la Castelul Peleş. 

2. Diverse. 

 

În cursul anului 2018 s-au ţinut un număr de 7 şedințe extraordinare ale Consiliul de 

Administraţie al Muzeului Naţional Peleş, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 

Data Proces Verbal 

Număr 

Ordinea de zi 

1. 25.01.2018 278/ 

25.01.2018 

1. Planul minimal al Muzeului Național Peleș pe anul 2018 

2. Situația centralei termice a castelului Peleș. 

3. Eliberarea ultimelor spații ocupate în Complexul Posada, la 

începutul anului 2018. 

4. Numirea unui coordonator al Compartimentului Restaurare. 

5. Diverse. 

2. 15.02.2018 654/ 

15.02.2018 

1. Starea de conservare a castelelor Peleș și Pelișor. 

2. Diverse. 

3. 12.05.2018 2 029/ 

12.05.2018 

1. Diverse. 

4. 27.06.2018 2 757/ 

27.06.2018 

1. Discutarea și acordarea sporului de condiții periculoase sau 

vătămătoare conform H.G. nr. 360/ 24.05.2018. 

5. 20.07.2018 3 188/ 

20.07.2018 

1. Măsuri pentru reorganizarea fluxului de vizitatori și a 

sistemului de ghidaj la castelul Peleș. 

2. Analiza măsurilor administrative privind activitatea 

Casieriei și a caselor de bilete ale Muzeului Național Peleș. 

3. Diverse. 

6. 31.10.2018 4 755/ 

31.10.2018 

1. Analiza situației economico-financiare a muzeului, 

impactul asupra bugetului datorită creșterii cheltuielilor 

salariale, măsuri privind reducerea unor cheltuieli cu bunuri și 

servicii. 

2. Diverse. 

7. 12.12.2018 5 598/ 

12.12.2018 

1. Stabilirea programului de funcționare și de vizitare în 

perioada sărbătorilor de iarnă. 

2. Aprobarea devalorizării unor produse fără mișcare sau cu 

mișcare lentă. 

3. Stabilirea prețurilor pentru publicațiile proprii. 

4. Diverse. 

 

Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2019: 

 

Nr. 

crt. 

Data Proces Verbal 

Număr 

Ordinea de zi 

1. 28.01.2019 251/ 

28.01.2019 

1. Stabilire propunere de majorare a tarifului biletelor de 

vizitare. 

2. Modificare/ majorare preț broșură ,,Castelul Peleș”.  

2. 20.02.2019 597/ 

20.02.2019 

1. Amenajare Depozit Arme. 

2. Diverse. 

3. 28.03.2019 1 030/ 

28.03.2019 

 1. Situație investiție Depozit Colecții de Patrimoniu 

Cumpătu; 

 2. Situație recuperare sume datorate Muzeului Național Peleș 

de către firma ROMCONSTRUCT. 

 3. Diverse. 
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4. 19.06.2019 2 486/ 

19.06.2019 

1. Diverse: 

- Stabilire tarife eliberare xerocopii documente (Legea 

544/2001); 

- Numire coordonator Compartiment Conservare-

Supraveghere; 

- Stabilire amenajare Depozit Sculptură exterioară. 

5. 17.07.2019 2 908/ 

17.07.2019 

1. Diverse: 

- Constituire Comisie de Casare  Obiecte de Inventar; 

- Stabilire preț de vânzare pungi hârtie personalizate; 

- Stabilire tarif de vizitare în zilele în care muzeul este închis. 

6. 18.09.2019 3 742/ 

18.09.2019 

1. Diverse: 

- Informare privind situația juridică a Muzeului Național 

Peleș (semnare Act Adițional nr.13 la Contractul de locațiune 

nr. MCPN 2524/19.05.2010 încheiat între Majestatea Sa 

Regele Mihai I, pe de o parte și Ministerul Culturii și Muzeul 

Național Peleș, pe de altă parte), cu precizarea că imobilul 

Căsuța Poartă a fost pus la dispoziția Casei Majestății Sale 

Custodelui Coroanei în data de 11.09.2019 (PV nr. 

3626/11.09.2019), astfel diminuându-se chiria; 

 - Stabilire program săptămânal de vizitare (marți – 

duminică); 

 - Stabilire program de curățenie zilnic, astfel încât în lunile 

octombrie și noiembrie muzeul va fi deschis pentru vizitare; 

- Prezentare situație Daniela Voitescu; 

- Preluare, pe o perioadă temporară, a conducerii Secției 

Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale de către 

doamna Gabriela Dascălu; 

- Stabilire reeditare Catalog ,,Regina Elisabeta a României. 

Un secol de eternitate”. 

7. 10.10.2019 4 058/ 

10.10.2019 

1. Diverse. 

8. 27.11.2019 4 769/ 

27.11.2019 

1. Stabilire preț catalog ,,Karel Liman. Arhitectul Casei 

Regale a României”. 

2. Stabilire program de vizitare pentru perioada Sărbătorilor 

de iarnă. 

 

 În anul 2019 membrii Consiliului de Administrație al Muzeului Național Peleș s-au 

întrunit în 8 ședințe. 

 

Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2020: 

 

Nr. 

crt. 

Data Proces Verbal 

Număr 

Ordinea de zi 

1. 08.01.2020 31/ 

08.01.2020 

1. Stabilire propunere de majorare a tarifului biletelor de 

vizitare. 
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2. Stabilire preț catalog ,,Colecția de orfevrărie a Muzeului 

Național Peleș”. 

3. Stabilire program de funcționare (vizitare). 

2. 31.01.2020 352/ 

31.01.2020 

1. Discutare solicitare nr.3755433/27.01.2020 a 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, privind 

identificarea de către beneficiarul serviciilor de pază (Muzeul 

Național Peleș) a unui spațiu care să asigure Subunității de 

Jandarmi Sinaia posibilitatea de funcționare. 

3. 12.02.2020 474/ 

12.02.2020 

 1. Propunere măsuri în vederea diminuării cheltuielilor. 

 2. Identificarea spațiului necesar funcționării Subunității de 

Jandarmi Sinaia, instituție care asigură paza Muzeului 

Național Peleș. 

3. Diverse. 

4. 11.03.2020 800/ 

11.03.2020 

1. Discutarea situației privind sistarea activităților cu public 

până la ridicarea stării de urgență, conform Circularei nr. 

1777/10.03.2020, trimisă de către Ministerul Culturii. 

2. Elaborarea unui plan în vederea asigurării continuității 

activității la nivelul instituției. 

3. Diverse. 

5. 18.03.2020 887/ 

18.03.2020 

1. Stabilire măsuri suplimentare în condițiile declarării stării 

de urgență (Decret nr. 195/2020). 

2. Stabilire măsuri privind asigurarea continuității activității 

instituției: 

- Zile libere supraveghere copii (Legea nr. 19/2020). 

- Stabilire personal care întrunește condițiile pentru 

continuarea activității în regim de telemuncă (OMC nr. 

2769/17.03.2020). 

3. Diverse. 

6. 30.03.2020 986/ 

30.03.2020 

1. Stabilire componență Echipe de Control muzeu; 

2. Stabilire persoane care desfășoară activitatea în regim de 

telemuncă. 

3. Stabilire persoane cărora li se suspendă temporar contractul 

individual de muncă (șomaj tehnic). 

4. Amenajare spațiu identificat (la Pelișor) pentru 

funcționarea Subunității de Jandarmi Sinaia. 

5. Diverse.  

7. 21.05.2020 1 610/ 

21.05.2020 

1. Redeschidere spre vizitare a muzeului, conform OMC nr. 

2855/15.05.2020 și OMS nr. 830/15.05.2020: 

- Stabilire măsuri pentru reîncepere activitate salariați. 

- Stabilire Program de funcționare muzeu. 

- Stabilire măsuri pentru accesul în siguranță a publicului 

vizitator (realizare circuit unidirecțional, corturi pentru triajul 

la intrarea în incintă, amplasare dispensere cu gel 

dezinfectant, marcarea distanței necesare vizitării în siguranță, 

afișarea condițiilor de vizitare în locuri accesibile turiștilor). 
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8. 29.06.2020 1 958/ 

29.06.2020 

1. Editare broșură ,,Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale” 

atât în limba română, cât și în limba engleză. 

2. Organizarea Expoziției ,,Portretistica Regală. Artă și 

Memorie”, deschidere 30.07.2020. 

3. Editare catalog ,,Portretistica Regală. Artă și Memorie.” 

9. 15.07.2020 2 129/ 

15.07.2020 

1. Stabilirea redeschiderii în condiții de siguranță a etajului 

întâi al Castelului Peleș, în urma numeroaselor solicitări ale 

vizitatorilor. 

2. Stabilirea listei care conține produse/materiale necesare 

protecției împotriva virusului SARS-CoV-2, în urma primirii 

de la Ministerul Culturii a sumei de 300.000 lei, destinată 

acestui gen de achiziții. 

3. Probleme organizatorice. 

4. Modificarea tarifului catalogului ,,Casele de vis ale Reginei 

Maria. Palatul Cotroceni”.  

10. 31.08.2020 2 603/ 

31.08.2020 

1. Revizuirea și reactualizarea Regulamentului de Ordine 

Interioară. 

2. Finalizarea amenajărilor spațiului necesar funcționării 

Subunității de Jandarmi Sinaia. 

3. Diverse. 

11. 07.10.2020 2 957/ 

07.10.2020 

1. Mutarea locului unde se face triajul epidemiologic al 

vizitatorilor, având în vedere răcirea vremii. 

2. Stabilirea programului de lucru al salariaților, astfel încât 

sosirea și plecarea la și de la serviciu să se facă la o diferență 

de o oră. 

3. Diverse. 

12. 11.11.2020 3 487/ 

11.11.2020 

1. Programul de lucru al angajaților conform H.G. nr. 

935/2020, H.G. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă. 

2. Stabilirea persoanelor care, conform H.G. nr. 

52/05.11.2020, își vor exercita activitatea în regim de 

telemuncă. 

3. Programul de încălzire termică. 

4. Stabilirea listei cu persoanele pentru care se vor achiziționa 

semnături electronice. 

5. Diverse. 

 

În anul 2020 membrii Consiliului de Administrație al Muzeului Național Peleș s-au 

întrunit în 12 ședințe extraordinare. 

 

Referitor la organismul de specialitate consultativ – Consiliul Ştiinţific – acesta a 

fost reînființat prin Decizia nr. 5 013/25.08.2016, având o nouă componenţă. 

La ședința ordinară a Consiliului Științific din data de 01.09.2016,  ordinea de zi a 

fost următoarea: 

1. analiza Proiectului de management al Muzeului Național Peleș pe perioada 2016 - 2020; 

2. analiza propunerii de plan minimal al Muzeului Național Peleș pe anul 2016; 
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3. analiza proiectului expozițional „Regina Elisabeta a României. Un un secol de eternitate”, 

proiect organizat de Muzeul Național Peleș în perioada septembrie - decembrie 2016; 

4. analiza proiectului expozițional „Arta olandeză în colecțiile Regelui Carol I”, proiect ce 

urmează a fi derulat de Muzeul Național Peleș începând cu luna decembrie a.c.; 

5. analiza propunerii demarării planului editorial al colecției „Colecțiile de patrimoniu ale 

Muzeului Național Peleș” cu catalogul colecției de sticlă; 

6.  analiza proiectului de organizare a Sesiunii naționale de comunicări a Muzeului Național 

Peleș pe anul 2016; 

7. propunere pentru stabilirea datei următoarei ședințe ordinare a Consiliului științific al 

Muzeului Național Peleș. 

 În anul 2017 au avut loc două ședințe ordinare ale acestui organ cosultativ.  

 Ordinea de zi a ședinței din  10.04.2017 a cuprins:  

-  analiza propunerii de Plan minimal pe anul 2017; 

-  analiza programelor și proiectelor din Planul de management prevăzute pe anul 2017; 

- analiza propunerii proiectului expozițional „Ferdinand I. Regele întregitor de țară” și a 

proiectului editorial conex; 

- analiza proiectelor de colaborare inter-muzeală cu Muzeul Județean de Istorie Galați, 

Complexul Muzeal Județean Piatra Neamț, Muzeul Județean de Istorie Brăila - expoziția 

temporară „Comorile Peleșului”; 

- analiza solicitării de colaborare cu Muzeul Istoriei, Culturii și Civilizației Creștine la 

Dunării de Jos - Galați; 

- analiza realizării unui nou produs expozițional itinerant „Vânători regale”; 

- solicitarea Galeriei Naționale a Australiei - Canberra, de împrumut al piesei nr. inv. 7085 

„Portretul Reginei Maria” de Philip de László; 

- analiza propunerii Compartimentului Conservare-supraveghere muzeu de relocare a 

depozitelor provizorii de patrimoniu, din Complexul Posada, în spații din castelele Peleș și 

Pelișor. 

 Ordinea de zi a ședinței din 21.09.2017 a cuprins:  

- analiza propunerii expoziției temporare „Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile 

Muzeului Național Peleș”, la sediul Muzeului Național Peleș și a proiectului editorial conex;  

- analiza proiectului editorial al Muzeului Național Peleș - cataloagele de colecție: Colecția 

de arme și armuri, Colecția de sticlărie. 

 În anul 2018 au avut loc o ședință ordinară a acestui organ consultativ.  

 Ordinea de zi a ședinței din  17.07.2018 a cuprins:  

-  analiza programelor și proiectelor din Planul de management prevăzute pe anul 2018; 

- analiza propunerii proiectului expozițional „Maria a României. Portretul unei mari regine” 

și a proiectului editorial conex; 

- analiza proiectelor de colaborare inter-muzeală cu Muzeul Național de Istorie a României, 

cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național al Satului „Dimitrei Gusti”, 

Muzeul Național de Științele Naturii „Grigore Antipa”, Muzeul Național Cotroceni precum și 

cu Complexul Muzeal Județean Piatra Neamț, Muzeul Brăilei „Carol I” - expoziția temporară 

„Comorile Peleșului”; 

- analiza solicitării de colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei - Suceava, pentru 

itinerarea expoziției temporare „Artă și ceremonial la mesele regale” ; 

- analiza realizării unui nou produs expozițional itinerant „Vânători regale”; 
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- analiza solicitării Muzeul Național al Palatului Tau de la Reims (Franța), pentru organizarea 

expoziției „Les collections dʼune reine romantique”, în colaborare cu Muzeul Național de 

Istorie a României, în perioada aprilie - mai 2019 ; 

- avizarea favorabilă a solicitării împrumutului către Galeria Națională a Austriei 

„Belvedere”, a unei picturi de Gustav Klimt, în vederea organizării unei expoziții la muzeele 

de artă din Tokyo și Toyota (Japonia); 

- avizarea favorabilă a solicitării împrumutului unor opere de Gustav Klimt, Ernst Klimt și 

Franz von Matsch către Muzeul din Rijeka (Croația), în vederea organizării unei expoziții 

despre începuturile activității artistice a lui Gustav Klimt, în anul 2020, an în care orașul 

croat va fi capitală culturală europeană. 

 În anul 2019 a avut loc o ședință ordinară a acestui organ consultativ.  

 Ordinea de zi a ședinței din  17.07.2019 a cuprins:  

-  analiza propunerii expoziției temporare „Regele Carol I. Ctitorul României moderne”, la 

sediul Muzeului Național Peleș și a proiectului editorial conex;  

- analiza proiectului expozițional „Karel Liman. Arhitectul Casei Regale a României” și a 

proiectului editorial conex; 

- analiza proiectului editorial al Muzeului Național Peleș - cataloagele de colecție: Colecția 

de orfevrărie și Colecția de sticlărie; 

- analiza solicitărilor de împrumut al unor expoziții itinerante și a solicitărilor de împrumut a 

unor bunuri culturale mobile aflate în administrarea Muzeului Național Peleș, după cum 

urmează: 

1. itinerarea expoziției temporare „Artă și ceremonial la mesele regale”, la Muzeul „Casa 

Mureșenilor” din Brașov; 

2. itinerarea expoziției temporare „Maria a României. Regină și artistă” la Muzeul Național 

al Bucovinei din Suceava; 

3. itinerarea expoziției temporare „Vânători regale” la Muzeul de Artă din cadrul 

Complexului Muzeal Județean Neamț, din Piatra Neamț; 

4. analiza propunerii de restaurare a pânzelor realizate de Gustav Klimt, urmare solicitării 

Muzeului Orașului Rijeka, Croația, pentru participarea la expoziția omagială a pictorului 

Gustav Klimt la Rijeka, în anul 2020. 

 În anul 2020, Consiliul Științific s-a întrunit on-line, o singură dată (29.05.2020), 

ordinea de zi fiind următoarea: 

 - analiza propunerii expoziției temporare „Portretistica regală. Artă și memorie”, la sediul 

Muzeului Național Peleș, și a proiectului editorial conex;  

- analiza proiectului expozițional „Carol al II-lea al României. Un rege controversat” și a 

proiectului editorial conex; 

- analiza proiectului editorial al Muzeului Național Peleș - cataloagele de colecție: „Colecția 

de ceramică a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv”; 

- informare cu privire la implicarea Muzeului Național Peleș în organizarea (logistică și 

patrimonială) a expoziției de bază a Muzeului Național „Brătianu” - Florica, Ștefănești; 

- analiza împrumutului operelor lui Gustav Klimt, urmare solicitării Muzeului Orașului 

Rijeka, Croația, pentru participarea la expoziția omagială a pictorului Gustav Klimt la Rijeka, 

în anul 2020, amânată. 
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4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/ sancţionare) 

 

 Structura Statului de funcții, aprobat de Ministerul Culturii pentru Muzeul Național 

Peleș, este formată din funcții de conducere si funcții de execuție și anume: 

 În anul 2016:   

-    9   posturi funcţii de conducere;  

- 125   posturi funcţii de execuţie (formate din funcţii de execuţie de specialitate şi funcţii de 

execuţie comune).  

 Începând cu anul 2017: 

-    9   posturi funcţii de conducere;  

- 131  posturi funcţii de execuţie (formate din funcţii de execuţie de specialitate şi funcţii de 

execuţie comune). 

Încadrările în funcţiile de conducere şi de execuţie  pe grade, trepte, gradaţii şi nivel 

de studii se regăsec în anexele Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, până la data de 30.06.2017, iar începând cu data de 

01.07.2017 se regăsesc în anexele Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

În perioada mai 2016 - decembrie 2019 au avut loc 20 de concursuri pentru ocuparea 

posturilor vacante, astfel: 

 

Anul  Luna Denumirea postului conform Legii 

nr. 284/2010 și Legii 153/2017 

 

Nr. posturi Observații 

2016 Iulie Casier M;G 1  

 

 

 

 

2017 

Februarie Șef Serviciu Achiziții Publice  Gradul 

II / S 

1  

Martie Muncitor necalificat I 1  

Supraveghetor muzeu M;G 1  

Aprilie Paznic 1  

Mai Referent I/S 1  

Iunie Supraveghetor muzeu M;G 1  

 

 

August 

Șef Serviciu Tehnic  Gradul II / S 
1 Nu s-a ocupat 

la această dată 

Muzeograf II/S  1  

Restaurator deb/S 1  

Referent I/M  6  

Supraveghetor muzeu  2  

2018 Iulie Supraveghetor muzeu M;G 1  

 

 

2019 

Iulie Casier  M;G 2  

August Supraveghetor muzeu M;G 3  

Septembrie Muncitor necalificat I/M;G  
1 Nu s-a ocupat  

la această dată 

Noiembrie 
Referent specialitate III/S 1  

Muncitor necalificat I/M;G 1  
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În cursul anului 2019 s-a ocupat postul vacant de Muzeograf II/S prin reintegrarea 

unui salariat pe baza unei hotărâri judecătorești. 

În luna februarie 2020 a fost transformat, prin decizie managerială, un post de 

Referent I/M gradația 0 în Muncitor calificat I/M gradația 5 și a fost reintegrat pe acest post 

un salariat, pe baza unei hotărâri judecătorești. 

 

 

Anul  Data ocupării 

postului 

Denumirea postului 

conform  Legii 

153/2017 

 

Nr. posturi Observații 

2019 21.11.2019 Muzeograf II/S 1 Reintegrare salariat 

conform hotărârii 

judecătorești 

2020 05.03.2020 Muncitor calificat I/M 1 Reintegrare salariat 

conform hotărârii 

judecătorești 

În anul 2020, având în vedere prevederile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 și OUG 183/2020 privind 

desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, nu au avut loc concursuri pentru ocuparea 

posturilor vacante din instituție. 

În perioada mai 2016 - decembrie 2019 au avut loc 32 vacantări de posturi (3 de  

conducere și 29 de execuție) conform prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare și Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt detaliate în tabelul de mai 

jos: 

 

Anul Data 

vacantării 

Denumirea postului 

conform Legii nr. 284/2010 

și Legii 153/2017 

Nr. 

posturi 

Observații 

 

 

 

2016 

27.01.2016 Muzeograf IA/S 1 Pensionare limită de vârstă 

10.03.2016 Muzeograf II/S 1 Încetare prin acordul părților 

09.05.2016 Supraveghetor muzeu M;G 1 Pensionare limită de vârstă 

21.06.2016 Restaurator IA/S 1 Pensionare limită de vârstă 

01.08.2016 Supraveghetor muzeu M;G 1 Încetare prin acordul părților 

24.10.2016 Șef serviciu Achiziții publice 1 Încetare prin demisie 

18.12.2016 Muncitor necalificat I 1 Pensie pentru invaliditate 

 

 

 

 

2017 

01.03.2017 Restaurator IA/M 1 Pensionare limită de vârstă 

10.03.2014 Paznic 1 Pensionare limită de vârstă 

26.03.2017 Restaurator IA/M 1 Pensionare limită de vârstă 

01.04.2017 Referent I/M 1 Încetare prin acordul părților 

28.06.2017 Muzeograf I/SSD 1 Încetare prin acordul părților 

29.06.2017 Supraveghetor muzeu M;G 1 Pensionare limită de vârstă 
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21.07.2017 Supraveghetor muzeu M;G 1 Încetare prin acordul părților 

08.08.2017 Supraveghetor muzeu M;G 1 Încetare prin acordul părților 

05.09.2017 Supraveghetor muzeu M;G 1 Pensionare limită de vârstă 

07.09.2017 Contabil Șef 1 Pensionare limită de vârstă 

 

 

2018 

23.04.2018 Muzeograf II/S 1 Concediere pentru 

necorespundere profesională 

05.05.2018 Referent I/M 1 Încetare prin acordul părților 

22.05.2018 Supraveghetor muzeu M;G 1 Pensionare limită de vârstă 

 

 

 

2019 

24.03.2019 Supraveghetor muzeu M;G 1 Pensie pentru invaliditate 

04.04.2019 Consilier juridic IA/S 1 Concediere disciplinară 

10.04.2019 Muncitor calificat (peisagist-

floricultor) I/M 

1 Concediere disciplinară 

23.07.2019 Referent I/S 1 Încetare prin acordul părților 

26.08.2019 Șef Secție RPMPC II/S 1 Pensionare limită de vârstă 

05.10.2019 Restaurator IA/M 1 Pensionare limită de vârstă 

07.10.2019 Referent de specialitate III/S 1 Încetare deces salariat 

22.11.2019 Operator I/M 1 Pensionare limită de vârstă 

 

 

2020 

23.01.2020 Economist specialist IAS 

(Auditor intern) 

1 Pensionare anticipată 

20.07.2020 Muncitor calificat (fochist) 

I/M 

1 Pensionare limită de vârstă 

26.10.2020 Paznic 1 Pensionare limită de vârstă 

24.12.2020 Casier M:G 1 Încetare prin acordul părților 

 

Începând cu luna septembrie a anului 2019 s-a asigurat interimatul pentru funcția de 

Șef Secție II/S, vacantată în luna august 2019. 

 

Un număr de 35 salariați ai Muzeului Național Peleș au participat în perioada mai 

2016 - decembrie 2019 la cursuri de pregătire profesională, iar valoarea totală a acestora a 

fost de 40 978, 32 lei. 

 

An Comparti-

ment 

Secție/ 

Serviciu 

Salariații 

care au 

participat la 

cursuri 

Detalii curs 

Denumire Organiza-

tori 

Perioa-

da 

Cost 

(lei) 

 

 

 

 

 

2016 

Secția 

Evidența 

Centralizată a 

Patrimoniului, 

Cercetare și 

Documentare 

Stoica Liviu-

Adrian 

Bazele 

muzeologiei 

Institutul 

Național 

pentru 

Cercetare 

București 

06.06 – 

17.06. 

2016 

1 200,00 

Neguțescu 

Mihaela 

17.10 – 

21.10. 

2016 

  600,00 

Conducere Dr. Narcis 

Dorin Ion 

Managementul 

informațiilor 

clasificate 

Public 

Research 

SRL 

București 

15.08 – 

20.08. 

2016 

1 800,00 

Comp. Juridic Bratosin 

Marius Vasile 
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An Comparti-

ment 

Secție/ 

Serviciu 

Salariații 

care au 

participat la 

cursuri 

Detalii curs 

Denumire Organiza-

tori 

Perioa-

da 

Cost 

(lei) 

SSM - SU Apostol 

Mihai 

Control 

managerial 

intern 

Public 

Research 

SRL 

București 

01.08 – 

06.08. 

2016 

 800,00 

Comp. 

Financiar-

Contabilitate 

Zota Ion 

Costache 

Daniela 

Sava-

Ștefănescu 

Catalina 

Carmen 

 

Activități 

financiar-

economice în 

entitățile 

publice 

Public 

Research 

SRL 

București 

29.08 – 

03.09. 

2016 

2 400,00 

 

 

 

 

 

2016 

Comp. Audit 

public intern 

Drăcea Maria Achiziții 

publice 

SC 

„ATC&IT” 

Solution 

SRL 

București 

08.12 -

11.12. 

2016 

990,00 

Comp. 

Financiar-

Contabilitate 

Sava-

Ștefănescu 

Catalina 

Carmen 

 

Achiziții 

publice 

 

SC 

„ATC&IT” 

Solution 

SRL 

București 

 

15.12 – 

18.12. 

2016 

 

1 980,00 

Comp. Juridic Bratosin 

Marius Vasile 

 Total an 2016 11 salariati  

 

  9 770,00 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Secția 

Evidența 

Centralizată a 

Patrimoniului, 

Cercetare și 

Documentare 

Negutescu 

Mihaela 

Stoica Liviu -

Adrian 

Bazele 

muzeologiei 

Institutul 

Național 

pentru 

Cercetare 

București 

Martie 

Mai 

Iunie 

1 200,00 

1 200,00 

  600,00 

  276,52 

Serv. Achiziții 

Publice și 

Adm. 

Zota Cătălin Managementul 

arhivării 

documentelor 

SC 

„ATC&IT” 

Solution 

SRL 

București 

Iunie 2 404,00 

Secția Relații 

Publice, 

Marketing și 

Proiecte 

culturale 

Voitescu 

Daniela 

Scrierea 

proiectelor 

europene 2014-

2020 

TSI 

Consul-

tanță & 

Training 

SRL 

 

Iunie  900,00 
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An Comparti-

ment 

Secție/ 

Serviciu 

Salariații 

care au 

participat la 

cursuri 

Detalii curs 

Denumire Organiza-

tori 

Perioa-

da 

Cost 

(lei) 

Comp. Juridic Bratosin 

Marius Vasile 

Strategia 

Națională 

Anticorupție 

Media 

Diplomatic 

System 

Iunie  333,20 

Comp. 

Financiar-

Contabilitate 

Iorcic 

Camelia 

Epure Ana-

Cristina 

Contabilitatea 

Instituțiilor și 

Autorităților 

publice 

Expert 

Aktiv 

Group 

August 5 260,00 

Serv. Achiziții 

Publice și 

Adm. 

Leurezeanu 

Tiberiu 

Constantin 

Noutăți în 

domeniul 

achizițiilor 

publice 

Public 

Research 

SRL 

Administer 

Plus SRL 

August  833,00 

2 550,00 

SSM - SU Apostol 

Mihai 

833,00 

2 550,00 

Comp. 

Financiar-

Contabilitate 

Costache 

Daniela 

Sava-

Ștefănescu 

Catalina 

Carmen 

Contabilitatea 

instituțiilor 

publice 

SC 

„ATC&IT” 

Solution 

SRL 

București 

Septem-

brie 

4 926,60 

Comp. 

Resurse 

Umane 

Pecete Maria Salarizarea 

personalului 

2017 

SC T.A.K. 

Education 

Group SRL 

Octom-

brie 

  357,00 

Comp. 

Financiar-

Contabilitate 

Sava-

Ștefănescu 

Catalina 

Carmen 

  357,00 

Comp. Audit 

public intern 

Drăcea Maria Codul Muncii SC 

„ATC&IT” 

Solution 

București 

Noiem-

brie 

 714,00 

 Total an 2017 

 
14 salariati   25 294,32 

2018 Serviciul 

Tehnic 

Dascălu C. 

Băjenaru S. 

Ion Cornel 

Focșeneanu C  

Tudoran A. 

Traistaru S. 

Instruire 

fochiști 

A.C.C.R. 12.04. 

2018 

2 160,00 

 

2018 

Secția Relații 

Publice, 

Marketing și 

Proiecte 

culturale 

Dan Septimiu Protecția 

datelor cu 

caracter 

personal 

S.C. 

Training 

SRL 

19.10 - 

21.10. 

2018 

1 200,00 
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An Comparti-

ment 

Secție/ 

Serviciu 

Salariații 

care au 

participat la 

cursuri 

Detalii curs 

Denumire Organiza-

tori 

Perioa-

da 

Cost 

(lei) 

Comp. Audit 

public intern 

Drăcea Maria Conferința 

Națională 

Achiziții 

publice 

SC 

„ATC&IT” 

Solution 

SRL 

București 

28.09.20

18 

 464,00 

 Total an 2018 8 salariati    3 824,00 

 

2019 

Secția Relații 

Publice, 

Marketing și 

Proiecte 

culturale 

Călin Sabina 

Ioana 

Grafică 

publicitară 

SC ILAD 

Interactive 

SRL 

Iulie  590,00 

Dan Septimiu Specialist 

educație 

muzeală 

Institutul 

Național de 

Cercetare și 

Formare 

Culturală 

Septem-

brie 

1 500,00 

 Total an 2019 2 salariati    2 090,00 

 

 În cursul anului 2017, în conformitate cu  prevederile legale, au fost reautorizați SSM 

cei doi electricieni: Staricu Alexandru și Potroanchenu Ștefan, de către societatea „Service 

Els Pram”, costul reautorizării fiind de 920,00 lei. 

 Având în vedere contextul epidemiologic, în anul 2020, personalul Muzeului Național 

Peleș nu a participat la cursuri de formare profesională. 

 În perioada mai 2016 - decembrie 2020 au fost promovate în grade și trepte 

profesional,e cât și de pe studii medii pe studii superioare, un număr total de 34 salariati, 

astfel: 

Anul Luna 

promovării 

Compartiment 

Secție/ 

Serviciu 

Funcția avută 

înainte de 

examenul de  

promovare 

conform Legii 

284/2010 și Legii 

cadru nr. 

153/2017 

Funcția avută 

după 

promovare 

conform Legii 

284/2010 și 

Legii cadru nr. 

153/2017 

Nr. 

posturi 

promovate 

 

2016 

 

Ianuarie 

 

Conservare-

Supraveghere 

Conservator I/M 

gradația 5 

Conservator 

IA/M gradația 5  

2 posturi 

Conservator I/M 

gradația 4 

Conservator 

IA/M gradația 4 

1 post 

 

 

2017 

 

Decembrie 

Comp.Conservare-

Supraveghere 

Conservator 

IA/M 

gradația 5 

Conservator II/S 

gradația 5 

3 posturi 

Comp. Resurse 

Umane 

Referent IA/M 

 gradația 5  

Referent de 

spec. III/S 

gradația 5 

1 post 
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Anul Luna 

promovării 

Compartiment 

Secție/ 

Serviciu 

Funcția avută 

înainte de 

examenul de  

promovare 

conform Legii 

284/2010 și Legii 

cadru nr. 

153/2017 

Funcția avută 

după 

promovare 

conform Legii 

284/2010 și 

Legii cadru nr. 

153/2017 

Nr. 

posturi 

promovate 

Secția Relații 

Publice, 

Marketing și 

Proiecte culturale 

Referent I/M  

gradația 3 

Referent I/S 

Gradația 3 

1 post 

2017 Decembrie Serv. Tehnic Subinginer I/SSD 

gradația 5 

Inginer II/S 

 gradația 5 

1 post 

Comp. Financiar-

Contabilitate 

Economist II/S 

gradația 5 

Economist I/S 

gradația 5 

1 post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Iunie Comp.Conservare-

Supraveghere 

Conservator II/M 

gradația 3 

Conservator I/M 

gradația 3 

1 post 

Comp. Restaurare  Restaurator I/M 

gradația 4 

Restaurator 

IA/M 

gradația 4 

1 post 

Serviciul Tehnic Muncitor 

calificat II M;G 

(fochist) gradația 

5 

Muncitor 

calificat I M;G 

(fochist) 

gradația 5 

1 post 

August Secția Relații 

Publice, 

Marketing și 

Proiecte culturale 

Referent I/S 

gradația 5 

Referent IA/S 

gradația 5 

2 posturi 

Referent I/S 

gradația 4 

Referent IA/S 

gradația 4 

1 post 

Octombrie Secția Evidența 

Centralizată a 

Patrimoniului, 

Cercetare și 

Documentare 

Muzeograf I/SSD 

gradația 5 

Muzeograf 

II/SSD 

gradația 5 

1 post 

Comp.Conservare-

Supraveghere 

Conservator II/S 

gradația 5 

Conservator I/S 

gradația 5 

2 posturi 

Comp. Financiar-

Contabilitate 

Economist I/S 

gradația 5 

 

 

Economist sp. 

IA/S 

gradația 5 

2 posturi 

Serviciul Tehnic Muncitor  

calificat II M;G 

(zidar-pietrar) 

gradația 5 

Muncitor 

calificat I M;G 

(zidar-pietrar) 

gradația 5 

1 post 

2019 Nu au avut loc promovări. 

 



 51 

Anul Luna 

promovării 

Compartiment 

Secție/ 

Serviciu 

Funcția avută 

înainte de 

examenul de  

promovare 

conform Legii 

284/2010 și Legii 

cadru nr. 

153/2017 

Funcția avută 

după 

promovare 

conform Legii 

284/2010 și 

Legii cadru nr. 

153/2017 

Nr. 

posturi 

promovate 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

 

Secția Relații 

Publice, 

Marketing și 

Proiecte culturale 

Referent I/S  

gradația 2 

Referent IA/S 

gradația 2 

1 post 

Referent I/S  

gradația 3 

Referent IA/S 

gradația 3 

1 post 

Referent I/S  

gradația 4 

Referent IA/S 

gradația 4 

1 post 

Referent I/S  

gradația 5 

Referent IA/S 

gradația 5 

1 post 

Referent I/M  

gradația 5 

Referent I/S 

gradația 5 

1 post 

Referent I/M  

gradația 1 

Referent I/S 

gradația 1 

1 post 

Referent I/M  

gradația 1 

Referent IA/M 

gradația 1 

1 post 

Referent I/M  

gradația 2 

Referent IA/M 

gradația 2 

1 post 

Referent I/M  

gradația 5 

Referent IA/M 

gradația 5 

1 post 

2020 Decembrie Secția Evidența 

Centralizată a 

Patrimoniului, 

Cercetare și 

Documentare 

Muzeograf II/S 

gradația 2 

Muzeograf I/S 

gradația 2 

2 posturi 

Referent de 

specialitate III/S 

gradația 5 

Referent de 

specialitate II/S 

gradația 5 

1 post 

 

În primul trimestru al fiecărui an, șefii compartimentelor, secțiilor și serviciilor au 

făcut evaluarea anuală a salariaților din subordine pentru anul anterior, întocmind fișe de 

evaluare, evaluând modul de îndeplinire al obiectivelor propuse pentru anul încheiat și 

stabilind calificative. 

În cursul anului 2019 au fost sancționați disciplinar, în urma cercetării disciplinare 

prealabile, doi salariați ai instituției: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea postului conform 

Legii cadru nr. 153/2017 

Sancțiunea aplicată Data aplicării 

sancțiunii 

1. Consilier juridic IA/S Desfacerea disciplinară a 

contractului individual de muncă 

04.04.2019 

2. Muncitor calificat (peisagist-

floricultor) I/M;G 

 10.04.2019 
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În cursul anilor 2016, 2017, 2018 și 2020 nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare 

personalului instituției. 

În anul 2020 au fost încheiate un număr de 11 acte adiționale pentru telemuncă în 

perioada stării de urgență și 5 acte adiționale pentru  telemuncă  în perioada stării de alertă.  

 De asemenea, în perioada stării de urgență, au fost întocmite, în luna aprilie 2020, un 

număr de 79 decizii de suspendare a contractelor de muncă conform art. 52 alin. (1) lit. c) și 

art. 53 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii pentru șomaj tehnic și 92 decizii în luna mai 

2020, pentru un număr de 94 de salariați. 

În perioada mai 2016 - decembrie 2020 fluctuația de personal a fost următoarea: 

La data de 31.12.2016: 

Număr posturi aprobate – 134 posturi, din care: 

- funcţii de conducere - 9 posturi din care 7 posturi ocupate (2 posturi vacante) 

- funcţii de execuţie - 125 posturi din care 119 posturi ocupate (6 posturi vacante).  

 La data de 31.12.2017: 

 Număr posturi aprobate – 140 posturi, din care: 

- funcţii de conducere - 9 posturi, din care 7 posturi ocupate (2 posturi vacante) 

- funcţii de execuţie - 131 posturi, din care 126 posturi ocupate (5 posturi vacante).  

   La data de 31.12.2018: 

 Număr posturi aprobate – 140 posturi, din care: 

- funcţii de conducere - 9 posturi, din care 7 posturi ocupate (2 posturi vacante) 

- funcţii de execuţie - 131 posturi, din care 124 posturi ocupate (7 posturi vacante).    

 La data de 31.12.2019: 

 Număr posturi aprobate – 140 posturi, din care: 

- funcţii de conducere - 9 posturi, din care 6 posturi ocupate (3 posturi vacante) 

- funcţii de execuţie - 131 posturi, din care 123 posturi ocupate (8 posturi vacante).    

 La data de 31.12.2020: 

 Număr posturi aprobate – 140 posturi, din care: 

- funcţii de conducere - 9 posturi, din care 6 posturi ocupate (3 posturi vacante) 

- funcţii de execuţie - 131 posturi, din care 120 posturi ocupate (11 posturi vacante).    

 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/ 

refuncționalizări ale spațiilor. 

 

 În perioada 2016-2020 s-au luat unele măsuri pentru reorganizarea unor spații, 

precum și refuncționalizarea unor spații nefolosite.  

 Astfel, la Castelul Peleș au fost reorganizate și redeschise spațiile pentru expoziții 

temporare, închise publicului în anul 2015 și în care, din anul 2016 au fost organizate 

numeroase expoziții temporare. De asemenea, s-a procedat la reamenajarea unei noi case de 

bilete, la reamenajarea magazinului de suverniruri și publicații – ambele în proximitatea 

curții de onoare și a principalei intrări a muzeului, fapt care a fluidizat circuitul vizitatorilor și 

a concentrat spațiilt de primire și spațiile conexe. 

 Pe de altă parte, s-a procedat la reorganizarea spațiului de incoming de la castelul 

Pelișor (unde s-a amenajat, în premieră, o casă de bilete), precum și a unui spațiu, unde s-a 

deschis, pentru public, un nou magazin de suveniruri și publicații. 
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 În anul 2017, la castelul Peleș au fost întreprinse lucrări de reparații și amenajări 

specifice pentru mutarea unei părți a arhivei muzeului din Complexul Posada - Comarnic. De 

asemenea, au fost amenajate două spații de depozitare pentru depozitul de artă decorativă și 

patrimoniu regal recuperat. La castelul Pelișor a fost reorganizat spațiul de primire a 

vizitatorilor – prin amenajarea unei noi case de bilete și, mai ales, prin amenajarea unui 

spațiu librărie-m agazin de suveniruri, care a fost dat în folosință în ultimul trimestru al 

anului. În același an, numeroase spații din aripa administrativă a Castelului Pelișor au 

beneficiat de operațiuni de reparații, vopsitorie, igienizare și dotare cu rafturi, fiind amenjate 

un depozit de fototecă istorică, un depozit de fototecă curentă, un depozit de documente 

istorice, un depozit de planuri de arhitectură (fond „Biroul regal de arhitectură”), un depozit 

destinat bibliotecii regale și periodicelor vechi, precum și o nouă bibliotecă de lucru.  

 În anul 2018, la castelul Peleș au fost întreprinse lucrări de amenajare a unui spațiu 

pentru depozitarea mantiilor regale. La castelul Pelișor au fost amenajate spații pentru 

depozitul de textile și pentru cel de sculptură mică, mutate în cursul anului 2018 din 

Complexul Posada. 

 În anul 2019 la castelul Peleș au fost întreprinse lucrări de amenajare a două spații 

pentru reamenajarea depozitului de arme (85 mp.), precum și amenajarea, în subsolul terasei 

de Nord-Est, a depozitului de plastică a teraselor și fațadelor (30 m.p.). 

În anul 2020, din cauza măsurilor impuse pentru combaterea virusului SARS-Cov-2, 

unele spații au fost reorganizate și refuncționalizate: intrarea vizitatorilor (tururi ghidate în 

limba română) în castelul Peleș a fost restricționată, utilizându-se un singur punct de acces 

din cele două disponibile. La parterul castelului Peleș a fost complet reamenjat și igienizat 

spațiul tehnic (cca. 100 m.p.), în vederea relocării unor depozite. De asemenea, la parterul 

castelului Pelișor s-a amenajat, complet separat de circuitul administrativ al muzeului, un 

spațiu pentru detașamentul de jandarmi ce asigură paza obiectivului Muzeul Național Peleș, 

conform legii. 

 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorității sau a 

altor organisme de control în perioada raportată. 

 

În anul 2016, instituţia a fost verificată de următoarele organisme de control: 

1. I.S.U. PRAHOVA – Verificarea respectării reglementărilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 

2. D.S.P. PRAHOVA – Acţiune specială prelevare probe apă, cu ocazia dejunului la care 

a participat A.S.R. Principesa Muna, mama Regelui Iordaniei; 

3. I.T.M. PRAHOVA – verificarea modului de respectare a prevederilor legale în vigoare 

în domeniul relaţiilor de muncă (formă de angajare, timpul de muncă şi odihnă, 

salarizare, Regulament Intern, C.C.M., Legea nr. 467/2006); 

4. U.M. 0735 PLOIEŞTI – verificarea modului de aplicare a măsurilor privind protecţia 

informaţiilor clasificate; 

5. I.S.U. PRAHOVA – verificarea modului de respectare a legislaţiei în domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

6. I.T.M. PRAHOVA – verificarea formei de angajare a persoanelor identificate la lucru. 
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 În urma controalelor, s-a luat măsura soluţionării recomandărilor făcute de organul de 

control, astfel:  

- s-au verificat și completat dosarele individuale ale salariaților; 

- s-a renunțat la 42 contracte de prestări servicii în regim de convenții civile. 

 

În anul 2017 instituţia a fost verificată de următoarele organisme de control: 

1. I.T.M. PRAHOVA – verificarea măsurilor luate în cazul decesuluia ȋn afara 

programului de lucru, a fochistului BUCUR GHEORGHE în anul 2014; 

2. I.S.U. PRAHOVA – verificarea respectării prevederilor legale ȋn domeniul 

situaţiilor de urgenţă; 

3. C.J.P.C. PRAHOVA – analiza reclamaţiei nr. 3862/05.07.2017, privind vizitarea 

castelului Peleş; 

4. CAMERA DE CONTURI PRAHOVA – auditul performanței privind protejarea 

patrimoniului cultural naţional în perioada 2010-2016; 

5. I.S.U. PRAHOVA – control inopinat privind modul de respectare a legislaţiei ȋn 

domeniul situaţiilor de urgenţă. 

 În urma controalelor s-a luat măsura soluţionării recomandărilor făcute de organul de 

control, astfel:  

- s-au asigurat sisteme de auto-închidere pentru ușile care sepată diferite funcțiuni (mansardă, 

pod, scară metalică); 

- s-au remediat deficiențele constatate la conexiunile electrice imperfecte și prizele ST; 

- s-au debarasat diferite materiale și cartoane de pe căile de evacuare în cazurile de situații de 

urgență; 

- s-a continuat operațiunea de reevaluare a bunurilor culturale mobile aflate în administrarea 

muzeului; 

- s-au luat măsurile necesare pentru organizarea, la termen, a comisiilor de inventariere a 

gestiunilor de bunuri culturale mobile; 

- s-au făcut demersurile necesare la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru 

suplimentarea posturilor de execuție pentru unele categorii de personal (paznici, 

supraveghetori muzeu, restauratori). 

 

În anul 2018 instituţia a fost verificată de următoarele organisme de control: 

1. I.T.M. PRAHOVA – control tematic privind aplicarea Legii nr. 90/ 1999, în urma căruia 

comisia a constatat îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite prin lege. 

2. Camera de Conturi Prahova – control și verificare a măsurilor de implementare, ca urmare 

a auditării desfășurate în anul 2017, referitor la protecția patrimoniului cultural național. A 

fost revizuită procedura operațională de inventariere a bunurilor culturale mobile, privind 

înscrisurile și modificările în Registrele-inventar de patrimoniu. 

 

În anul 2019 instituţia a fost verificată de următoarele organisme de control: 

1. Camera de Conturi PRAHOVA – verificare privind implementarea, ca urmare a auditării 

desfășurate în anul 2017, a măsurilor pentru protecția patrimoniului cultural național; 

2. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova – control și verificare privind aplicarea 

prevederilor Legii nr. 507/2006, Legii nr. 481/2004, HG 1492/2004. 
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În anul 2020, instituţia a fost verificată de următoarele organisme de control: 

1. Control de fond I.S.U. Prahova - P.V.C. nr. 3195468/ 29.06.2020: 

- s-au retras din exploatare stingătoarele portabile P6, necorespunzătoare, și s-au 

achiziționat 100 buc. stingătoare noi; 

- s-a efectuat verificarea instalației de hidranți exteriori și interiori, cu firmă 

autorizată. 

2. Verificarea modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul informațiilor clasificate 

UM0735 Ploiești – Document de constatare nr. 200504/19.08.2020. 

 Astfel, au fost remediate următoarele probleme: 

- au fost luate măsurile necesare  pentru stabilirea, prin fișa postului, a atribuțiilor pe 

linia protecției informațiilor clasificate, pentru toate persoanele cu atribuții în domeniu și au 

fost actualizate deciziile interne privind funcționarul de securitate și responsabilul cu 

gestionarea informațiilor clasificate. 

- a fost contactat compartimentul de specialitate la nivelul Ministerului Culturii, și a 

fost depusă solicitarea nr. 2747/16.09.2020, înregistrată la Ministerul Culturii sub nr. 

5684/22.09.2020. 

- „Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate” este în curs de 

perfectare, în vederea transmiterii spre avizare Serviciului Român de Informații, conform 

dispozițiilor art. 31, alin. 1, lit. b) și următoarele din Standardele naționale, aprobate prin 

H.G. nr. 585/2002, raportat la art. 1 din H.G. nr. 781/2002. 

- A fost întocmit un nou document reprezentând Planificarea activității de control, cu 

respectarea prevederilor Anexei 10 din HG nr. 585/2002, document înregistrat cu nr. 

2556/24.08.2020. 

- au fost eliberate, la nivel de unitate, certificate de securitate  pentru persoanele cu 

atribuții nemijlocite în domeniul protecției informațiilor clasificate. 

- au fost retrase și distruse autorizațiile de acces pentru persoane care nu mai necesită 

acces la astfel de informații, respectiv a căror perioadă de valabilitate a expirat, conform 

procesului-verbal de distrugere nr. 2555/24.08.2020. 

- în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 2 la HG nr. 585/2002 pentru 

aprobarea Standardelor naționale, au fost redactate fișele de pregătire individuală pentru 

persoanele cărora le-au fost eliberate autorizațiile de acces/certificatele de securitate. 

- a fost eliberată delegația-tip nr. S/2 conform prevederilor Anexei nr. 1 la HG nr. 

1349/2002. 
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D) Evoluția economico – financiară a instituției 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul perioadei raportate  2016 - 2021                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        Mii 

lei 
COD 

INDICATOR 

DENUMIRE INDICATOR PROIECT 

BUGET 

2016 

REALIZAT 

2016 

PROIECT 

BUGET 

2017 

REALIZAT 

2017 

PROIECT 

BUGET 

2018 

REALIZAT 

2018 

PROIECT 

BUGET 

2019 

REALIZAT 

2019 

PROIECT 

BUGET 

2020 

REALIZAT 

2020 

PROIECT 

BUGET 

2021 

REALIZAT 

2021 

31.03.2021 

 TOTAL 

VENITURI 

10.577 8.156 9.387 10.695 10.330 9.833 11.565 9.565 14.045 5.873 12.900 2.862 

G 330800 Venituri din prestări 

servicii 

5.989 7.538 7.570 10.401 10.102 9.646 11.439 9.439 509 492 1.000 139 

G 331900 Venituri din 

manifestări culturale 

0 0 0 0 0 0 0 0 3.989 4.038 5.900 1.112 

G 370100 Donații și 

sponsorizări 

6 6 7 7 28 9 10 10 10 10 0 0 

G 4100600 Sume din excedentul 

anilor precedenți 

3.790 0 1.498 0 0 0 0 0 8.041 5.108 0 1.611 

G 430900 Subvenții pentru 

instituții publice 

612 612 312 287 200 178 116 116 1.496 1.333 6.000 0 

G 67 TOTAL 

CHELTUIELI 

10.577 7.101 9.387 7.496 10.330 8.911 11.565 10.669 14.045 10.981 12.900 2.862 

G 670001 Cheltuieli de 

personal 

3.366 3.236 4.529 4.279 5.942 5.569 7.278 7.106 9.048 7.724 8.660 2.108 

10.01.01 Salarii bază 2.703 2.617 3.613 3.459 5.252 5.018 5.744 5.720 7.255 6.293 7.100 1.769 

10.01.05 Sporuri pentru 

condiții muncă 

0 0 0 0 250 157 700 664 760 591 650 158 

10.01.06 Alte sporuri 

 

30 18 60 17 23 21 40 26 100 37 50 18 

10.01.13 Indemnizații 

delegare 

3 2 10 2 30 1 4 1 5 0 5 0 

10.01.17 Indemnizație hrană 0 0 0 0 0 0 403 320 540 429 500 117 

10.02.06 Vouchere vacanță 0 0 0 0 193 186 190 181 190 186 185 0 

10.03.00 Contribuții 630 599 836 801 194 186 197 194 198 188 170 46 

G 670002 CHELTUIELI CU 

BUNURI ȘI 

SERVICII 

6.720 3.802 4.858 3.223 4.274 3.269 4107 3.436 4.817 3.150 4.100 720 

20.01.01 Furnituri birou 60 24 43 17 32 11 42 9 10 3 15 0 

20.01.02 Materiale curățenie 200 159 280 173 200 176 180 104 128 32 30 0 
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20.01.03 Încălzit, iluminat și 

forță motrică 

1.200 640 800 611 800 514 1.000 687 1.100 581 850 254 

20.01.04 Apă, canal, 

salubritate 

250 194 210 209 240 224 250 243 280 211 250 61 

20.01.05 Carburanți, 

lubrifianți 

30 12 20 13 15 12 15 13 15 13 10 0 

20.01.06 Piese schimb 50 4 15 7 10 3 5 3 15 4 5 0 

20.01.07 Transport 50 29 40 24 30 25 30 25 10 5 0 0 

 
COD 

INDICATOR 

DENUMIRE 

INDICATOR 

PROIECT 

BUGET 2016 

REALIZAT 

2016 

PROIECT 

BUGET 2017 

REALIZAT 

2017 

PROIECT 

BUGET 

2018 

REALIZAT 

2018 

PROIECT 

BUGET 2019 

REALIZAT 

2019 

PROIECT 

BUGET 

2020 

REALIZAT 

2020 

PROIECT 

BUGET 

2021 

REALIZAT 

2021 

31.03.2021 

20.01.08 Poștă, 

telecomunicații 

internet 

 

60 37 70 55 60 51 60 41 60 40 50 10 

20.01.09 Materiale și 

servicii cu 

caracter 

funcțional 

800 370 550 338 500 446 690 637 500 432 800 49 

20.01.30 Alte bunuri și 

servicii 

întreținere 

1.341 1.132 750 346 608 416 354 310 350 131 150 15 

20.02 Reparații curente 400 29 150 5 20 16 10 8 10 10 10 1 

20.04.02 Materiale 

sanitare 

        100 83 50 0 

20.04.04 Dezinfectanți         80 48 50 0 

20.05.01 Uniforme și 

echipamente 

80 0 60 2 40 0 15 12 0 0 10 0 

20.05.30 Alte obiecte de 

inventar 

220 146 150 129 50 35 15 14 50 19 10 3 

20.06.01 Deplasări interne 25 7 20 12 20 9 20 12 10 3 5 1 

20.06.02 Deplasări în 

străinătate 

15 12 50 0 50 1 40 38 10 0 0 0 

20.09 Materiale de 

laborator 

50 1 10 4 5 0 5 3 3 0 0 0 

20.11 Cărți, publicații 

și materiale 

documentare 

20 14 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
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20.12 Consultanță și 

expertiză 

20 8 40 3 0 0 18 8 10 4 0 0 

20.13 Pregătire 

profesională 

50 24 50 25 25 4 10 2 10 0 0 0 

20.14 Protecția muncii 50 23 60 22 25 19 25 17 52 22 25 0 

20.25 Cheltuieli 

judiciare 

0  0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 

20.30.04 Chirii 

 

630 626 626 626 626 626 626 570 1.157 1.155 1.205 301 

20.30.30 Alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii 

1.119 311 854 602 913 681 695 676 855 352 575 25 

59.40.00 Sume aferente 

persoanelor cu 

handicap 

neîncadrate 

0 0 0 0 114 89 180 127 180 131 140 34 

71 Active fixe 491 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71.01.02 Mijloace de 

transport 

81 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
COD 

INDICATOR 

DENUMIRE 

INDICATOR 

PROIECT 

BUGET 2016 

REALIZAT 

2016 

PROIECT 

BUGET 2017 

REALIZAT 

2017 

PROIECT 

BUGET 2018 

REALIZAT 

2018 

PROIECT 

BUGET 

2019 

REALIZAT 

2019 

PROIECT 

BUGET 

2020 

REALIZAT 

2020 

PROIECT 

BUGET 

2021 

REALIZAT 

2021 

31.03.2021 

71.01.03 Mobilier, 

aparatură, 

birotică și alte 

active 

316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71.01.30 Alte active fixe 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71.03 Reparații 

capitale 

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 Cheltuieli din 

anii precedenți 

recuperate în 

anul curent 

0 0 0 -6 0 -15 0 0 0 -24 0 0 
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Din analiza datelor financiare din proiectul de management pentru perioada 2016-2021 rezultă: 

 

 

0 1 2 3 = ( 2 - 1)  4 5 6 = ( 4 - 5) 7 

AN VENITURI 

PROGRAM 

BVC 

VENITURI 

REALIZATE 

DIFERENȚE 

REALIZATE 

PROCENT 

 ( 3 : 1 x 100) 

CHELTUIELI 

PROGRAM 

BVC 

CHELTUIELI 

REALIZATE 

DIFERENȚE 

REALIZATE 

PROCENT      

( 6: 4 x 100 ) 

+ - + - 

2016 10.577 8.156  2.421 -22,89% 10.577 7.101  3.476 32,86% 

2017 9.387 10.695 1.308  +13,94% 9.387 7.496  1.891 20,14% 

2018 10.330 9.833  497 -4,82% 10.330 8.911  1.419 13,74% 

2019 11.565 9.565  2.000 -17,29% 11.565 10.669  896 7,75% 

2020 14.045 5.873  8.172 -58,18% 14.045 10.981  3.064 21,82% 

2021 3.225 1.251  1.974 -62,42% 3.225 2.862  363 11,22% 

 

 

        Comparând informațiile înscrise în tabelul de mai sus, rezultă că: 

- veniturile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli au fost calculate în așa fel încât să echilibreze cheltuielile instituției, 

cheltuieli care au fost în creștere atât la titlul 10 cu salariile personalului cât și la cheltuieli cu bunuri și servicii; 

- cheltuielile previzionate în bugetul de venituri și cheltuieli au înregistrat o economie pe toți anii analizați, datorită unei bune 

gestionări a resurselor proprii. 

       Menționăm faptul că Muzeul Național Peleș s-a autofinanțat în cea mai mare parte a perioadei analizate, așa cum reiese și din 

analiza datelor financiare, corelate cu bilanțurile contabile.  

       Având în vedere situația economico-financiară a instituției, se impun unele măsuri bugetare care să conducă la utilizarea 

fondurilor publice de o manieră echilibrată și în concordanță cu plafoanele de cheltuieli prevăzute prin bugetele de venituri și 

cheltuieli. 

       În vederea echilibrării situației economico-financiare a Muzeului Național Peleș, s-au luat unele măsuri organizatorice: 

prelungirea perioadelor de vizitare a ambelor muzee, majorarea prețurilor biletelor de vizitare, renunțarea la închiderea anuală 

pentru curățenie generală, prelungirea programului de vizită, precum și alte măsuri care să conducă la creșterea veniturilor proprii. 
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2) Evoluția indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției  

 

NR. 

CRT. 

Indicatori de performanță 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Cheltuieli pe beneficiari ( subvenție + 

venituri + cheltuieli ) nr. de 

beneficiari 

19,73lei/ 

beneficiar 

25,75 lei/ 

beneficiar 

23,34 lei/ 

vizitator 

23,77 lei/ 

beneficiar 

64,69 lei/ 

beneficiar 

69,61 lei/ 

beneficiar 

2. Fonduri nerambursabile atrase ( lei ) 0 0 0 0 0 0 

3. Număr de activități educaționale 42 46 60 45 1 0 

4. Număr de apariții media ( fără 

comunicate de presă) 

217 310 150 90 15 2 

5. Număr de beneficiari neplătitori 70.164 75.435 87.326 86.752 35.062 6.183 

6. Număr de beneficiari plătitori 343.310 339.835 333.884 315.445 134.701 34.937 

7. Număr de expoziții/ reprezentații/ 

frecvența medie zilnică 

413.474 

vizitatori/283 

zile de 

vizită/1461/zi 

415.270 

vizitatori/281 

zile de 

vizită/1478/zi 

421.210 

vizitatori/280 

zile de 

vizită/1504/zi 

402.197 

vizitatori/283 

zile de 

vizită/1421/zi 

169.763 

vizitatori/ 223 

zile de vizită/ 

761/zi 

41.120 

vizitatori/62 

zile de vizită 

663/zi 

8. Număr de proiecte/ acțiuni culturale 42 45 2/22 48 5 0 

 

9. Venituri proprii din activitatea de 

bază 

7.538 mii lei 10.401 mii lei 9.646 mii lei 9.439 mii lei 4.530 mii lei 1.251 mii lei 

10. Venituri din sponsorizare 6 mii lei 7 mii lei 9 mii lei  10 mii lei 10 mii lei 0 

11. Subvenție 612 mii lei 287 mii lei 178 mii lei 116 mii lei 1.333 mii lei 0 

12. Ponderea subvenției în total 

venituri 

7,50% 2,68% 1,81% 1,21% 22,70% 0 

 

 

Notă: 

Proiect Buget pentru anul 2021  

12.900 mii lei : 4 trimestre  = 3.225 mii lei/ trimestru 
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  PENTRU PERIOADA  2016 - 2021 
INDICATORI Program   

2016 

Realizat  

2016 

Program  

2017 

Realizat  

2017 

Program  

2018 

Realizat  

2018 

Program  

2019 

Realizat  

2019 

Program  

2020 

Realizat  

2020 

Program  

2021 

Realizat  

2021 

1. Personal             

  a)  Număr de personal 

conform statului de 

funcții aprobat, din care  

134 126 140 133 140 129 140 129 140 126 140 126 

- personal conducere 9 7 9 7 9 7 9 9 9 7 9 7 

- personal execuție 125 119 131 126 131 120 131 120 131 119 131 119 

2. Venituri totale, din 

care  

10.577 8.156 9.387 10.696 10.330 9.832 11.565 9.565 14.045 10.982 3.225 3.251 

- venituri proprii 5.989 7.538 9.068 10.402 10.102 9.645 11.439 9.439 4.498 4.530 1.725 1.251 

- venituri din anii 

precedenți 

0 0 0 0 0 0 0 0 8.041 5.109 0 2000 

- subvenții 612 612 312 287 200 178 116 116 1.496 1.333 1.500 0 

- venituri din 

sponsorizări  

6 6 7 7 28 9 10 10 10 10  0 

- excedent din anul 

precedent 

3.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Cheltuieli totale, 

din care  

10.577 7.101 9.387 7.496 10.330 8.911 11.565 10.669 14.045 10.982 3.225 2.861 

- cheltuieli de personal, 

inclusiv colaboratori 

3.366 3.236 4.529 4.279 5.942 5.569 7.278 7.106 9.048 7.724 2.165 2.108 

- cheltuieli de 

întreținere   (bunuri și 

servicii) 

6.720 3.802 4.858 3.223 4.274 3.269 4.107 3.436 4.817 3.150 1.025 719 

- cheltuieli pentru 

fondul de handicap 

0 0 0 0 114 88 180 127 180 132 35 34 

- cheltuieli din anii 

precedenți și recuperate 

în anul curent 

0 0 0 -6  -15 0 0 0 -24 0 0 

- cheltuieli de capital 491 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Cheltuieli pe 

vizitator  ( lei/ 

vizitator), din care:                                

25,80 19,73 22,78 25,75 24,14 23,34 27,80 23,77 33,83 64,69 78,43 69,61 

- din subvenție        

lei/vizitator                                                                                 

1,49 1,48 0,77 0,69 0.47 0.42 0,27 0,28 3,60 7,84 

 

 

0 0 

-din venituri proprii   

lei/vizitator                                                                               

24,30 18,23 22,01 25,05 23,65 22,90 27,50 23,47 30,23 56,80 78,43 69,61 

- din sponsorizare             

lei/ vizitator                                                                                  

0,01 0,01 0 0,01 0,02 0,02 0 0,02 0 0,05 0 0 

5. Gradul de 

acoperire din venituri 

proprii a cheltuielilor 

instituției (%) 

56,62 94,20 96,60 138,77 97.76 108.24 98,91 32,03 89,35 87,77 53,49 43,73 

INDICATORI Program   

2016 

Realizat  

2016 

Program  

2017 

Realizat  

2017 

Program  

2018 

Realizat  

2018 

Program  

2019 

Realizat  

2019 

Program  

2020 

Realizat  

2020 

Program  

2021 

Realizat  

2021 

6. Ponderea 

cheltuielilor de 

personal din totalul 

cheltuielilor (%) 

31,82 45,57 48,24 57,08 57.52 62.50 92,93 66,60 64,42 70,33 67 73,68 

7. Gradul   de   

acoperire      a 

salariilor din         

subvenție (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,79 69,28 0 

 

Veniturile și cheltuielile totale sunt exprimate în mii lei. 
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Explicații Pro-

gram   

2016 

Realizat  

2016 

Dif. 

2016 

Program  

2017 

Realizat  

2017 

Dif.        

2017 

Program  

2018 

Realizat  

2018 

Dif.                

2018 

Progra

m  2019 

Realizat  

2019 

Dif.                

2019 

Program  

2020 

Realizat  

2020 

Dif.                

2020 

Program  

2021 

Realizat  

2021 

Dif. 

2021 

0 1 2 2– 1 3 4 4-3 5 6 6-5 7 8 8-7 9 10 10-9 11 12 12-

11 
1. Număr 

vizitatori – 

total, din 

care : 

410. 

000 

413. 

476 

+ 

3.476 

412.000 415.270 + 

3.270 

425.000 421. 

210 

-

3.790 

416. 

000 

402. 

197 

- 13. 

803 

415.000 169. 

763 

-245.237 42.500 41.120 -

1.380 

- cu tarif 

întreg 

180. 

000 

158 

.914 

- 

21.086 

207.000 207.580 + 580  200. 

596 

  179. 

568 

 210.000 92.462 -117. 

538 

 22.488  

- cu tarif 

redus 

180. 

000 

184. 

396 

+ 

4.396 

135.000 132.255 - 

2.745 

 133. 

288 

  135. 

877 

 135.000 42.239 -

92.761 

 12.449  

-

neplătitori 

50. 

000 

70.166 + 

20.166 

70.000 75.435 + 

5.435 

 75.996   86.752  70.000 35.062 -

34.938 

 6.183  

        +           

        11.330           

- în afara  

sediului 

       15.331           
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E) Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin proiectul de management: 

 

1. Viziune 

 

În perioada de management 2016-2021, viziunea minimală pentru îndeplinirea 

misiunii specifice a Muzeului Național Peleș a presupus ca statul român să ajungă la o 

înțelegere cu Casa Regală a României pentru încheierea unui contract de locațiune pe o 

perioadă mai mare de 5 ani, cu clauze ferme referitoare la obligații și îndatoriri. 

Pe termen mediu, o viziune de dezvoltare a Muzeului Național Peleș ar fi putut fi 

concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a castelelor Peleș și Pelișor, fapt ce ar fi putut ajuta 

statul român să aplice pentru unele proiecte finanțate prin fonduri structurale în vederea 

restaurării celor două monumente de categoria A (castelele Peleș și Pelișor).  

Pe termen lung, soluția viabilă de dezvoltare durabilă a Muzeului Național Peleș 

rămâne aceea ca statul român să cumpere cele două castele din Sinaia, în acest fel creându-se 

premisele pentru valorificarea la parametri optimi a monumentelor și a bogatelor colecții de 

patrimoniu mobil.   

 

 

2. Misiune 

 

Misiunea Muzeului Național Peleș ar trebui să aibă în vedere aspecte multiple, atât 

de ordin educativ și cultural, cât și de cercetare științifică în domeniul său specific. Dată fiind 

importanța excepțională a colecțiilor de patrimoniu cultural mobil pe care le administrează 

Muzeul Național Peleș, considerăm că misiunea acestuia este difuzarea culturală largă a 

domeniului său specific. Prin aceasta, muzeul contribuie esențial la creșterea calității vieții 

culturale a comunității. 

Misiunea Muzeului Național Peleș – asemenea misiunii oricărui muzeu – este de a 

colecționa, a cerceta, a conserva, a restaura și a valorifica prin expoziții permanente și 

temporare, studii de specialitate ș.a. bunurile culturale mobile din patrimoniul muzeal, în 

scopul cunoașterii, educării și recreerii publicului.  

În mod cu totul special, Muzeul Național Peleș are misiunea de a crea cadrul optim 

pentru accesul publicului larg la cele două castele-monument, Peleș și Pelișor, precum și la 

patrimoniul memorial-istoric și artistic al colecțiilor muzeale, reprezentative pentru istoria 

monarhiei constituționale din România și pentru istoria artelor plastice și decorative europene 

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea.  

 

 

3. Obiective (generale și specifice) 

 

Obiectivele generale ale Muzeului Național Peleș sunt următoarele: 

- conservarea patrimoniului muzeal;  

- valorificarea acestuia; 

- promovarea instituției muzeale; 

- educația muzeală. 
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Obiectivul general nr. 1 – Conservarea patrimoniului muzeal –, căruia i se 

subsumează următoarele obiective specifice: 

1.1.  amenajarea depozitelor de patrimoniu și a laboratoarelor de restaurare; 

1.2 . îmbunătățirea sistemului de evidență și de digitizare a patrimoniului;  

1.3.  continuarea introducerii datelor în fișele DOCPAT;  

1.4.  crearea unui sistem propriu informatizat de gestiune a patrimoniului; 

1.5.  dezvoltarea activităților de cercetare științifică;  

1.6. elaborarea unui proiect de cercetare generală și stabilirea de teme individuale 

de cercetare pentru personalul de specialitate. 

 Obiectivul general nr. 2 – Valorificarea patrimoniului administrat de Muzeul Național 

Peleș –, căruia i se subsumează următoarele obiective specifice: 

2.1. organizarea de expoziții temporare  având ca tematică istoria Familiei regale 

române și istoria artei europene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și 

începutul secolului al XX-lea; 

2.2. punerea în valoare a materialelor foto și documentare din arhiva Muzeului 

Național Peleș, prin organizarea unor expoziții itinerante menite să ilustreze 

temele enunțate mai sus;  

2.3. publicarea unor lucrări cu caracter științific: monografiile castelelor Peleș și 

Pelișor, cataloagele selective de colecție, cataloagele de expoziții temporare, 

Anuarul Muzeului Național Peleș; 

2.4. publicarea unor lucrări de popularizare (ghidul muzeului, pliante, CD-ROM, 

DVD-ROM);  

2.5. organizarea sesiunii anuale de comunicări științifice; 

2.6. încurajarea asociațiilor de creatori să participe activ la redescoperirea colecțiilor 

muzeale, care pot deveni și o sursă de inspirație pentru creația contemporană. 

Obiectivul general nr. 3 – Promovarea instituției muzeale – căruia i se subsumează 

următoarele obiective  specifice: 

3.1. continuarea participărilor anuale la marile acțiuni muzeale de anvergură 

europeană (Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului);  

3.2 .     diversificarea serviciilor oferite publicului și promovarea acestora prin strategii 

de marketing; 

3.3 .   crearea identității vizuale și a brand-ului Muzeului Național Peleș, incluzând 

logo, mesajele personalizate, campaniile de promovare, suporturile și materialele 

promoționale, mijloacele de semnalizare ș.a. 

 Obiectivul general nr. 4 – Educația muzeală –, căruia i se subsumează următoarele 

obiective specifice: 

4.1. optimizarea activității prin crearea unui compartiment dedicat, în cadrul Secției 

Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale;  

4.2. realizarea unor proiecte educaționale dedicate în special publicului de vârstă 

școlară și preșcolară. 

 

 

Obiectivul specific 1.1. Amenajarea depozitelor de patrimoniu și a laboratoarelor de 

restaurare.  

Muzeul Național Peleș a încercat finalizarea investiției la clădirea din Str. Cumpătu – 

Sinaia, clădire ce urmează a adăposti depozite de patrimoniu și laboratorul de restaurare 
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metal-ceramică-sticlă. Urmare demersurilor făcute la Ministerul Culturii pentru alocarea unei 

subvenții bugetare în vederea continuării și finalizării investiției, autoritatea a considerat ca 

neoportune astfel de cheltuieli, existând suspiciuni în ceea ce privește calitatea lucrărilor 

executate. În aceste condiții, muzeul a solicitat un audit sau un control al Corpului de control 

al Ministrului, în vederea evaluării situației, iar ca urmare a recomandării Ministerului 

Culturii nr. 203/29.03.2021 s-a procedat la depunerea, la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Orașului Sinaia, a Denunțului nr. 808 /31.03.2021, pentru efectuarea unor verificări 

competente. Odată cu clarificarea situației financiare și tehnice a investițiilor realizate până 

acum, se vor putea lua măsurile în consecință. 

Pe de altă parte, au continuat achizițiile de aparate de măsură și control pentru spațiile 

expozițiilor permanente Castel Peleș și Castel Pelișor, precum și pentru spațiile de depozitare 

temporară a bunurilor culturale mobile, aflate în cele două castele. 

În perioada raportată, în afară de relocarea bunurilor culturale mobile din Complexul 

Posada, s-a început și re-sistematizarea depozitelor de patrimoniu din castelele Peleș și 

Pelișor. Astfel, în anul 2017 au fost amenajate: depozitul fototecă - documente (14 603 

piese), relocat la castelul Pelișor; depozitul de sculptură mică (81 piese), relocat de asemenea 

la castelul Pelișor; au fost amenajate depozite pentru biblioteca istorică și pentru periodice 

vechi în castelul Pelișor (7 323 piese). În anul 2018 a fost amenajat depozitul de textile        

(2 035 piese, dintre care multe covoare de foarte mari dimensiuni), relocat la castelul Pelișor, 

pe o suprafață de 85 m.p., în spații nou amenajate și utilate. În anul 2019 a fost amenajat 

depozitul de sculptură exterioară (60 piese mari și 300 piese mici și fragmente) și s-a 

reorganizat depozitului de arme (3 583 piese). 

 

Obiectivul specific 1.2. Îmbunătățirea sistemului de evidență și de digitizare a 

patrimoniului. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Muzeul Național Peleș a avut, în perioada 2016 

2020, în cadrul „Programului de evidență și digitizare a patrimoniului cultural mobil” 

propuse următoarele proiecte:  

- realizarea registrelor de inventar în format electronic – realizat; 

- clasarea patrimoniului cultural mobil – permanent – 2 499 dosare de clasare 

elaborate; 

- reevaluarea patrimoniului cultural mobil – permanent – 390 rapoarte de expertiză 

pentru reevaluare realizate. 

 

Obiectivul specific 1.3. Continuarea introducerii datelor în Programul DOCPAT. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit parțial, datorită lipsei personalului de specialitate, dar 

introducerea datelor științifice în programul DOCPAT a continuat, atât pentru piesele ce au 

făcut parte din tematicile expozițiilor temporare organizate de muzeu la sediu sau în afara 

acestora, precum și, mai ales, prin demararea elaborării fișelor analitice de evidență în format 

DOCPAT pentru bunurile culturale din expoziția permanentă Castel Pelișor, precum și din 

Depozitul Bibliotecă istorică – 4 828 fișe DOCPAT realizate în perioada raportată. 

 

Obiectivul specific 1.4. Crearea unui sistem propriu informatizat de gestiune a 

patrimoniului.  

Acest obiectiv nu fost demarat, datorită lipsei personalului tehnic de specialitate. 
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Obiectivul specific nr.1.5. Dezvoltarea activităților de cercetare științifică 

 Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au corelat structura programelor și proiectelor 

specifice ale instituției, prevăzute în Planul de management pentru perioada 2016-2021, cu 

fișele de post ale personalului de specialitate din Secția Evidență Centralizată a 

Patrimoniului, Documentare și Cercetare. În acest fel, pentru realizarea proiectelor prevăzute, 

au fost demarate activitățile de cercetare ale patrimoniului în fototeca istorică a muzeului, 

arhiva documentară, precum și în arhiva de arhitectură. În acest sens, s-a realizat un tutoriat 

de cercetare cu Universitatea din București, pentru ca tinerii masteranzi și doctoranzi cu teme 

conexe istoriei și artei reședinței regale de la Sinaia, să poată desfășura activități specifice de 

cercetare în muzeu și în fondurile documentare ale acestuia. 

  

 Obiectivul specific nr.1.6. - Elaborarea unui proiect de cercetare generală și stabilirea 

de teme individuale de cercetare pentru personalul de specialitate 

   Activitățile de cercetare s-au axat pe temele dedicate, anual, expozițiilor temporare și 

cataloagelor conexe, astfel: Regina Elisabeta – 2016, Regele Ferdinand I – 2017, Regina 

Maria – 2018, Regele Carol I – 2019, Biroul regal de arhitectură/ arhitectul Karel Liman – 

2019, Regele Carol al II-lea – 2020. 

 De asemenea, s-a început catalogarea valorilor bibiliofile din biblioteca regelui Carol 

I, cu realizarea fișelor analitice de evidență și a expertizelor în vederea clasării.  

  În perioada raportată s-a continuat proiectul de cercetare „Etapele de construcție și 

decorare a Castelului Peleș”, ce trebuie să aibă ca rezultat redactarea și publicarea unei 

monografii a castelului Peleș. 

 

Obiectivul specific 2.1 - Organizarea de expoziții temporare având ca tematică istoria 

Familiei Regale române și istoria artei europene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și 

începutul secolului al XX-lea. 

- Regina Elisabeta. Un secol de eternitate (mai - noiembrie 2016);  

- Arta flamandă și olaneză în colecția regelui Carol I al României (decembrie 

2016 - mai 2017);  

- Ferdinand I. Regele întregitor de țară (iulie - octombrie 2017);  

- Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile Muzeului Național Peleș 

(decembrie 2017 - mai 2018);  

- Maria a României. Portretul unei mari regine (iulie - octombrie 2018);  

- Familia Regală și Marea Unire (decembrie 2018 - februarie 2019);  

- Regele Carol I. Ctitorul României moderne (iulie - octombrie 2019);  

- Karel Liman. Arhitectul Casei Regale a României (decembrie 2019 - aprilie 

2020);  

- Portretistica regală. Artă și memorie (iulie - octombrie 2020); 

- Carol al II-lea al României. Un rege controversat  (decembrie 2020 - aprilie 

2021).  

 

Obiectivul specific 2.2. - Punerea în valoare a materialelor foto și documentare din 

arhiva Muzeului Național Peleș, prin organizarea unor expoziții itinerante menite să ilustreze 

temele enunțate mai sus. Pentru realizarea acestui obiectiv s-a demarat activitatea de 

documentare în Fototeca istorică a muzeului, iar primele rezultate s-au concretizat în 
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organizarea, în parteneriat, a expoziției fotografice „Regele Mihai. O copilărie fericită” 

(octombrie - noiembrie 2016), a expoziției fotografice „Regina Soldat”, dedicată reginei 

Maria a României (octombrie - noiembrie 2017), dar și în digitizarea a peste 11 800 bunuri 

fotografice și documentare. 

 

Obiectivul specific 2.3. - Publicarea unor lucrări cu caracter științific: monografiile 

castelelor Peleș și Pelișor, cataloagele selective de colecție, cataloagele de expoziții 

temporare, Anuarul Muzeului Național Peleș. În perioada raportată programul editorial al 

muzeului a avut drept rezultat publicarea:                

      - catalogului „Regina Elisabeta. Un secol de eternitate” (cu contribuția ademicianului 

Dan Berindei și a prof.univ. dr. Ion Bulei); 

- catalogului „Arta flamandă și olandeză în colecția regelui Carol I al României”; 

- catalogului „Ferdinand I. Regele întregitor de țară” (cu contribuția prof. univ. dr. Ion 

Bulei și a prof. univ. dr. Ioan Scurtu); 

- catalogului „Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile Muzeului Național Peleș”; 

- catalogului „Maria a României. Portretul unei mari regine” (cu contribuția acad. 

Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Ion Bulei, dr. Ioan Drăgan și dr. Narcis Dorin Ion), 

2 volume; 

- catalogului „Familia Regală și Marea Unire (cu contribuția prof. univ. dr. Ioan 

Scurtu); 

- catalogului „Colecția de mobilier a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv” (autor 

Liliana Manoliu); 

- ghidului „Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale”, ediții în limbile română, engleză 

și franceză; 

- catalogului „Regele Carol I. Ctitorul României moderne” (cu contribuția acad. 

Nicolae Noica, a prof. univ. dr. Ion Bulei, a prof. univ. dr. Doina Păuleanu și a dr. Narcis 

Dorin Ion), 2 volume; 

- catalogului „Karel Liman. Arhitectul Casei regale a României” (cu contribuția dr. 

Narcis Dorin Ion, dr. Mircea Alexandru Hortopan și a regretatei dr. Ruxanda Beldiman); 

- catalogului „Colecția de orfevrărie a Muzeului Național Peleș, Catalog selectiv”, 

(autor Corina Dumitrache); 

- catalogului „Colecția de sticlă a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv” (autor 

Cornelia Dumitrescu); 

 - catalogului „Carol al II-lea al României. Un rege controversat” (autor dr. Narcis 

Dorin Ion),  lucrarea având 4 volume; 

- catalogului „Portretistica regală. Artă și memorie” (cu contribuția dr. Narcis Dorin 

Ion, dr. Mircea Alexandru Hortopan, drd. Macrina Emilia Oproiu, Alexandra Ghioarcă, 

Corina Dumitrache, Raluca Romok, Mihaela Dan); 

- catalogului „Colecția de ceramică a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv” (autor 

Rodica Rotărescu); 

- ghidului „Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale”, ediție bilingvă, română-engleză, 

ediția a II-a, revizuită și adăugită. 

 
Obiectivul specific 2.4. - Publicarea unor lucrări de popularizare, respectiv pliantele 

expozițiilor temporare. 
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Obiectivul specific 2.5. - Organizarea sesiunii anuale de comunicări științifice - nu s-a 

realizat din cauza neaprobării de către Ministerul Culturii a planurilor minimale și a 

resurselor financiare necesare asigurării logistice complexe a evenimentelor (cazare, masă, 

tipărire materiale publicitate și a Anuarului). 

 

Obiectivul specific 2.6. - Încurajarea asociațiilor de creatori să participe activ la 

redescoperirea colecțiilor muzeale, care pot deveni și o sursă de inspirație pentru creația 

contemporană. S-au identificat artiști plastici care colaborează cu British Museum și 

Staatliche Museen Berlin, cu care s-au dezvoltat noi game de suveniruri, în exclusivitate în 

consignație. Au fost introduse în magazinul muzeului și au fost promovate noi suveniruri 

realizate de artiști profesioniști și amatori, inspirați de patrimoniul divers al celor două 

castele, Peleș și Pelișor (crucea gamată a reginei Maria, obiecte din ceramică imprimate cu 

motive florale din operele reginei Maria, servicii de corespondență care au avut ca sursă de 

inspirație serviciile de birou ale regelui Carol I). 

Un proiect extrem de important a fost „Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și 

artei românești” (2018), proiect în cadrul căruia s-a desfășurat un work-shop de design de 

mobilier, având ca sursă de inspirație piesele de mobilier realizate după desenele reginei 

Maria. Work-shopul, desfășurat cu profesori și studenți de la Universitatea „Transilvania” 

din Brașov (Facultatea de Ingineria lemnului și Facultatea de Design de produs și mediu), a 

avut ca rezultat crearea de prototipuri pentru piese de mobilier, ce pot fi folosite în industria 

mobilierului. 

În anul 2020 o noutate a fost introducerea măștilor de protecție cu motive inspirate din 

decorația celor două castele, Peleș și Pelișor, obiectiv pentru care cererii publicului,  muzeul 

a răspuns colaborând creativ cu diverși producători. 

 

Obiectivul specific 3.1. - Continuarea participărilor anuale la marile acțiuni muzeale de 

anvergură europeană (Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului). În cadrul 

acestor evenimente s-au organizat vizite la Castelele Peleș și Pelișor, în regim de gratuitate și 

s-au derulat programe educaționale („Regii și Reginele României” și „Poveștile Peleșului”), 

la care au participat elevi de la școlile „Principesa Maria” și „George Enescu” din Sinaia.  

 

Obiectivul specific 3.2. - Diversificarea serviciilor oferite publicului și promovarea 

acestora prin strategii de marketing. 

Diversificarea serviciilor a reprezentat o componentă a strategiei manageriale, în vederea 

atragerii unui public constant, prin organizarea periodică a  conferințelor științifice, a 

concertelor și a workshop-urilor („Cum se organizează o expoziție” și ,,Să învățăm să 

restaurăm!”), la care participarea a fost gratuită și care s-au bucurat de atenția constantă a 

publicului tânăr și adult. 

 

Obiectivul specific 3.3. - Crearea identității vizuale și a brand-ului Muzeului Național 

Peleș, incluzând logo-ul utilizat în toate materialele grafice de uz intern și extern (intranet, 

documente și corespondență, afișaje și panouri de semnalizare, mediu virtual), creându-se, 

astfel, o identitate vizuală a muzeului, prin care mesajele lansate au fost mai ușor perceptibile 

pentru marele public; 
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- site-ul oficial www.peles.ro a fost actualizat și îmbogățit în permanență, realizându-se și 

implementându-se și pagina în limba engleză a acestuia;  

 

- s-a mediatizat identitatea vizuală a Muzeului Național Peleș prin produse de promovare 

publicitară de tip audio-video, produse specifice de promovare a proiectelor (afișe, bannere, 

flyere), dar și prin activități directe cu publicul, prin dezvoltarea de programe educaționale 

pentru copii și părinți, pentru profesori și elevi, intergeneraționale și interdisciplinare. 

 

Obiectivul specific 3.4. - Crearea de linkuri către paginile site-ului www.peles.ro, unde 

vizitatorii pot obține informații despre istoricul celor două castele, precum și date istorice 

despre monarhii României, fișiere audio pentru persoane cu handicap vizual în care este 

prezentat istoricul castelului Peleș în limba engleză, programul și regulile de vizitare ale 

castelelor Peleș și Pelișor, dar și un scurt ghidaj al interiorului castelului Peleș în trei limbi 

(română, engleză, rusă), util turiștilor care doresc să viziteze, în mod individua, castelul. 

 

Obiectivul specific 3.5 - Realizarea mai multor parteneriate de promovare gratuită a 

castelelor Peleș și Pelișor prin intermediul unor websiteuri cu profil turistic precum 

www.flytoromania.com, unde se pot regăsi informații de localizare facilitate prin hărți google 

maps, fapt care realizează în mod instant conexiunea dispozitivelor inteligente cu funcțiile 

GPS. Astfel, se pot găsi informații actualizate în timp real, cu privire la evenimentele 

organizate de către Muzeul Național Peleș, o galerie impresionantă de fotografii și 

videoclipuri aeriene axate pe arhitectura celor două castele, Peleș și Pelișor, informații de 

ghidare a turiștilor, prin inserarea unei hărți vectorizate care poate fi descărcată și utilizată 

direct pe dispozitivele inteligente; 

- realizarea unei aplicații audioguide (DISCOVER ROMANIA – prezentă în magazinele 

GooglePlay și AppleStore) dedicată dispozitivelor inteligente, în care castelele Peleș și 

Pelișor sunt prezentate în format audio și promovarea de imagini foto și video ale celor două 

castelele, într-o pagină dedicată pe web-site-ul internațional www.airvuz.com, cu ajutorul 

personalului calificat al Muzeului Național Peleș, unde aprecierile agențiilor de turism din 

S.U.A. sunt un reper pentru vizitatorii web-site-ului; 

- finalizarea și implementarea proiectului de realizare a aplicației care trebuie să ofere 

turiștilor informații prin intermediul cititorului de coduri QR. 

Obiectivul specific 3.6. - Intensificarea prezenței Muzeului Național Peleș pe paginile de 

social media (Facebook și Instagram), prin mărirea traficului, într-un moment în care este 

necesară atragerea unei noi generații de vizitatori, iar prezența pe aceste platforme sociale 

este imperativă pentru a menține atenția publicului tânăr captată asupra diverselor acțiuni și 

proiecte culturale ale muzeului; de asemenea, calendarul de activități al Muzeului Național 

Peleș a fost promovat și pe aceste pagini. 

http://www.peles.ro/
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Obiectivul specific 3.7. - Intensificarea relaţiei cu canalele de radio și televiziune, prin 

încheierea unor parteneriate cu toate posturile de televiziune importante din țară, precum şi 

cu cele locale, dar și dinamizarea relaţiei cu mass-media, prin mediatizarea evenimentelor 

muzeului, prin publicarea articolelor de specialitate în presa locală și națională. 
 

 

Obiectivul specific 4.1. - Optimizarea activității Secției Relații Publice, Marketing și 

Proiecte Culturale. Optimizarea activității s-a făcut prin angajarea unui specialist IT, care s-a 

ocupat de mediatizarea activităților culturale ale muzeului și promovarea acestora prin afișe 

distribuite în mediul on-line, ceea ce a dus la creșterea numărului de participanți la 

conferințele, concertele și activitățile pedagogice ale muzeului. 

 

Obiectivul specific 4.2. - Realizarea unor proiecte educaționale dedicate, în special, 

publicului de vârstă școlară și preșcolară. Grupurile-țintă au fost preșcolarii și elevii din 

ciclurile primar, gimnazial și liceal. Pentru organizarea programelor educaționale s-a 

menținut periodic contactul cu cadrele didactice de la Grădinița „Floare de colț” din Sinaia, 

Școala generală „Principesa Maria”, Liceul „Simion Stolnicu” din Comarnic, Colegiile 

,,Mihail Cantacuzino” și ,,Ion Kalinderu” dar și cu alte școli și licee din țară cu care s-au 

încheiat parteneriate anuale. Programele INDOOR și OUTDOOR la care s-au înscris elevi  

de la aceste școli au fost: 

 

ACTIVITĂȚI INDOOR: 

 

Vizite tematice ghidate: 

„Ora de muzeu – Regii și reginele României”; „Touch me! Don’t touch me!”; „Povestea 

unei opere de artă”; „Bun venit bunicilor!”; „Prin tactil către imagine” – program pentru 

nevăzători; Zilele castelelor regale de la Sinaia 

Workshop-uri: „Cum se organizează o expoziție”; ,,Să învățăm să restaurăm!” 

 

ACTIVITĂȚI OUTDOOR 

 

„Micii botanişti, pe urmele Regelui Ferdinand”; „Eco-tur” - program pentru cunoașterea 

patrimoniului de pe terase;  „Poveștile Peleșului” – activităţi practice în aer liber. 
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 Obiectivul specific 4.3. - Menținerea standardului ridicat al conferințelor organizate de 

către instituție, fapt ce a atras un număr mare de elevi, care au participat anual. 

 

Obiectivul specific 4.4. - Continuarea programelor consacrate ale muzeului, prin 

organizarea Concursului Național „Carmen Sylva” pentru tinerii artiști (încadrați în școli și 

licee de profil sau amatori), care s-au înscris anual în număr mare.  

 

 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 

 

În stabilirea strategiei manageriale a Muzeului Naţional Peleş este util să formulăm 

obiective realiste, bazate pe potenţialul şi importanţa patrimoniului deţinut, dar mai ales pe 

situaţia reală, pe modul în care patrimoniul cultural mobil şi imobil al Muzeului Naţional 

Peleş a fost administrat, conservat, restaurat, clasat, cercetat ştiinţific şi pus în valoare până în 

prezent. 

Realizarea strategiei pentru perioada de management 2016-2021 a fost condiţionată 

de statutul juridic al castelelor Peleş şi Pelişor, în calitate de monumente închiriate, ce 

adăpostesc un patrimoniu cultural mobil excepţional, aflat în proprietatea statului român. 

Instituţia muzeală este grefată pe acest patrimoniu cultural mobil, dar patrimoniul nu poate fi 

pus în valoare cu adevărat decât în cadrul celor două monumente. De aceea, o importantă 

activitate a muzeului a constituit-o administrarea, conservarea şi funcţionalitatea celor două 

castele. Funcţionalitatea acestora nu a putut fi menţinută decât cu mari eforturi, care, din 

punct de vedere financiar, s-au concretizat în interminabile reparaţii curente şi întreţinere 

permanentă. Ambele castele, Peleş şi Pelişor, au nevoie de importante lucrări de restaurare, 

fără de care complexul monumental nu poate fi scos din starea de pericol.  

Pentru perioada 2016-2021 politica managerială s-ar fi putut redefini, odată cu 

trecerea celor două castele din Sinaia în proprietatea statului român, prin cumpărare. În 

această situaţie, legislaţia permiţând intervenţii masive, prioritatea ar fi fost o expertizare 

generală a monumentelor, urmată de lucrări de consolidare. 

Prezentarea strategiei culturale pentru întreaga  perioadă de management ţine cont de 

faptul că dezvoltarea unor proiecte de cercetare şi valorificare a patrimoniului deţinut de 

Muzeul Naţional Peleş presupune întâietatea proiectelor specifice asigurării unui prim nivel 

de funcţionalitate, background-ul constând în:  

 

Strategii administrative: 

- finalizarea investiţiei la imobilul din strada Cumpătu şi punerea acestuia în funcţiune ca 

spaţiu pentru depozitele de patrimoniu şi laboratorul de restaurare metal-ceramică-sticlă – 

în așteptare; 

- amenajarea depozitelor provizorii pentru bunurile culturale în castelele Peleş şi Pelişor – 

27 985 piese de patrimoniu relocate în noi depozite; 

- dotarea spaţiilor de depozitare şi expunere cu aparatură de măsurat şi înregistrat 

umiditatea şi temperatura – parțial realizat; 

- dotarea spaţiilor expoziţionale şi de depozit ale Muzeului Naţional Peleş cu aparatură 

pentru reglarea relaţiei umiditate/temperatură – parțial realizat; 
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- proiectarea mobilierului pentru depozitarea provizorie a patrimoniului astfel încât să 

răspundă următoarelor cerinţe generale: să fie funcţional, să asigure cele mai bune 

condiţii de protejare, aşezare, acces şi mânuire a obiectelor; să fie adaptat parametrilor 

fizici, morfologici şi dimensionali ai obiectelor; să fie simplu şi confecţionat din 

materiale compatibile cu bunurile culturale mobile care urmează să fie depozitate – 

realizat; 

- măsuri şi acţiuni ce au ca scop evitarea unor degradări sau deteriorări în urma unor 

acţiuni mecanice – realizat; 

- realizarea unor planuri de acţiune pentru prevenirea şi limitarea efectelor în caz de  

inundaţii, cutremur, incendiu, vandalism, furt – parțial realizat. 

 

Un al doilea nivel de funcţionalitate constă în diagnoza patrimoniului, care a presupus 

elaborarea unei strategii privind activitatea ştiinţifică şi gestiunea patrimonială, constând în: 

- reevaluarea obiectelor de patrimoniu cultural din punct de vedere muzeografic, evidenţa 

gestionară şi ştiinţifică şi, cu condiţia existenţei fondurilor, reevaluarea financiară, 

înregistrată în contabilitate, conform Ordinului nr. 3471 din 25 noiembrie 2008, emis de 

Ministerul Economiei şi Finanţelor – 390 reevaluări în perioada raportată: 

- cercetarea şi expertizarea obiectelor de patrimoniu mobil care, în urma inventarelor 

efectuate, prezintă date neconforme cu registrul de evidenţă, fişa de evidenţă şi fişa de 

conservare – realizat; 

- realizarea de fotografii profesionale care să reflecte caracteristicile de identificare ale 

obiectului de patrimoniu cultural şi care să se constituie într-o arhivă imagistică de bună 

calitate a întregului patrimoniu cultural mobil şi imobil – 5 231 intrări în perioada 

raportată; 

- crearea unui depozit virtual centralizat, care să cuprindă imaginile obiectelor muzeale şi 

datele de identificare conforme cu datele din registrele de evidenţă cu folosinţă internă, 

prin intermediul unui program propriu de gestiune – nedemarat, datorită lipsei 

personalului; 

- continuarea operaţiunii de clasare a pieselor de patrimoniu mobil – 2 499 dosare de 

clasare elaborate; 

- identificarea și clarificarea situației juridice a obiectelor muzeale care – în perioada 1970-

1990 –, prin hotărâri arbitrare ale autorităţilor comuniste au fost înstrăinate către alte 

instituţii de reprezentare şi protocol – demarat. 

 

Strategia culturală şi  educativă a presupus următoarele acțiuni:  

- continuarea proiectelor valabile deja desfăşurate de Muzeul Naţional Peleş și inserarea 

acestora în cadrul unor programe cuprinzătoare, destinate valorificării patrimoniului, în 

beneficiul publicului vizitator din ţară şi străinătate – realizat; 

- valorificarea colecţiilor din arhiva şi fototeca Muzeului Naţional Peleş, care reflectă 

istoria Familiei Regale române şi a ansamblului rezidenţial din Sinaia – realizat; 

- valorificarea colecţiilor muzeale, prin expoziţii temporare tematice – realizat; 

- iniţierea şi continuarea parteneriatelor cu instituţii de profil din ţară şi străinătate în 

vederea valorificării patrimoniului cultural deţinut de Muzeul Naţional Peleş – realizat; 

- iniţierea unui program cu dublă valenţă, de pedagogie muzeală şi implicare socială, în 

parteneriat cu instituţiile de învăţământ preuniversitar din Sinaia, Buşteni şi Comarnic – 

realizat; 
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- iniţierea şi dezvoltarea unor programe de voluntariat cu artişti plastici, istorici de artă, 

studenţi, care să medieze instruirea în istorie, istoria artei şi chiar în artele vizuale a 

diverse categorii de public – realizat; 

- iniţierea unei serii de conferinţe, în domeniile istorie şi istoria artei, susţinute de distinse 

personalităţi culturale din ţară – realizat. 

 

 

5. Strategie și plan de marketing 

 

În privinţa promovării Muzeului Național Peleș și a dezvoltării strategiei de marketing 

în perioada 2016-2021, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea misiunii propuse 

au fost următoarele: 

- identificarea şi studierea publicului beneficiar, segmentarea acestuia şi armonizarea 

ofertei culturale a Muzeului Naţional Peleş cu nevoile, valorile şi orizontul de 

aşteptare al lui. Metode: chestionare, focus-grup şi observaţie; 

- poziţionarea Muzeului Naţional Peleş ca brand cultural naţional, prin elaborarea unei 

strategii profesioniste de PR şi marketing cultural; 

- creşterea  prestigiului şi vizibilităţii Muzeului Naţional Peleş în plan național prin 

nivelul științific ridicat al manifestărilor și produselor culturale (expoziții, conferințe, 

cataloage); 

- crearea paginii web a Muzeului Naţional Peleș, cu un amplu conținut științific, într-un 

design grafic modern, care a atras un foarte mare număr de accesări/utilizatori; 

- crearea brand-ului Muzeului Naţional Peleş. 

 

          Strategia de marketing cultural propusă a avut următoarele obiective importante: 

menţinerea actualilor beneficiari, creşterea frecvenţei vizitelor şi a interacţiunii cu 

vizitatorii, recâştigarea unor vizitatori care nu mai frecventează în prezent muzeul, 

atragerea unor noi segmente de piaţă.  

          Această strategie a avut la bază un studiu de marketing, cu următoarele obiective: 

- cunoaşterea opiniilor vizitatorilor despre muzeu; 

- evaluarea impactului avut de expoziţiile permanente din castelele Peleș și 

Pelișor;  

- evaluarea imaginii muzeului; 

  -   obţinerea de sugestii şi recomandări ale publicului cu privire la exponate pentru 

îmbunătăţirea experienţei vizitatorilor în muzeu. 

În intenţia de a fideliza publicul local, Muzeul Naţional Peleş a organizat expoziţii 

temporare, conferinţe, seri de muzică, toate acestea constituind o activitate dinamică, 

coerentă şi consecventă, bazată pe o strategie integrativă. 
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Expoziții temporare organizate la sediu 

 

                                         Anul 2016 

 

,,Regina Elisabeta a României. Un secol de 

eternitate” 

„Regina Elisabeta a României. Un secol de 

eternitate” a comemorat trecerea în nefiinţă a primei 

regine a României. Desfăşurată în intervalul 17 

septembrie - 4 decembrie 2016, expoziţia a prezentat 

piese reprezentative din patrimoniului Muzeului 

Naţional Peleş (artă plastică, artă decorativă, 

documente, fotografii), precum şi creaţii personale ale 

reginei Elisabeta, excepţionale ca valoare artistică şi 

istorică. Expoziţia a fost organizată în colaborare cu 

instituţii importante ale mediului cultural, precum 

Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul 

Municipiului Bucureşti, Biblioteca Academiei 

Române - Colecţia de Stampe, dar şi cu colecţionari 

particulari. 

  

  

 

 

,,Arta flamandă şi olandeză în colecţia      

regelui Carol I al României” 

 

 

„Arta flamandă şi olandeză în colecţia 

regelui Carol I al României” a valorificat o parte 

importantă a pinacotecii regale, constituită la sfârşitul 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.  

Deschisă în perioada 17 decembrie 2016-21 

mai 2017, expoziţia a cuprins, alături de pânze 

realizate de artişti importanţi ai secolului al aur ai 

culturii olandeze şi flamande, piese de artă 

reprezentativă pentru această arie specială a culturii 

occidentale. 
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                     Anul 2017 

 

,,Ferdinand I. Regele întregitor de țară” 

 
Expoziția temporară ,,Ferdinand I. Regele 

întregitor de țară” a comemorat 90 de ani de la 

trecerea în eternitate a regelui Ferdinand I al 

României. Desfăşurată în intervalul 15 iulie - 27 

octombrie 2017, expoziţia a prezentat piese 

reprezentative din patrimoniul Muzeului Naţional 

Peleş, excepţionale ca valoare artistică şi istorică, 

din colecțiile de artă plastică, artă decorativă, 

documente, fotografii.  

Expoziţia a fost organizată în colaborare 

cu instituţii muzeale și științifice importante ale 

țării, precum Muzeul Național de Istorie a 

României, Muzeul Național de Artă al României, 

Biblioteca Academiei Române, Muzeul 

Municipiului București, Muzeul Militar Național 

,,Regele Ferdinand I”, dar şi cu ajutorul prețios al 

unor distinși colecţionari particulari din țară și 

străinătate.  

 

 

 

,,Artele focului. Ceramică și sticlă din 

colecțiile Muzeului Național Peleș” 

 
Expoziția ,,Artele focului. Ceramică și 

sticlă din colecțiile Muzeului Național Peleș” a 

valorificat piese reprezentative din colecțiile de 

ceramică și sticlă aflate în patrimoniul muzeului. 

Deschisă în perioada 16 decembrie 2017 - 16 mai 

2018, expoziţia cuprinde piese din sticlă, cristal, 

gresie, faianță, porțelan, realizate în perioada 

secolelor XVII-XX. 

 Create în diverse ateliere din Europa și 

SUA, unele dintre aceste bunuri culturale sunt 

piese unicat, fiind dedicate suveranilor României 

(Musa paradisiacă - vas din sticlă stratificată,  

creat de Emile Gallé, în 1895, pentru regina 

Elisabeta a României, servicii Baccarat cu 

monograma regelui Carol I, servicii Salviati cu 

cifrul regelui Ferdinand I, servicii L.C. Tiffany 

dedicate reginei Maria, vas de Mediaș dedicat 

reginei Elena a României). 
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  Anul 2018 

 

,,Maria a României. Portretul unei mari regine” 

 
Expoziţia temporară ,,Maria a României. 

Portretul unei mari regine”, deschisă la 21 iulie 

2018, a fost organizată de Muzeul Naţional Peleş în 

colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a 

României, Muzeul Naţional de Artă al României, 

Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti”, 

Muzeul Naţional Cotroceni, Arhivele Naţionale ale 

României şi colecţionari particulari.  

Dedicată unicei regine a României Mari, de 

la a cărei dispariţie s-au împlinit opt decenii, 

expoziţia şi-a propus să ilustreze atât ipostaza de 

suverană a Mariei, cât şi pe cea de artistă, printr-o 

serie de piese reprezentative de artă plastică şi 

decorativă şi de panouri fotografice. În expoziţie au 

figurat câteva portrete ale reginei, pictate la comandă 

regală de către Phillip de László, Costin Petrescu, 

Pierre Bellet, alături de manuscrisul pictat de Maria 

a României (1906) şi de mantia sa de la Încoronare.  

 

 
,,Familia regală şi Marea Unire” 

 
      Expoziţia temporară ,,Familia regală şi Marea 

Unire”, deschisă la 8 decembrie 2018, a fost 

organizată de Muzeul Naţional Peleş  în colaborare 

cu Muzeul Național de Istorie a României, 

Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naţionale 

ale României, precum şi cu o serie de colecţionari 

particulari.  

Dedicată evenimentului Marii Uniri de la 1 

decembrie 1918, expoziţia a reunit documente 

(proclamaţii, reviste de epocă, meniul de la 

Încoronare şi programul sărbătorilor de la Alba-Iulia 

şi Bucureşti, partituri muzicale etc.), precum şi 

obiecte valoroase de patrimoniu (mantiile de la 

Încoronare, portrete regale, medalii şi ordine, 

obiecte personale ale suveranilor României), alături 

de panouri fotografice ilustrative.  
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                   Anul 2019 

 

„Regele Carol I. Ctitorul României Moderne” 

 
            Expoziția temporară „Regele Carol I. 

Ctitorul României Moderne”, vernisată la 27 

iulie 2019, a fost organizată de Muzeul Național 

Peleș în colaborare cu Arhivele Naționale ale 

României și cu sprijinul unor colecționari 

particulari. 

    Proiectul expozițional a fost gândit ca un 

omagiu adus primului rege al României – la 20 

aprilie 2019 împlinindu-se 180 de ani de la 

nașterea suveranului – conturând atât latura 

politică și militară a monarhului, dar și pe aceea a 

comanditarului și colecționarului Carol I.  

Unele dintre piesele cele mai 

reprezentative ale expoziției au fost portretele 

regelui Carol I, semnate de G.P.A. Healy sau Jean 

Lecomte du Nouÿ, acuarelele lui Amedeo Preziosi 

sau Carol Popp de Szathmári, copia Coroanei de 

oțel a regilor României și obiectele personale ale 

regelui Carol I (ceasul Philippe Patek, jurnalul de 

însemnări zilnice, bastonul de feldmareșal).  

 

 

„Karel Liman. Arhitectul Casei Regale a 

României” 
 

Expoziția temporară ,,Karel Liman. 

Arhitectul Casei Regale a României”, vernisată 

la 7 decembrie 2019, a fost organizată de Muzeul 

Național Peleș cu sprijinul familiei arhitectului, 

Tomáš Líman și Anna Salacová. 

   Dedicată arhitectului șef al Casei regale a 

României, expoziția și-a propus să ilustreze 

talentul remarcabil al acestuia și activitatea 

îndelungată în slujba regilor și reginelor 

României, printr-o serie de fotografii de epocă și 

planuri de arhitectură păstrate în fototeca 

Muzeului Național Peleș. 

   În expoziție au fost prezentate documente 

inedite, cum ar fi planurile reședințelor regale, 

scrisori, însemnări, facturi, schițe ș.a. 
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                            Anul 2020 

„Portretistica regală. Artă și memorie” 

 
Expoziţia temporară ,,Portretistica 

regală. Artă şi memorie” a fost organizată 

în sălile de expoziţii ale Muzeului Naţional 

Peleş. Concepută în trei moduluri, expoziţia 

a fost deschisă publicului în intervalul 15 

iulie - 1 noiembrie 2020.  

Evenimentul a reunit cea mai 

valoroasă serie de portrete regale şi 

princiare, lucrări de pictură şi sculptură din 

patrimoniul propriu, din colecția M.S. 

Margareta, Custodele Coroanei, și din 

colecțiile unor muzee importante din 

București, precum și ale unor colecționari 

particulari. Expoziţia a reunit lucrări ale 

unor mari maeștri: Jean Lecomte du Nouy, 

Pierre Bellet, Philip de Lászlo,  Alfred 

Schwarz,  Gheorghe Tattarescu, Amedeo 

Preziosi şi Carol Popp de Szathmari, alături 

de sculpturi semnate de Fritz Storck sau 

Raffaello Rommanelli.  

 

 

 

,,Carol al II-lea al României. Un rege 

controversat” 

 
    Expoziţia temporară ,,Carol al II-lea. Un 

rege controversat” a fost deschisă 

publicului larg la mijlocul lunii decembrie 

2020 şi poate fi încă vizitată până la sfârşitul 

lunii aprilie 2021. Concepută în cele trei săli 

principale de expoziţie ale Muzeului 

Naţional Peleş, ea reuneşte un număr 

impresionant de obiecte personale din 

patrimoniul muzeal, aparţinând regelui 

Carol al II-lea.  

Se remarcă seria pieselor din metal 

preţios, câteva obiecte de cult (statuete 

budiste şi pagode miniaturale) şi arme din 

vasta colecţie regală, alături de portrete 

regale şi princiare, dar și piese de mobilier. 
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Expoziții itinerante în afara sediului Muzeului Național Peleș 

 

 

Anul 2016 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

Expoziția temporară ,,Comorile Peleșului” a fost organizată în premieră de Muzeul 

Național Peleș în colaborare cu Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov, în perioada 23 iunie 

- 23 noiembrie 2016. Piesele din colecțiile de ceramică și metal, realizate în ateliere europene 

și orientale, de diferite tipologii, subliniază calitatea de colecționari a membrilor Familiei 

regale a României, dar și bunul gust și parfumul de altădată al interioarelor reşedinţelor 

regale şi princiare din spaţiul românesc.  

Expoziția „Artă și ceremonial la mesele regale” – organizată la Muzeul de Istorie 

Națională și Arheologie Constanța, în perioada 28 octombrie - 28 decembrie 2016 – a 

introdus vizitatorii în viaţa cotidiană a Familiei regale din România perioadei 1866-1930, de 

la castelul Peleş, castelul Pelişor şi palatele regale din Bucureşti. Expoziția descoperă 

vizitatorilor colecţiile de porţelanuri, tacâmurile din argint, paharele din cristal destinate 

meselor de la Curte, programul şi meniul zilnic cu felurile de mâncare preferate.  

 

 

 

 



 81 

Anul 2017 

 
Expoziția temporară ,,Comorile Peleșului”, organizată de Muzeul Național Peleș, s-a 

bucurat de aprecierea marelui public din țară, astfel că demersul cultural a continuat de-a 

lungul anului 2017. Piesele de patrimoniu din colecțiile castelelor Peleș și Pelișor au fost 

etalate în cadrul expoziției temporare organizate de Muzeul Național Peleș în colaborare cu 

Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” din Galați, în perioada  martie -  iunie 2017.  

Complexul Județean Neamț din Piatra Neamț și-a manifestat interesul pentru a găzdui 

expoziţia temporară „Comorile Peleșului”, astfel că produsul cultural al Muzeului Național 

Peleș a fost itinerat în orașul moldav, în perioada 9 iunie - 11 septembrie 2017. Numărul  

mare al vizitatorilor a reprezentat certitudinea punerii în valoare  cu succes a unui patrimoniu 

cu o deosebită valoare artistică.  
La rândul său, Muzeul Brăilei „Carol I” s-a bucurat de prezența expoziției temporare 

,,Comorile Peleșului” în perioada 27 septembrie 2017 - 20 noiembrie 2017.  

 

 

 
Succesul înregistrat de expoziția temporară ,,Artă și 

ceremonial la mesele regale” în  rândul vizitatorilor, itinerată 

în anul 2016 la Făgăraș, Tulcea și Constanța, a încurajat 

Muzeul Național Peleș să itinereze expoziția și la Muzeul 

Istoriei şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos din 

Galați, în perioada 28 noiembrie 2017 - 10 martie 2018. Cele 

peste 200 bunuri de patrimoniu, etalate în sălile muzeului 

gălățean, fac parte din patrimoniul Muzeului Național Peleș, 

din colecțiile de ceramică, metal, sticlă, mobilier, constituite de 

regele Carol I al României și îmbogățite, de-a lungul timpului, 

de către urmașii săi. 
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Anul 2018 

 

 

 

 
 

Expoziția temporară ,,Comorile Peleșului” a 

fost organizată de Muzeul Național Peleș și la sediul 

Muzeului de Istorie Suceava, parte a Muzeului 

Național al Bucovinei. Muzeul bucovinean și-a 

manifestat interesul pentru a găzdui expoziţia 

temporară, astfel că produsul cultural al Muzeului 

Național Peleș a fost itinerat în vechea capitală a 

Moldovei,  în perioada 16 martie - 9 septembrie 2018. 

Numărul  mare al vizitatorilor a reprezentat 

certitudinea valorii demersului expozițional al 

Muzeului Național Peleș. 

 

 

 
 

 

 

 
     Succesul înregistrat în rândul vizitatorilor de 

expoziția temporară ,,Artă și ceremonial la mesele 

regale”, itinerată în anul 2016 la Făgăraș, Tulcea și 

Constanța, apoi la Muzeul Istoriei şi Spiritualităţii 

Creştine de la Dunărea de Jos din Galați (2017 - 

2018), a făcut ca Muzeul de Istorie din Suceava să își 

manifeste dorința de a găzdui acest excepțional 

proiect muzeistic, în perioada 19 octombrie 2018 -   

27 ianuarie 2019.  

Au fost prezentate publicului vizitator servicii 

de masă din argint sau porțelan, lucrate la renumite 

ateliere, servicii de pahare de cristal (cu monograma 

regală), tacâmuri din argint, servicii de ceai 

chinezești, garnituri și piese de mobilier specifice 

sufrageriilor. Seturile de masă pentru călătorii – 

folosite de Familia regală în timpul deplasărilor, 

vânătorilor regale sau picnicurilor – deschid o 

fereastră privitorului interesat de aspecte din viața 

cotidiană a regilor României, a anturajului și a 

oaspeților regali de la castelele Peleș și Pelișor.  
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Anul 2019 

 

 

 

 

 
   Succesul de public al expoziției temporare 

,,Artă și ceremonial la mesele regale”, itinerată 

începând cu 2016 la Făgăraș, Tulcea și Constanța, 

Galați și Suceava, a făcut ca aceasta să fie itinerată la 

Muzeul „Casa Mureșenilor”, în perioada 18 iulie -        

7 septembrie 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muzeul de Artă din Piatra-Neamț a găzduit 

expoziția „Maria a României. Regină și Artistă”, în 

perioada 21 august - 3 noiembrie 2019. Pieselor 

itinerate de Muzeul Național Peleș în cadrul expoziției 

organizate în Franța, li s-a adăugat un număr 

semnificativ de piese de patrimoniu din colecția de 

medalii, oferite reginei Maria sau emise în perioada 

Regatului, pentru a marca evenimente importante din 

viața suveranei. 
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Muzeul de Istorie din Suceava, secție a 

Muzeului Național al Bucovinei, a vernisat, la data de 

13 noiembrie 2019, expoziția „Maria a României. 

Regină și Artistă”, care a putut fi admirată până în 

10 februarie 2020. Piesele din colecțiile Muzeului 

Național Peleș, etalate în cadrul evenimentului 

expozițional, au reușit să atragă atenția publicului 

interesat să cunoască o parte importantă a istoriei 

României, perioada monarhică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 5 iulie - 6 octombrie 2019, 

Muzeul Național Peleș a organizat expoziția 

„Vânători regale” la Muzeul de Istorie din 

Suceava. Expoziția este o premieră națională, 

piesele de patrimoniu din colecțiile Muzeului 

Național Peleș fiind pentru prima dată prezentate 

în cadrul unei expoziții. Cele aproape o sută de 

exponate dezvăluie lumea fascinantă a vânătorilor 

și a pasionaților de vânătoare de altădată, din 

spațiul european dar și românesc, începând cu 

secolul al XVI-lea și până în pragul secolului al 

XX-lea. 

  Cei patru regi ai României au fost 

pasionați de vânătoare, pe care o practicau fie în 

pădurile de pe Domeniile Coroanei, fie la moșiile 

din țară unde erau invitați de marcă. Ca reședință 

principală a regilor României, castelul Peleș din 

Sinaia a păstrat, în timp, mare parte din armele pe 

care suveranii le-au colecționat (peste 3 700 de 

piese). 

 

 

. 
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Anul 2020 

 

Muzeul Național „Brătianu” - Ștefănești, județul Argeș 

    

 
 

Anul 2020 a marcat o mare realizare a Ministerului Culturii – crearea și deschiderea 

Muzeului Național „Brătianu”, la Ștefănești, județul Argeș. 

 În acest demers muzeografic, de mare însemnătate pentru peisajul cultural național, 

Muzeul Național Peleș și-a asumat un important rol în organizarea noului muzeu, prin 

amenajarea a cinci spații istorice, de la parterul și etajul al doilea al conacului Brătienilor: 

holul cu cămin, micul salon de ceai, salonul de familie, micul fumoar oriental, biroul lui Ion 

I.C. Brătianu. De asemenea, Muzeul Național Peleș a asigurat, prin obiecte de patrimoniu de 

mare valoare, ilustrarea tematicii altor spații muzeale. 

 De asemenea, prin dr. Narcis Dorin Ion, manager al 

Muzeului Național Peleș, s-a asigurat și publicarea celor două 

lucrări monografice dedicatei familiei Brătianu și domeniului de la 

Florica, autorul reprezentând Muzeul Național Peleș la festivitatea 

de deschidere a noului muzeu național, din 24 mai 2020. 

 

 

Muzeul Istoriei, Civilizației și Spiritualității de la Dunărea 

de Jos, din Galați, a găzduit expoziția „Maria a României. 

Regină și Artistă”, în perioada februarie - martie 2020. Expoziția 

a fost găzduită în sediul muzeului, fost palat episcopal și reședință 

regală la Galați. Din păcate, expoziția a trebuit închisă, mult mai 

devreme, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2. Pieselor itinerate 

de Muzeul Național Peleș în cadrul expoziției organizate în Franța, 

în anul 2019, li s-a adăugat un număr semnificativ de piese de 

patrimoniu din colecțiile reginei Maria.        
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Expoziții organizate în afara sediului Muzeului Național Peleș, în parteneriat cu alte 

instituții 

 

Anul 2016 

 

                                 
 

Muzeul Național Peleș a contribuit cu piese reprezentative pentru istoria Familiei 

regale a României la expoziția temporară „Marele Război – 100 de ani de la intrarea 

României în Primul Război Mondial”, continuând astfel un parteneriat de succes cu 

Muzeul Național Cotroceni, într-un efort susținut al celor două instituții muzeale pentru 

recuperarea unui trecut istoric comun.  

De asemenea, în premieră, Muzeul Național Peleș a participat la un proiect 

expozițional inedit – „Călătorie la 1900” –, în cadrul unui eveniment de anvergură 

națională, organizat la castelul Sturdza din Miclăușeni (județul Iași), prin etalarea unor 

remarcabile piese de artă decorativă, menite să reconstituie atmosfera unui salon aristocratic.  

 

 

Anul 2017 

 

 
Organizată în colaborare cu Complexul Național 

„Moldova” și Muzeul Unirii din Iași, expoziția „Familia 

regală la Iași (1916-1918). De la refugiu la Marea 

Unire” a prezentat publicului vizitator două piese de 

excepție din colecțiile Muzeului Național Peleș: mantiile 

regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, care au fost 

purtate cu prilejul Încoronării de la Alba Iulia, din 15 

octombrie 1922. Alături de alte piese de patrimoniu din 

colecțiile Muzeului Unirii din Iași, expoziția a recreat 

atmofera dramatică a refugiului Familiei regale la Iași. 
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      Așa cum subliniază și titlul, expoziția „O prietenie 

regală. Grigore Antipa și Regii României. 1892-1944” – 

organizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie 

Naturală „Grigore Antipa”, cu Muzeul Național Cotroceni 

și cu Muzeul Municipiului București –  povestește istoria 

unei prietenii speciale între marele naturalist român și 

suveranii României, atât de legați de istoria acestui muzeu 

special și de fondatorul lui. Piese de patrimoniu, documente 

și fotografii de epocă redau istoria acestei prietenii de lungă 

durată.   

 

 

 

 
Anul  2018 

 

          

               
 

 

Expoziția ,,Însemne ale Regalității române și Marea Unire”, organizată în 

colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României, a fost găzduită la sediul Complexului 

Muzeal Județean Neamț, în perioada 10 mai - 10 iunie 2018, și a adus în fața iubitorilor de 

istorie însemnele regalității române: coroanele și mantiile de la Încoronarea din Alba Iulia, 

din 15 octombrie 1922.  
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„Românii spre Marea Unire”, expoziție organizată în colaborare cu Muzeul 

Național de Istorie a Transilvaniei, în perioada 29 noiembrie 2018 - 28 aprilie 2019, în care 

au fost expuse piese de patrimoniu reprezentative pentru istoria Familei regale române și a 

rolului său determinant în făurirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918.   

 

Expunerea Coroanei regelui Carol I la Festivalul Internațional de Teatru de la 

București, în perioada 19 - 29 octombrie 2018, la HUB-ul cultural găzduit de ARCUB.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Muzeul Național Peleș a organizat – în 

parterneriat cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul 

Național Cotroceni și Muzeul Național Bran – expoziția 

„Regina Maria - ambasador irezistibil al istoriei și artei 

populare românești”, vernisată în 18 ianuarie 2018. 

  De asemenea, la Muzeul Județean Tulcea, a fost 

organizată expoziția „Carol I și Ferdinand I. Regii care 

au creat România Mare”, cu piese deosebite din 

patrimoniul Muzeului Național Peleș, legate de viața și 

activitatea primilor doi suverani ai României.  
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Anul  2019 

 

 

 

 
 Expoziția ,,Ziua municipiului Brăila. 20 ianuarie 

1368 - 20 ianuarie 2018”, organizată de Muzeul Național 

Peleș și Muzeul Național de Istorie a României, a prezentat – 

la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” – însemnele regalității 

române: mantiile regale de la Încoronare, sceptrul și 

coroanele regale, într-un proiect expozițional dedicat Zilei 

municipiului Brăila.  

 

 

 

 

 

 

 

 
              În Holul de onoare al castelului conților Károlyi 

din Carei a fost organizată expoziția ,,100  de ani de la 

vizita regelui Ferdinand și a reginei Maria în județul 

Satu Mare”, care a marcat împlinirea unui secol de la 

vizita istorică a regelui Ferdinand I și a reginei Maria în 

județul Satu Mare, vernisajul având loc în 18 mai 2019.  

 

 

 

 
 

 

 

             Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza, a fost evocată în cadrul expoziției temporare 

,,Elena Cuza. Doamna Unirii (1825-1909)”, organizată 

la Complexul Muzeal Neamț, cu piese din mai multe 

colecții muzeale, între care și Muzeul Național Peleș, 

păstrător al serviciilor de masă ale primului domnitor al 

Principatelor Unite.  
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              Muzeul Național Peleș a participat, în premieră, la 

inedita expoziție ,,Fete de vis: idealul feminin de la 

Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu”, organizată la 

Muzeul de Artă Recentă, precum și la ediția 2019 Art Safari, 

în cadrul Expoziției dedicată pictorului Nicolae Tonitza. 

 

 

 

 

 

Expoziții itinerate din țară  

 

Anul  2016 

 
 

 

Expoziția „Arhitectură și Regalitate”, găzduită 

în Holul de onoare al castelului Pelișor și realizată 

împreună cu Creart București, a prezentat publicului 

principalele realizări arhitectonice din România celor 

patru regi și, de asemenea, o amplă privire asupra 

reședințelor și ctitoriilor (civile și religioase) regale. Cu 

un itinerar internațional remarcabil, expoziția s-a bucurat, 

la vernisajul de la Muzeul Național Peleș, de prezența 

Alteței Sale Regale Principesa Elena a României. 
          

 

 

 

 



 91 

 

 

             
  O expoziție remarcabilă prin calitatea mijloacelor 

muzeotehnice, dar mai ales prin redescoperirea unui tezaur 

iconografic inedit (colecția de fotografii Iosif Berman), a fost 

dedicată ultimului suveran al României – ,,Regele Mihai. O 

copilărie fericită” –, fiind organizată în Holul de onoare al 

castelului Pelișor, în perioada 14 octombrie - 27 noiembrie 

2016. La vernisajul prilejuit de aniversarea a 95 de ani de viață 

ai Majestății Sale Regelui Mihai I, au participat Alteța Sa 

Regală, Principele Radu al României, alături de distinși istorici 

ai perioadei contemporane (prof. univ. dr. Georgeta Filitti, 

prof. univ. dr. Ioan Opriș).  

 

 

 

 

 

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Muzeul Național Peleș a găzduit – în Holul de onoare 

al castelului Pelișor – o emoționantă expoziție – ,,Porțile cerului” –, cuprinzând                                                     

icoane pictate pe sticlă și lemn, realizate de artiști plastici contemporani, în respectul tradiției 

autentice. De asemenea, castelul Pelișor a găzduit și expoziția personală a artistei Inga Edu. 
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Anul   2017 

 
 

                         
        Expoziția itinerantă „Regina Soldat”, dedicată reginei 

Maria a României, a fost organizată de Asociația România 

Culturală în colaborare cu Muzeul Național Peleș. În cele 

45 de panouri fotografice etalate în Holul de onoare al 

castelului Pelișor, în perioada 29 octombrie - 29 noiembrie 

2017, au fost evocate momente din viața reginei Maria, în 

timpul Primului Război Mondial. Proiectul expozițional a 

avut o componentă educativă extraordinară, la acesta 

participând copii de vârstă școlară, dar și copii cu 

dizabilități.  

 

 

 
 Anul  2018 

 

 
Organizată în colaborare cu Muzeul Național de 

Științele Naturii „Grigore Antipa”, expoziția „O prietenie 

regală. Grigore Antipa și regii României, 1892 - 1944” a 

urmărit viața și cariera marelui savant român, desfășurată 

sub auspiciile și protecția suveranilor României. 
 

 

 

 

 

 
           Uniunea Arhitecților din România, Primăria 

Capitalei, Muzeul Municipiului București, Academia 

Română și Muzeul Național Peleș au fost parteneri în 

organizarea, la  castelul Pelișor, a expoziției ,,Arhitectura 

interbelică a Bucureștiului și regalitatea”, parte a 

proiectului foto-documentar omonim, având ca autor al 

tematicii pe arhitectul Luca Matei Stoian, proiect ce 

ilustrează deplina maturitate și complexitate a noii 

arhitecturi a Capitalei, mai ales în anii ʼ30 ai secolului 

trecut, în timpul controversatului deceniu al domniei regelui 

Carol al II-lea. 
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Expoziții internaționale organizate în străinătate, în parteneriat cu alte muzee  

 

Anul  2018 

 

 

Muzeul Național Peleș a participat la prestigioasa expoziție internațională din capitala 

Australiei – ,,Cartier. The exhibition”, organizată la National Gallery of Australia, în 

perioada 30 martie - 22 iulie 2018, piesele de patrimoniu fiind prezentate și într-un 

monumental album-catalog. 

 

Anul   2019 

 
        Expoziţia „Marie de Roumanie. Reine et artiste”, 

găzduită de Palais du Tau din Reims, înscrisă pe agenda 

sezonului Franţa-România 2019 şi realizată în parteneriat cu 

Muzeul Naţional de Istorie al României, a prezentat publicului 

francez o serie de obiecte emblematice ale colecţiilor regale 

române. Evenimentul cultural, organizat în perioada 13 aprilie 

- 28 iulie 2019, a constituit o premieră, întrucât obiectele şi 

veşmintele din timpul ceremoniei de Încoronare au fost 

prezentate într-o expoziţie internaţională. 

 

 

 

 

 

 

        Expoziția itinerantă „Gustav Klimt: Vienna - Japan 

1900”, realizată sub auspiciile Galeriei Naționale a Austriei, a 

fost organizată de trustul de presă Asahi Shimbun la Municipal 

Museum of Art din Tokyo și la Art Museum din Toyota, 

prestigioase instituții muzeale japoneze. 
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,,Conferințele Muzeului Național Peleș” organizate în perioada 2016 - 2020 

 
Anul   2016 

 
,,Regele Carol I în istoria românilor” 

 
        Reputatul academician Dan Berindei a oferit o privire 

de admirabilă sinteză asupra domniei regelui, căreia îi 

identifică câteva direcţii de dezvoltare, continuate de 

urmaşii săi la Tron. Pe lângă grija faţă de cultură şi religie 

și atenţia faţă de relaţia cu strainătatea, concretizată în seria 

convenţiilor economice, comerciale şi militare, Carol I a 

fost, prin excelenţă, un rege constructor, un întemeietor de 

dinastie şi un creator al instituţiilor menite să o legitimeze. 

 

 

 
 

,,O plimbare pe Calea Victoriei în Bucureştiul 

interbelic” 

 

       Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici a 

prezentat un crâmpei de istorie traită şi povestită de una 

dintre cele mai complexe personalităţi ale lumii 

aristocratice a Bucureştiului. Conferenţiarul a întreprins 

un excurs savuros pe cea mai circulată stradă a capitalei, 

Calea Victoriei, pe care l-a ilustrat cu fotografii de 

arhivă din antebelic şi interbelic, dar şi cu imagini 

contemporane. 

 

 

 

 

,,Regele Ferdinand al României şi gesturile sale 

istorice” 
 

       

     În stilul său inconfundabil, demn de un veritabil 

om de condei, istoricul Ion Bulei a surprins personalitatea 

contradictorie, marcată de stângăcie şi timiditate, dar şi de 

tenacitate  şi curaj a celui care a fost regele României 

Mari. Conferinţa s-a dorit o avanpremieră a cărţii dedicate 

de Ion Bulei celui de-al doilea suveran al României, a 

cărei lansare a avut loc în anul 2016.  
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,,România interbelică, între lumini şi umbre” 
 

  

      Editoare a zeci de volume și a autoare a peste 400 de 

articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din 

străinătate, dar și a numeroase conferinţe cu teme variate, de 

la genealogie aristocratică, diplomaţie şi mondenitate până la 

personalităţi ale lumii interbelice şi reşedinţe regale, dr. 

Georgeta Filitti a reușit să creioneze portretul contradictoriu al 

societății interbelice româneşti.  

 

 

 

Anul 2017 

 

,,Familia Sturdza. Pagini din istoria și cultura Moldovei 

moderne” 

 
Descendent al ilustrei familii domnitoare a 

Moldovei, Mihai Dim. Sturdza a zugrăvit publicului 

prezent la conferință, istoria și cultura Moldovei de-a 

lungul secolelor, când la cârma Principatului s-au aflat 

membrii familiei Sturdza. Amprenta acestora asupra 

Moldovei a fost redată prin evocarea poveștilor de viață 

ale unor membri ai familiei Sturdza, deveniți arhitecți, 

actori, cărturari, oameni de cultură. Prin activitatea lor, 

manifestată în plan social, economic și politic, aceștia au 

ajutat la dezvoltarea, pe toate planurile, a Moldovei. 

 

 

    ,,Relațiile româno-poloneze în perioada interbelică” 
 

 Dr. Nicolae Mareș, renumit scriitor și diplomat, a 

susținut o conferință deosebit de interesantă la castelul Peleș, 

aducând în lumină începuturile relațiilor româno-poloneze 

stabilite de către cuplul regal Ferdinand - Maria și evoluția 

acestora până la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Au fost evocate detaliat vizita președintelui Piłsudski în 

regatul României, vizita Familiei regale a României în 

Polonia în 1923. Contactele intelectualității române cu 

oamenii de cultură polonezi, trecerea în revistă a acordurilor 

economice și politice au suscitat interesul auditoriului prezent 

la conferință.                
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,,Ideea dinastică la români și monarhiile moderne ale  

Sud-Estului european” 
 

Renumitul academician Răzvan Theodorescu a 

prezentat, în cadrul conferinței susținute la castelul Peleș, 

istoria monarhiilor europene și receptarea ideii dinastice în 

rândul poporului român, subliniind interdependența relațiilor 

dintre suveranii europeni și insistând asupra celor care au 

influențat, în mod direct, formarea și evoluția monarhiei 

române stabilite de regele Carol I, creatorul României 

moderne. Demersul istoric, cu totul excepțional, s-a bucurat 

de aprecierea celor prezenți. 

 

 

 

 

 

,,Regele Ferdinand I al României. Viața privată și 

activitatea politică” 

 

  Prof. univ. dr. Ioan Scurtu a prezentat 

personalitatea celui care a fost primul rege al României 

Mari. Alături de regina Maria, care i-a stat aproape, la 

bine și la rău, vreme de 34 de ani, suveranul român și-a 

dovedit credința față de poporul pe care l-a călăuzit în cei 

14 ani de domnie, fiind denumit ,,Ferdinand cel Loial” și 

,,Rege al tuturor românilor”.  

 

                            
Anul   2018 

 
,,Regele Carol I şi Brăila” 

 

Conferinţa susţinută de către academicianul Ionel 

Cândea s-a concentrat asupra epocii domniei regelui 

Carol I, reflectată în peisagistica oraşului-port, precum şi 

în instituţiile sale fundamentale: Muzeul și Biblioteca.  

 Conferenţiarul a trecut în revistă marile realizări 

ale oraşului: amenajarea reţelei căilor ferate şi a gării din 

Brăila (1869-1870), construirea portului, cu cheiul şi 

depozitele de cereale (1872), ridicarea aşezămintelor 

ortodoxe ale comunităţii greceşti din oraş.   
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,,Regina Maria. O mare româncă” 
 

 Conferinţa a fost susţinută de către istoricul Georgeta 

Filitti, concentrându-se pe calitatea de suverană a Mariei, 

care şi-a demonstrat, până la moartea sa, curajul şi abnegaţia 

faţă de ţara de adopţie.  

Figură emblematică a istoriei noastre naţionale, 

regina Maria se distinge în anii zbuciumaţi ai războiului, ca 

şi în timpul Conferinţei de pace de la Paris din anii 1919-

1920, unde apără, cu veritabil talent diplomatic, interesele 

României Mari.  

 

 

,,Familia regală şi 

patrimoniul cultural” 

 

 

 Conferinţa susţinută de prof. univ. dr. Ioan Opriş s-a  

axat pe politica dusă de Familia regală în vederea păstrării 

memoriei culturale a românilor din Vechiul Regat şi 

România Mare. Această politică a găsit în regele Carol I cel 

mai fervent susţinător şi s-a manifestat în două moduri: prin 

implementarea unui program legislativ şi a unei politici 

culturale active. 

 

 

 

,,Domeniul Coroanei. 

Instituţia model a lui Carol I” 

 

Istoriografia actuală îi datorează profesorului inginer 

Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, 

lucrări fundamentale în cunoaşterea unor edificii româneşti 

de prestigiu, precum Palatul Regal din Bucureşti, Ateneul 

Român, Palatul Universităţii, Palatul Academiei de Înalte 

Studii Comerciale și Industriale sau Podul de la Cernavodă.  

De asemenea, Nicolae Noica şi-a orientat activitatea 

ştiinţifică asupra figurilor fondatoare ale şcolii tehnice 

româneşti – Emil Prager, Anghel Saligny, Gheorghe Ion 

Cantacuzino –, realizând o comunicare impresionantă 

despre Domeniul Coroanei – creația regelui Carol I.  
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Anul  2019 

 

 

 

,,Despre Independență” 

 

             Renumitul actor, regizor și eseist Dan Puric a 

susținut, în Sala de Concerte a castelului Peleș, 

conferința dedicată aniversării a 141 de ani de la 

proclamarea de către Mihail Kogălniceanu, în plenul 

Senatului, a Independenței României, eveniment 

definitoriu pentru viitorul țării, începând cu data de 9 

mai 1877. Incursiunea în istoria modernă a românilor și 

trimiterile către evenimente contemporane au stârnit 

atenția numerosului public participant.  

 

 

 

 

 

 

„Românii și ginta latină în Evul Mediu” 
 

 

     Conferința dedicată originii latine a poporului 

român a fost susținută, în 27 iunie 2019, de către 

profesorul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei 

Române. 

           În conferința prezentată la Muzeul Național Peleș, 

academicianul Ioan Aurel Pop a subliniat ideea conform 

căreia identitatea românească nu poate fi înțeleasă fără 

componenta sa latină, îndreptându-și într-o primă etapă 

atenția asupra căutării originilor de către popoare. 

Poporul român a avut o direcție fundamentală legată de 

originea noastră și de calitatea noastră de membri ai 

gintei latine încă din secolul al XVI-lea. 
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Apariții editoriale. 2016-2020 

 
Anul 2016 

 

 
                                                           

                                                                      

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Albumul monografic Regina Elisabeta a României. Un secol de eternitate (252 p.), 

coordonat de dr. Narcis Dorin Ion, redă – în texte semnate de acad. Dan Berindei și prof. 

univ. dr. Ion Bulei – biografia primei noastre suverane, cunoscută ca poetă sub numele de 

Carmen Sylva. Lucrarea prezintă, în forma unui catalog, excepționalele piese de patrimoniu 

care au decorat expoziția dedicată soției lui Carol I, evidențiind, de asemenea, și opera 

filantropică a reginei-artiste, dar și creațiile sale din domeniul artistic.  

 
             Catalogul de expoziție Arta flamandă  și olandeză în colecția regelui Carol I al 

României (96 p.) prezintă obiecte de patrimoniu provenind din spațiul artistic flamand și 

olandez (pictură originală și copii, mobilier, tapiserii, ceramică, orfevrărie, instrumente 

muzicale și corpuri de iluminat), din vasta colecție pe care primul nostru suveran a 

achiziționată pentru a decora reședința regală de la Sinaia.   
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Anul 2017 

 

 

                                                                                                           

 

 

             Albumul monografic Ferdinand I. Regele întregitor de țară (360 p.), coordonat de 

dr. Narcis Dorin Ion, a însoțit expoziția dedicată celui de-al doilea rege al României, a cărui 

biografie este recompusă în studiile istorice semnate de profesorii Ion Bulei și Ioan Scurtu. 

Albumul – prefațat de M.S. Margareta, Custodele Coroanei –, reproduce, într-un format 

elegant și cu o grafică inspirată, și piesele de patrimoniu legate de viața și activitatea regelui 

întregitor de țară: documente, fotografii, obiecte personale, decorații și ordine naționale, 

uniforme, tablouri, sculpturi, din colecții muzeale sau private.  

 

            Catalogul de expoziție Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile Muzeului 

Național Peleș (256 p.), coordonat de dr. Narcis Dorin Ion, prezintă, într-o viziune grafică 

specială, minunatele piese ale colecției de sticlă și ceramică a Muzeului Național Peleș, 

strânse cu pasiune și grijă de către suveranii României, pentru a decora interioarele celor 

două castele regale, Peleș și Pelișor. Textele științifice redactate de specialiștii muzeului 

evidențiază unicitatea și valoarea excepțională a patrimoniului legat de „artele focului”, 

ajutându-i pe iubitorii de frumos să se apropie de această fragilă lume a sticlăriei și ceramicii 

de artă.   
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Anul 2018 

 
          Albumul monografic  Maria a României. Portretul unei mari regine (2 vol., 720 p.), 

coordonat de dr. Narcis Dorin Ion, prezintă, în anul Centenarului, biografia singurei regine a 

României Mari. Textele istorice – semnate de prof. univ. dr. Ion Bulei și dr. Narcis Dorin Ion 

– reconstituie viața și activitatea reginei Maria a României, însoțind și catalogul ce pune în 

evidență minunatele obiecte de patrimoniu (pictură, sculptură, fotografie, artă decorativă, 

carte, mobilier, ceramică) ce au alcătuit expoziția dedicată marii suverane. Volumul al II-lea 

al lucrării se constituie într-un splendid album fotografic, ce redă toate aspectele vieții acestui 

fascinant personaj din istoria românilor.  
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         Catalogul Colecția de mobilier al Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv (256 p.) 

este rodul cercetărilor aplicate ale Lilianei Manoliu, care analizează, în detaliu, vasta colecție 

de mobilier a regilor și reginelor României, cu care sunt decorate interioarele castelelor Peleș 

și Pelișor. Piese de patrimoniu de o valoare excepțională, realizate în celebre ateliere 

europene și românești, sunt prezentate cititorilor într-o viziune grafică ce le sporește 

frumusețea.  

 

            Lucrarea Familia regală și Marea Unire (144 p.), coordonată de dr. Narcis Dorin Ion 

și apărută în Anul Centenarului, vine să prezinte iubitorilor de istorie – într-un text semnat de 

prof. univ. dr. Ioan Scurtu – rolul Familiei regale române în realizarea Marii Uniri de la 1 

decembrie 1918, catalogul fiind bogat ilustrat cu imaginile pieselor de patrimoniu care au 

alcătuit expoziția dedicată acestui eveniment major al istoriei noastre.  

 

 

Albumul-ghid Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale 

 

 

 
            Albumul-ghid Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale (96 p.), coordonator și coautor 

dr. Narcis Dorin Ion, prezintă istoria castelului Peleș și ghidul celor mai reprezentative 

interioare, într-o viziune grafică bogat ilustrată, ce pune în valoare piesele de patrimoniu și 

decorația interioară a reședinței regale din Sinaia. Publicat și în limbile engleză și franceză, 

ghidul castelului Peleș s-a bucurat de mare succes de public, prima ediție epuizându-se în 

timp record.  
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Anul 2019 

 

               
 

Albumul monografic Regele Carol I. Ctitorul României Moderne, coordonator și 

coautor dr. Narcis Dorin Ion (vol. I și II, 720 p.), completează expoziția temporară cu același 

titlu. Pentru acest proiect editorial, Muzeul Național Peleș a colaborat cu instituții culturale, 

muzee de prestigiu și colecționari particulari. Partea de catalog a acestei lucrări este ilustrată 

cu fotografii ale pieselor de patrimoniu care au aparținut regelui Carol I, precum și fotografii 

din colecțiile Muzeului Național Peleș, Arhivelor Naționale ale României, Bibliotecii 

Academiei Române și a câtorva colecționari particulari. Textele prezente în cele două 

volume sunt semnate de istoricii Dan Berindei, Ion Bulei, Nicolae Șt. Noica, Doina Păuleanu 

și Narcis Dorin Ion. 
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În anul 2019 a fost reeditat albumul monografic Regina Elisabeta. Un secol de 

eternitate. 

 

Catalogul Karel Líman. Arhitectul Casei regale a României, este un proiect 

coordonat de dr. Narcis Dorin Ion și numără 255 de pagini și ilustrații. Catalogul expoziției 

cu același titlu este excelent ilustrat cu fotografii ale planurilor de arhitectură ale reședințelor 

regale de la Sinaia, București, Bran și Lăpușna. Conceptul grafic semnat de dr. Cornel 

Constantin Ilie este întregit de informații de specialitate, materializate prin texte concepute de 

istoricii dr. Narcis Dorin Ion, dr. Mircea Alexandru Hortopan și dr. Ruxanda Beldiman, 

referitoare la viața și cariera arhitectului, precum și la elaborarea planurilor arhitectonice și 

punerea în practică a acestora. 

     
 

          Catalogul Colecția de orfevrărie a Muzeului 

Național Peleș, având ca autor pe Corina Dumitrache, 

prezintă rezultatele cercetărilor privind piesele de 

orfevrărie din patrimoniul Muzeului Național Peleș, 

valorificând astfel un segment important al colecțiilor 

de artă decorativă. Textele care prezintă instaurarea 

Dinastiei, pasiunea regelui Carol I pentru artă și 

implicarea sa în construirea castelului Peleș, 

constituirea și prezentarea colecției, istoricul 

meșteșugului argintăriei, tehnicile de prelucrare a 

metalului prețios, sunt îmbogățite cu imagini de epocă 

inedite ale castelului regal de la Sinaia și ale 

interioarelor sale, existente în fototeca Muzeului 

Național Peleș, dar și în colecții particulare, alternate 

cu imagini semnificative ale unor bunuri de 

patrimoniu. 
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Albumul Colecția de sticlă a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv (344 p.) este 

dedicat colecţiei de sticlă artistică a Muzeului Naţional Peleş și are ca autor pe Cornelia 

Dumitrescu, expert în sticlărie. Catalogul prezintă istoricul colecţiei de sticlărie regală, de 

peste 1 500 de piese, constituită în două mari etape: o primă etapă reprezentată de achiziţiile 

şi comenzile Familiei regale, între 1866-1941, iar o a doua, de achiziţiile Muzeului Peleş, 

realizate în perioada 1969-1974. 

 
Anul   2020 

 

 

              

 
Catalogul  Portretistica regală. Artă și memorie (272 p.) a fost editat de către Muzeul 

Naţional Peleş în colaborare cu Casa Regală a României, Muzeul Naţional de Istorie a 

României, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Militar Naţional ,,Regele 

Ferdinand I”, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul de Artă, 

Iaşi, Arhivele Naţionale ale României şi cu câțiva colecţionari particulari. 

Catalogul este structurat cronologic, în funcţie de membrii Casei regale române, de la 

regele Carol I şi regina Elisabeta, trecând în revistă al doilea cuplu regal, Ferdinand - Maria 

şi urmaşii acestora, până la regele Mihai I şi regina mamă Elena. Albumul conţine 

reproduceri fotografice color ale unor portrete şi busturi regale şi princiare, realizate de artişti 

români şi străini de prim-plan, de la sfârşitul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului 

al XX-lea. 
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Monumentala lucrare Carol al II-lea al României. Un rege controversat, avându-l ca 

autor pe dr. Narcis Dorin Ion, a apărut la Editura Magic Print din Onești, sub egida Muzeul 

Național Peleș. Cele patru volume constituie nu numai cronica unei domnii controversate, dar 

este, realmente, o frescă a societății românești din perioada interbelică.  

 

Volumul I (316 p.) tratează, sub formă de preambul, în două capitole, perioada 

copilăriei și adolescenței lui Carol al II-lea (1893-1914) respectiv tinerețea și perioada 

exilului auto-impus (1914-1930). Principala materie a volumului se agregă în capitolul 

„Regele jucător” (1930-1932), care vine să clarifice condițiile întoarcerii în țară a primului 

născut al regelui Ferdinand I, și mai ales, intențiile autoritare ale noului suveran, 

materializate în formula originală a guvernului „de uniune națională”. Același capitol 

analizează pertinent resorturile constituirii „instituției” din umbra Tronului – camarila regală. 

 

Volumul II (512 p.) ilustrează, cu prisosință, anii cei mai rodnici ai domniei lui Carol 

al II-lea (1932-1937), ani în care „Regele constituțional” și „Regele orgolios” își manifestă 

multiplele calități și fațete ale personalității, care devin tot atâtea capitole ale lucrării. Tot în 

acest volum autorul analizează prăbușirea sistemului constituțional românesc și opoziția, din 

ce în ce mai acerbă, a diverselor cercuri, în fața metodelor de guvernare și a autoritarismului 

regal. 
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Volumul III (304 p.) analizează, cu acribie, condițiile instaurării regimului de 

autoritate monarhică, trăsăturile noului regim constituțional și administrativ, implicarea 

regelui în absolut toate domeniile vieții publice, exacerbarea cultului personalității, dar, mai 

ales, implicarea suveranului în efortul diplomației românești de păstrare a alianțelor 

diplomatice  și militare, constituite în urma păcii de la Paris. În cele din urmă, anevoios, 

România și clasa politică românească trebuie să accepte, poate prea târziu, noua realitate 

geopolitică eurpeană. 

 

Volumul IV (432 p.) este cronica, dramatică, a prăbușirii României Mari. Principalul 

segment al volumului, capitolul „Regele detronat” (1940) documentează această teribilă 

dramă națională, în care regele și sfetnicii săi sunt puși în situații limită. Autorul 

înregistrează, cu sensibiliate și înțelegere,  tensiunea ultimelor luni de domnie ale lui Carol al 

II-lea și sfârșitul, surprinzător pentru suveran, al deceniului carlist. Un extrem de documentat 

epilog, constituie capitolul „Regele pribeag” (1940-1953), urmărind personajul regal în 

nesfârșitele sale peripluri, încheiate, abia în 2019, prin înhumarea sa definitivă, la Curtea de 

Argeș. 
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Lucrarea Colecția de ceramică a Muzeului Național Peleș. Catalog selectiv (420 p.), 

având-o ca autor pe Rodica Rotărescu, prezintă cronologic și tematic, pe ateliere și 

manufacturi, cele mai importante dintre piesele de porţelan, faianţă şi gresie, păstrate în  

colecțiile Muzeului Național Peleș. Viziunea grafică specială pune în valoare minunatele 

fotografii ale pieselor de patrimoniu achiziționate cândva de regii și reginele României. 

 

 
 

             Tipărirea, în 2019, a ediției a II-a, revizuită și adăugită, a albumului-ghid Castelul 

Peleș. Muzeul și colecțiile sale (112 p.) a fost impusă de epuizarea primei ediții, ceea ce    

ne-a oferit și prilejul de a revizui și adăugi lucrarea, cu noi texte și imagini despre sălile 

importante ale castelului Peleș. 
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            Catalogul de expoziție ,,Comorile  Peleșului” a fost tipărit în trei ediții, la Muzeul 

Brăilei „Carol I” (2017), la Complexul Muzeal Neamț (2017) și la Muzeul Bucovinei din 

Suceava (2018), însoțind expoziția cu titlul omonim.  

 

 

 
 

 
          Catalogul de expoziție Artă și ceremonial la mesele regale a fost tipărit în trei ediții, la 

Muzeul Istoriei și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos din Galați (2017), la Muzeul 

Bucovinei din Suceava (2018) și la Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov (2019), însoțind 

expoziția cu titlul omonim.  
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Lansări de carte 
 

Anul 2017 

 

În ziua de 20 aprilie 2017, în Sala de concerte a 

castelului Peleș, a fost lansat volumul ,,Carol I al României. 

Un monarh devotat”, semnat de prof. univ. dr. Sorin Liviu 

Damean. Prezentarea volumului dedicat regelui Carol I al 

României s-a bucurat de prezența unor invitați deosebiți din 

mediul academic românesc. Subiectul a fost prezentat de 

prof. univ. dr. Ioan Opriș. Cartea se dorește a fi o evocare 

detaliată a instaurării Dinastiei de Hohenzollern pe pământ 

românesc, dar și a evoluției și dezvoltării României 

moderne, pe plan politic, economic, social, cultural.  

 

Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu 

academicianul Răzvan Theodorescu, volumul semnat de  dr. 

Narcis Dorin Ion, a fost  lansat în ziua de 31 mai 2017, în Sala 

de concerte a castelului Peleș. Volumul cuprinde o serie de 

convorbiri cu academicianul Răzvan Teodorescu, care au avut 

loc pe parcursul anului 2015 la Academia Română, constituind 

o adevarată biografie a reputatului istoric și om politic, sub 

forma unui interviu. Momentele cheie ale acestei deveniri 

publice a academicianului Răzvan Theodorescu sunt relatate cu 

un farmec aparte, prin portretizări de neuitat ale unor oameni 

politici importanți ai tranziției noastre sau prin crochiuri ale 

unor auguste personaje care au vizitat România în ultimul sfert 

de veac. 

 

       La 12 iulie 2017, Sala de concerte a Muzeului 

Național Peleș a găzduit lansarea volumului ,,Povestea 

Castelului Peleș”, scrisă de A.S.R. Principele Radu al 

României. Alături de Alteța Sa Regală au luat cuvântul în 

cadrul lansării dr. Narcis Dorin Ion, director general al 

Muzeului Național Peleș, dr. Mircea Hortopan, director de 

Patrimoniu, și doamna Irén Arsene Máté, director general al 

Editurii Curtea Veche. Volumul prezintă castelul Peleş, 

capodoperă a arhitecturii secolului al XIX-lea, în care se 

reunesc mari curente și tendinţe din pictură, sculptură și 

artele decorative. 
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,,Seri de muzică și poezie la castel” 

 
Anul 2016 
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Anul 2017 
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Anul 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Anul  2019 
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Anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evenimente organizate  în parteneriat cu Muzeul Național Peleș în perioada 2016 - 2020 

 
Anul 2017 
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Anul 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
              

 
            Anul 2019 
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 Pentru publicul aflat în tranzit (dar nu numai pentru acesta) s-a acordat acces gratuit 

în anumite zile care au relevanță pentru istoria comunității locale și a monumentelor de 

arhitectură rezidențială regală din Sinaia (Noaptea muzeelor, Ziua Castelului Peleș  şi Ziua 

Castelului Pelişor – vezi anexa 2). 

             Urmare promovării care s-a realizat la târgurile de turism (naţionale şi 

internaţionale), unde au fost trimise materiale promoţionale, prin intermediul agenţiilor de 

turism, Muzeul Național Peleș se situează în topul preferințelor turiștilor străini care aleg 

România ca destinație turistică. 

Conform politicilor statutate de Ministerul Culturii, Muzeul Naţional Peleş asigură 

valorizarea socială prin diseminarea rezultatelor proiectelor culturale derulate de instituţie. 

De asemenea, Muzeul Naţional Peleş facilitează accesul tuturor categoriilor de public la 

serviciile sale prin reducerile de taxe de vizitare pentru unele categorii (elevi, pensionari) şi 

accesul gratuit al tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, în timpul vacanţelor şcolare, în 

expoziţiile permanente și temporare ale castelelor Peleş şi Pelişor. 

 Cât despre aşteptările beneficiarilor, toate categoriile de public intervievate până 

acum şi-au exprimat dorinţa ca cele două castele, Peleş şi Pelişor, să rămână în continuare 

muzee, deschise permanent publicului larg, în integralitatea lor.  

Pornind de la ancheta de marketing și stabilirea publicului-țintă, s-a încercat lărgirea 

adresabilităţii mesajelor Muzeului Național Peleș, iar pentru atragerea publicului de vârstă 

şcolară s-a realizat diversificarea ofertelor educative şi interactive prin dialogul constant cu 

cadrele didactice, în vederea sprijinirii activităţilor extra-curriculare ale elevilor şi elaborarea 

unor programe educative care să vină în completarea programei şcolare: 

- datorită succesului de care s-au bucurat proiectele, Vânătoarea de ouă de Paşte şi 

Sărbătoarea Bradului de Crăciun, au fost organizate anual pentru copii cu vârste 

cuprinse într 4 - 11 ani (vezi anexa 2). 

Conceput cu scopul de încuraja și stimula tinerii talentați și creativi, Concursul 

Naţional Carmen Sylva, care a devenit tradiție, a oferit anual artiștilor în devenire 

posibilitatea de a fi cunoscuți de către publicul român și străin. Un număr de 567 de elevi și 

studenți s-au înscris, în perioada 2016-2019, la cele patru secțiuni: desen, pictură, design şi 

fotografie iar lucrările câștigătorilor au putut fi văzute pe simeze, în cadrul unor expoziții 
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temporare organizate, anual, la Castelul Pelișor, în perioada 1 iunie - 1 iulie a fiecărui an, 

expoziții care au fost vizitate de un număr total de 13 000 de persoane (vezi anexa 2). 

 

Programe educaţionale 

 Într-o epocă în care tinerii își petrec cea mai mare parte a timpului liber în spațiul 

virtual, dialogul cu tânăra generație constituie o constantă dar și o provocare pentru Muzeul 

Național Peleș. Pentru atragerea publicului de vârstă şcolară, în special, s-a menținut legătura 

cu cadrele didactice  de la şcolile din orașul Sinaia şi din localităţile limitrofe (Comarnic, 

Buşteni) în vederea sprijinirii activităţilor para-şcolare ale elevilor şi elaborarea unor 

programe educative care să vină în completarea programei şcolare și care să le trezească 

dorința de a cunoaște.  

            Scopul proiectelor constă în valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil al 

Muzeului Național Peleș în vederea aprofundării cunoştinţelor de istorie şi îmbogăţire a 

vocabularului elevilor cu noţiuni de istoria artei, istorie, de dezvoltare a spiritului de 

observaţie şi de colaborare. 

           Obiectivul general a fost de a pune la dispoziţia cadrelor didactice un material 

documentar necesar transformării unei excursii într-o lecţie de istorie, artă şi ecologie. 

 Obiectivele specifice ale proiectelor au fost: 

1. antrenarea muzeografilor şi a cadrelor didactice la activităţi extracuriculare, menite să 

dezvolte în rândul elevilor dorinţa de cunoaştere a patrimoniului cultural naţional, în 

vederea dezvoltării spiritului de protejare şi restaurare a acestuia; 

2. familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a elevilor, pentru 

desfăşurarea unor activităţi cu caracter cultural şi ecologic, în vederea însuşirii unor 

cunoştinţe noi din domeniile respective; 

3. popularizarea experienţelor pozitive privind educaţia pentru patrimoniul cultural 

naţional, precum şi cultivarea dragostei pentru natură a şcolarilor şi diseminarea 

informaţiilor specifice proiectului; 

4. stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ, prin care contribuie la păstrarea integrităţii patrimoniului cultural 

naţional, precum şi a sănătăţii mediului în care trăiesc; 

5. lărgirea sferei cunoştinţelor de istorie, artă şi ecologie; 

6. incurajarea colaborării dintre instituţiile de învăţământ şi muzeu în scopul 

perfecţionării practicii de formare şi creşterii calitaţii predării şi învăţării la nivelul  

şcolar. 

7. transformarea vizitelor la muzeu, din acele excursii  programate  la sfârşit de 

semestru, în nişte resurse de învăţare cu suport didactic, care să devină în timp o 

modalitate de dezvoltare a unei colaborări de durată între muzeu şi şcoală; 

8. folosirea vizitei la muzeu, de către cadrele didactice, ca instrument de cercetare 

interdisciplinară (istorie, artă, muzică, literatură), făcând apel la ceea ce s-a învăţat 

prin intermediul programei şcolare, sau prin studiul individual;                   

9. să fie un punct de legătură între muzeu şi şcoală, fără însă a renunţa la vreun aspect al 

caracterului lor distinctiv ci doar creând o bază comună;                           

10.  perfecţionarea predării/învăţării în vederea îmbogăţirii culturii în mod individual sau 

pentru descoperirea unor noi aptitudini, pasiuni sau modele. 
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           Metoda propusă pentru învăţarea câtorva noţiuni de cultură generală a fost una 

practicată demult în şcolile din Uniunea Europeană, şi constă în învăţarea din aproape în 

aproape, prin descoperirea mai întâi a istoriei locale, apoi a celei naţionale, pentru a  putea 

înţelege cadrul general al istoriei europene şi universale. 

 

           Conceptul promovat în acest proiect, de a propune integrarea muzeelor şi 

monumentelor istorice în zona de interes a tinerilor, este unul novator. Noutatea acestui 

concept, denumit pedagogie de patrimoniu, vine în mod firesc ca o etapă superioară a 

pedagogiei muzeale, în contextul integrării europene, ca strategie de implementare a 

Recomandării R(98) a Consiliului Europei privind pedagogia de patrimoniu.  

           Necesitatea actuală stringentă este de a lega mai strâns obiectivele culturale ale 

muzeului cu obiectivele educative tradiţionale ale şcolii, cu scopul de a asigura nu numai 

sensibilizarea tineretului pentru valorile de patrimoniu, dar şi de a modela un profil moral, 

cultural şi civic al acestuia, ca potenţial public al instituţiei muzeale. 

 

         Rezultatele anticipate au fost: creşterea numărului de vizitatori şi formarea unei oferte 

culturale pentru publicul larg.  

 

         Grupurile ţintă şi beneficiarii proiectului au fost reprezentaţi de elevii din şcolile din 

țară și din oraşele Sinaia, Comarnic şi Buşteni.  

          Activităţile specifice s-au desfăşurat în expoziţia de bază de la castelele Peleş şi Pelişor 

(indoor) precum şi pe terasele şi în parcul muzeului (outdoor).  

 

         Activităţi INDOOR 

         Activităţile au constat în ghidaje tematice, atât în expoziţiile de bază, cât şi în cele 

temporare, urmate de discuţii libere pe marginea temei propuse în luna respectivă. 

Muzeografii şi referenţii din muzeu au însoțit aceste grupuri şi și-au adaptat prezentarea la 

nivelul de înţelegere al participanţilor.  

 

          Temele alese au fost stabilite de specialiştii muzeului, în funcţie de evenimentele 

curente, sau propuse de cadrele didactice cu care se colaborează, încercând astfel adaptarea 

programelor la curricula şcolară. Ele au urmărit să dezvolte spiritul de observaţie şi să 

îmbunătăţească bagajul de cunoştinţe al copiilor. Aceste vizite sunt interactive, ele fiind un 

dialog copii-prezentator.  

         Activităţile din cadrul proiectelor s-au desfăşurat în expoziţiile permanente şi temporare 

(activități INDOOR), cu următoarele teme:  

         „Ora de muzeu – Regii și reginele României”: 

            „Touch me! Don’t touch me!” 

             „Povestea unei opere de artă” 

             „Bun venit bunicilor!” 

              „Prin tactil către imagine” – program pentru nevăzători 

          Zilele castelelor regale de la Sinaia  

      Workshop-uri: 

            „Cum se  organizează o expoziție” 

            ,,Să învățăm să restaurăm!” 
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          Proiectele în aer liber, au avut loc pe terasele muzelui (activităţi OUTDOOR) și au 

avut următoarele teme:       

                  „Eco-tur” - program pentru cunoașterea patrimoniului de pe terase 

           „Poveștile Peleșului”– activităţi practice în aer liber  

 

            Pentru aceste proiecte, obiectivul general este de valorificare a patrimoniului expus 

pe terase. Toate programele educaţionale derulate de Muzeul Naţional Peles sunt cu 

participare gratuită, iar la final se acordă mici recompense participanţilor (cărţi poștale, 

broșuri ale muzeului), iar cadrele didactice primesc o adeverinţă de participare, care are 

importanță pentru portofoliul didactic.  

 

           Evaluarea proiectelor a constat într-o evaluarea prealabilă, care a avut loc prin 

redactarea rapoartelor pe activităţi şi a discuţiilor la nivel local. 

 

           Evaluarea ulterioară are loc în expozițiile permanente, Castel Peleș și Castel Pelișor,  

prin analizarea creşterii numărului de vizitatori. 

 

          Impactul educativ şi social  

Ideea acestui proiect a decurs şi din prelucrarea chestionarelor adresate cadrelor 

didactice de la şcolile din Sinaia, Comarnic si Buşteni, cu privire la „Ce activităţi extra-

curriculare aţi dori să desfăşuraţi cu copiii la muzeu?” şi s-a considerat ca Ora de muzeu se 

doreşte a fi o prelungire a activităţii de la orele de curs din aria curriculară Arte, căreia 

trebuie să i se acorde atenţie în construirea structurii timpului şcolar în generarea planurilor-

cadru de învăţământ. 

            Capacitatea de a continua proiectul 

            Proiectele derulate se bazează pe posibilităţile interne ale  Muzeului Naţional Peleş şi 

disponibilitatea directorilor şi cadrelor didactice ale şcolilor din Sinaia, Comarnic şi Bușteni. 

           Caracterul de replicabilitate al proiectului: gradul de accesibilitate al proiectului este 

ridicat, alături de elementele deja prezentate, adăugându-se flexibilitatea abordării acestor 

teme, nefiind obligatoriu parcurgerea lui în întregime pentru a obţine rezultatele scontate. Un 

astfel de proiect dinamizează viaţa culturală în plan local şi prin diversitatea activităţilor pe 

care le desfăşoară în relaţie directă cu publicul vizitator de muzeu. 

 

            Parteneriate încheiate cu diferite instituții, pentru derularea proiectelor pentru copiii 

din Republica Moldova și copiii care provin din familii defavorizate, în cadrul programelor 

intitulate:  

1. Platforma Unionistă „Acțiunea 2012” – Republica Moldova; 

2. Asociația „Community Aid Romania” pentru copiii din centrele de plasament din 

Voluntari, Periș, Glina, Afumați (județul Ilfov); 

             3. Asociația „Lindelfeld”, programul ,,Ajungem Mari”; 

             4. Asociația „Social Activ” din  Arad; 

             5. FCC ,,Clipa Siderală” din Republica Moldova. 

 

  Pentru participanții înscriși s-au asigurat vizite ghidate complete gratuite. 
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6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management  

 

Nr. Denumire Program Descriere 

 

 

 

P 1 

 

 

 

Program de evidenţă și digitizare a 

patrimoniului cultural mobil 

Programul urmăreşte: realizarea evidenţei 

gestionare şi ştiinţifice a patrimoniului cultural 

mobil; elaborarea unui program aplicat de 

evidenţă; realizarea de fotografii profesionale 

care să reflecte caracteristicile de identificare ale 

obiectului de patrimoniu cultural şi care să se 

constituie într-o arhivă imagistică de bună calitate 

a întregului patrimoniu cultural mobil şi imobil; 

fişarea întregului patrimoniu mobil; clasarea 

bunurilor de patrimoniu; reevaluarea 

patrimoniului. 

P 2 Program de conservare şi restaurare a 

patrimoniului cultural mobil şi imobil 

Programul urmăreşte: finalizarea reabilitării 

imobilului din strada Cumpătu şi amenajarea 

noilor depozite de patrimoniu şi a laboratorului 

de restaurare metal-ceramică-sticlă, precum şi 

relansarea activităţilor de restaurare a 

patrimoniului cultural mobil.  

 

P 3 

Program de valorificare a patrimoniului 

cultural mobil prin expoziţii  

Programul îşi propune: valorificarea 

patrimoniului mobil prin organizarea unor 

expoziţii temporare tematice vizând latura istoric-

memorială, dar şi aspectele artistic-decorative; 

completarea expoziţiilor permanente din cele 

două castele. 

 

P 4  

 

Program de cercetare fundamentală a 

patrimoniului cultural mobil şi imobil 

Programul urmăreşte cercetarea istoriei reşedinţei 

regale de la Sinaia şi a Familiei Regale române; 

realizarea unei monografii complete a castelelor 

Peleş şi Pelişor; realizarea unor studii tematice 

privind colecţiile de istorie,  artă plastică şi 

decorativă ale castelelor Peleş şi Pelişor.   

 

 

P 5 

 

 

Program de educaţie muzeală 

 

 

 

 

Scopul programului este acela de a valorifica 

bogatul material informaţional al Muzeului 

Naţional Peleş în vederea aprofundării 

cunoştinţelor de istorie şi îmbogăţire a 

vocabularului elevilor cu noţiuni de istoria artei, 

de dezvoltare a spiritului de observaţie şi de 

competiţie a tinerei generaţii. 
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P 6  

 

Program editorial 

Programul urmăreşte: editarea unei monografii 

complete a castelelor Peleş şi Pelişor; tipărirea 

unor cataloage tematice privind colecţiile de 

istorie, artă plastică şi decorativă ale castelelor 

Peleş şi Pelişor.   

 

P 7 

 

Program de achiziţii muzeale 

Programul urmăreşte îmbogăţirea patrimoniului 

cultural mobil legat de istoria reşedinţei regale de 

la Sinaia prin achiziţionarea unor piese 

reprezentative şi autentice care au aparţinut 

cândva Familiei Regale române. 

 

 

P 8 

 

 

Program de formare şi perfecţionare a 

specialiştilor   

Programul vizează participarea personalului de 

specialitate al muzeului la cursuri de 

perfecţionare organizate de Ministerul Culturii: 

cursuri de restaurare şi conservare, de 

muzeologie, de animaţie culturală, de operare IT, 

de marketing cultural şi PR, de management de 

proiect. 

 

 

7. Proiecte din cadrul programelor în perioada de raportare (2016-2021) 

  

Nr. 

crt. 
Program 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

1.  

Program de evidență și 

digitizare a 

patrimoniului mobil  

4  

 1. Realizarea fișierului imagistic digital al   

patrimoniului - 5 231 fotografii editabile; 11 800 

documente și fotografii istorice scanate 

 2. Proiectul de digitizare a patrimoniului  - 4 828 fișe 

DOCPAT 

 3. Clasarea patrimoniului cultural mobil - 2 499 

dosare elaborate 

 4. Reevaluarea patrimoniului cultural mobil  - 390 

bunuri culturale reevaluate 

2. 

Program de conservare 

şi restaurare a 

patrimoniului cultural 

mobil şi imobil 

1 

 1. Amenajare depozite (în castelele Peleș și Pelișor): 

6 depozite (artă decorativă și patrimoniu regal 

recuperat, sculptură mică, bibliotecă regală și 

periodice vechi, fototecă – documente istorice, arme 

și armuri, plastică exterioară) - 27  985 piese 

3.  

Program de valorificare 

a patrimoniului prin 

expoziții tetemporare  

10 

 1. Regina Elisabeta a României - un secol de 

eternitate – 3 500 vizitatori 

 2. Arta flamandă și olandeză în colecția regelui 

Carol I al României - 4 000 vizitatori 
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 3. Ferdinand I. Regele întregitor de țară  -   7 500 

vizitatori 

 4.  Artele focului. Ceramică și sticlă din colecția 

Muzeului Național Peleș -  4 010 vizitatori 

 5. Maria a României. Portretul unei mari regine -     

8 000 vizitatori 

 6. Familia Regală și Marea Unire  - 2 000 vizitatori 

 7.  Regele Carol I. Ctitorul României moderne  -       

8 575 vizitatori  

 8. Karel Liman. Arhitectul Casei regale a României  

- 2 025 vizitatori 

 9. Portretistica regală. Artă și memorie - on-line  

10. Carol al II-lea al României. Un rege controversat  

- on-line  

4.  

Program de cercetare 

fundamentală a 

patrimoniului cultural 

mobil și imobil  

 1 

 1. Catalogarea valorilor bibliofile din biblioteca 

regelui Carol I  - 220 înregistrări. 

  

  

5. 

Program de educație 

muzeală  

 

11 

 1. Proiect educativ indoor „Ora de muzeu. Regii şi 

reginele României” - 5 785 participanți 

 2. Proiect educativ „Ora de muzeu. Cum se organi-

zează o expoziţie” (work-shop) - 372 participanți 

 3. Proiect educativ outdoor „Traseu concurs – Să 

descoperim terasele castelului Peleş” - 1 500 

participanți 

 4. Proiect educativ outdoor „Poveştile Peleşului” -    

6 660 participanți 

 5. Povestea unei opere de artă – prezentarea 

obiectului lunii - 240 participanți 

 6. Zilele castelelor regale de la Sinaia – Peleş ( 3 

octombrie) şi Pelişor ( 24 mai). Program de educaţie 

muzeală cu vizitare gratuită - 13 079 participanți. 

 7. „Bun venit bunicilor” – proiect adresat seniorilor - 

340 participanți. 

 8. „Touch me, don’t touch me!”atelier de educație 

comportamentală, pentru protejarea patrimoniului 

muzeal - 1 320 participanți 

 9. „Prin tactil către imagine” – program pentru 

nevăzători -  40 participanți 

 10. „Micii botanişti, pe urmele Regelui Ferdinand”- 

25 participanți 

 11. Work-shop „Să învățăm să restaurăm!” - 60 

participanți 
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6.   Program editorial   16 

 1. Regina Elisabeta a României. Un secol de 

eternitate – Catalog de expoziţie - tiraj 500 exemplare 

 2. Arta flamandă şi olandeză în colecţia  regelui 

Carol I al României - Catalog de expoziţie - tiraj 400 

exemplare 

 3. Ferdinand I. Regele întregitor de țară – Catalog 

de expoziţie - tiraj 1 000 exemplare 

 4. Artele focului. Ceramică și sticlă din colecțiile 

Muzeului Național Peleș – Catalog de expoziţie - tiraj 

1 000 exemplare 

 5. Maria a României. Portretul unei mari regine – 

Catalog-album, vol. I + II, 1 500 exemplare 

6. Familia Regală și Marea Unire – Catalog de 

expoziție - 1 000 exemplare 

 7. Colecția de mobilier a Muzeului Național Peleș. 

Catalog selectiv -  1.000 exemplare 

 8. Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale, ediție 

română, engleză, franceză – 13 000 exemplare 

 9. Regele Carol I. Ctitorul României moderne, 

Catalog-album, vol. I + II, 1 500 exemplare 

 10. Karel Liman. Arhitectul Casei Regale a 

României – Catalog-album -  1 000 exemplare 

 11. Colecția de orfevrărie a Muzeului Național 

Peleș. Catalog selectiv - 1 000 exemplare 

 12. Colecției de sticlă a Muzeului Național Peleș. 

Catalog selecti - 1.000 exemplare 

 13. Carol al II-lea al României. Un rege 

controversat, vol. I , II, III, IV, 2 000 exemplare 

 14. Portretistica regală. Artă și memorie - 1 000 

exemplare 

 15. Colecția de ceramică a Muzeului Național Peleș. 

Catalog selectiv -  1 000 exemplare 

 16. Castelul Peleș. Muzeul și colecțiile sale, ediția a 

II-a - 10 000 exemplare 

 

8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management. 

 

Anul 2016 

 

Expoziţii itinerante la Muzeul Naţional Peleş în 2016: 4 

    Expoziţie de pictură „Inga Edu” – 8 363 vizitatori 

  „Porțile cerului” - expoziţie de icoane pictate – 6 003 vizitatori 

  „Arhitectură şi Regalitate” – 3 250 vizitatori 

  „Regele Mihai. O copilărie fericită” – 2 850 vizitatori 
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Expoziții itinerate în țară: 3 - total beneficiari în afara sediului – 30 170 

„Artă și ceremonial la mesele regale” – 15 700 vizitatori 

„Călătorie la 1900” – 6 470 vizitatori 

„Comorile Peleșului” – 8 000 vizitatori 

Conferinţe ştiinţifice: 4 (acad. Dan Berindei, prof. univ. dr. Ion Bulei, acad. Constantin 

Bălăceanu Stolnici, dr. Georgeta Filitti) – 800 participanți 

Proiecte culturale: 7  

Ziua Castelului Peleş – 5 octombrie – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Școala „Principesa Maria” din Sinaia. 

Ziua Castelului Pelişor – 25 mai – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Şcoala „George Enescu” din Sinaia. 

Noaptea muzeelor – vizitare gratuită după ora 17:00 până la 22:00 – 3 750 vizitatori 

„Târgul European al Castelelor” – Hunedoara 

Retromobil. Parada autovehiculelor de epocă – iunie 2016. 

„Sărbătoarea Bradului de Crăciun” cu copiii de la centrul de plasament Sinaia. 

Concursul Naţional „Carmen Sylva” – pentru desen, pictură, gravură, fotografie – ediţia a 

VI-a 

„Vânătoarea de ouă de Paşte” 

Concerte la Peleş în 2016:18 

„Sunetul muzicii” -  10 concerte  

„Europa Fest”  – 3 concerte 

„Argen Tango” – turneul Piazzolla 

„Muzică în Palatele României”  

„Sinaia Guitar Festival” 

„Academia de muzică românească” din Tokyo 

Concert de colinde – Corul „Divina Armonie”  

Activități în colaborare cu Casa Regală a României: 2 

Ziua Regalității. Sărbătoarea Coroanei Române la 150 de ani – 10 mai 2016 

Funeraliile Reginei Ana – 10 august 2016. 

Ceremoniile de decorare ale Casei Majestății Sale Regelui Mihai I, cu ocazia aniversării 

Principesei Moștenitoare Margareta, Zilei de 10 Mai, Aniversării Majestății Sale Regelui 

Mihai I 

Dineurile  oferite de Familia Regală a României membrilor Academiei Române, membrilor 

Corpului Diplomatic. 

 

 

Anul 2017 

Proiecte culturale: 7 

Ziua Castelului Peleş – 5 octombrie – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Școala generală „Principesa Maria” din Sinaia  

Ziua Castelului Pelişor  – 25 – mai vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Şcoala gimnazială din Sinaia 

Noaptea muzeelor – vizitare gratuită după ora 17:00 până la 22:00: 3 750 vizitatori 

Zilele Europene ale Patrimoniului (ZEP) - ediția a XXV-a - vizitare gratuită şi program 

educaţional 

Retromobil. Parada autovehiculelor de epocă  - 24 iunie 2017 
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Concursul Naţional „Carmen Sylva”– pentru desen, pictură, gravură, fotografie – ediţia a 

VII-a 

„Vânătoarea de ouă de Paşte la Castelul Peleș” 

Concerte la Peleş:19 

„Sunetul muzicii” -  10 concerte  

„EuropaFest”  - 3 concerte 

„Argen Tango” – turneul Piazzolla 

„Muzică în Palatele României”  

„Sinaia Guitar Festival” 

Festivalul Internațional „Musica Kronstadt 2017”  

Concursul Național „Opera Start” 

„După-amieze muzicale la Castelul Peleș” 

Activități în colaborare cu Casa Regală a României:  

Funeraliile Majestății Sale Regele Mihai I - 13 decembrie 2017 

Ceremoniile de decorare ale Casei Majestății Sale Regelui Mihai I  

Dineurile  oferite de Familia Regală a României membrilor Academiei Române, membrilor 

Corpului Diplomatic. 

 

Anul 2018 

 

Expoziţii itinerante la Muzeul Naţional Peleş în 2018:  

,, O prietenie regală. Grigore Antipa și Regii României. 1892 - 1944”, 07 iulie - 20 august 

2018  

,,Arhitectura interbelică a Bucureștiului și regalitatea” – 15 - 30 septembrie 2018  

Expoziții itinerate în țară: 12 - total beneficiari în afara sediului – 15 331 vizitatori 

Muzeul Brăilei ,,Carol I”  

Expoziție temporară ,,România - Centenarul Marii Uniri. Brăila, 650 de ani de atestare 

documentară.” 

Expoziție temporară ,,Regina Maria - Regina Soldat” 

Muzeul Bucovinei – Suceava; Expoziție itinerantă ,,Comorile Peleșului”; Expoziție itinerantă  

,,Artă și ceremonial la mesele regale” 

Complexul Muzeal Județean Neamț - Muzeul de Artă  Piatra Neamț: Expoziție temporară 

,,Însemne ale regalității române și Marea Unire”  

Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea - Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ,,Simion 

Gavrilă” Tulcea: Expoziție temporară ,,Carol I și Ferdinand I. Regii care au creat România 

Mare”  

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei: Expoziție temporară ,,Românii spre Marea 

Unire”  

UNITER – Festivalul Național de Teatru, București: Coroana Regală depusă în Sala 

,,Memorie” a HUB-ului FNT din Centrul Vechi al Capitalei (Hanul Gabroveni)/ ARCUB 

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos - Galați: Expoziția 

itinerantă ,,O prietenie regală. Grigore Antipa și Regii României. 1892 - 1944” 

Muzeul Național Cotroceni: Expoziție în cadrul proiectului ,,Regina Maria, ambasador 

irezistibil al istoriei și artei românești” 

Muzeul de Istorie Brașov: Expoziție în cadrul proiectului ,,Regina Maria, ambasador 

irezistibil al istoriei și artei românești” 
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National Gallery of Australia, Canberra; Expoziția Cartier .The Exhibition 

Conferinţe ştiinţifice: 4 - Acad. Ionel Cândea,  dr. Georgeta Filitti,  prof. univ. dr. Ioan 

Opriș, prof. univ. ing. Nicolae Noica. 

Proiecte culturale: 7  

 1. Ziua Castelului Peleş – 7 octombrie – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de 

la Școala „Principesa Maria” din Sinaia  

2. Ziua Castelului Pelişor – 25 mai – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Şcoala gimnazială din Sinaia 

3. Noaptea muzeelor – vizitare gratuită după ora 17:00 până la 22:00 – 3 700 vizitatori 

4. Retromobil 2018 - parada autovehiculelor - 30 iunie 

5. „Sărbătoarea Bradului de Crăciun”, cu copiii de la Școala Gimnazială „Principesa Maria” 

din Sinaia 

6. Concursul Naţional „Carmen Sylva” - pentru desen, pictură, gravură, fotografie - ediţia a 

VIII-a. 

7.  „Vânătoarea de ouă de Paşte” 

8. Concerte la Peleş în 2018 – 14;  „Sunetul muzicii” -  9 concerte; ,,Recitale instrumentale” 

– 3; „Argen Tango” - turneul Piazzolla; „Muzică în Palatele României”. 

 

Anul 2019 

 

Expoziții itinerate în țară:  6 - total beneficiari – 22 223 vizitatori 

 

Muzeul Național al Bucovinei din Suceava: Expoziție itinerantă ,,Vânători regale” – 3 144 

vizitatori; Expoziție itinerantă  ,,Maria a României. Regină și artistă” – 2 836 vizitatori 

Complexul Muzeal Județean Neamț - Muzeul de Artă  Piatra Neamț: Expoziție itinerantă  

,,Maria a României. Regină și artistă” – 3 500 vizitatori 

 

Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov: Expoziție itinerantă ,,Artă și ceremonial la mesele 

regale” – 2 000 vizitatori 

Muzeul Județean Satu Mare, Castelul Carei: Expoziția „100 de ani de la vizita Regelui 

Ferdinand și a Reginei Maria în județul Satu Mare” – 7 243  vizitatori 

Primăria Municipiului Oradea: Expoziția „Însemne are Regalității române” – 3 500 vizitatori 

 

Expoziții itinerate în străinătate  1 - total beneficiari  31.000 vizitatori 

 

Musée National du Palais du Tau, Reims, Franța:  Expoziția temporară  „Marie de Roumanie. 

Reine et artiste” – 31 000 vizitatori 

 

Total beneficiari în afara sediului  - 53 223  

 

Conferinţe ştiinţifice: 2 - Dan Puric; Academician Ioan Aurel Pop. 

 

Proiecte culturale: 11  

 

1. Ziua Castelului Pelişor – 24 mai – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Şcoala „George Enescu” din Sinaia; 
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2. Noaptea muzeelor – vizitare gratuită după ora 17:00 până la 22:00 – 3 578 vizitatori; 

3. Retromobil 2019 - parada autovehiculelor  - 30 iunie; 

4. „Sărbătoarea Bradului de Crăciun” cu copiii de la Școala „Principesa Maria” din Sinaia și 

de la „Casa Speranței” din Câmpina; 

5. Concursul Naţional „Carmen Sylva” – pentru desen, pictură, gravură, fotografie – ediţia a 

IX - a; 

6.  „Vânătoarea de ouă de Paşte”; 

7. Program „Stagiunea Concerte la Peleş”  – 15 concerte: 

           „Citadela artelor” –  9 concerte; 

           ,,Recitaluri instrumentale” – 3 concerte; 

           „Muzică în Palatele României” – 1 concert; 

 „SoNoRo - À la française” – 1 concert; 

 „CERCLE - Oxia” – 1 concert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

F) Previzionarea evoluției economico-financiară a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către 

autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse. 

 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

 
Denumirea indicatorilor  Cod 2021 Propuneri 2022 Estimări 2023 Estimări 2024 Estimări 

A B C 1 2 3 4 
TOTAL VENITURI  000 12.900,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 

VENITURI PROPRII  0000 6.900,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 
I. VENITURI CURENTE  001 6.900,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 
C2. VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII  33 6.900,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 
Venituri din prestări servicii și alte activități  33. 6.900,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 

Venituri din prestări servicii  33.08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări 

culturale, artistice și sportive 

 33.19 5.900,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 

Transferuri voluntare, alte decât subvențiile  37 0,00 0,00 0,00 0,00 

Donații și sponsorizări  37.01 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE  40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume utilizate din excedentul anului precedent 

pentru efectuarea de cheltuieli 

 40.15 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului 

precedent 

 40.15.03 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBVENȚII DE LE ALTE ADMINISTRAȚII  43 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

SUBVENȚII PENTRU INSTITUȚII PUBLICE  43.09 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

TOTAL CHELTUIELI I 00 12.900,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 

TOTAL CHELTUIELI II 00 12.900,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

CHELTUIELI CURENTE  

(01= 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 

I 01 12.900,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01= 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 

II 01 12.900,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL I 10 8.660,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL II 10 8.660,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 

Cheltuieli salariale în bani I 10.01 8.305,00 8.405,00 8.405,00 8.405,00 

Cheltuieli salariale în bani II 10.01 8.305,00 8.405,00 8.405,00 8.405,00 

Salarii de bază I 10.01.01 7.100,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

Salarii de bază II 10.01.01 7.100,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 
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Sporuri pentru condiții de muncă I 10.01.05 650,00 650,00 650,00 650,00 

Sporuri pentru condiții de muncă II 10.01.05 650,00 650,00 650,00 650,00 

Alte sporuri I 10.01.06 50,00 50,00 50,00 50,00 

Alte sporuri II 10.01.06 50,00 50,00 50,00 50,00 

Drepturi de delegare I 10.01.13 5,00 5,00 5,00 5,00 

Drepturi de delegare II 10.01.13 5,00 5,00 5,00 5,00 

Denumirea indicatorilor  Cod 2021 Propuneri 2022 Estimări 2023 Estimări 2024 Estimări 

A B C 1 2 3 4 
Indemnizații de hrană I 10.01.17 500,00 500,00 500,00 500,00 

Indemnizații de hrană II 10.01.17 500,00 500,00 500,00 500,00 

Alte drepturi salariale în bani I 10.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi salariale în bani II 10.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli salariale în natură I 10.02 185,00 185,00 185,00 185,00 

Cheltuieli salariale în natură II 10.02 185,00 185,00 185,00 185,00 

Vouchere de vacanță I 10.02.06 185,00 185,00 185,00 185,00 

Vouchere de vacanță II 10.02.06 185,00 185,00 185,00 185,00 

Contribuții I 10.03 170,00 170,00 170,00 170,00 

Contribuții II 10.03 170,00 170,00 170,00 170,00 
Contribuția asiguratorie de muncă I 10.03.07 170,00 170,00 170,00 170,00 
Contribuția asiguratorie de muncă II 10.03.07 170,00 170,00 170,00 170,00 
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII I 20 4.100,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII II 20 4.100,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 

Bunuri și servicii I 20.01 2.160,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 

Bunuri și servicii II 20.01 2.160,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 

Furnituri de birou I 20.01.01 15,00 15,00 15,00 15,00 

Furnituri de birou II 20.01.01 15,00 15,00 15,00 15,00 

Materiale pentru curățenie I 20.01.02 30,00 30,00 30,00 30,00 

Materiale pentru curățenie II 20.01.02 30,00 30,00 30,00 30,00 

Încălzit, iluminat și forță motrică I 20.01.03 850,00 850,00 850,00 850,00 

Încălzit, iluminat și forță motrică II 20.01.03 850,00 850,00 850,00 850,00 

Apă, canal și salubritate I 20.01.04 250,00 250,00 250,00 250,00 

Apă, canal și salubritate II 20.01.04 250,00 250,00 250,00 250,00 

Carburanți și lubrifianți I 20.01.05 10,00 10,00 10,00 10,00 

Carburanți și lubrifianți II 20.01.05 10,00 10,00 10,00 10,00 

Piese de schimb I 20.01.06 5,00 5,00 5,00 5,00 

Piese de schimb II 20.01.06 5,00 5,00 5,00 5,00 

Transport I 20.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Transport II 20.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet I 20.01.08 50,00 50,00 50,00 50,00 

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet II 20.01.08 50,00 50,00 50,00 50,00 

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional I 20.01.09 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional II 20.01.09 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare I 20.01.30 150,00 150,00 150,00 150,00 

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare II 20.01.30 150,00 150,00 150,00 150,00 

Reparații curente I 20.02 10,00 10,00 10,00 10,00 

Reparații curente II 20.02 10,00 10,00 10,00 10,00 

Medicamente și materiale sanitare I 20.04 100,00 0,00 0,00 0,00 

Medicamente și materiale sanitare II 20.04 100,00 0,00 0,00 0,00 

 
Denumirea indicatorilor  Cod 2021 Propuneri 2022 Estimări 2023 Estimări 2024 Estimări 

A B C 1 2 3 4 
Materiale sanitare I 20.04.02 50,00 0,00 0,00 0,00 

Materiale sanitare II 20.04.02 50,00 0,00 0,00 0,00 

Dezinfectanți I 20.04.04 50,00 0,00 0,00 0,00 

Dezinfectanți II 20.04.04 50,00 0,00 0,00 0,00 

Bunuri de natura obiectelor de inventar I 20.05 20,00 20,00 20,00 20,00 

Bunuri de natura obiectelor de inventar II 20.05 20,00 20,00 20,00 20,00 

Uniforme și echipament I 20.05.01 10,00 10,00 10,00 10,00 

Uniforme și echipament II 20.05.01 10,00 10,00 10,00 10,00 

Alte obiecte de inventar I 20.05.30 10,00 10,00 10,00 10,00 
Alte obiecte de inventar II 20.05.30 10,00 10,00 10,00 10,00 
Deplasări, detașări, transferări I 20.06 5,00 5,00 5,00 5,00 

Deplasări, detașări, transferări II 20.06 5,00 5,00 5,00 5,00 
Deplasări interne, detașări, transferări I 20.06.01 5,00 5,00 5,00 5,00 
Deplasări interne, detașări, transferări II 20.06.01 5,00 5,00 5,00 5,00 
Deplasări în străinătate I 20.06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deplasări în străinătate II 20.06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Materiale de laborator I 20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 
Materiale de laborator II 20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consultanță și expertiză I 20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consultanță și expertiză II 20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pregătire profesională I 20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pregătire profesională II 20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Protecția muncii I 20.14 25,00 25,00 25,00 25,00 

Protecția muncii II 20.14 25,00 25,00 25,00 25,00 

Cheltuiei judiciare și extrajudiciare derivate din 

acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozițiilor legale 

I 20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuiei judiciare și extrajudiciare derivate din 

acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozițiilor legale 

II 20.25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli I 20.30 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 

Alte cheltuieli II 20.30 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 

Chirii I 20.30.04 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 

Chirii II 20.30.04 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii I 20.30.30 575,00 575,00 575,00 575,00 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii II 20.30.30 575,00 575,00 575,00 575,00 

TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI I 59 140,00 140,00 140,00 140,00 

TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI II 59 140,00 140,00 140,00 140,00 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate I 59.40 140,00 140,00 140,00 140,00 

Denumirea indicatorilor  Cod 2021 Propuneri 2022 Estimări 2023 Estimări 2024 Estimări 

A B C 1 2 3 4 
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate II 59.40 140,00 140,00 140,00 140,00 

TITLUL XVII XVIII XIX  PLĂȚI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL 

CURENT 

I 85 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL XVII XVIII XIX  PLĂȚI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL 

CURENT 

II 85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

I 85.01 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent 

II 85.01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent de alte instituții publice în secțiunea de 

funcționare a bugetului altor instituții publice 

I 85.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 

curent de alte instituții publice în secțiunea de 

funcționare a bugetului altor instituții publice 

II 85.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    Instituțiile de cultură au înregistrat pierderi semnificative de venituri proprii, odată cu întreruperea tempotară a activității cu 

publicul și cu respectarea normelor de siguranță, ceea ce a condus la o execuție bugetară deficitară și utilizarea tuturor resurselor 

financiare aflate în conturi reprezentând numerar din anii precedenți.  

    În condițiile actuale se impune sprijinirea activității prin alocarea de subvenție, în situația în care numărul de vizitatori va fi redus 

și veniturile proprii nu pot acoperi activitatea de bază a Muzeului Național Peleș. 

    Toate eforturile noastre se îndreaptă spre menținerea și echilibrarea situației economico-financiare a Muzeului Național Peleș, 

care este cea mai reprezentativă instituție muzeală de rang național. 

 

 

 


