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A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

 

 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi 

 

 Muzeul Naţional Peleş este cea mai mare şi reprezentativă instituţie muzeală de rang 

naţional, nu numai din Sinaia ci şi de pe Valea Prahovei. Ca monument istoric, complexul 

arhitectonic Peleş este un reper naţional, dar şi european. 

          Ca instituţie muzeală, în oraşul Sinaia mai funcţionează, ca secţie a Muzeului Naţional 

,,George Enescu” din Bucureşti, Casa memorială ,,Vila Luminiş”, locul vacanţelor marelui 

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

Sinaia, care adăposteşte şi un mic, dar foarte valoros muzeu de artă veche românească. Un rol 

cultural activ în viaţa oraşului îl are şi Centrul Cultural ,,Carmen Sylva”, aflat în subordinea 

Primăriei Sinaia, care găzduieşte Biblioteca orăşenească Sinaia şi unde se desfăşoară  

numeroase conferinţe şi acţiuni culturale. În luna decembrie 2015, a fost inaugurat Muzeul 

Oraşului Sinaia, instituţie muzeală aflată în subordinea Centrului Internaţional de Conferinţe 

„Cazino Sinaia” şi care are un rol deosebit în recuperarea şi valorificarea memoriei istorice şi 

culturale a staţiunii. 

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

Buşteni, la Muzeul Cinegetic al Carpaţilor de la Posada, dar şi la Palatul Cantacuzino din 

Buşteni, aflat în proprietate privată şi deschis spre vizitare. 

          Fără a minimaliza importanţa celorlalte instituţii muzeale din zonă, trebuie remarcată 

unicitatea, amploarea şi valoarea excepţională a patrimoniului cultural gestionat de Muzeul 

Naţional Peleş, din punct de vedere artistic, istoric şi arhitectonic, aceste atribute conducând 

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

România. De asemenea, importanţa şi prestigiul Muzeului Naţional Peleş, precum şi 

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

largă adresabilitate – naţională şi internaţională. 

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

cărui expoziţie permanentă este realizată în colaborare cu Muzeul Naţional Peleş, care, pe 

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

„Salonului aristocratic de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX”, spaţiu ce 

catalizează fără îndoială atenţia publicului vizitator. 

 Pe de altă parte, în anul 2016, colaborarea cu instituţiile de învăţământ de pe Valea 

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

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

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

ciclul de conferinţe grupat sub titlul „Conferinţele Muzeului Naţional Peleş”, manifestări la 

care au conferenţiat academicieni, profesori universitari ş.a. 

 

 

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

oportunităţi, ameninţări) 

 

Diagnoza instituţiei este un bun prilej de evidenţiere a punctelor forte şi slabe, a  

oportunităţilor şi a ameninţărilor ce privesc instituţia. De asemenea, autoevaluarea este un 

instrument de măsurare a progresului în timp, o modalitate de implicare a personalului în 
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realizarea spiritului de echipă şi un mod de a percepe dezvoltarea culturii organizaţionale a 

instituţiei. Prin modificarea şi adaptarea constantă a regulamentelor interioare şi de 

funcţionare a instituţiei, urmărim creşterea capacităţii de adaptare a acesteia la schimbările şi 

provocările societăţii contemporane. 

Deşi factorii externi sunt vitali pentru asigurarea îndeplinirii misiunii culturale şi 

educative a Muzeului Naţional Peleş, este obligatorie şi existenţa unui mediu intern 

profesionist, dinamic, care să susţină activitatea de cercetare, conservare, restaurare şi 

valorificare a patrimoniului, precum şi pe cea de relaţii cu publicul şi educaţie muzeală, atât 

de necesare în funcţionarea unui muzeu al secolului XXI.  

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

integratoare a datelor relevate până acum dar şi ţinând cont de acţiunile întreprinse în anul 

2016, pe care le prezentăm în Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi 

ameninţărilor  (SWOT) pe care o vom expune în continuare. 

 

 

PUNCTE TARI (Strengths) PUNCTE SLABE (Weaknesses) 

Patrimoniu 

- integrarea în strategia de securitate 

naţională a protejării patrimoniului cultural 

naţional (mobil şi 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 

naţional 

Patrimoniu 

- cercetarea insuficientă a patrimoniului 

cultural mobil 

- numărul insuficient de obiecte clasate în 

patrimoniul cultural mobil (cca 1.000 de 

piese, dintr-un total de peste 60.000 

obiecte de patrimoniu) 

- restaurare insuficientă cantitativ a unor 

obiecte de patrimoniu 

- oferta muzeală inegală între Capitală şi 

provincie, în detrimentul acesteia din 

urmă 

Dotare locativă  

- amplasarea Muzeului Naţional Peleş într-o 

zonă turistică excepţională, unică în 

România  

- patrimoniul cultural imobil de valoare 

naţională, reprezentativ atât pentru istoria 

arhitecturii româneşti cât şi pentru 

fenomenul istorismului european  

Dotare locativă  

- locaţiile Muzeului Naţional Peleş se află, 

din 2007, în proprietate privată a 

Majestăţii Sale Regelui Mihai I, fapt care 

generează situaţii nu de puţine ori 

împovărătoare pentru misiunea muzeului, 

iar cadrul legislativ existent creează 

confuzii ce generează probleme de 

conservare a imobilelor, cu consecinţe 

adesea grave şi asupra patrimoniului 

mobil 

- Imobilele (castelele Peleş şi Pelişor) 

necesită reparaţii şi restaurări, datorită 

stării de degradare şi imposibilităţii 

Muzeului Naţional Peleş de a realiza 

reparaţii capitale la imobile aflate în 

proprietate privată 
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Dotare logistică 

- existenţa unor dotări tehnice moderne din 

perioada construirii castelului Peleş, care 

funcţionează şi în prezent (sitemul de 

încălzire cu aer cald, aspiratorul central, 

instalat în anul 1901)  

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 

inadecvate (vitrine, panouri etc.) 

- echipament IT insuficient 

- licenţe de utilizare a programelor IT 

insuficiente 

- echipament IT parţial uzat moral sau 

nefuncţional  

- lipsa unui sistem 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 

- inexistenţa proiectelor de finanţare din 

surse atrase 

Personal 

- buna pregătire în muzeografie, conservare, 

restaurare, cercetare, a personalului de 

specialitate 

- expertiza în domenii conexe, 

administrative, a unei părţi din personal 

 

Personal 

- lipsa sau insuficienţa personalului de 

specialitate sau tehnico-administrativ  

- insuficienta motivare a personalului 

- atitudine pasivă, cel mult reactivă, a unei 

părţi din personal în raport cu publicul şi 

în direcţia promovării Muzeului Naţional 

Peleş 

- lipsa personalului calificat în domeniul 

marketingului cultural, promovării 

patrimoniului muzeal şi IT, care afectează 

eficienţa sistemului informatic şi 

informaţional al instituţiei 

Promovare şi comunicare externă 

- editarea consecventă a cataloagelor 

expoziţiilor temporare şi a ghidului 

muzeului 

- existenţa unor materiale de promovare 

tipărite, cu impact (tip pliant, fly-ere, 

album, broşuri) pentru expoziţiile 

Promovare şi comunicare externă 

- insuficienţa materialelor promoţionale 

tipărite, în raport cu importanţa istorică şi 

artistică a monumentelor regale de la 

Sinaia 

- inexistenţa unor materiale de promovare 

tipărite cu impact (tip pliant, fly-ere, 
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temporare 

 

album, broşuri) pentru expoziţiile 

permanente 

- semnalarea insuficientă a amplasării 

Muzeului, prin panouri de dimensiuni mari, 

cu vizibilitate maximă 

Strategie instituţională 

- atitudine pozitivă, deschisă, de colaborare 

cu parteneri culturali locali, naţionali sau 

chiar internaţionali  

Strategie instituţională 

- deficienţe în atragerea de venituri 

extrabugetare (fonduri europene)  

OPORTUNITĂŢI (Opportunities) AMENINŢĂRI (Threats) 

- intensificarea consumului şi diversificarea 

pieţelor interesate de bunurile şi serviciile 

din domeniul muzeal 

- extinderea şi permanentizarea colaborărilor 

bilaterale, regionale şi internaţionale în 

scopul protejării şi punerii în valoare a 

patrimoniului cultural naţional mobil 

- posibilitatea iniţierii de proiecte pentru 

promovarea şi pentru restaurarea 

patrimoniului cultural mobil, prin finanţare 

naţională şi europeană 

- reglementarea legislativă la nivel naţional 

pentru desfăşurarea activităţilor şi 

dezvoltarea instituţiilor de cultură 

- potenţial ridicat pentru atragerea de noi 

consumatori culturali 

- semnale de creştere a interesului mass-

media  pentru informaţia de tip cultural 

- deschiderea spre parteneriat a majorităţii 

instituţiilor muzeale şi de cultură din 

România  

- lipsa contractului de locaţiune pe termen 

mediu şi lung 

- riscul creşterii exponenţiale a cheltuielilor 

cu chiria 

- lipsa parteneriatelor în proiectele 

transnaţionale şi europene 

- lipsa mobilităţii specialiştilor 

- concurenţa mediului on-line, cu deosebire 

în rândul publicului tânăr 

 

 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

 

Ansamblul rezidenţial regal de la Sinaia – format din cele două castele monument, 

Peleş şi Pelişor, cărora li se adaugă mai multe clădiri cu funcţie administrativă – constituie 

unul dintre cele mai importante brand-uri turistice ale României, Muzeul Naţional Peleş – 

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

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

constatat că de cele mai multe ori imaginea Muzeului Naţional Peleş este asociată cu cea a 

celor două castele, Peleş şi Pelişor, dar indisolubil legate de istoria Casei Regale a României 
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şi în special, de regele ctitor Carol I, iniţiatorul construirii acestui adevărat „leagăn al 

Dinastiei române”.  

Informaţiile şi imaginile reprezentative pentru muzeu şi activităţile desfăşurate au fost 

lansate în mediul virtual prin canalele de socializare, precum şi printr-un web-site cu un 

format mai atractiv.  

Pentru îmbunătăţirea imaginii Muzeului Naţional Peleş s-au luat următoarele 

măsuri:  

 a fost creat un logo al Muzeului Naţional Peleş, utilizat în toate materialele grafice de uz 

intern şi extern (intranet, documente şi corespondenţă, afişaje şi panouri de semnalizare, 

mediu virtual); 

 

 astfel, s-a creat o identitate vizuală a Muzeului Naţional Peleş, prin care mesajele lansate 

de muzeu au fost mai uşor perceptibile pentru marele public; 

 s-a mediatizat identitatea vizuală a Muzeului Naţional Peleş prin produse de promovare 

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

bannere, fly-ere), dar şi prin activităţi directe cu publicul, prin dezvoltarea de programe 

educaţionale pentru copii şi părinţi, pentru profesori şi elevi, intergeneraţionale şi 

interdisciplinare; 

 a fost promovat calendarul de activităţi al Muzeului Naţional Peleş prin agenţii de turism 

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

turistică; 

 a fost realizat un design al unui nou site la adresa www.peles.ro., aceasta fiind cea mai 

eficientă şi rapidă cale de comunicare cu publicul, ea răspunzând şi necesităţii criteriilor 

de transparenţă instituţională (anunţuri de angajări, raportări anuale, declaraţii de avere şi 

de interese); 

 s-a constatat prezenţa activă a Muzeului Naţional Peleş pe site-urile de social media 

(Facebook), într-un moment în care este necesară atragerea unei noi generaţii de 

vizitatori, iar prezenţa pe aceste platforme sociale este imperativă pentru a menţine 

atenţia publicului tânăr captată asupra diverselor acţiuni şi proiecte culturale ale 

muzeului; 

 s-a demarat proiectul de realizare a aplicaţiei care trebuie să ofere turiştilor informaţii 

prin intermediul cititorului de coduri QR (quick-response), care vor fi amplasate atât pe 

terasele castelelor Peleş şi Pelişor, dar şi în expoziţiile permanente, semnalizând obiecte 

de artă plastică şi decorativă care nu trebuie ratate în cadrul unei vizite. Au fost redactate 

textele care stau la baza acestei aplicaţii şi urmează să fie finalizat proiectul;  

 pentru îmbunătăţirea imaginii muzeului, s-a demarat înfiinţarea unui Serviciu de IT şi 

Promovare, deservit de specialişti în domeniu, care va realiza  întregul suport editorial 

(tehnoredactare şi machetare computerizată) pentru editarea materialelor promoţionale, a 

http://www.peles.ro/
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kiturilor educaţionale, a cataloagelor de expoziţii temporare şi de colecţii, precum şi a 

altor publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, realizate pentru evenimentele din anul 2016;  

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

strategice cu Radio România Cultural, Radio România Muzical, TVR, DIGI 24, precum 

şi cu posturile locale VPTv, dar şi cu alte canale de ştiri.  

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

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

Prahovei”, „Iubim Braşovul”) şi naţională („Evenimentul zilei”, „Gândul”). 

 

 

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari. 

 

Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai serviciilor culturale oferite de 

Muzeul Naţional Peleş s-a realizat un studiu de marketing cultural, folosind următoarele 

instrumente de studiu: chestionarul, interviul, caietul de impresii şi ghidajul interactiv. 

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

perioadă determinată printr-o eşantionare aleatorie, pentru un număr de 1.000 de persoane. 

Chestionarul conţine 12 întrebări, dintre care 8 cu răspuns precis şi 4 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 de 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.  

Datele existente arată că studierea publicului vizitator al Muzeului Naţional Peleş s-a 

realizat prin chestionare întocmite şi distribuite de secţia Relaţii Publice, interpretarea datelor 

s-a efectuat în cadrul aceleiaşi secţii. Această modalitate de cunoaştere a publicului utilizată 

în ultimul deceniu se cere completată şi 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 activităţilor 

instituţiei: publicul expoziţiilor permanente, publicul expoziţiilor temporare, publicul 

activităţilor meta şi para-muzeale. Studiul sociologic pe care îl propunem în perioada 
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următoare va trebui să identifice nevoile culturale ale publicului vizitator, în funcţie de care 

Muzeul Naţional Peleş îşi va adapta oferta culturală. 

         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 Situaţia numărului total de vizitatori înregistraţi în anul 2016, comparativ cu 2015 

 

Anul Cu taxă întreagă Cu taxă redusă Gratuităţi Total 

2015 171 028 182 964 55 137 409 129  

2016 158 914 184 396 70 164 413 474 

 

 
 

 

4.2 Situaţia numărului de vizitatori pe secţii înregistraţi în anul 2016, comparativ cu 2015 

 

Anul Castelul Peleş Castelul Pelişor Total 

2015 347 118 

85 % 

62 011 

15 % 

409 129  

 100 % 

2016 354 603 

86% 

58 871 

14% 

413 474 

100% 
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Număr vizitatori pe secţii
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4.3 Situaţia numărului de vizitatori români şi străini înregistraţi în anul 2016 

 

Anul Vizitatori români Vizitatori străini Total 

2015 230 757 

56% 

178 372 

44% 

409 129  

 100 % 

2016 225 820 

55% 

187 654 

45% 

413 474 

100% 
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4.4.Situaţia numărului de vizitatori pe categorii de vârstă înregistraţi în anul 2016 

 

Anul Adulţi 

 

Elevi, studenţi Gratuităţi Total 

2016 158 914 

39% 

184 396 

44% 

70 164 

17% 

413 474 

100% 

 

Structura vizitatorilor in anul 2016

Adulţi

38%

Elevi, studenţi

45%
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17%

Adulţi

Elevi, studenţi

Gratuități

 
 

4.5. Ziua cu cei mai mulţi vizitatori a fost 12 august 2016, când s-au înregistrat aprox. 4.200 

pe tot complexul (3.500 la Castelul Peleş şi 700 la Castelul Pelişor). 

 

 

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei. 

 

 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 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 îl constituie nu numai 

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

cultural-educativă, este din ce în ce mai atractivă. 

În urma anchetelor de marketing, pe baza chestionarelor, interviului, 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 (75%) din totalul înregistrat în decursul unui an. Ei reprezintă vizitatorii care practică 

turismul de week-end, 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 
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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 

facilităţi.   

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

reprezintă 20% din numărul total înregistrat într-un an. Ei sunt membrii ai 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, caietului de impresii şi ghidajului interactiv, acest segment de public reprezintă 

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

studiu realizat pe ultimii cinci ani, s-a constatat o creştere a numărului de nemulţumiri 

provocate în primul rând de taxele de vizitare, deşi acestea sunt scăzute în comparaţie cu alte 

muzee similare din ţară. Aşadar, vizitatorii din această categorie optează pentru turul cu tarif 

mic – turul de bază al Castelului Peleş – şi îşi exprimă nemulţumirea că nu pot vizita şi 

etajele superioare sau Castelul Pelişor în costul aceluiaşi bilet. Un procent redus de vizitatori 

din acest segment şi-a exprimat nemulţumirea şi faţă de informaţiile transmise de ghid. 

Urmare studiului de marketing pe acest segment, se poate conluziona că non-vizitatorul la 

Muzeul Naţional Peleş este nemulţumit că nu poate avea acces la oferta culturală din cauza 

tarifelor ridicate prevăzute pentru tururile opţionale. 

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 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 îl constituie nu numai 

expoziţia de bază, dar şi expoziţiile temporare, conferinţele, concertele, dar şi programele 

educative. 

 

 

6. Profilul beneficiarului actual. 

 

Stabilirea profilului vizitatorului actual al Muzeului Naţional Peleş este necesară pentru a 

evalua (la un moment dat) impactul activităţilor propuse şi derulate în anul respectiv, precum 

şi reevaluarea impactului activităţilor 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; 
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- -  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 Peleş 

-  perioada: 15-30 septembrie 2016 

-     efectiv de lucru: 300 persoane. 

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% 

C       

6.1. Vârsta (în ani împliniţi) 

 

 
 

6.2. Sexul vizitatorului 
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6.3. Apartenenţa demografică 

 

 
 

6.4. Nivelul studiilor 

 

 
 

 

6.5. De ce vă place să mergeţi la muzee? Răspunsurile sunt: „mă transpun în acele vremuri ”/ 

„ca să-mi îmbogăţesc cunoştinţele”/ „pentru a vedea care sunt frumuseţile lumii”/ „pentru 

artă şi istorie”/ „pentru a-mi petrece în mod plăcut timpul”/  „pentru nepoţi”. 

           Cele mai multe dintre femei au răspuns că vin la muzeu „pentru artă şi istorie” şi 

pentru „a vedea care sunt frumuseţile lumii”, iar bărbaţii şi-au motivat alegerea „pentru artă 

şi istorie”, în timp ce câţiva pensionari vin la muzeu „pentru nepoţi” şi aceştia fac parte din 

grupul vizitatorilor care au vizitat „de mai multe ori muzeul”. 

             Tineretul este atras de muzeu „pentru a-mi petrece în mod plăcut timpul” şi pentru că 

„mă transpun în acele vremuri”. 

 

6.6. Când vizitaţi un muzeu/expoziţie, de cine vă place să fiţi însoţiţi? 
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6.7. Ce alte muzee din ţară sau străinătate aţi mai vizitat? 

 - din ţară, cele mai multe dintre răspunsuri au precizat, în această ordine: Castelul Peleş, 

Castelul Bran, Muzeul Antipa, Muzeul Satului, Castelul Cantacuzino, Muzeul Brukenthal, 

Castelul Huniazilor, Cetatea Raşnov; 

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

Versailles, dar şi Metropolitan Museum, Galeriile Ufizzi, Galeriile Tretiakov. 

              Este foarte important de cunoscut faptul că publicul român este din ce în ce mai 

educat, fapt care ne obligă să acordăm o atenţie sporită activităţilor organizate, care trebuie să 

fie la un standard ridicat, pentru a răspunde aşteptărilor vizitatorilor noştri.  

 

6.8. Cum aţi aflat de muzeul acesta?  

 

 
       

 6.9. A câta oară aţi vizitat acest muzeu? 
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6.10. Aveaţi cunoştinţe despre istoria monarhiei române înainte de vizitarea muzeului? 

 

 
 

 

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: a. Holul de onoare; b. Sălile de arme; c. Cabinetul de lucru al regelui 

Carol I; d. Biblioteca; e. Sala veche de muzică; f.Sala Florentină. 

 S-a constatat că, în afara Holului de onoare, între preferinţele celor mai mulţi barbaţi 

s-au aflat sălile cu arme, iar ale femeilor, Cabinetul de lucru şi Sala Florentină. Dintre cei 

intervievaţi, 41 de subiecţi nu au răspuns, aşadar, mai mult de 50% dintre vizitatori şi-au 

format un punct de vedere. 

 

6.12. Ce obiect de artă decorativă, plastică etc. v-ar plăcea să revedeţi ? 

Numai 42 dintre respondenţi au completat răspunsul, printre nominalizări înscriindu-se 

lambriurile din castel, tablourile, bustul regelui  Carol I.    

 

6.13. Cum consideraţi expunerea ghidului îndrumător?     

 
 

 

 

 

 



 15 

6.14. Aţi cumpărat materiale de popularizare a muzeului? Dacă da, ce anume ? 

 

 
 

  Materialele de popularizare menţionate au fost broşurile Peleş (15 lei/buc) şi magneţii 

(5 lei). 

 

6.15. Aveţi sugestii privind organizarea vizitelor la Muzeul Naţional Peleş? Dacă da, 

specificaţi. 

 

 
 

Sugestiile (foarte puţine) s-au referit la micşorarea numărului de persoane din grup şi 

deschiderea etajelor superioare. 

 

Concluzii  

 

           Prelucrarea rezultatelor conturează 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, împreună cu familia, 

care vizitează castelul Peleş pentru prima oară, pentru că a auzit despre el din familie şi de 

la prieteni, care a mai vizitat muzee din ţară şi străinătate şi care vine aici să vadă care sunt 

frumuseţile lumii, pentru artă şi istorie, este impresionată de Holul de onoare, care apreciază 

ghidajul ca foarte bun, dar care nu a cumpărat de la magazinul muzeului şi nu are observaţii 

sau propuneri”.  
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B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

 

 

1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi 

la strategia culturală a autorităţii. 

 

 Muzeul Naţional Peleş a realizat, prin compartimentele componente, analize pentru 

eficientizarea activităţilor de specialitate dar şi a activităţilor curente.  

 S-a constatat, pe de o parte, lipsa personalului de specialitate - muzeografi şi 

restauratori, pe de altă parte lipsa personalului auxiliar în compartimente vitale pentru buna 

desfăşurare a activităţilor specifice cu publicul (în Secţia Relaţii Publice, Marketing, Proiecte 

Culturale) sau a protejării bunurilor culturale mobile şi imobile (Compartiment Conservare-

Supraveghere, Compartiment Pază). 

 

 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari. 

  

 Muzeul Naţional Peleş a început în anul 2016 noi activităţi meta- şi para-

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

unor personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice de primă importanţă, precum membri ai 

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

dialogului între generaţii. 

 Calitatea ştiinţifică a cataloagelor editate în anul 2016 de Muzeul Naţional Peleş a 

crescut, datorită contribuţiilor ştiinţifice aduse de istorici de prestigiu (academician Dan 

Berindei, prof. univ. dr. Ion Bulei).  

 Se remarcă de asemenea, creşterea calităţii actului artistic în cadrul stagiunii de 

concerte care, pe lângă organizarea concertelor tinerelor talente, cuprinde din ce în ce mai 

multe concerte ale unor muzicieni consacraţi. 

 Un  aport calitativ remarcabil a fost adus de ciclul Conferinţele Muzeului Naţional 

Peleş, care, începând cu anul 2016 sunt susţinute de membri ai Academiei Române, 

cercercetători ştiinţifici din varii domenii, precum şi de cadre didactice universitare. 

 

 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 

 

 Pentru perioada de raportare mai – decembrie 2016, în vederea îndeplinirii misiunii 

Muzeului Naţional Peleş s-au realizat: 

În domeniul conservării patrimoniului cultural mobil, creşterea 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 mică, mobilier, textile, arme, fond documentar.  

Datorită suspiciunilor existente la nivelul compartimentelor de resort ale Ministerului 

Culturii (Direcţia Achiziţii Publice, Investiţii, Administrativ) referitoare la calitatea 

nesatisfăcătoare a lucrărilor executate până acum, s-a solicitat ordonatorului principal de 

credite asistenţă profesionistă, constând în audit public şi control din partea Corpului de 

control al Ministrului. Odată cu clarificarea situaţiei financiare şi tehnice a investiţiilor 

realizate până acum, se va putea demara etapa de finalizare a investiţiei şi de punere în 

funcţiune a clădirii. 
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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 ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică şi documentarea patrimoniului cultural mobil 

al Muzeului Naţional Peleş, în perioada mai – decembrie 2016 priorităţile managementului 

au fost următoarele:    

- continuarea  clasării patrimoniului mobil în categoriile Tezaur şi Fond, mai ales 

pentru colecţiile care nu sunt clasate: arme – 200 dosare, carte veche – 80 dosare, dar 

şi pentru colecţiile al căror proces de clasare a început mai demult: mobilier – 200 

dosare, ceramică – 80 dosare; 

- evaluarea/reevaluarea patrimoniului cultural – 80 de expertize pentru reevaluare a 

unor piese propuse pentru Tezaurul cultural naţional; 

- 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 dizertaţie de master la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti 

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

Academiei Române. 

 În ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului de evidenţă şi de digitizare a 

patrimoniului gestionat de Muzeul Naţional Peleş, în perioada mai – decembrie 2016 

priorităţile managementului au fost următoarele:    

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

aplicarea programului DOCPAT, mai ales prin deschiderea bazei de date în ceea ce 

priveşte bunurile culturale mobile aflate în expoziţia permanentă a Castelului Pelişor 

– 400 fişe. 

- reinventarierea colecţiilor muzeale şi a depozitelor de patrimoniu: expoziţia 

permanentă Castel Peleş, depozitul Carte veche-periodice, depozitul Documente-

fototecă istorică. 

Valorificarea patrimoniului administrat de Muzeul Naţional Peleş, în perioada mai – 

decembrie 2016 s-a realizat prin: 

- eficientizarea activităţii de valorificare a patrimoniului prin organizarea expoziţiilor 

temporare de nivel naţional: Regina Elisabeta a României – un secol de eternitate 

(mai – noiembrie 2016), Arta flamandă şi olandeză în colecţia regelui Carol I al 

României (deschisă în luna decembrie 2016); 

- realizarea de produse culturale noi – expoziţii itinerante: Artă şi ceremonial la mesele 

regale (itinerată la Muzeul Țării Făgăraşului „Valer Literat” din Făgăraş, la 

Complexul Naţional Muzeal „Moldova” din Iaşi - Palatul Culturii, expoziţie deschisă 

cu ocazia redeschiderii palatului după lucrările de restaurare, precum şi la Muzeul 

Judeţean de Istorie şi Arheologie Constanţa); expoziţia Comorile Peleşului, itinerată 

la Muzeul „Casa Mureşenilor” din Braşov; 

- participarea cu piese de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național Peleș la 

organizarea unor expoziții temporare în afara sediului: Marele Război (expoziție 

organizată în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, în perioada mai - august 

2016), Călătorie la 1900 (expoziție organizată în colaborare cu castelul Sturdza de la 

Miclăușeni - Iași, septembrie 2016).  

- constituirea unor parteneriate importante cu Muzeul Naţional de Istorie a României şi 

Muzeul Naţional Cotroceni din Bucureşti, cu Muzeul Municipiului Bucureşti, de 
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asemenea cu Biblioteca Academiei Române, în vederea organizării de expoziţii 

temporare la sediul Muzeului Naţional Peleş; 

- perfecţionarea personalului de specialitate prin vizite de documentare în ţară, 

participarea la congrese şi simpozioane ştiinţifice. 

Educaţia muzeală în cadrul Muzeului Naţional Peleş a fost realizată, în perioada mai 

– decembrie 2016, prin desfăşurarea următoarelor acţiuni: 

- 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, în perioada: 15-30 septembrie 2016, la Castelul Peleş, folosind ca 

instrument de anchetă chestionarul;   

- 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 relevanţă pentru istoria comunităţii 

locale şi a monumentelor de arhitectură rezidenţială regală din Sinaia (Ziua 

Castelului Peleş şi Ziua Castelului Pelişor) şi s-au înregistrat 3.750 de vizitatori. 

- colaborarea cu grădiniţele, şcolile şi liceele din Sinaia şi de pe Valea Prahovei pentru 

realizarea unor proiecte educaţionale comune (ore de istorie şi educaţie artistică), 

menite să atragă publicul tânăr la muzeu. În acest sens s-au încheiat parteneriate, în 

Sinaia, cu Şcoala generală „Principesa Maria”, Şcoala generală „George Enescu” şi 

Colegiul Naţional  „Mihail Cantacuzino” şi a existat un dialog permanent cu cadrele 

didactice pentru stabilirea tematicii activităţilor comune, la care au participat 150 

elevi; 

- organizarea ciclului Conferinţele Muzeului Naţional Peleş - de istorie, cultură şi 

istoria artei - susţinute de academician Dan Berindei, academician Constantin 

Bălăceanu-Stolnici, profesor universitar dr. Ion Bulei, cercetător ştiinţific dr. 

Georgeta Filitti, care au oferit publicului local, din categoria persoanelor de 65 ani şi 

peste, o alternativă culturală pentru petrecerea timpului liber. La aceste conferinţe de 

înaltă ţinută ştiinţifică au participat 450 persoane.  

- continuarea stagiunii permanente de muzică clasică şi diversificarea parteneriatelor 

pentru organizarea concertelor, în vederea consolidării poziţiei Muzeului Naţional 

Peleş ca susţinător al muzicii clasice de calitate. „Serile de muzică la Castel” au reunit 

la scenă atât interpreţi tineri, aflaţi în pragul afirmării lor artistice, cât şi nume sonore 

de pe scene internaţionale (violonistul Gabriel Croitoru). Dintre cei 2.500 de 

spectatori, Concertul de colinde din perioada Sărbătorilor de iarnă a adus în sala de la 

Castelul Peleş un public numeros, de peste 170 persoane. 

 

 

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

 

1. Măsuri de organizare internă. 

 

 În perioada mai - decembrie 2016 nu au fost luate măsuri de organizare internă, fiind 

necesară o atentă analiză a tuturor compartimentelor şi a fişelor de post, de către manager. 
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2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

 

 În perioada mai – decembrie 2016 nu au fost făcute propuneri pentru modificarea 

reglementărilor interne, deoarece a fost nevoie de o analiză judicioasă atât a modului în care 

compartimentele îşi desfăşoară activitatea, cât şi a modului în care personalul angajat 

răspunde la sarcinile de serviciu, în fiecare compartiment în parte, acest proces fiind finalizat 

abia în anul 2017, prin realizarea fişelor individuale de evaluare. 

 

3. Sinteza activităţii 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 două organisme colegiale de conducere, respectiv Consiliul de 

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

care sprijină activitatea managerului. 

 

Referitor la Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Peleş, în cursul anului 2016    

s-au ţinut un număr de 9 şedinte extraordinare, după cum urmează: 

 

1. 03.05.2016 – P.V. nr. 2576/03.05.2016 cu ordinea de zi:        

1. Analiză şi dezbatere situaţie faptică Depozit de Patrimoniu Cumpătu. Propuneri 

acţiuni de urmat. 

2. Analiză şi dezbatere obligaţii asumate de Muzeul Național 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 Relații Publice 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, interior Castel Peleş, în scop 

comercial – publicare în revista „Bucharest Gentleman”. 

9. Analiză propunere parteneriat între Muzeul Naţional Peleş şi Asociaţia 

„Antiqua” din Bucureşti. 

10. Diverse.   

 

2. 19.05.2016 – P.V. nr. 2963/19.05.2016 cu ordinea de zi:    

1. Păstrarea cotei de 30% la produsele suvenir. 

2. Mutarea Casieriei şi a Magazinului de suveniruri. 

3. Diverse. 
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3. 10.06.2016 – P.V. nr. 3485/10.06.2016 cu ordinea de zi:  

1. Aprobarea bugetului de cheltuieli pentru organizarea Conferinţelor Muzeului 

Naţional Peleş cu desfăşurare pe anul 2016.  

2. Propunere de filmare profesională pentru realizare DVD-uri. 

3. Analiză solicitare filmare profesională în data de 01.08.2016 de către Corul 

Bărbătesc Moisei. 

4. Analiză şi dezbateri adresă formulată de către SC DNC Business SRL Braşov 

referitor la prelungirea acordului de parteneriat privind închirierea sistemelor 

audio-guide şi radio-guide. 

5. Analiză propunere parteneriat între Muzeul Naţional Peleş şi Asociaţia 

„Antiqua” din Bucureşti. 

6. Diverse.   

  

S-au emis următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre nr. 3492/11.06.2016 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru 

proiectul cultural „Conferințele Muzeului Național Peleș”, pentru anul 2016; 

2. Hotărâre nr. 3495/11.06.2016 privind aprobarea realizării unui film documentar 

referitor  la Castelul Peleş; 

3. Hotărâre nr. 3527/13.06.2016 privind aprobarea solicitării de filmare profesională 

formulată de profesor Coman Marius-Cristian prin adresa nr. MNP 3161/27.05.2016; 

4. Hotărâre nr. 3556/14.06.2016 privind aprobare parteneriat pentru restaurare bun 

cultural mobil – Clavecin, între Muzeul Naţional Peleş şi Asociaţia „Antiqua” 

Bucureşti;  

5. Hotărâre nr. 3557/14.06.2016 privind aprobare propunere de revizuire Ordin M.C. nr. 

2275 din 21.04.2016, referitor la tarife „Terase muzeale”; 

6. Hotărâre nr. 3558/14.06.2016 privind respingerea solicitării S.C. DNC Business SRL 

Braşov, formulate prin adresa nr. MNP 3464/10.06.2016; 

7. Hotărâre nr. 3593/15.06.2016 privind aprobare buget cheltuieli pentru organizare 

expoziţii temporare 2016 – „Regina Elisabeta a României – un secol de eternitate” şi 

„Arta olandeză și flamandă în colecţia regelui Carol I”; 

8. Hotărâre nr. 3618/16.06.2016 pentru aprobare convenţii civile. 

 

4. 14.07.2016 – P.V. nr. 4172/14.07.2016 cu ordinea de zi:  

1. Situaţia consumului de carburant din perioada ianuarie-martie 2016. 

2. Situaţia actuală a Statului de funcţii pentru 2016. 

3. Solicitare raport de activitate avocat Iuliana Steriu. 

4. Posibil conflict juridic între angajaţi şi Muzeul Naţional Peleş. 

5. Diverse.   

 

5. 02.08.2016 – P.V. nr. 4587/02.08.2016 cu ordinea de zi:  

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.   

  În cadrul acestei şedinţe s-au luat următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre nr. 4725/05.08.2016 privind stabilirea programului de lucru pentru perioada 

08.08 - 11.08.2016 pentru Castelul Peleş şi Castelul Pelişor (castelele sunt închise 

pentru public); 
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2. Hotărâre nr. 4726 /05.08.2016 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru 

proiectul cultural – expoziţie temporară „Regina Elisabeta a României. Un secol de 

eternitate”; 

3. Hotărâre nr. 4739/08.08.2016 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru 

proiectul cultural – expoziţie temporară „Arta flamandă și olandeză în colecţia 

regelui Carol I”; 

4. Hotărâre nr. 4740/08.08.2016 privind aprobarea măsurilor administrative – program 

de evidenţă şi digitizare a patrimoniului mobil din colecţia Muzeului Naţional Peleş.  

 

6. 16.09.2016 – P.V. nr. 5473/16.09.2016 cu ordinea de zi:  

1. Discutarea situaţiei investiţiei Depozit de patrimoniu Cumpătu. 

2. Informare stadiu negocieri Muzeul Național Peleș – Ministerul Culturii – Casa 

Majestății Sale Regelui Mihai I. 

3. Situaţia Compartimentului Pază. 

4. Diverse.   

Faţă de aceste aspecte, Consiliul de Administraţie a luat următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre nr. 5483/16.09.2016 privind măsura administrativă referitoare la stabilirea 

Compartimentului Pază ca structură organizatorică de sine stătătoare, în subordinea 

directorului general adjunct şi desemnarea coordontorului activităţii de pază; 

2. Hotărâre nr. 5484 /16.09.2016 privind  sigilarea biroului Serviciu Achiziţii Publice şi 

Administrativ. 

 

7. 20.10.2016 – P.V. nr. 6234/20.10.2016 cu ordinea de zi:  

1. Discutarea tarifelor practicate de Muzeul Naţional Peleş şi propuneri pentru 

modificarea acestora cu începere de la data de 01.01.2017. 

2. Diverse.   

Consiliul de Administraţie  a luat următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre nr. 6290/24.10.2016 pentru aprobarea de noi tarife şi taxe pentru serviciile 

oferite de Muzeul Naţional Peleş cu aplicare de la 01.01.2017; 

2. Hotărâre nr. 6291/24.10.2016 pentru aprobarea propunerii de coordonator al 

Compartimentului Restaurare; 

3. Hotărâre nr. 6292/24.10.2016 pentru acordarea unor sporuri la salariu pentru 

personalul Muzeului Naţional Peleş. 

 

8.  08.12.2016 – P.V. nr. 7237/08.12.2016 cu ordinea de zi:  

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.   

 Consiliul de Administraţie a luat următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre nr. 7294/12.12.2016 privind aprobarea realizării evenimentului cultural 

„Concert de Colinde”; 

2. Hotărâre nr. 7295/12.12.2016 privind  aprobarea proiectului cultural „Realizare 

catalog – Colecţiile Muzeului Naţional Peleş – Colecţia de Sticlă”; 

3. Hotărâre nr. 7296/12.12.2016 pentru aprobarea unei achiziţii de furnizare produse – 

100 stingătoare; 

4. Hotărâre nr. 7297/12.12.2016 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru 

funcţionarea instituţiei pe perioada sărbătorilor de iarnă – program muzeografi la 

Castelul Peleș; 
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5. Hotărâre nr. 7298/12.12.2016 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru 

funcţionarea Castelului Pelișor pe perioada sărbătorilor de iarnă; 

6. Hotărâre nr. 7299/12.12.2016 privind aprobarea realizării evenimentului cultural 

„Bradul de Crăciun la Castelul Peleş”; 

7. Hotărâre nr. 7300/12.12.2016 pentru aprobarea de scoatere la concurs a unui post şi 

de transformare a unor posturi. 

 

9. 29.12.2016 – P.V. nr. 7715/29.12.2016 cu ordinea de zi:  

1. Analiză şi dezbatere problemă lipsă de personal pentru activitatea de ghidaj 

grupuri de vizitatori. 

2. Diverse.   

  Consiliul de Administraţie a luat următoarele hotărâri: 

1. Hotărâre nr. 7709/29.12.2016 privind aprobarea achiziţionării de servicii de muncă 

temporară pentru 4 persoane; 

2. Hotărâre nr. 7710/29.12.2016 privind aprobarea unor măsuri administrative. 

 

Referitor la organismul de specialitate consultativ  - Consiliul Ştiinţific - acesta a fost 

reînfiinţat prin Decizia nr. 5013/25.08.2016, având o nouă componenţă. 

Astfel, la şedinţa ordinară a Consiliului Știinţific din data de 01.09.2016,  ordinea de zi a 

fost următoarea: 

1.  analiza Proiectului de management al Muzeului Naţional Peleş pe perioada 2016 - 2020; 

2.  analiza propunerii de plan minimal al Muzeului Naţional Peleş pe anul 2016; 

3. analiza proiectului expoziţional „Regina Elisabeta - un secol de eternitate”, proiect 

organizat de Muzeul Naţional Peleş în perioada septembrie - decembrie 2016; 

4. analiza proiectului expoziţional „Arta flamandă și olandeză în colecţia Regelui Carol I”, 

proiect ce urmează a fi derulat de Muzeul Naţional Peleş începând cu luna decembrie a.c.; 

5. analiza propunerii demarării planului editorial al colecţiei „Colecţiile de patrimoniu ale 

Muzeului Naţional Peleş” cu catalogul colecţiei de sticlă; 

6. analiza proiectului de organizare a sesiunii naţionale de comunicări a Muzeului Naţional 

Peleş pe anul 2016; 

7. propunere pentru stabilirea datei următoarei şedinţe ordinare a Consiliului ştiinţific al 

Muzeului Naţional Peleş; 

8.  diverse. 

 

4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/ sancţionare) 

 

 Statul de funcţii al Muzeului Naţional Peleş este structurat pe funcţii de conducere şi 

funcţii de execuţie şi anume: 

-    9   posturi funcţii de conducere;  

- 125   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 regăsesc în anexele Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice.  
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În perioada mai - decembrie 2016 a avut loc un concurs pentru ocuparea unui post 

vacant şi anume: 

 

NUL LUNA 
Denumirea postului conform Legii 

nr. 284 / 2010 
Nr.posturi 

Observaţii 

2016 
iulie casier M;G 1 

 

  

Tot în cursul anului 2016 au avut loc vacantări de posturi – 7 posturi – (conducere şi 

execuţie) conform preverilor Legii nr. 53 din 2003 – Codul muncii, cu modificările şi 

competările ulterioare  şi Legii nr. 263/2010, privind sistemul public de pensii, cu 

modificările şi competările ulterioare şi anume:         

 

Nr. 

crt. 

Denumirea postului conform 

Legii nr. 284 / 2010 
Data vacantării postului Nr.posturi Observaţii 

1. 
muzeograf I A  / S  

27.01.2016 1 
pensie limită de 

vârstă 

2. 
muzeograf II / S 

10.03.2016 
1 încetare prin 

acordul părţilor 

3. 
supraveghetor muzeu M;G 

09.05.2016 1 pensie limită de 

vârstă 

4. 
supraveghetor muzeu M;G 

01.08.2016 1 încetare prin 

acordul părţilor 

5. 
restaurator I A  / S 

21.06.2016 1 pensie limită de 

vârstă 

6. 
şef serviciu achiziţii publice  

24.10.2016 
1 încetare prin 

demisie 

7. muncitor necalificat I 18.12.2016 
1 

pensie invaliditate 
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Personalul instituţiei a participat în anul 2016 la cursuri de pregătire profesională  după cum 

urmează: 

Anul 
Denumirea  

cursului 

Forul tutelar care  

a organizat cursul 

Perioada de 

desfasurare a 

cursului 

Pret 

curs 

LEI  

Denumirea 

salariatului care a 

participat la curs 

2016 

BAZELE MUZEOLOGIEI    
Institutul Naţional pentru 

Cercetare Bucureşti 

06.06. – 

17.06.2016 
1200,00 Stoica Liviu - Adrian 

ACTIVITĂŢI 

FINANCIAR-

ECONOMICE ÎN 

ENTITĂŢILE PUBLICE   

Public Research S.R.L. 

Bucureşti 

29.08. – 

03.09.2016 
2400,00 

Ec. Zota Ion; 

Costache Daniela; 

Sava-Ştefănescu 

Cătălina-Carmen 

MANAGEMENTUL 

INFORMAŢIILOR 

CLASIFICATE  

Public Research S.R.L. 

Bucureşti 

15.08. – 

20.08.2016 
1800,00 

Dr. Narcis Dorin Ion; 

Bratosin Marius 

Vasile  

2016 

CONTROL 

MANAGERIAL INTERN   

Public Research S.R.L. 

Bucureşti 

01.08. – 

06.08.2016 
800,00 Apostol Mihai  

BAZELE MUZEOLOGIEI    
Institutul Naţional pentru 

Cercetare Bucureşti 

17.10. – 

21.10.2016 
600,00 Neguţescu Mihaela 

ACHIZIŢII PUBLICE  
S.C. „ATC&IT“ 

SOLUTIONS S.R.L. 

Bucureşti 

08.12. – 

11.12.2016 
990,00 Drăcea Maria  

ACHIZIŢII PUBLICE  
S.C. „ATC&IT“ 

SOLUTIONS S.R.L. 

Bucureşti 

15.12. – 

18.12.2016 
1980,00 

Ştefănescu Cătălina 

Bratosin Marius–

Vasile 

TOTAL CHELTUIELI  : 9770,00   

 

 În luna ianuarie 2016 au fost promovaţi 3 conservatori  încadraţi pe treapta I / M în 

conservatori I A /M , conform tabelului anexat:  

 

Nr 

Crt 

Numele şi 

prenumele - 

CNP  

Funcţia 

conf.reîncadrării 

pe clase 

conf.Legii nr. 

284/2010 la data 

de 31.12.2015 

Funcţia 

conf.reîncadrării pe 

grade conf.Legii nr. 

284/2010 la data de 

01.11.2015 

COR 

meserii 

Salariul  de 

bază brut la 

data de 

31.12.2015 

-lei- 

Salariul  de 

bază brut la 

data de 

01.01.2016 

-lei- 

1. 

leg.175 

Dascălu Gina 

- Ioana 

Conservator I / M 

gradaţia 5, clasa 

46 

Conservator I A / M 

gradaţia 5, clasa 51 
262102 1865 1865 

2. 

leg.200 

Răileanu 

Mariana - 

Ionela 

Conservator I / M 

gradaţia 5, clasa 

46 

Conservator I A / M 

gradaţia 5, clasa 51 
262102 1865 1865 

3. 

leg.263 Staicu 

Cornelia 

Conservator I / M 

gradaţia 4, clasa 

45 

Conservator I A / M 

gradaţia 4, clasa 50 
262102 1806 1806 

 

 În anul 2016 s-au întocmit de către şefii de servicii, secţii, compartimente, fişe de 

evaluare pentru salariaţii din subordine pentru perioada 01.01. – 31.12.2015, iar pentru anul 

2016 fişele de evaluare se vor întocmi până la data de 30.04.2016. 

 

 În cursul anului 2016 NU au fost aplicate sancţiuni personalului salarizat al instituţiei. 
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 La data de 31.12.2016, fluctuaţia numărului de personal a fost umătoarea: 

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).  

 

 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ 

refuncţionalizări ale spaţiilor. 

   

 În anul 2016 s-au luat măsuri pentru reorganizarea unor spaţii, precum şi 

refuncţionalizarea unor spaţii nefolosite.  

 Astfel, la Castelul Peleş au fost reorganizate şi redeschise spaţiile pentru expoziţii 

temporare, închise publicului în anul 2015 şi în care, în anul 2016 au fost organizate două 

expoziţii temporare, cu peste 5.000 vizitatori. 

 De asemenea, s-a procedat la reamenajarea unei noi case de bilete, la reamenajarea 

magazinului de suverniruri şi publicaţii - ambele în proximitatea curţii de onoare şi a 

principalei intrări a muzeului, fapt care a fluidizat circuitul vizitatorilor şi concentrarea 

spaţiilor de primire şi a spaţiilor conexe. 

 Pe de altă parte, s-a procedat la reorganizarea spaţiului de in-coming de la Castelul 

Pelişor, unde s-a amenajat în premieră o casă de bilete, precum şi reorganizarea unui spaţiu 

unde în curând se va deschide pentru public un nou magazin de suveniruri şi publicaţii. 

 

 

 6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorităţii 

sau a altor organisme de control în perioada raportată. 

 

 În perioada 04.05.2016 – 04.10.2016, 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 Haşemit al 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 Ploiești – 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 – Verificare a formei de angajare a persoanelor identificate la lucru. 

 

 În urma controalelor s-a luat măsura soluţionării recomandărilor făcute de organul de 

control, astfel:  

- s-au verificat şi completat dosarele individuale ale salariaţilor; 

- s-a renunţat la 42 contracte de prestări servicii în regim de convenţii civile. 

 

 

 

 

 



 26 

 

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 

 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilaţul contabil al 

perioadei raportate 

 

1. Analiza datelor financiare din Proiectul de management, corelat cu bilanţul 

contabil la 31.12.2016    

 

-mii lei- 

Nr. 

crt. 

Indicatori de buget de venituri 

şi cheltuieli pe perioada 

managementului an 2016 

Proiect 

buget de 

venituri şi 

cheltuieli 

 an 2016 

Indicatori - cont de 

execuţie a bugetului 

instituţiilor publice la 

31.12.2016 

Realizat an 2016 

conform  

Bilanţ contabil la 

31.12.2016 

1 2 3 4 5 

 TOTAL VENITURI, din care: 7.710 TOTAL VENITURI  8.156 

 1.a. venituri proprii, din care: 7.070 Venituri proprii 7.544 

 1.a.1. venituri din activitatea 

de bază 

6.590 Venituri curente 7.544 

1. 1.a.2. surse atrase 0   

   Vânzări de bunuri şi 

servicii 

7.544 

   Diverse venituri 7.538 

   Sume provenite din 

finanţarea anilor 

precedenţi 

33 

 1.c. alte venituri 0 Alte venituri 7.505 

   Transferuri voluntare,  

altele decat subventii 

6 

 1.a.3.alte venituri proprii 480 Donaţii şi sponsoriz. 6 

 1.b. subvenţii/alocaţii 640 Subvenţii pentru 

instituţii publice 

612 

 TOTAL CHELTUIELI, din 

care: 

7710 TOTAL 

CHELTUIELI 

7101 

   Cheltuieli curente  7038 

 2.a. cheltuieli de personal, din 

care: 

3203 Cheltuieli de 

personal, din care: 

3236 

 2.a.1. cheltuieli cu salariile 2615 Cheltuieli salariale în 

bani 

2638 

 2.a.2. alte cheltuieli de 

personal 

588 Salarii de bază 2618 

   Alte sporuri 18 

 2.b.1. cheltuieli pentru proiecte 570 Indemnizaţii de 

delegare  

2 

 2.b.2. cheltuieli cu 

colaboratorii 

 Contribuţii  598 

 2.b.3. cheltuieli cu reparaţii 

curente 

510 Contribuţii de asig. 

sociale de stat 

418 



 27 

Nr. 

crt. 

Indicatori de buget de venituri 

şi cheltuieli pe perioada 

managementului an 2016 

Proiect 

buget de 

venituri şi 

cheltuieli 

 an 2016 

Indicatori - cont de 

execuţie a bugetului 

instituţiilor publice la 

31.12.2016 

Realizat an 2016 

conform  

Bilanţ contabil la 

31.12.2016 

1 2 3 4 5 

   Contribuţii de 

asigurari de somaj  

13 

 2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri 

şi servicii 

1370 Contribuţii de asig. 

sociale de sănătate  

137 

   Contribuţii asigurări 

pt. accid. muncă şi 

boli profesionale 

5 

   Contribuţii pentru 

concedii şi indemniz. 

25 

   Total Bunuri şi 

servicii 

3801 

 2.b.cheltuieli cu bunuri şi 

servicii,din care 

3807   Bunuri si servicii  2600 

        Furnituri de birou 24 

        Materiale pt. 

curatenie 

159 

        Încălzit, 

Iluminat,forţă motrică 

640 

        Apă, canal şi 

salubritate 

194 

        Carburanţi şi 

lubrifianţi 

11 

        Piese de schimb 4 

        Transport 29 

        Poştă, 

telecomunicaţii, 

radio, tv, internet  

38 

        Materiale şi 

prestări servicii cu   

     caracter funcţional  

370 

 2.b.4. cheltuieli cu întreţinerea, 

din care: 

1210      Alte bunuri şi 

servicii pt.întreţinere 

şi funcţion.,din care: 

1131 

        colaboratori 147             colaboratori 724 

     Reparaţii curente  29 

     Bunuri de natura ob. 

de inventar 

146 

     Alte obiecte de 

inventar 

146 

     Deplasări, detaşări, 

transferări 

19 

        Deplasări interne, 

detaşări, transferări 

7 
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Nr. 

crt. 

Indicatori de buget de venituri 

şi cheltuieli pe perioada 

managementului an 2016 

Proiect 

buget de 

venituri şi 

cheltuieli 

 an 2016 

Indicatori - cont de 

execuţie a bugetului 

instituţiilor publice la 

31.12.2016 

Realizat an 2016 

conform  

Bilanţ contabil la 

31.12.2016 

1 2 3 4 5 

        Deplasări în 

străinătate 

12 

     Materiale de 

laborator 

1 

     Cărţi, publicaţii şi 

materiale 

documentare 

13 

     Consultanţă şi 

expertiză 

8 

     Pregătire 

profesională 

24 

     Protecţia muncii 23 

     Alte cheltuieli 936 

        Chirii 626 

        Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

310 

 2.c. cheltuieli de capital 700 CHELTUIELI DE 

CAPITAL 

63 

   Active nefinanciare  63 

   Active fixe  63 

   Maşini, echipamente 

şi mijloace de 

transport 

63 

 

Analizând indicatorii de buget de venituri şi cheltuieli, înscrişi în Programul 

managementului pe anul 2016, rezultă: 

       -mii lei- 

Nr. 

crt. 

Indicatori de buget de 

venituri şi cheltuieli pe 

perioada managementului 

an 2016 

Proiect buget 

de venituri şi 

chelt. an 2016 

Realizat 

an 2016 cf. 

Bilanţ 

contabil la 

31.12.2016 

Diferenţă Procent 

0 1 2 3 4=(3-2) 5=(4 :2x100) 

 TOTAL venituri 7710 8156 +446 +5,78 

 TOTAL cheltuieli, din 

care : 

7710 7101 -609 -7,90 

    Cheltuieli de personal 3203 3236 +33 +1,03 

    Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 

3807 3801 +6 +0,15 

    Cheltuieli de capital 700 63 -637 -91,00 

 

Comparând informaţiile înscrise în tabelul de mai sus, rezultă : 

- veniturile totale au fost depăşite cu suma de 446 mii lei, respectiv +5,78% ; 



 29 

- cheltuielile totale au înregistrat o economie de 609 mii lei, respectiv -7,90%, din 

care 

o cheltuielile de personal au înregistrat depăşire de 33 mii lei, respectiv 

+1,03% 

o cheltuielile cu bunuri şi servicii au înregistrat depăşire de 6 mii lei, 

respectiv +0,15% 

o cheltuielile de capital au înregistrat un minus de 637 mii lei, respectiv  

-91%. 

 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performnaţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. 

crt. 
Indicatori de performanţă 

Perioada 

evaluată 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari 

19,6 lei/beneficiar 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) - 

3. Număr de activităţi educaţionale 42 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 217 

5. Număr de beneficiari neplătitori 70.164 

6. Număr de beneficiari plătitori 343.310 

7. Număr de expoziţii / Număr de reprezentaţii / Frecvenţa medie 

zilnică 

413.474 

vizitatori/ 283 zile 

de vizită = 1.461 

vizitatori/zi 

8. Număr de proiecte / acţiuni culturale 42 

9. Venituri proprii din activitatea de bază*) 7.544 mii lei 

10. Venituri proprii din alte activităţi 7.543 mii lei 

11. Alţi indicatori de performanţă**)   

 

*) Detalierea veniturilor proprii se explică astfel: 

             lei  

1. Venituri – Total, din care:

 .....................................................................................8.155.539 

1.1. Venituri proprii, din care:

 ..................................................................................   7.543.539 

1.1.1. Diverse venituri ..........................................................    7.537.539 

- sume provenite din finanţarea anilor precedenţi ..        32.531 

- alte venituri   .........................................................   7.505.008 

o venituri din vânzare bilete muzeu .... 6.575.269
3)

 

(6.262.121
1)

 + 313.108
2)

) 

o venituri din taxa foto .................   327.395
3)

 

(272.829
1)

 + 54566
2)

) 

o venituri din servicii .................     18.169
3)

 

(15.141
1)

 + 3.028
2)

) 

o venituri din radio+audio guide   ........    34.772
3)

 

(28.977
1)

 + 5.795
2)

) 

o venituri din vânzare mărfuri  ............   533.301
3)

 

(446.854
1)

 + 89.371
2)

) 
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o venituri din taxe foto exterioare  .......    19.102
3)

 

(15.918
1)

 + 3.184
2)

) 

Notă 
1)

 Venituri 
2)

 TVA colectată 
3)

 Încasări totale 

1.1.2. Sponsorizări ..........................................................           6.000 

1.2. Subvenţii pentru instituţii publice   ………….....................................    612.000 

2. Cheltuieli – Total, din care .................................................................           7.100.572 

2.1. Cheltuieli de personal ........................................................ 3.236294 

2.2. Bunuri şi servicii .................................................................... 3.801.436 

2.3. Cheltuieli de capital ........................................................      62.842 

3. Numerar şi echivalent de numerar – Total, din care........................ 5.025.211 

3.1. Sold preluat din an 2015 ........................................................ 3.970.244 

3.2. Numerar din activitatea operaţională an 2016 …………… 1.054.96 

 

**) 

          Mii lei 

INDICATORI 

Program  

01.01 - 

31.12.2016 

Realizat  

01.01 - 

31.12.2016 

1. Personal     

a) Număr de personal conform statului de funcţii aprobat, 

b) din care: 

134 126 

- personal conducere 9 7 

- personal executie 125 119 

2. Venituri totale, din care: 10.577 8.156 

- venituri proprii :                                   5.989 7.538 

- subvenţii                                                                        612 612 

- venituri din sponsorizări                                               6 6 

- excedent din an precedent 3.970 0 

3. Cheltuieli totale, din care:                                        10.577 7.101 

- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori                 3.366 3.236 

- cheltuieli de întreţinere (bunuri şi servicii)                  6.720 3.802 

- cheltuieli pentru reparaţii capitale                                0 0 

- cheltuieli de capital                                                       491 63 

4. Cheltuieli pe vizitator (lei/vizitator), din care:        lei/vizitator 25,80 17,17 

- din subvenţie                                                             lei/vizitator 1,49 1,48 

- din venituri proprii                                                    lei/vizitator 24,30 15,68 

- din sponsorizare                                                        lei/vizitator 0,01 0,01 

5. Gradul de acoperire din venituri proprii a chelt.instituţiei (%) 94,16 91,38 

6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 31,82 45,57 

7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) : 0 0 
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NOTĂ:  

       -lei- 

Explicaţii 
Program an 

2016 

Realizat an 

2016 
Diferenţă 

0 1 2 4=(2-1) 

1.Număr vizitatori – total, din 

care: 

410.000 413.476 +3.476 

-cu tarif întreg 

-cu tarif redus 

-neplătitori 

180.000 

180.000 

50.000 

158.914 

184.396 

70.166 

-21.086 

+4.396 

+20.166 

 

 

 

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin proiectul de management: 

 

 

1. Viziune 

 

În perioada de management 2016-2021, viziunea minimală pentru îndeplinirea 

misiunii specifice a Muzeului Naţional Peleş ar presupune ca statul român să ajungă la o 

înţelegere cu Casa Regală a României pentru încheierea unui contract de locaţiune pe o 

perioadă mai mare de 5 ani, cu clauze ferme referitoare la obligaţii şi îndatoriri. 

Pe termen mediu, o viziune de dezvoltare a Muzeului Naţional Peleş ar fi 

concesionarea pe o perioadă de 49 de ani a castelelor Peleş şi Pelişor, fapt ce ar putea ajuta 

statul român să aplice pentru unele proiecte finanţate prin fonduri structurale în vederea 

restaurării celor două monumente de categoria A (castelele Peleş şi Pelişor).  

Pe termen lung, soluţia viabilă de dezvoltare durabilă a Muzeului Naţional Peleş ar fi 

ca statul român să cumpere cele două castele din Sinaia, în acest fel creându-se premisele 

pentru valorificarea la parametri optimi a monumentelor şi a bogatelor colecţii de patrimoniu 

mobil.   

 

 

2. Misiune 

 

Misiunea Muzeului Naţional Peleş ar trebui să aibă în vedere aspecte multiple, atât 

de ordin educativ şi cultural, cât şi de cercetare ştiinţifică în domeniul său specific. Dată fiind 

importanţa excepţională a colecţiilor de patrimoniu cultural mobil pe care le administrează 

Muzeul Naţional Peleş, considerăm că misiunea acestuia este difuzarea culturală largă a 

domeniului să specific. Prin aceasta, muzeul contribuie esenţial la creşterea calităţii vieţii 

culturale a comunităţii. 

Misiunea Muzeului Naţional Peleş – asemenea misiunii oricărui muzeu – este de a 

colecţiona, a cerceta, a conserva, a restaura şi a valorifica prin expoziţii permanente şi 

temporare, studii de specialitate ş.a. bunurile culturale mobile din patrimoniul muzeal, în 

scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului.  

În mod cu totul special, Muzeului Naţional Peleş are misiunea de a crea cadrul optim 

pentru accesul publicului larg la cele două castele monument, Peleş şi Pelişor, precum şi la 

patrimoniul memorial-istoric şi artistic al colecţiilor muzeale, reprezentative pentru istoria 

monarhiei constituţionale din România şi pentru istoria artelor plastice şi decorartive 

europene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea.  
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3. Obiective (generale şi specifice) 

 

Obiectivele generale ale Muzeului Naţional Peleş sunt următoarele: 

- conservarea patrimoniului muzeal;  

- valorificarea acestuia; 

- promovarea instituţiei muzeale; 

- educaţia muzeală. 

 

Obiectivului general nr. 1 – conservarea patrimoniului muzeal – i se subsumează 

următoarele obiective specifice: 

1.1. amenajarea depozitelor de patrimoniu şi a laboratoarelor de restaurare; 

1.2. îmbunătăţirea sistemului de evidenţă şi de digitizare a patrimoniului;  

1.3. continuarea introducerii datelor în fişele DOCPAT;  

1.4. crearea unui sistem propriu informatizat de gestiune a patrimoniului; 

1.5. dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică;  

1.6. elaborarea unui proiect de cercetare generală şi stabilirea de teme individuale de 

cercetare pentru personalul de specialitate. 

 

 Obiectivul general nr. 2 – Valorificarea patrimoniului administrat de Muzeul 

Naţional Peleş. Acestuia i se subsumează următoarele obiective specifice: 

2.1. organizarea de expoziţii temporare  având ca tematică istoria Familiei Regale 

române şi istoria artei europene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi 

începutul secolului al XX-lea; 

2.2. punerea în valoare a materialelor foto şi documentare din arhiva Muzeului 

Naţional Peleş, prin organizarea unor expoziţii itinerante menite să ilustreze 

temele enunţate mai sus;  

2.3. publicarea unor lucrări cu caracter ştiinţific: monografiile castelelor Peleş şi 

Pelişor, cataloagele selective de colecţie, cataloagele de expoziţii temporare, 

Anuarul Muzeului Naţional Peleş; 

2.4. publicarea unor lucrări de popularizare (ghidul muzeului, pliante, CD-ROM, 

DVD-ROM);  

2.5. organizarea sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice; 

2.6. încurajarea asociaţiilor de creatori să participe activ la redescoperirea colecţiilor 

muzeale, care pot deveni şi o sursă de inspiraţie pentru creaţia contemporană. 

 

Obiectivul general nr. 3 – Promovarea instituţiei muzeale. Obiectivele specifice 

subsumate acestuia: 

3.1. continuarea participărilor anuale la marile acţiuni muzeale de anvergură 

europeană (Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului);  

3.2. diversificarea serviciilor oferite publicului şi promovarea acestora prin   strategii   

            de marketing;  

3.3. crearea identităţii vizuale şi a brand-ului Muzeului Naţional Peleş, incluzând 

noul logo, mesajele personalizate, campaniile de promovare, suporturile şi 

materialele promoţionale, mijloacele de semnalizare ş.a. 

 

 Obiectivul general nr. 4 – Educaţia muzeală, căruia i se subsumează următoarele 

obiective specifice: 

4.1. optimizarea activităţii prin crearea unui compartiment dedicat, în cadrul Secţiei 

Relaţii Publice, Marketing şi Proiecte Culturale;  



 33 

4.2. realizarea unor proiecte educaţionale dedicate în special publicului de vârstă 

şcolară şi preşcolară;   

 

Obiectivul specific 1.1. Amenajarea depozitelor de patrimoniu şi a laboratoarelor de 

restaurare.  

Muzeul Naţional Peleş a încercat finalizarea investiţiei la clădirea din Str. Cumpătu – 

Sinaia, clădire ce urmează a adăposti depozite de patrimoniu şi laboratorul de restaurare 

metal-ceramică-sticlă. Urmare a demersurilor făcute la Ministerul Culturii pentru alocarea 

unei subvenţii bugetare în vederea continuării şi finalizării investiţiei, autoritatea a considerat 

ca neoportune astfel de cheltuieli, existând suspiciuni în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor 

executate. În aceste condiţii, muzeul a solicitat un audit sau un control al Corpului de control 

al Ministrului, în vederea evaluării situaţiei. 

Pe de altă parte, au continuat achiziţiile de aparate de măsură şi control pentru spaţiile 

expoziţiilor permanente Castel Peleş şi Castel Pelişor, precum şi pentru spaţiile de depozitare 

temporară a bunurilor culturale mobile, aflate în cele două castele. 

 

Obiectivul specific 1.2. Îmbunătăţirea sistemului de evidenţă şi de digitizare a 

patrimoniului. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, Muzeul Naţional Peleş a avut, în anul 2016, în 

cadrul „Programului de evidenţă şi digitizare a patrimoniului cultural mobil” propuse 

următoarele proiecte:  

- realizarea registrelor de inventar în format electronic – cu termen de finalizare în 

anul 2019 – demarat; 

- clasarea patrimoniului cultural mobil – permanent – 560 dosare de clasare 

elaborate; 

- reevaluarea patrimoniului cultural mobil – permanent – 80 rapoarte de expertiză 

pentru reevaluare realizate. 

 

Obiectivul specific 1.3. Continuarea introducerii datelor în Programul DOCPAT. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit parţial, datorită lipsei personalului de specialitate, dar 

introducerea datelor ştiinţifice în programul DOCPAT a continuat, atât pentru piesele ce au 

făcut parte din tematicile expoziţiilor temporare organizate de muzeu la sediu sau în afara 

acestora, precum şi, mai ales, prin demararea elaborării fişelor analitice de evidenţă în format 

DOCPAT pentru bunurile culturale din expoziţia permanentă Castel Pelişor.  

 

Obiectivul specific 1.4. Crearea unui sistem propriu informatizat de gestiune a 

patrimoniului.  

Acest obiectiv, cu termen de finalizare în anul 2017, nu fost încă demarat, datorită 

lipsei personalului tehnic de specialitate. 

 

Obiectivul specific nr.1.5. Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. 

 Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au corelat structura programelor şi proiectelor 

specifice ale instituţiei, prevăzute în Planul de management pentru perioada 2016-2021, cu 

fişele de post ale personalului de specialitate din Secţia Evidenţă Centralizată a 

Patrimoniului, Documentare şi Cercetare. În acest fel, pentru realizarea proiectelor prevăzute, 

au fost demarate activităţile de cercetare a patrimoniului în Fototeca istorică a muzeului, 

arhiva documentară, precum şi în arhiva de arhitectură. În acest sens, s-a realizat un tutoriat 

de cercetare cu Universitatea din Bucureşti, pentru ca tinerii masteranzi şi doctoranzi cu teme 

conexe istoriei şi artei reşedinţei regale de la Sinaia să poată desfăşura activităţi specifice de 

cercetare în muzeu şi în fondurile documentare ale acestuia. 



 34 

 

 Obiectivul specific nr.1.6. Elaborarea unui proiect de cercetare generală şi stabilirea 

de teme individuale de cercetare pentru personalul de specialitate. 

  Acest obiectiv specific este de realizat pe perioada 2016 – 2021 şi se va elabora în 

măsura în care va creşte numărul de angajaţi de specialitate, care pot desfăşura activităţi de 

cercetare. În anul 2016 s-a început cercetarea ştiinţifică în cadrul unei teze de doctorat, 

privitoare la Castelul Pelişor.  

 De asemenea, s-a început catalogarea valorilor bibiliofile din biblioteca regelui Carol 

I, cu realizarea fişelor analitice de evidenţă şi a expertizelor în vederea clasării.  

  În anul 2016 s-a continuat proiectul de cercetare „Etapele de construcţie şi decorare a 

Castelului Peleş”. 

 

Obiectivul specific 2.1. Organizarea de expoziţii temporare  având ca tematică istoria 

Familiei Regale române şi istoria artei europene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi 

începutul secolului al XX-lea. 

- organizarea expoziţiei „Regina Elisabeta – un secol de eternitate” (mai - 

decembrie 2016) 

- organizarea expoziţiei „Arta flamandă şi olandeză în colecţia regelui Carol I al 

României” (deschisă în decembrie 2016) 

Obiectivul specific 2.2. Punerea în valoare a materialelor foto şi documentare din 

arhiva Muzeului Naţional Peleş, prin organizarea unor expoziţii itinerante menite să ilustreze 

temele enunţate mai sus. 

- pentru realizarea acestui obiectiv s-a demarat activitatea de documentare în Fototeca 

istorică a muzeului, iar primele rezultate s-au concretizat în organizarea, în parteneriat, a 

expoziţiei fotografice „Regele Mihai – o copilărie fericită” (octombrie – noiembrie 2016). 

Obiectivul specific 2.3. Publicarea unor lucrări cu caracter ştiinţific: monografiile 

castelelor Peleş şi Pelişor, cataloagele selective de colecţie, cataloagele de expoziţii 

temporare, Anuarul Muzeului Naţional Peleş.  

În anul 2016 programul editorial al muzeului a avut drept rezultat publicarea:  

- catalogului „Regina Elisabeta a României. Un secol de eternitate” (cu contribuţia 

ademicianului Dan Beridei şi a prof. univ. dr. Ion Bulei); 

- catalogului „Arta flamandă şi olandeză în colecţiile regelui Carol I al României”. 

 

Obiectivul specific 2.4. Publicarea unor lucrări de popularizare, s-a materializat în 

editarea pliantelor expoziţiilor temporare; 

Obiectivul specific 2.5. - Organizarea sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice - nu s-a 

realizat din cauza neaprobării de către Ministerul Culturii a planului minimal şi a resurselor 

financiare necesare asigurării logistice complexe a evenimentului (cazare, masă, tipărire 

materiale publicitate şi a Anuarului); 

Obiectivul specific 2.6. - Încurajarea asociaţiilor de creatori să participe activ la 

redescoperirea colecţiilor muzeale, care pot deveni şi o sursă de inspiraţie pentru creaţia 

contemporană. S-au indentificat artişti plastici care colaborează cu British Museum şi 

Staatliche Museen Berlin, cu care urmează să se dezvolte o nouă gamă de suveniruri. 

 

Obiectivul specific 3.1. Continuarea participărilor anuale la marile acţiuni muzeale de 

anvergură europeană (Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale Patrimoniului). În cadrul 

acestor evenimente s-au organizat vizite la Castelele Peleş şi Pelişor, în regim de gratuitate şi 

s-au derulat programe educaţionale („Regii şi Reginele României” şi „Poveştile Peleşului”), 

la care au participat copii de la Școlile „Principesa Maria” şi „George Enescu” din Sinaia. În 

total  s-au înregistrat 7.520 participanţi.  
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Obiectivul specific 3.2. Diversificarea serviciilor oferite publicului şi promovarea 

acestora prin strategii de marketing. 

Oferta culturală s-a conturat din ancheta de marketing, care a folosit ca instrumente de 

studiu chestionarul, interviul şi caietul de impresii. Prin prelucrarea datelor obţinute s-au 

definit aşteptările publicului nostru şi s-a constatat dorinţa acestuia de a reveni la muzeu. 

Diversificarea serviciilor a reprezentat o componentă a strategiei manageriale, în vederea 

atragerii unui public constant prin organizarea periodică a 5 conferinţe ştiinţifice, 18 concerte 

şi 2 workshop-uri („Cum se organizează o expoziţie?”), la care participrea a fost gratuită şi  

s-au înscris peste 2.500 de persoane. 

Obiectivul specific 3.3. Crearea identităţii vizuale şi a brand-ului Muzeului Naţional 

Peleş, incluzând logo, mesajele personalizate, campaniile de promovare, suporturile şi 

materialele promoţionale, mijloacele de semnalizare. 

- a fost creat un logo al Muzeului Naţional Peleş şi utilizat în toate materialele grafice de 

uz intern şi extern (intranet, documente şi corespondenţă, afişaje şi panouri de 

semnalizare, mediu virtual); 

 

- astfel, s-a creat o identitate vizuală a Muzeului Naţional Peleş, prin care mesajele lansate 

de muzeu au fost mai uşor perceptibile pentru marele public; 

- s-a mediatizat identitatea vizuală a Muzeului Naţional Peleş prin produse de promovare 

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

bannere, fluturaşi), dar şi prin activităţi directe cu publicul, prin dezvoltarea de programe 

educaţionale pentru copii şi părinţi, pentru profesori şi elevi, intergeneraţionale şi 

interdisciplinare; 

 

Obiectivul specific 4.1. - Optimizarea activităţii prin crearea unui compartiment 

dedicat, în cadrul Secţiei Relaţii Publice, Marketing şi Proiecte Culturale - urmează se se 

realizeze după o analiză atentă a activităţii Secţiei RPMPC şi a atribuţiunilor specifice ale 

personalului încadrat al secţiei. 

Obiectivul specific 4.2. Realizarea unor proiecte educaţionale dedicate în special 

publicului de vârstă şcolară şi preşcolară.  

Pentru organizarea programelor educaţionale s-a menţinut periodic contactul cu cadrele 

didactice de la Grădiniţa „Floare de colţ” din Sinaia, Școala generală „Principesa Maria”, 

Școala generală „Simion Stolnicu” din Comarnic, cu care s-au încheiat parteneriate anuale. 

Programele la care s-au înscris copiii de la aceste şcoli au fost „Poveştile Peleşului” (80 elevi 

preşcolari) şi „Regii şi Reginele României” (100 elevi de şcoală primară). În afara publicului 

local s-au înregistrat 75 participări de la şcoli din ţară (Școala generală „Constantin Platon” 

din Bacău, Școala generală nr. 45 din Bucureşti), iar feedback-ul a fost pozitiv, ceea ce ne 

încurajează să continuăm aceste programe. 
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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 este 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 o constituie administrarea, conservarea şi funcţionalitatea celor două 

castele. Funcţionalitatea acestora nu poate fi menţinută decât cu mari eforturi, care, din punct 

de vedere financiar, se concretizează 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 se poate 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 o expertizare generală a 

monumentelor urmată de lucrări de consolidare. 

Prezentarea strategiei culturale pentru întreaga  perioadă de management trebuie să 

ţină cont de faptul că dezvoltarea unor proiecte de cercetare şi valorificare a patrimoniului 

deţinut de Muzeului 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. 

- amenajarea depozitelor de patrimoniu pentru bunurile culturale depozitate acum 

provizoriu în castelele Peleş şi Pelişor şi complexul Posada. 

- dotarea spaţiilor de depozitare şi expunere cu aparatură de măsurat şi înregistrat 

umiditatea şi temperatura. 

- dotarea spaţiilor expoziţionale şi de depozit ale Muzeului Naţional Peleş cu aparatură 

pentru reglarea relaţiei umiditate/temperatură.  

- proiectarea mobilierului pentru depozitarea 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. 

- măsuri şi acţiuni ce au ca scop evitarea unor degradări sau deteriorări în urma unor 

acţiuni mecanice.  

- realizarea unor planuri de acţiune pentru prevenirea şi limitarea efectelor în caz de  

inundaţii, cutremur, incendiu, vandalism, furt. 

 

Un al doilea nivel de funcţionalitate constă în diagnoza patrimoniului, care presupune 

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, 
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înregistrată în contabilitate, conform Ordinului nr. 3471 din 25 noiembrie 2008, emis de 

Ministerul Economiei şi Finanţelor; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- continuarea operaţiunii de clasare a pieselor de patrimoniu mobil; 

- identificarea şi clarificarea situaţiei juridice a obiectelor muzeale care – în perioada 1970-

1990, prin hotărâri arbitrare ale autorităţilor centrale – au fost înstrăinate către alte 

instituţii de reprezentare şi protocol. 

 

Strategia culturală şi  educativă presupune următoarele acţiuni:  

- continuarea proiectelor valabile deja desfăşurate de Muzeul Naţional Peleş, eventual 

inserarea acestora în cadrul unor programe cuprinzătoare, destinate valorificării 

patrimoniului, în beneficiul publicului vizitator din ţară şi străinătate. 

- valorificarea colecţiilor din arhiva şi fototeca Muzeului Naţional Peleş, care reflectă 

istoria Familiei Regale române şi a ansamblului rezidenţial din Sinaia. 

- valorificarea colecţiilor muzeale, prin expoziţii temporare tematice. 

- iniţierea şi continuarea parteneriatelor cu instituţii de profil din ţară şi străinătate în 

vederea valorificării patrimoniului cultural deţinut de Muzeul Naţional Peleş. 

- iniţierea unui program cu dublă valenţă, de pedagogie muzeală şi implicare socială, în 

parteneriat cu instituţiile de învăţământ preuniversitar din Sinaia, Buşteni şi Comarnic. 

- 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. 

- iniţierea unei serii de conferinţe, în domeniile istorie şi istoria artei, susţinute de distinse 

personalităţi culturale din ţară.  

 

 

5. Strategie şi plan de marketing 

 

În privinţa promovării Muzeului Naţional Peleş şi a dezvoltării strategiei de marketing 

în perioada 2016-2021, principalele direcţii de acţiune în anul 2016 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 naţional prin 

nivelul ştiinţific ridicat al manifestărilor şi produselor culturale (expoziţii, conferinţe, 

cataloage); 

- crearea paginii web a Muzeului Naţional  cu un amplu conţinut ştiinţific, într-un 

design grafic modern, care a atras un număr foarte mare de accesări și utilizatori; 

- crearea brand-ului Muzeului Naţional Peleş. 
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          Strategia de marketing cultural propusă a avut următoarele obiective importante: 

menţinerea actualilor beneficiari, creşterea frecvenţei vizitelor şi a interacţiunii cu aceştia, 

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  care a avut următoarele 

obiective: 

- cunoaşterea opiniilor vizitatorilor despre muzeu; 

- evaluarea impactului avut de expoziţiile permanente de la Peleş şi Pelişor;  

- 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. 

 

Expoziţii temporare la sediu   

 

 

                
 

Expoziția ,,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 - Cabinetul de Stampe, dar şi cu colecţionari particulari.  

   Expoziția ,,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 cuprinde, 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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Expoziţii itinerante din ţară, organizate la sediul Muzeului Național Peleș  

 

 

                      
 

 
   

 

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Muzeul Național Peleș a găzduit – în holul Castelului 

Pelișor – o expoziție emoționantă de icoane pictate pe sticlă și lemn, realizate de artiști 

plastici contemporani în respectul tradiției autentice.  

 

 Expoziția Arhitectură și Regalitate, găzduită de asemenea în holul 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.  

 

O expoziție remarcabilă prin caliatatea mijloacelor muzeotehnice, dar mai ales prin 

redescoperirea unui tezaur iconografic inedit (colecția de fotografii Iosif Berman), a fost 

dedicată copilăriei fericite a regelui Mihai I al României. 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.  
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Expoziţii organizate de Muzeul Național Peleș în afara sediului    

 

               

 

Expoziția „Artă și ceremonial la mesele regale” a introdus vizitatorii din orașele Iași, 

Constanța și Făgăraș în viaţa cotidiană a familiilor regale din România perioadei 1866-1930, 

Carol I şi Elisabeta, Ferdinand şi Maria, 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.  

 
Expoziția „Comorile Peleșului” a fost constituită din piese reprezentative din 

colecțiile de ceramică și orfevrărie ale Peleșului, colecții al căror nucleu a fost constituit de 

Regele Carol I al României. Pentru a înfrumuseța reședința de vară, familia regală a 

României a creat una din cele mai importante colecții de artă decorativă. 

 

 

Expoziții organizate în colaborare cu alte instituții, în afara sediului 
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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 Muzuel 

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, în cadrul unui eveniment de anvergură națională, organizat de Castelul 

Sturdza din Miclăușeni (județul Iași), prin etalarea unor piese remarcabile de artă decorativă 

menită să reconstituie atmosfera unui salon aristocratic din perioada Belle Époque.  

 

 

           Conferinţele Muzeului Național Peleș 

 

    
 

 

     
 

  

1. Conferința ,,Regele Carol I în istoria românilor”, susținută de academicianul Dan 

Berindei. Sala mare de concerte a Castelului Peleş,15 iunie 2016. 

      Reputatul academician Dan Berindei a oferit o privire de admirabilă sinteză asupra 

domniei Regelui Carol I, căreia îi identifică câteva direcţii de dezvoltare, continuate de 

urmaşii săi la tron. Pe scurt, aceste direcţii sunt: grija faţă de cultură şi religie, ca simptome 

ale progresului social, atenţia faţă de relaţia cu strainătatea, concretizată în seria convenţiilor 
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economice, comerciale şi militare. Nu în ultimul rând, Carol I este, prin excelenţă, un rege 

constructor, un întemeietor de dinastie şi un creator al Instituţiilor menite să o legitimeze.                

 

2. Conferința ,,O plimbare pe Calea Victoriei în Bucureştiul interbelic”, susnținută de 

academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici. Sala mare de concerte a Castelului Peleş, 27 

iulie 2016. 

        Conferinţa 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. 

  

3. Conferința ,,Regele Ferdinand al României şi gesturile sale istorice”, susținută de 

prof. univ. dr. Ion Bulei. Sala mare de concerte a Castelului Peleş, 29 septembrie 2016 

     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 va avea loc 

anul acesta.  

4. Conferința ,,România interbelică, între lumini şi umbre”, susținută de dr. Georgeta 

Filitti. Sala mare de concerte a Castelului Peleş, 27 octombrie 2016. 

      Autoare a peste 400 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din 

străinătate, a numeroase conferinţe cu teme variate, de la genealogie aristocratică, diplomaţie 

şi mondenitate până la personalităţi ale lumii interbelice şi reşedinţe regale, Georgeta Filitti 

reuşeşte să creioneze portretul contradictoriu al lumii interbelice româneşti.  

 

 

               „Seri de muzică la Castel” 
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Pentru publicul aflat în tranzit (dar nu numai pentru acesta) s-a acordat acces gratuit 

în anumite zile care au relevanţă pentru istoria comunităţii locale şi a monumentelor de 

arhitectură rezidenţială regală din Sinaia (Ziua Castelului Peleş şi Ziua Castelului Pelişor). 
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S-a realizat o diversificare a gamei de produse şi servicii specifice care să ofere 

beneficii reale publicului consumator de cultură, actual şi potenţial, prin organizarea de 

workshop-uri, la care publicul a fost invitat să participe, cu titlu gratuit. 

Aprofundând fenomenul, pentru segmentul de public reprezentat de non-vizitatori s-a 

confirmat încă o dată necesitatea creării unui spaţiu de primire a publicului, dotat cu Info-

touch-uri, care să ofere acestei categorii de vizitatori informaţii pe suport electronic şi acces 

virtual la spaţiile expoziţionale pentru care nu îşi pot permite costul unui bilet întreg. Acest 

lucru nu a fost posibil în anul 2016, dar s-au identificat spaţiile unde se poate amplasa un 

astfel de punct documentar şi s-a calculat impactul financiar al unui asemenea proiect. 

Întrucât România este vizitată de un număr tot mai mare de turişti străini, procentul 

celor care au vizitat muzeul a crescut în anul 2016, de la 25% - 45%, urmare promovării care 

s-a realizat la târgurile de turism (naţionale şi internaţionale), unde au fost trimise materiale 

promoţionale, prin intermediul agenţiilor de turism. 

Conform politicilor statutate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Muzeul 

Naţional Peleş asigură valorizarea socială prin diseminarea şi exploatarea 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 nemijlocit al tinerilor cu vârsta de până la 

18 ani în expoziţiile de bază ale castelelor Peleş şi Pelişor în timpul vacanţelor şcolare.  

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 şi stabilirea publicului-ţintă, s-a încercat lărgirea 

adresabilităţii mesajelor Muzeului Naţional Peleş, 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 para-şcolare 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 Paşti şi 

Sărbătoarea Bradului de Crăciun la Castelul Peleş, s-a continuat şi în acest an organizarea 

celor două programe, împreună cu copiii de la Centrul de plasament Sinaia şi Grupul 

folcloric al Şcolii generale din Moeciu de Jos. Sponsorul activităţii de Crăciun a fost 

Federaţia Română de Fotbal, care s-a dovedit foarte receptivă la solicitarea noastră.  
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Pentru atragerea tinerei generaţii iubitoare de artă, s-a organizat şi în acest an Concursul 

Naţional pentru tinerii artişti plastici „Carmen Sylva”, cu patru secţiuni: desen, pictură, 

design şi fotografie, care s-a bucurat de un real succes în rândul tinerilor. S-au înscris 150 de 

participanţi şi s-au desemnat 62 de câştigători, cărora li s-a organizat o expoziţie temporară la 

Castelul Pelişor, care a fost vizitată de 3.250 persoane. 

 

  

 Programe educaţionale 

 În vederea dezvoltării gustului artistic şi a pasiunii pentru istoria României ca parte a 

istoriei europene, s-a pus accentul pe dialogul cu tânăra generaţie. De aceea, pentru atragerea 

publicului de vârstă şcolară în special, s-a păstrat legătura, în mod constant, cu cadrele 

didactice  de la şcolile din Sinaia şi localităţile limitrofe (Comarnic, Buşteni) în vederea 

sprijinirii activităţilor para-şcolare ale elevilor şi elaborarea unor programe educative care să 

vină în completarea programei şcolare. 

            Scopul proiectelor a constat 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 competiţie. 

           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: 
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1. antrenarea muzeografilor şi 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 prietenii 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, ori  poate prin  studiul individual (de exemplu 

perioada de  domnie a regelui Carol I şi a reginei  Elisabeta);                   

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. 

 

           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 în final 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)5 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 

oraşele Sinaia, alături de Comarnic şi Buşteni, localităţi limitrofe oraşului nostru.  

          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).  
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  Activităţi INDOOR 

         Activităţile au constat în ghidaje generale în regim de gratuitate, 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 însoţit aceste grupuri şi şi-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.  

 

1. ,,Regii şi reginele României” 

2. ,,Ora de muzeu - Să organizăm o expoziţie” 

3. ,,Traseu-concurs - Să descoperim terasele castelului Peleş” (outdoor) 

5. ,,Poveştile Peleşului”(outdoor) 

6.  Zilele castelelor regale de la Sinaia, Peleş şi Pelişor 

7. ,,Bun venit bunicilor” 

 

             Activităţile din cadrul proiectelor s-au desfăşurat în aer liber, pe terasele muzelui 

(activităţi OUTDOOR) şi în expoziţiile permanente şi temporare (activităţi INDOOR).  

             Pentru aceste proiecte, obiectivul general a fost de a sprijini elevii în însuşirea unui 

set de valori ale patrimoniului naţional şi a le dezvolta grija pentru mediu, motivaţia şi 

dorinţa de a participa la acţiuni menite să îmbunătăţească condiţiile de mediu şi să respecte 

adevăratele valori transmisibile. 

           Obiectivul specific a fost de valorificare a patrimoniului expus pe terase. Copiii iau 

cunoştinţă de coordonatele geografice ale castelului şi parcului Peleş, forma de relief, 

vegetaţia specifică, animalele reprezentative zonei şi află despre valorificarea materialelor 

naturale prin realizarea de decoraţiuni ale teraselor, sub formă de statui.   

           Toate programele educaţionale derulate de Muzeul Naţional Peles sau fost cu 

participare gratuită, iar la final se acordă mici recompense participanţilor (cărţi poştale, 

broşuri ale muzeului), în timp ce cadrele didactice primesc o adeverinţă de participare, care 

contează pentru portofoliul didactic.  

           Evaluarea proiectelor a constat într-o evaluare prealabilă, care a avut loc prin 

redactarea rapoartelor pe activităţi şi a discuţiilor la nivel local. 

            Evaluarea ulterioară a avut loc în expoziţiile permanente, Castel Peleş şi Castel 

Pelişor,  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 și Buşteni, cu privire la „Ce activităţi 

extracurriculare aţi dori să desfăşuraţi cu copiii la muzeu?” şi s-a considerat că 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. 

         Menţiuni în Caietul de impresii : 

- «Aceste programe educative la care s-au înscris şi elevi ai şcolii noastre sunt menite 

să transforme vizitele la muzeu, din acele excursii, în nişte resurse de  învăţare cu 

suport didactic şi să devină în timp o modalitate de dezvoltare a unei prietenii de 

durată între muzeu şi şcoală ».(Teodor Calciu, director, Şcoala ,,Principesa Maria”, 

Sinaia). 
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- «Mă bucur că avem şansa de a locui în Sinaia, unde se află şi Castelele Peleş şi 

Pelişor şi avem unde să venim atunci când vrem să petrecem timpul în mod plăcut 

împreună cu copiii şi de unde plecăm îmbogăţiţi sufleteşte».(Marina Duport, 

mămică). 

- «Suntem înfrăţiţi cu oraşul  Sinaia de peste 20 ani şi suntem încântaţi să constatăm 

progresele care s-au făcut,  mai ales în ceea ce priveşte relaţiile interumane şi grija 

pentru dezvoltarea procesului de educaţie a copiilor (traducere din limba franceză)». 

(Karelle Humeau-Association d`Amitié Sinaia – Athis-Mons, Franţa). 

 

           Capacitatea de a continua proiectul 

           

Proiectele derulate s-au bazat 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. 
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6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management  

 

 

Nr. Denumire Program Descriere 

 

 

 

P 1 

 

 

 

Program de evidenţă şi 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. 

 

 

Nr. Denumire Program Descriere 

 

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 anul de raportare 2016 (mai-decembrie) 

  

 

Nr. 

crt. 
Program 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

1.  

Program de evidenţă 

şi digitizare a 

patrimoniului mobil  

4  

1. Realizarea fişierului imagistic digital al patrimoniului - 

800 fotografii 

2. Proiectul de digitizare a patrimoniului - 400 fişe 

DOCPAT 

3. Clasarea patrimoniului cultural mobil - 560 dosare 

elaborate 

4. Reevaluarea patrimoniului cultural mobil  - 80 rapoarte 

expertiză 

2.  

Program de conser-

vare şi restaurare a 

patrimoniului 

cultural mobil şi 

imobil  

1  

1. Proiect – Dotare depozite şi expoziţii permanente cu 

aparate de măsură şi reglare a micro-climatului - 15   

  

3.  

Program de 

valorificare a 

patrimoniului prin 

expoziţii temporare  

2  

1. Regina Elisabeta a României - un secol de eternitate - 

3.500 vizitatori 

2. Arta flamandă şi olandeză în colecţia regelui Carol I 

al României - 1.010 vizitatori în luna decembrie 2016.  
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4.  

Program de cercetare 

fundamentală a 

patrimoniului 

cultural mobil şi 

imobil  

  

1. Catalogarea valorilor bibliofile din biblioteca regelui 

Carol I  - 80 înregistrări. 

  

  

5. 

Program de educaţie 

muzeală  

 

7 

1. Proiect educativ in-door „Ora de muzeu – Regii şi 

reginele României” - 2.500 participanţi 

2. Proiect educativ „Ora de muzeu – Să organizăm o 

expoziţie” - 150 participanţi 

3. Proiect educativ out-door „Traseu concurs – Să 

descoperim terasele castelului Peleş” - 550 participanţi 

4. Proiect educativ out-door „Poveştile Peleşului” - 3.250 

participanţi 

5. Povestea unei opere de artă – prezentarea obiectului 

lunii - 12 prezentări - 120 participanţi 

6. Zilele Castelelor regale de la Sinaia – Peleş                  

(3 octombrie) şi Pelişor ( 24 mai). Program de educaţie 

muzeală cu vizitare gratuit - 3.750 participanţi. 

7. „Bun venit bunicilor” – proiect adresat seniorilor - 100 

participanţi. 

 

6.   Program editorial   2  

 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 

 

 

 

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 

 

Expoziţii itinerante la Muzeul Naţional Peleş în 2016: 3 

  „Porţile cerului”, expoziţie de icoane pictate – 23-30 aprilie 2016;  6.003 vizitatori 

  „Arhitectură şi Regalitate” – 7-22 mai 2016; 3.250 vizitatori 

  „Regele Mihai. O copilărie fericită” – 24 octombrie-27 noiembrie 2016; 2.850 vizitatori 

 

Expoziţii itinerate în ţară: 3 - total beneficiari în afara sediului - 30.170 

„Artă şi ceremonial la Mesele Regale” – Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, 

Complexul Național Muzeal „Moldova” - Iași, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 

Constanța; 15.700 vizitatori. 

„Călătorie la 1900” – 3-4 septembrie 2016, Castelul Sturdza din Miclăușeni; 6.470 vizitatori 

„Comorile Peleşului” – 23 iunie-23 noiembrie 2016, Muzeul „Casa Mureșenilor”, Brașov; 

8.000 vizitatori. 

 

Conferinţe ştiinţifice: 4 (acad. Dan Berindei, prof. univ. dr. Ion Bulei, acad. Constantin 

Bălăceanu Stolnici, dr. Georgeta Filitti)  - 800 participanţi. 
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Proiecte culturale: 7  

 „Vânătoarea de ouă de Paşte” – 30 aprilie 2016; 85 de participanți.  

 „Târgul European al Castelelor” – Hunedoara, 15-17 mai 2016.  

Noaptea muzeelor – 21 mai 2016, vizitare gratuită (ora 17:00 - 22:00) - 3.750 vizitatori.  

Ziua Castelului Pelişor – 25 mai – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Şcoala „George Enescu” din Sinaia.  

Concursul Naţional „Carmen Sylva” – pentru desen, pictură, gravură, fotografie – ediţia a 

VI-a, 1-30 iunie 2016; 80 de participanți.  

Retromobil Club România – Concurs de eleganță auto Sinaia, 25 iunie 2016. 

Ziua Castelului Peleş – 5 octombrie – vizitare gratuită şi program educaţional cu copiii de la 

Școala „Principesa Maria” din Sinaia.  

 „Sărbătoarea Bradului de Crăciun”, organizată la Castelul Peleș cu copiii de la Centrul de 

plasament Sinaia, 22 decembrie 2016; 56 de participanți. 

 

Concerte la Peleş în 2016:18 

„Sunetul muzicii” -  10 concerte.  

„Europa Fest”  - 3 concerte. 

„Argen Tango” - turneul Piazzola. 

„Muzică în Palatele României”.  

„Sinaia Guitar Festival”. 

Academia de muzică românească din Tokyo. 

Concert de colinde – Divina Armonie.  

 

Activităţi în colaborare cu Casa Regală a României:  

Ziua Regalităţii - Sărbătoarea Coroanei Române la 150 de ani – 10 mai 2016. 

Funeraliile Reginei Ana a României – 10 august 2016. 

Ceremoniile de decorare ale Casei Majestăţii Sale Regelui Mihai I, cu ocazia aniversării 

Principesei Moştenitoare Margareta, Zilei de 10 Mai, Aniversării Majestăţii Sale Regelui 

Mihai I. 

Dineurile  oferite de Familia Regală a României membrilor Academiei Române, membrilor 

Corpului Diplomatic și unor foști suverani din străinătate.   
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F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimarea a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce 

pot fi atrase din alte surse 

 

 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare:   

 

         -mii lei- 

 

Nr.crt. 
Denumire indicatori 

Propunere BVC 

an 2017 

1 TOTAL VENITURI  9670 

2 Venituri proprii 8170 

3 Venituri curente 8170 

4 Vânzări de bunuri şi servicii 8170 

5 Venituri din prestari de servicii şi alte activităţi 8170 

6 Subvenţii de la alte administraţii 1500 

7 Subventii pentru instituţii publice 1500 

8 TOTAL CHELTUIELI 9670 

9 Cheltuieli curente  9590 

10 Cheltuieli de personal 4104 

11 Cheltuieli salariale în bani 3336 

12 Salarii de bază 3276 

13 Alte sporuri 54 

14 Indemnizaţii de delegare  6 

15 Contribuţii  768 

16 Contribuţii de asigurări sociale de stat 528 

17 Contribuţii de asigurări de şomaj  24 

18 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate  180 

19 Contribuţii de asigurări pentru accid.muncă şi boli prof. 6 

20 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 30 

21 BUNURI ȘI SERVICII 5486 

22 Bunuri şi servicii  3295 

23 Furnituri de birou 40 

24 Materiale pentru curăţenie 150 

25 Încalzit, Iluminat şi forţă motrică 850 

26 Apă, canal şi salubritate 210 

27 Carburanţi şi lubrifianţi 25 

28 Piese de schimb 20 

29 Transport 50 

30 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  50 

31 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional  600 

32 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 1300 

33 Reparaţii curente  200 

34 Bunuri de natura obiectelor de inventar 150 

35 Uniforme şi echipament 60 

36 Alte obiecte de inventar 90 

37 Deplasări, detaşări, transferări 110 

38 Deplasări interne, detaşări, transferări 10 
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Nr.crt. Denumire indicatori 
Propunere BVC 

an 2017 

39 Deplasări în străinătate 100 

40 Materiale de laborator 30 

41 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 15 

42 Consultanţă şi expertiză 0 

43 Pregatire profesionala 50 

44 Protecţia muncii 50 

45 Alte cheltuieli 1586 

46 Chirii 626 

47 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 960 

48 CHELTUIELI DE CAPITAL  80 

49 Active fixe  80 

50 Alte active fixe 80 

 

 

Situaţie comparativă 

      -mii lei- 

Nr. 

crt. 

Indicatori de buget de 

venituri şi cheltuieli pe 

perioada 

managementului an 2016 

Realizat an 

2016 cf. Bilant 

contabil la 

31.12.2016 

Propunere 

BVC an 

2017  

Diferenţă  Procent 

0 1 2 3 4=(3-2) 5=(4 :2x100) 

1 TOTAL venituri 8156 9670 +1514 +18,56 

2 TOTAL cheltuieli, din 

care : 

7101 9670 +2569 +36,17 

3    Cheltuieli de personal 3236 4104 +868 +26,82 

4    Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 

3801 5486 +1685 +44,33 

5    Cheltuieli de capital 63 80 +17 +26,98 

 

 

  Analizând situaţia comparativă rezultă următoarele: 

- veniturile totale sunt programate în sumă de 9670 mii lei, cu 1514 mii lei 

mai mult faţă de realizările anului 2016, respectiv 8156 mii lei (+18,56%) 

- cheltuielile totale sunt programate în sumă de 9670 mii lei, cu 2569 mii lei 

mai mult faţă de realizat an 2016, respectiv 7101 mii lei (+36,17%) 

- cheltuielile de personal sunt programate în sumă de 4104 mii lei, cu 868 

mai mult faţă de realizat an 2016, respectiv 3236 mii lei (+26,82%) 

- cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt programate în sumă de 5486 mii lei, 

cu 1685 mai mult faţă de realizat an 2016, respectiv 3801 mii lei 

(+44,33%) 

- cheltuielile de capital sunt programate în sumă de 80 mii lei, cu 17 mii lei 

mai mult faţă de realizat an 2016, respectiv 63 mii lei (+26,98%).    
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Notă 

În adresa Muzeului Naţional Peleş nr.93/10.01.2017, transmisă Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale, prin fax, în data de 10.01.2017, am făcut 

precizarea următoare: 

Subvenţii pentru instituţiile publice............................................................. 1500 

mii lei 

 din care: 

 Program minimal estimat pt.perioada de management aprobat  

cf.Contract 62/20.04.2016, pentru anul 2017, din care:.........   735 

o Program de evidenţă şi digitizare a patrimoniului.......... 350 

o Program de conservare şi restaurare a patrimoniului  

cultural mobil şi imobil ......................................... 140 

o Program de valorificare a patrimoniului prin expoziţii..   40 

o Program de cercetare fundamentala a patrimoniului  

cultural mobil şi imobil  .........................................    25 

o Program de educaţie muzeală .............................    25 

o Program editorial ....................................................    80 

o Program de achiziţii muzeale ............................ .   75 

 Chirie cf.Act adiţional nr.5 la Contractul de locaţiune  

nr.MCPN 2524/19.05.2010 şi MNP 1114/21.05.2010,  

înregistrat la MC-Cabinet Ministru nr.7344/06.10.2016 şi  

la MNP cu nr.6344/26.10.2016 .....................................   625 

 Cheltuieli salariale şi contribuţii pt.remunerare manager ....   140 

 

 

 

2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 

 Pentru perioada ianuarie - decembrie 2017, Muzeul Naţional Peleş estimează un 

număr de 414.000 vizitatori la sediu şi 11.000 vizitatori în afara sediului.  
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3. Analiza programului minimal realizat 

 

  

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe 

program
1
 

(lei) 

Sume cheltuite 

pentru fiecare 

proiect realizat 

(lei) 

1.  

Program de 

evidenţă şi 

digitizare a 

patrimoniului 

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 

4  

1. Realizarea fişierului 

imagistic digital al 

patrimoniului 

350.000  

17.000  

2. Proiectul de digitizare 

a patrimoniului   
0  

3. Clasarea patrimoniului 

cultural mobil 
        57.790  

4. Reevaluarea 

patrimoniului cultural 

mobil   

18.720  

total    93.510 

2.  

Program de 

conservare şi 

restaurare a 

patrimoniului 

cultural 

mobil şi 

imobil  

Programul urmăreşte: amenajarea şi dotarea noilor 

depozite de patrimoniu şi a laboratoarelor de restaurare 

precum şi relansarea activităţilor de restaurare a 

patrimoniului cultural mobil. 

1  

1. Proiect – Dotare 

depozite şi expoziţii 

permanente cu aparate de 

măsură şi reglare a 

micro-climatului  

  

   

15.000  

 

14.600   

  

total    14.600  
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Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe 

program
1
 

(lei) 

Sume cheltuite 

pentru fiecare 

proiect realizat 

(lei) 

   

3.  

Program de 

valorificare a 

patrimoniului 

prin expoziţii 

temporare  

Programul îşi propune valorificarea patrimoniului mobil 

prin organizarea unor expoziţii temporare tematice, 

vizând latura istoric-memorială dar şi aspectele artistic - 

decorative 

2  

1. Regina Elisabeta a 

României - un secol de 

eternitate  

60.000  

   9.330             

2. Arta flamandă şi 

olandeză în colecţia 

regelui Carol I al 

României   

  

  

5.730               

  

total    15.060 

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  

  

1. Catalogarea valorilor 

bibliofile din biblioteca 

regelui Carol I  

  

  

  

25.000  

                               

        15.000 

  

  

  

total    15.000  
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Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire 

proiect 

Buget 

prevăzut 

pe 

program
1
 

(lei) 

Sume cheltuite 

pentru fiecare 

proiect realizat 

(lei) 

   

 

 

 

5. 

  

Program de 

educaţie 

muzeală  

 

Scopul programului este acela de a valorifica bogatul 

material informaţional al Muzeului Naţional Peleş în 

vederea aprofundăriicunoştiinţelorde istorie şi 

îmbogăţirea vocabularului elevilor cu noţiuni de istoria 

artei, de dezvoltare a spiritului de observaţie şi de 

competiţie a tinerei generaţii  

7  

1. Proiect educativ in-

door "Ora de muzeu – 

Regii şi reginele 

României". 

25.000 

100 

 

2. Proiect educativ "Ora 

de muzeu – Să organizăm 

o expoziţie" 

300 

3. Proiect educativ out-

door "Traseu concurs – 

Să descoperim terasele 

castelului Peleş" 

300 

4. Proiect educativ out-

door "Poveştile 

Peleşului" 

200 

5. Povestea unei opere de 

artă – prezentarea 

obiectului lunii 

200 

6. Zilele castelelor regale 

de la Sinaia – Peleş ( 3 

octombrie) şi Pelişor ( 24 

mai). Program de 

200 
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educaţie muzeală cu 

vizitare gratuită. 

7. "Bun venit bunicilor "– 

proiect adresat seniorilor 
300 

total 
 1.600 

 

 

6.   

Program 

editorial   

Programul urmăreşte: editarea unei monografii complete a 

castelelor Peleş şi Pelişor; tipărirea unor cataloage 

tematiceprivind colecţiile de istorie, artă plastică şi 

decorativă ale castelelor Peleş şi Pelişor; editarea unor 

cataloage de colecţie privind patrimoniul cultural mobil  

2  

 1. Regina Elisabeta a României – un 

secol de eternitate – Catalog de 

expoziţie 
60.000  

17.960 

2. Arta flamandă şi olandeză în 

colecţia  regelui Carol I al României 

- Catalog de expoziţie 

11.470 

total     29.430 

TOTAL GENERAL  535.000  169.200 

 

 

 

 Menționăm că programul minimal propus și transmis Ministerului Culturii de Muzeul Național Peleș NU a fost aprobat, 

dar a fost realizat din veniturile proprii ale instituției.  

 

 

MANAGER 

 

Dr. Narcis Dorin ION 


