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PARTEA I:
A) Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea:
1. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează
aceleiași comunități;
Muzeul Național Bran, instituție publică de cultură aflată în subordinea
Ministerului Culturii, are un patrimoniu cultural de o mare valoare istorică,
documentară, artistică și etnografică, motiv pentru care muzeul colaborează, prin
implementarea unor proiecte comune, cu o serie de instituții și organizații.
Ne-am străduit în anul 2020 ca să impunem Muzeul Național Bran ca o
instituție culturală reprezentativă pentru comunitatea locală și națională, cât și pentru
poziționarea sa ca un partener imporatnt al mediului cultural local, național și
internațional. Muzeul Național Bran a continuat colaborarea cu mulți dintre partenerii
și colaboratorii din perioada anterioară, dar au fost inițiate și proiecte culturale noi, cu
parteneri noi, atât din mediul cultural public, cât și din zona privată.
În cursul anului 2020, Muzeul Național Bran a colaborat cu următoarele
instituții:
 Ministerul Culturii, care este și ordonatorul principal de credite și care a
sprijinit activitatea instituției;
 Arhivele Naționale - Serviciul Județean Brașov, care a permis atât
documentarea speciliștilor muzeului și ne-a pus la dispoziție o serie de
documente necesare refacerii arhivei muzeului;
 Universitatea „Transilvania” Brașov, muzeul având o excelentă colaborare cu
doamna prof. univ. dr. Angela Mărculescu;
 Asociația „Fiii și Prietenii Branului”, organizație cu care avem o excelentă
colaborare privind organizarea comună a unor mese rotunde sau lansări de
carte la care au participat personalități de prim rang din lumea științifică și
culturală a țării precum: academicieni, profesori universitari, cercetători
științifici, cadre didactice, șefi de instituții importante și muzeografi.
 Asociația „Cultul Eroilor” - filiala Bran, cu care muzeul a participat la
evenimentele organizate pentru cinstirea eroilor, prin alocuțiuni și depuneri de
coroane de flori la însemnele memoriale ridicate în cinstea eroilor în Parcul
Central din Bran.
 Asociația „Pro-Șirnea”, condusă de domnul profesor Radu Nicolae Frunteș care
coordonează și muzeul din localitate și care publică în anuarul nostru. Muzeul
Național Bran sprijină activitatea muzeului local acordând asistență de
specialitate în domeniul conservării și cercetării patrimoniului existent;
 Asociația Managerilor de Muzee din România cu care colaborăm din punct de
vedere profesional;
 Televiziune Română care a fost prezentă atât la lansările de carte organizate de
muzeu, cât și la mesele rotunde sau la alte acțiuni ale instituției noastre,
inclusiv la redeschiderea expoziției Secției de istorie „Regina Maria”.
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Societatea Română de Radiodifuziune care prin emisiunea România Actualități
a prezentat activitățile muzeului;
PRO TV Brașov, Digi 24 Brașov, Antena 3 Brașov, posturi care au fost prezente
la diferite acțiuni ale muzeului;
Ziarul de Brașov care a fost interesat de situația terenului Secției etnografice în
aer liber a Muzeului Național Bran
„Vestigii Istorice” care a făcut o serioasă documentare privind situația actuală a
Secției etnografice în aer liber a muzeului;
UNESCO România;
Liceul „Sextil Pușcariu” Bran. La sediul muzeului, dar și on-line, au fost
organizate programe muzeal-educative la care au participat elevi din clasele
gimnaziale.
Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești. La sediul muzeului, dar și
on-line, au fost organizate programe muzeal-educative la care au participat
elevi din clasele primare și gimnaziale.
Școala Gimnazială nr. 4 arondată la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”
Zărnești. La sediul muzeului, dar și on-line, au fost organizate programe
muzeal-educative la care au participat elevi din clasele primare și gimnaziale.
Școala Generală Nr. 2 Zărnești. La sediul muzeului, dar și on-line, au fost
organizate programe muzeal-educative la care au participat elevi din clasele
primare și gimnaziale.
Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești. La sediul muzeului, dar și
on-line, au fost organizate programe muzeal-educative la care au participat
elevi din clasele primare și gimnaziale.
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni cu prilejul organizării expoziției
itinerantă „Marile bătălii ale Primului Război Mondial din trecătorile Carpaţilor
de Curbură- Teledetecţie şi arheologie aeriană”;
Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, cu prilejul organizării expoziției
temporare de arme din colecția Muzeului Național Bran;
Muzeul Județean Ialomița, cu prilejul organizării expoziției itinerante „Regina
Maria la Bran - gusturi și atmosferă regală”;
Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea cu prilejul organizării
expoziției temporare„Regina Maria a României, artă regală în istoria Branului”;
Muzeul Județean Argeș cu care avem o bună colaborare privind publicarea
unor studii și comunicări;
Muzeul Pomiculturii și Viticulturii din România, Golești, Argeș, unde specialiștii
noștri au trimis spre publicare diverse comunicări;
Muzeul Municipal Curtea de Argeș cu care am organizat expoziții împreună;
Muzeul Municipal Câmpulug Muscel, instituție cu care colaborăm în diferite
ocazii;
Muzeul Municipal Iași;
Muzeul Bucovinei, Suceava;
Muzeul Unirii, Alba-Iulia;
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Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea;
ONG Etnotique pentru publicarea catalogului costumului popular din zona
Branului;
Primăria Bran pe teritoriul căreia se află muzeul;
Primăria Orașului Zărnești cu care muzeul are o strânsă colaborare pentru
deschiderea unui punct muzeal în această localitate;
Primăria Fundata unde este și muzeul din Șirnea;
Primăria Moieciu;
Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov, care prin Jandarmeria Bran a fost
alături de muzeu în desfășurarea unor acțiuni prin care prezența lor era absolut
necesară;
Poliția Bran;
Biserica ortodoxă din Bran-centru;
Biserica ortodoxă din Predeluț-Bran;
Biserica ortodoxă din Poarta-Bran;
Biserica ordodoxă din Șimon-Bran;

2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunități, amenințări);
Puncte tari
- administrarea unor colecții de bunuri culturale mobile de valoare deosebită,
relevante pentru identitatea istorică națională și locală;
- existența unor bunuri culturale mobile de valoare excepțională, clasate în categoria
juridică Tezaur;
- administrarea unor monumente de arhitectură populară de mare valoare clasate în
categoria A în Lista Monumentelor Istorice (Parcul etnografic Bran, cod LMI: BV-II-aA-11614)
- amplasarea sediului Muzeului Național Bran în centrul localității, în apropierea
Castelului Bran, într-o zonă turistică de mare atracție;
- profilul unic al Muzeului Național Bran în peisajul cultural local prin agenda de
evenimente inedite și proiecte de nivel național și internațional;
- deschiderea instituției către publicul larg (expoziții temporare cu tematică relevantă
pentru comunitatea locală și turiști);
- orientarea activităților culturale ale muzeului către vizitator;
- creșterea numărului de beneficiari ai expozițiilor temporare/itinerante;
- numărul de parteneriate încheiate cu instituții renumite la nivel național;
- realizarea noii imagini identitare a Muzeului Național Bran și impunerea acesteia în
zona culturală din România;
- stabilirea unui plan de cercetare pe termen scurt și mediu;
- finalizarea inventarelor pentru bibliotecă și pentru colecțiile muzeului;
- monitorizarea microclimatului în spațiile expoziționale și depozite;
- angajarea unui restaurator bunuri culturale din lemn;
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- angajarea unui muzeograf și a unui referent de specialitate pentru relația cu
publicul;
- portofoliu important al programelor muzeal-educative;
- prețuri de intrare accesibile;
- existența unei jumătăți de clădire în centrul Branului, primită ca donație în 2018;
- existența unui sistem video de securitate la Secția de istorie „Regina Maria”;
- buna pregătire în muzeografie, conservare, restaurare, relații publice a personalului
de specialitate;
- existența unui specialist atestat al Ministerului Culturii, expert în domeniul
etnografiei;
- continuarea semnalizării amplasării Muzeului prin panouri cu vizibilitate mărită,
bannere;
- continuarea activității de promovare a instituției prin distribuirea de materiale
tipărite: flyere, pliante;
- existența în spațiul virtual a unui website și a unei pagini de Facebook actualizată
permanent;
- o bună colaborare cu parteneri culturali locali/naționali.
- integrarea Muzeului Național Bran în mediul instituțional local, județean, național.
Puncte slabe
- insuficiența personalului de specialitate pentru acoperirea nevoilor profesionale de
evidență, cercetare, conservare, restaurare, promovare, valorificare a patrimoniului;
- insuficiența personalului atestat ca expert pentru acoperirea nevoilor profesionale
de clasare și reevaluare a patrimoniului cultural național mobil;
- restaurarea bunurilor culturale mobile este la început de drum;
- insuficiența personalului tehnico-administrativ;
- Muzeul Național Bran nu dispune de un sediu propriu, funcționând într-o clădire
închiriată;
- Jumătatea de clădire donată din centrul Branului, despre care nu știm încă ce parte
ne aparține, are nevoie de reparații pentru a fi amenajată ca sediu al muzeului, fiind
necesară și achiziționarea celeilalte jumătăți de clădire aflate încă în proces pentru
partaj judiciar;
- lipsa unui sistem performant de securitate la Secția etnografică în aer liber;
- pierderea în instanțele de judecată a terenului din Secția etnografică în aer liber;
- personal insuficient pentru elaborarea și implementarea procedurilor documentate
aferente exercitării controlului managerial intern;
- echipament IT parțial uzat moral, insuficient;
- aparatură specifică insuficientă pentru activitățile de conservare și restaurare;
- lipsa unui personal calificat în domeniului marketingului cultural;
- lipsa unui personal specializat în realizarea de proiecte europene;
- neconectarea Branului la rețeaua națională de autostrăzi și lipsa aeroportului de la
Brașov;
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- lipsa de interes a structurilor din turism pentru muzee și neincluderea acestora în
traseele turistice recomandate;
Oportunități
- deschidere din partea Ministerului Culturii privind achiziționarea terenului din Secția
etnografică în aer liber;
- deschiderea spre parteneriat a instituțiilor culturale din România, mai ales pentru
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural național mobil;
- legislația în vigoare privind instituțiile de cultură;
- creșterea consumului și diversificarea piețelor interesate de serviciile și bunurile din
domeniul muzeal;
- creșterea interesului mass-mediei pentru informația culturală;
- protejarea, valorizarea istoriei și patrimoniului ca surse de dezvoltare a potențialului
cultural și creativ local;
- începerea restaurării și continuarea conservării patrimoniului cultural mobil și imobil;
- întărirea rolului major pe care îl poate juca muzeul, ca factor de coeziune socială, în
mediul rural și urban prin afirmarea identității culturale a locuitorilor;
- asigurarea siguranței patrimoniului prin evidența și clasarea acestuia;
- asigurarea condițiilor profesioniste de muncă;
- editarea de publicații științifice și de popularizare;
- realizarea unor campanii de promovare pe internet;
- creșterea și dezvoltarea colecțiilor;
- realizarea de parteneriate, colaborări cu instituții de profil, unități de învățământ,
asociații.
- creșterea constantă a numărului de acțiuni culturale;
- afirmarea muzeului ca un adevărat centru cultural pentru comunitățile pe care le
servește și exploatarea valențelor muzeului ca spațiu predilect pentru dialog
intercultural;
- management eficient în împărtășirea strategiei instituționale către angajați și
responsabilizarea pe competențe;
Amenințări
- lipsa unui sediu propriu, muzeul fiind acum într-un spațiu închiriat;
- riscul creșterii cheltuielilor cu chiria, având în vedere și situația terenului din Secția
etnografică în aer liber;
- pierderea Secției etnografice în aer liber duce la o serioasă lipsă de venituri și la
micșorarea numărului de vizitatori;
- distrugerea patrimoniului cultural mobil și imobil în situația în care prin cel mai
nefericit caz monumentele de arhitectură populară vor trebui mutate prin
demontarea lor;
- pierderea personalului;
- muzeele rămân cu o poziție modestă între obiceiurile de consum ale comunității
locale;
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- creșterea concurenței pentru timpul liber al populației;
- concurența mediului on-line.
3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;
Pe plan local, în cele mai multe medii, Muzeul Național Bran este perceput ca o
instituție deschisă publicului, cu un personal calificat, prietenos, activ și implicat în
viața comunitară.
Datorită intensificării activităților cu public, mai ales cu copii, adolescenți și
tineri, Muzeul Național Bran este apreciat pe plan local și nu numai. Nivelul ridicat al
expozițiilor realizate în muzeu, abordând diverse teme, a făcut ca această instituție să
fie tot mai performantă.
La începutul anului 2020, până la declanșarea pandemiei de COVID-19, tot mai
mulți membrii ai societății, cu precădere tinerii, au vizitat muzeul, participând la
diverse activități, organizate de acesta. Ulterior, au fost desfășurate activități culturale
online, cu elevii.
Pentru a sporii impactul muzeului asupra populației din alte zone lingvistice,
de câte ori a fost necesar, ghidajele s-au realizat și in alte limbi (engleză, franceză,
italiană).
Persoanele vârstnice din sânul comunității din zonă au manifestat o reală
mulțumire legată de faptul că instituția promovează istoria și cultura românească,
inclusiv cea locală. Instituția are toată considerația și pentru acest public și l-a
angrenat să se implice nemijlocit în activitatea de cercetare, organizarea expozițiilor și
simpozioanelor, pe teme istorice. Au fost colaborări privind istoria muzeului din Bran,
meșteșugurile populare din zonă, punerea în valoare a personalităților locale,
evocarea unor eroi locali și valorificarea istoriei familiei regale române din perioada în
care regina Maria și principesa Ileana au deținut proprietăți în Bran (1920-1947).
Un rol important în evoluția imaginii instituției, l-a avut și implicarea
autorităților locale – Primăria Orașului Zărnești, Primăria Comunei Bran, Primăria
Comenei Moieciu, Primăria Comunei Fundata.
Imaginea instituției este determinată de doi factori majori: comunicarea și
promovarea propriei imagini. În acest sens, s-a realizat promovarea evenimentelor
culturale pe site-ul/Facebook-ul instituției, în vederea creșterii numărului de
urmăritori, dar a fost și îmbunătățită relația cu mass-media în vederea mediatizării
acțiunilor culturale sau a salvării patrimoniului cultural. De asemenea au fost acordate
interviuri la posturi de televiziune (TVR, Antena 3, PRO TV, Digi 24) și de radio (Radio
România Cultural, Radio România Actualități, Radio Brașov), Muzeul Național Bran
având apariții media și în presă (Jurnalul Național, Adevărul, Bună Ziua Brașov),
Vestigii Istorice și pe internet (site-ul cunoaște lumea). A continuat activitatea de
semnalizare a amplasării Muzeului Național Bran prin panouri cu vizibilitate mărită și
cu ajutorul unui banner. S-a avut în vedere și continuarea activității de promovare a
instituției prin distribuirea de materiale tipărite: flyere, broșuri, volume, calendare.
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4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;
- s-a monitorizat pagina de Facebook a muzeului, pentru analiza „prietenilor’’
virtuali și urmărirea postărilor acestora;
- au fost întocmite chestionare privind activitățile de pedagogie muzeală, mai
ales prin prisma elevilor;
- au fost întocmite chestionare care s-au adresat vizitatorilor muzeului;
- au fost consultate și verificate periodic caietele de impresii ale muzeului și
registrele cu categoriile de beneficiari;
- prezentarea istoricului muzeului și a expozițiilor acestuia s-a realizat în
funcție de categoria de public vizitator.
5. grupurile-țintă ale activităților instituției;
Grupurile țintă ale programelor derulate în perioada 1.01.2020-31.12.2020 au
fost:
- copii preșcolari, elevii ciclurilor primare, gimnaziale și liceale din Bran,
Moieciu, Zărnești;
- învățătorii și profesorii din Bran, Moieciu și Zărnesti;
- elevii ciclurilor primare, gimnaziale și liceale din diverse județe;
- persoane cu dizabilități;
- copii și tineri instituționalizați;
- specialiști din domenii similare, domeniilor de activitate ale Muzeului
Național Bran.
- reprezentanți ai Ministerului Culturii și ai altor instituții publice;
- turiști români și străini, inclusiv turiștii aflați în stațiunea turistică Bran;
- studenți și tineri specialiști din muzee și organizații culturale din
România.
În 2020, datorită pandemiei de COVID-19, numărul vizitatorilor muzeului a
scăzut (muzeul a fost închis în timpul stării de urgență și spre sfârșitul anului, în urma
dispozițiilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov, datorită creșterii
numărului de persoane infectate, de peste 3 la mie), în schimb a crescut numărul
„prietenilor” virtuali. Această creștere s-a datorat, în cea mai mare parte, activităților
organizate online, a proiectelor inițiate pe Facebook-ul muzeului.
6. profilul beneficiarului actual;
Categoriile de public care au vizitat muzeul în perioada 1.01.2020-31.12.2020
au fost:
- elevii – cel mai numeros public al muzeului în momentul actual, atât cei
din ciclurile primare, gimnaziale, cât și liceale;
- cadrele didactice și părinții care îi însoțesc;
- copiii și tinerii instituționalizați;
- copiii și tinerii cu nevoi speciale;
- turiștii români și străini, inclusiv turiștii care au beneficiat de serviciile
stațiunii Bran;
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-

-

prietenii fideli ai muzeului – colaboratori, voluntari, membrii ai familiilor
angajaților, prieteni direcți ai angajaților sau persoane prezente la toate
evenimentele organizate;
adolescenții;
studenții;
specialiștii din muzeele și organizațiile culturale din țară;
pensionarii, inclusiv pensionari-militari;
specialiști din cadrul Ministerului Culturii.

Numărul de
vizitatori

2019
Propus
30 000

2020
Realizat
254 868

Propus
30 000

Realizat
140 409

Numărul mai mic de vizitatori realizat în perioada 1.01.2020-31.12.2020, față
de cel din anul 2019, se datorează pandemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2,
dar și situației în care Secția etnografică în aer liber a fost închisă pentru vizitare, ca
urmare a executării silite privind eliberarea terenului.
B) Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:
1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și la strategia culturală a autorității;
Muzeul Național Bran, aflat în subordinea Ministerului Culturii, funcționează în
localitatea Bran și are două secții de specialitate: Secția de istorie „Regina Maria” și
Secția etnografică în aer liber. La rândul său, Ministerul Culturii, organ de specialitate
al administrației publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, elaborează și asigură
aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii, în acord cu prevederile
Programului de guvernare 2020-2024. Pe parcursul perioadei evaluate, activitatea
profesională a instituției a fost conformă și în acord cu politicile culturale la nivel
național, în acord cu cele europene și locale. Strategia Muzeului Național Bran a fost
constituită luând în considerare legislația națională în vigoare, Strategia sectorială în
domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020, Ordonanța nr.
119/1999 privind controlul/managerial și controlul financiar preventiv cu modificările
și completările ulterioare, Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu modificările și
completările ulterioare, Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și
completările ulterioare, Codul controlului intern/managerial al entităților publice,
aprobat prin Ordonanța nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului, etc.
Amintim câteva dintre domentele normative care fundamentează politicile culturale la
nivelul Uniunii Europene ratificate de România: Convenția pentru protecția
patrimoniului arhitectural al Europei, Convenția europeană a peisajului cultural și
natural, Convenția pentru salvgardarea patrimoniului imaterial etc.
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În anul 2020, Muzeul Național Bran și-a adaptat activitatea la condițiile impuse
de starea de urgență/starea de alertă luând următoarele măsuri principale:
 realizarea de activități on-line (programe muzeal-educative, promovarea unor
proiecte culturale pe Face-book-ul muzeului);
 derularea activității multor angajați, dintre specialiști, în regim de telemuncă;
 limitarea accesului vizitatorilor în sălile de expoziții;
 păstrarea distanței legale atât între vizitatori, cât și între salariați;
 aerisirea zilnică a tuturor spațiilor, dezinfectarea acestora;
 purtarea obligatorie pentru toți salariații și vizitatorii a măștilor de protecție;
 montarea unor panouri de distanțare;
 montarea unor limitatoare de distanță;
 afișarea normelor impuse de pandemia de COVID-19.
Activitatea profesională a muzeului a ținut cont de următoarele direcții de
interes:
- respectarea legislației naționale în domeniu, cu scopul de a asigura condiții de
păstrare optime a patrimoniului deținut;
- valorificarea patrimoniului deținut prin proiecte culturale expoziționale, organizare
de mese rotunde, proiecte privind planul editorial.
Din Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru
perioada 2014-2020, document care are un caracter orientativ, menționăm aici câteva
axe prioritare:
 Cultura ca factor de dezvoltare durabilă, capitol la care sunt valorificate
științific prin articole sau organizări de expoziții temporare, cercetările
specialiștilor noștri, având ca obiective generale valorificarea patrimoniului
cultural deținut de instituție și cercetarea;
 Economia creativă care se poate realiza prin organizarea de diferite acțiuni
legate de meșterii populari (târguri de meșteri, demonstrații ale meșterilor
populari), prin aceasta încurajându-se industria creativă (meșteșugurile);
 Accesul la cultură și diversitatea expresiilor culturale, se poate realiza, în
situația actuală, prin proiecte online, având ca obiectiv general valorificarea
patrimoniului cultural deținut de instituție;
2. orientarea activității profesionale către beneficiari;
Programele Muzeului Național Bran au vizat punerea în valoare a elementelor
de patrimoniu, folosind resursa umană din muzeu, implicarea în colaborări cu instituții
de prestigiu național, dar și menținerea unui contact cât mai strâns cu publicul. Prin
programele dezvoltate de Muzeul Național Bran, comunitatea din Bran, și nu numai, a
beneficiat de servicii culturale diversificate, care au răspuns nevoilor cuturale și
educative ale populației școlare și ale publicului tânăr și adult. Există o strânsă
corelație între programele realizate de muzeu și categoriile de beneficiari care
reprezintă grupurile-țintă. Întreaga activitate profesională a muzeului a fost orientată
către beneficiari, așa cum sunt definiți mai sus. Practic, marketingul muzeal a oferit
produse culturale diversificate și adaptate categoriilor de public menționate mai sus
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(expoziții, ateliere de educație, publicații, manifestări științifice). În situația creată de
pandemia de COVID-19, când activitatea cu publicul a muzeelor a fost întreruptă,
instituția noastră s-a reorientat și a realizat mai multe activități în mediul online. Toate
activitățile incluse în planul minimal pentru anul 2020 au avut ca scop principal și
beneficiar final, publicul.
3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse.
- evidenţa gestionară şi ştiinţifică a bunurilor culturale mobile, realizarea de
fotografii pentru identificarea bunurilor culturale mobile, clasarea bunurilor de
patrimoniu și reevaluarea patrimoniului cultural s-au realizat prin Programul de
evidenţă a patrimoniului cultural mobil;
- conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile, continuarea întocmirii
fişelor de conservare/restaurare pentru bunurile culturale mobile, completarea
cataloagelor topografice pentru patrimoniul din depozite au continuat prin
Programul de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile;
- activitatea de îmbogățire e patrimoniului cultural muzeal, prin documentarea
și identificarea în teren a unor bunuri culturale mobile pentru care proprietarii și-au
exprimat dorința de a fi donate muzeului, s-a realizat prin Programul de completare a
patrimoniului cultural muzeal.
- valorificarea bunurilor culturale mobile din colecţiile muzeului prin
organizarea unor expoziţii temporare tematice, având în vedere arta dar şi latura
istorică, și completarea expoziției permanente s-a realizat potrivit Programului de
valorificare a patrimoniului cultural mobil prin expoziții, dar și prin Programul
„Aniversarea Centenarului României”;
- valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin demonstraţii de creaţie
populară, sugerarea atmosferei târgurilor de altădată, prin prezenţa meşterilor
populari din toată ţara, cu prilejul unor sărbători creştine, şi prin manifestări
aparţinând tehnicilor legate de meşteşugurile tradiţionale a continuat prin
Programul de valorificare a patrimoniului cultural imaterial;
- revigorarea meşteşugurilor tradiţionale, aprofundarea şi îmbogăţirea
cunoştinţelor de istorie pentru elevii din ciclul gimnazial s-au realizat prin Programele
muzeal – educative;
- cercetarea bunurilor culturale mobile provenite din colecţia regală şi a
bunurilor culturale mobile cu semnificaţie etnografică, precum și cercetarea istoriei
familiei regale române și a istoriei locale au continuat prin Programul de cercetare a
patrimoniului cultural și istoriei;
- valorificarea patrimoniului cultural și a istoriei naționale și locale prin
organizarea de mese rotunde, lansări de carte au continuat prin Programul de
valorificare a patrimoniului cultural și a istoriei prin manifestări culturale;
valorifcarea patrimoniului muzeal s-a realizat și prin Programul de valorificare a
patrimoniului cultural pe pagina de Facebook a muzeului.
- tipărirea lucrărilor de cercetare a continuat prin Programul editorial;
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- promovarea imaginii muzeului s-a realizat prin Programul de promovare a
muzeului;
Totodată s-a avut în vedere ca obiectiv prioritar luarea tuturor măsurilor
necesare de siguranță pentru paza și protecția patrimoniului și spațiilor folosite.
C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:
1. măsuri de organizare internă;
Principalele documente interne ale muzeului sunt: Regulamentul de organizare
și funcționare, Regulamentul de ordine interioară și Codul de conduită etică. Un rol
important în desfășurarea activității interne a Muzeului Național Bran o are și
controlul intern managerial. Pentru implementarea sistemului de control intern
managerial, în conformitate cu reglementările Ordinului nr. 600 din 2018, în perioada
1.01.2020-31.12.2020 comisia de monitorizare și coordonare metodologică s-a
întrunit de patru ori (21 ianuarie 2020, 3 februarie 2020, 21 octombrie 2020 și 4
decembrie). Au fost identificate un număr de 29 activități procedurabile pentru
secțiile și compartimentele muzeului, 28 de proceduri au fost elaborate, iar registrul
riscurilor cuprinde un nr. de 26 de riscuri.
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
În cursul anului 2020 Muzeul Național Bran a întocmit o notă de fundamentare
cu nr. 1816/11.11.2020 privind modificarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Muzeului Național Bran, precum și a organigramei aferente acestuia. Ca
urmare a fost emis Ordinul Ministrului Culturii nr. 3462 din 10.12.2020 privind
modificarea Ordinului Ministrului Culturii nr. 2539/01.12.2013 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Național Bran.
3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere;
Organismele colegiale ale Muzeului Național Bran sunt Consiliului
administrativ (organ colegial deliberativ de conducere) și Consiliului științific
(organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul cercetarii știintifice, organizării și
structurării serviciilor, colecțiilor muzeale și activităților culturale).
Consiliului administrativ al Muzeului Național Bran s-a întrunit de 17 ori de
la începutul anului 2020, în prezența managerului Mihail Ion Gorgoi, fiind abordate
următoarele teme:
c.1. Ședința din data de 14.01.2020

Situația terenului din Secția etnografică în aer liber (executare silită a ⅓ din
teren - Polizu Micșunești, Ministerul Culturii reprezentat de domnul Liviu Brătescu,
Secretar de Stat, dorește să ajute muzeul, discuții privind relocarea monumentelor de
arhitectură în alt spațiu, cu concluzia: înstrăinarea lor ar duce atât la pierderea istoriei
acestei comunități, cât și la o degradare serioasă a monumentelor).
c.2. Ședința din data de 20.02.2020.
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Situația terenului din Secția etnografică în aer liber (amânarea executării
silite a ⅓ din teren, discuții privind oferta de vânzare a doamnei Polizu Micșunești,
proprietara a ⅓ din teren).

Diverse (diplomă și medalie din partea Muzeului Bucovinei cu ocazia
împlinirii a 120 de ani de la înființare, Muzeul Unirii din Alba Iulia a oferit cărți pentru
Muzeul Național Bran).
c.3. Ședința din data de 03.03.2020.

Prezentarea volumului de studii și comunicări al Muzeului Național Bran, „Branul
poartă culturală a Carpaților”, vol. I.

Promovarea muzeului-instalarea de panouri publicitare și indicatoare pentru
Secția de istorie „Regina Maria”.

Secția etnografică în aer liber (situația târgurilor de meșteri populari, situația
terenului datorită procesului intentat de muzeu privind anularea contractului de
vânzare-cumpărare a terenului dintre frații Stoian și Sanda Reit împreună cu Janosz
Szalinki, pentru nerespectarea dreptului de preemțiune al statului, solicitare către
Ministerul Justiției în vederea soluționării situației terenului din Secția etnografică în
aer liber, identificarea documentelor care cuprind informații despre monumentele de
arhitectură din Secția etnografică în aer liber.

Diverse (scoaterea din evidență a pliantelor și cărților care nu au legătură cu
muzeul).
c.4. Ședința din data de 11.03.2020

Situația muzeului în perioada stării de urgență, dată în urma pandemiei provocate
de virusul SARS-CoV-2 (planificarea programului de lucru, se propun soluții privind
realizarea activităților în regim de telemuncă, program diversificat).

Diverse (adresă către Romsilva Brașov în legătură cu copacul căzut în Secția
etnografică în aer liber, în urma căruia a fost distrus acoperișul cuptorului de var,
cărțile donate muzeului vor fi înregistrate în inventarul bibliotecii, negocierea chiriei
clădirii Secției de istorie ,,Regina Maria”, clarificarea impozitului pentru clădirea
donată muzeului, situată la intrarea în satul Poarta, achiziționarea de materiale
necesare prevenirii îmbolnăvirii angajaților cu virusul SARS-CoV-2).
c.5. Ședința din data de 19.03.2020

Videoconferința realizată între reprezentanții Ministerului Culturii - Liviu Brătescu,
secretar de stat - și membrii Consiliului de administrație al Muzeului Național Bran
(situația Muzeului Național Bran pe perioada stării de urgență; se solicită raportul cu
veniturile și cheltuielile estimate în această perioadă; se solicită proiecția prezenței
personalului și telemuncii; se solicită numărul activităților care vor fi anulate în
această perioadă; situația juridică a Muzeului Național Bran, situația litigiilor aflate pe
rolul instanței prezentată de avocatul muzeului, întreruperea activității comercianților
care se găsesc pe terenul aflat în administrarea muzeului.
c.6. Ședința din data de 16.04.2020.

Situația financiară a muzeului.

Ordinul Ministrului Culturii nr. 2807/2.04.2020 de modificare a OMC
2769/17.03.2020 cu privire la instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea
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activității în regim de telemuncă a salariaților din cadrul aparatului propriu al
Ministerului Culturii și a instituțiilor subordonate pe perioada stării de urgență în
scopul prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus.

Situația terenului denumit generic „parcarea muzeului”, încasarea sumelor
datorate lipsei de folosință.

Situația litigiilor pe anul 2020.

Diverse (afișarea pe site-ul muzeului a activităților cu programele educative,
achiziționarea de bilete cu valoare 0, discuții privind transportul angajaților).
c.7. Ședința din data de 19.05.2020

Prelucrarea Ordinului privind prevenirea contaminării cu noul coronavirus
(afișarea instrucțiunilor de prevenire a contaminării cu noul coronavirus)

Diverse (propuneri pentru activitățile din Secția etnografică în aer liber, propuneri
pentru expozițiile din Secția de istorie „Regina Maria”, se solicită rapoartele de
activitate din perioada 20 martie-18 mai 2020).
c.8. Ședința din data de 27.05.2020

Respectarea ordinelor și instrucțiunilor trimise de către Ministerul Culturii.

Scoaterea la vânzare a pliantelor, broșurilor și a volumului de studii și comunicări
ale muzeului.

Situația sumelor datorate lipsei de folosință pentru terenul denumit generic
„parcarea muzeului”.

Diverse (repararea acoperișului cuptorului de var din Secția etnografică în aer
liber, atribuțiile de secretariat, citația primită de la Judecătoria Brașov în legătură cu
jumătatea de clădire donată muzeului, încasarea sumelor datorate lipsei de folosință
pentru terenul denumit generic „parcarea muzeului” pe perioada stării de urgență,
finalizarea dosarului de clasare a armelor).
c.9. Ședința din data de 24.06.2020

Situația juridică a terenului Secției etnografice în aer liber (oferta de vânzare a
terenului din partea proprietarilor, soluții privind amânarea executării silite a
terenului).
c.10. Ședința din data de 26.06.2020

Situația terenului Secției etnografice în aer liber (situația juridică a terenului,
oferta de închiriere a terenului din partea proprietarilor, 10.000 euro, paza Secției
etnografice în aer liber - să fie realizată în continuare de către paznicii muzeului).
c.11. Ședința din data de 30.06.2020.

Somația venită de la Judecătoria Zărnești (cu privire la predarea terenului din
Secția etnografică în aer liber și plata cheltuielilor de judecată - Polizu Micșunești)

Prezentarea solicitării venite din partea ziaristei Bogdan Sidonia în vederea unei
anchete jurnalistice.

Situația licitației pentru terenul denumit generic „parcarea muzeului” - achitarea
sumelor rămase restante pentru lipsa de folosință a terenului, condiție de participare
la licitație.

Diverse (Decizia privind Secția etnografică în aer liber (paza își va continua
activitatea pe acel spațiu, personalul de supraveghere împreună cu conservatorul și
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restauratorul, vor deschide monumentele de arhitectură zilnic, între orele 9-12, pentru
aerisire și verificarea pieselor din punct de vederea al stării de conservare).
c.12. Ședința din data de 21.07.2020.

Ședința comună cu reprezentanții din „Parcare” și avocata acestora (prezentarea
HG nr. 502/25.06.2020 privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și
administarea Muzeului Național Bran, modificarea numărului spațiilor scoase la
licitație, din 54 vor rămâne doar 42, comercializarea publicaților muzeului de către
comercianții de pe terenul denumit generic „parcarea muzeului”, publicarea licitației
pentru închirierea terenului în Monitorul Oficial, într-un ziar național și într-un ziar
local, data și modul de desfășurare a licitației).
c.13. Ședința din data de 05.08.2020

Precizări privind decizia scoaterii chioșcurilor din zona centrală a terenului
denumit generic „parcarea muzeului” și în baza a ce au fost scoase.

Răspunsul cu privire la solicitarea făcută de „Asociația Artizanilor Bran-Castel” cu
scutirea de plată a celor două luni de pandemie.

Promovarea pe o treaptă superioară a salariaților care îndeplinesc condițiile
legale pentru promovare.

Diverse: (adresa domnului notar dr. Emil Stoian, președinte al Asociației „Fii și
Prietenii Branului”, prin care se solicită un număr de 70 de broșuri și 70 de volume de
studii și cercetări pentru a fi oferite participanților la aniversarea a 25 de ani de la
înființarea asociației. Prestatorul de servicii financiar-contabile propune ca cele
solicitate de asociație să fie împărțite participanților la ședința festivă. De asemenea,
propune ca ziua de luni, să fie zi de vizitare. Se propune mărirea prețului biletelor de
vizitare a muzeului la o valoare de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii).
c.14. Ședința din data de 18.08.2020.

Situația terenului Secției etnografice în aer liber (solicitare trimisă la Arhivele
Statului Brașov pentru găsirea documentelor cu monumentele de arhitectură
populară din Secția etnografică în aer liber, adresa trimisă la Cadastru Zărnești - în
vederea găsirii unor acte care să dovedească proveniența monumentelor, de către
notarul dr. Emil Stoian, comisie negociere, evaluarea monumentelor din Secția
etnografică în aer liber).

Procedura pentru licitație (comisie evaluare oferte, comisie soluționare
contestații).

Diverse (solicitarea Muzeului Municipal Iași către Muzeul Național Bran în vederea
realizării unei expoziții „Regina Maria” cu obiecte și cărți din fondul regal, restaurarea
celor două piese din ghips la Muzeul Județean Ialomița, amenajarea arhivei muzeului,
propuneri privind realizarea de expoziții în cele trei alveole, propuneri pentru
dezinsecția spațiilor din ambele secții).
c.15. Ședința din data de 09.10.2020.

Situația bugetului muzeului.

Finalizarea documentației și transmiterea către Ministerul Culturuii, cu privire la
eroarea sesizată în inventarul de carte regală.

Modificarea R.O.F.-ului instituției.
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Promovarea angajaților care întrunesc condițiile legale, inclusiv cele referitoare la
vechime, pentru trecerea pe o treaptă superioară/grad superior, respectiv gradație
superioară.
c.16. Ședința din data de 11.11.2020.

Stabilirea programului de lucru, suspendarea programului de vizitare.

Inventarierea patrimoniului.

Modificarea R.O.F.-ului instituției, schimbarea adresei muzeului.

Modificarea componenței consiliului de administratie și a consiliului științific.

Situația terenului Secției etnografice în aer liber (situația juridică a terenului
Secției etnografice în aer liber, oferta de închiriere a monumentelor din partea a doi
proprietari, Polizu Micșunești a deschis proces la Judecătoria Zărnești pentru
evacuarea terenului din Secția etnografică în aer liber, sesizare trimisă către Direcția
de Cultură Brașov cu privire la faptul că Sanda Reit și Janosz Szalinski au amplasat
chioșcuri în Secția etnografică în aer liber).

Diverse (prelungirea contractului de muncă pentru Burcuș Aurel - paznic,
propuneri pentru restaurarea bunurilor culturale mobile, sesizare adresată
proprietarului clădirii Secției de istorie „Regina Maria” pentru consumul de energie
electrică, notă de fundamentare către Ministerul Culturii pentru volumul al II-lea de
studii și comunicări, întocmirea de fișe pentru monumentele de arhitectură populară
din Secția etnografică în aer liber).
c.17. Ședința din data de 9.12.2020
 Situația terenului Secției etnografice în aer liber - executarea silită intentată de cei
doi proprietari Janusz Szaliski și Sanda Reit, chemarea în instanță atât a instituției
cât și a managerului (proces referitor la obținerea sumei de 50 000 lei, sumă pe
care cei doi proprietari cred că au pierdut-o pe motivul că terenul nu a fost
eliberat la timp).
 Ministerul Culturii a aprobat bugetul necesar publicării anuarului muzeului volumul II. S-a hotărât publicarea volumului, realizarea de flayere și calendare.
Consiliului științific al Muzeului Național Bran s-a întrunit de 2 ori de la
începutul anului 2020, în prezența managerului Mihail Ion Gorgoi, fiind abordate
următoarele teme:
c.1.1. Ședința din data de 06.01.2020

Situația Secției etnografice în aer liber a Muzeului Național Bran.

Situația patrimoniului cultural al Muzeului Național Bran (denumiri greșite în
registrele de evidență ale Secției de istorie „Regina Maria”, eroarea sesizată în
inventarul de carte regală).

Diverse (publicații: calendarul pe anul 2020 cu imagini din ambele secții ale
Muzeului Național Bran, 1 000 exemplare pliante cu expoziția din Secția de istorie
„Regina Maria”, volumul de studii și comunicări al Muzeului Național Bran - 2019 „Bran, poartă culturală a Carpaților”, vol. I).
c.1.2. Ședința din data de 19.06.2020.
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Situația Secției etnografice în aer liber a Muzeului Național Bran (executarea silită
efectuată în data de 18.06.2020, repararea cuptorului de var al cărui acoperiș și nu
numai, a fost distrus în urma prăbușirii unui brad din pădurea învecinată).

Eroarea sesizată în inventarul de carte regală - diferența de un volum între un
inventar mai vechi și inventarul actual.

Prezentarea primului volum de studii si comunicări al Muzeului Național Bran2019, ediția a II-a a broșurii expoziției Secției de istorie „Regina Maria” și catalogul
expoziției tempoare aflate la Muzeul Județean Ialomița.

Diverse (propuneri venite din partea membrilor Consiliului Științific pentru spații
în vederea realizării expozițiilor muzeale din cadrul Muzeului Național Bran, căminul și
școala din satul Cheia, localitatea Moeciu de Jos - expoziții temporare, terenul de
lângă Complexul Cheile Grădiștei din satul Fundata pentru realizarea unui Muzeu de
etnografie, casa Gonțea din Moeciu de Jos, str. Valea Livezii)


4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancționare);
Nr. poziţii ocupate (la data de 01.01.2020):
din care: - funcții de conducere: 3
- funcții de execuție: 30
Nr. poziţii vacante (la data de 31.12.2020):
din care: - funcții de conducere: 1 (contabil-șef)
- funcții de execuție: 0
În perioada 1.01.2020-31.12.2020, trei referenți de specialitate au fost
promovați pe un grad superior conform legislației în vigoare. A fost evaluat tot
personalul muzeului, iar în luna noiembrie 2020, două persoane au participat la cursul
online de formare privind regimul juridic al conflictelor de interese, al
incompatibilităților și de avere nejustificată.
5.
măsuri
luate
pentru
gestionarea
patrimoniului
instituției,
îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor;
În 2020 a continuat activitatea de amenajare a unui atelier de restaurare bunuri
culturale din lemn, în acest sens dezafectându-se noi spații, și s-au demarat
negocierile cu proprietarul locației în care își desfășoară activitatea Muzeul Național
Bran, Secția de istorie „Regina Maria”, în vederea reducerii chiriei.
6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a
altor organisme de control în perioada raportată.
În urma auditării din partea Ministerului Culturii din perioada 13-14 octombrie
2020, privind „Evaluarea mediului de control intern” a fost întocmit un raport de audit
intern nr. 8494/28.12.2020, înregistrat la Muzeul Național Bran cu nr. 65/14.01.2021.
Au fost întocmite un plan de acțiune și calendarul implementării recomandărilor, iar
prin nota nr. 216/9.02.2021 a fost informat Ministerul Culturii, respectiv
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Compartimentul Audit Public Intern, privind implementarea recomandărilor după cum
urmează:
- la punctul 1 privind actualizarea Programului de dezvoltare a SCM în
conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, a fost aprobat Programul
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru perioada
1.01.2021-31.12.2021 prin Decizia nr. 2 din 14.01.2021.
- la punctul 2: identificarea la nivelul fiecărei structuri a activităților
procedurabile și neprocedurabile este în curs de derulare.
- la punctul 3: întocmirea procedurilor cu respectarea Procedurii de Sistem
privind realizarea procedurilor documentate pe activități PS-02 este în curs
de derulare.
- la punctul 4: elaborarea unei proceduri privind semnalarea și tratamentul
neregulilor este în curs de derulare, fiind emisă decizia nr. 8/27.01.2021
privind elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea procedurii.
- la punctul 5: elaborarea unei proceduri privind delegarea competențelor și
limitele responsabilității delegate de către manager este în curs de derulare,
fiind emisă decizia nr. 8/27.01.2021 privind elaborarea, verificarea, avizarea
și aprobarea procedurii.
- la punctul 6: actualizarea riscurilor, la nivelul compartimentelor ori de câte
ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual și completarea modificărilor
survenite în Registrul de Riscuri este în curs de derulare.
- la punctul 7: Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și implementarea
sistemului de control intern managerial în cadrul MN Bran va întreprinde
măsurile necesare pentru implementarea tuturor standardelor, în vederea
obținerii unei asigrări rezonabile cu privire la atingerea obiectivelor entității,
astfel încât gradul de conformitate a sistemului propriu de control
intern/managerial să fie CONFORM este în curs de derulare, acordându-se
prioritate implementării standardului 10 - supravegherea.
- la punctul 8: întocmirea referatului de necesitate pentru încheierea
contractelor de prestări servicii, cât și a rapoartelor de activitate și a notelor
de fundamentare riguros justificate necesare pentru a fi efectuată plata
acestora este în curs de derulare.
D) Evoluția situației economico-financiare a instituției:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul
contabil al perioadei raportate;
Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:
Nr. Categorii
crt.
(1)

(2)

2020

2021

2022

2023

2024

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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1.

2.

TOTAL VENITURI, din care:
1.a. venituri proprii, din care:
1.a.1. venituri din activitatea
de baza:
1.a.2. surse atrase;
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenții/alocații
TOTAL CHELTUIELI, din care:
2.a. Cheltuieli de personal, din
care:
2.a.1. Cheltuieli cu salariile,
2.a.2. Alte cheltuieli de
personal,
2.b.Cheltuieli cu bunuri și
servicii, din care:
2.b.1.Cheltuieli materiale
2.b.2.Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3.Cheltuieli cu reparații
curente,
2.b.4.Cheltuieli cu întreținerea,
2.b.5.Alte cheltuieli cu bunuri
și servicii

2743
768
210

3285
854
240

3581
939
264

3939
1033
290

4333
1136
319

558

614

675

743

817

1975
2743

2431
3285

2642
3581

2906
3939

3197
4333

1773

2128

2341

2571

2828

1675
98

2010
118

2211
130

2429
143

2672
156

970

1157

1240

1368

1505

150
135
10
173
502

180
162
11
228
576

198
178
13
229
622

218
197
15
245
693

240
217
17
270
761

Execuţia conturilor bugetare și de disponibilități.

Cod
cont/indicator
20G 67.03.03
30.05.30
20G 67.03.03
33.08.00
20G 67.03.03
43.09.00
21G 67.03.03
10.01.01
21G 67.03.03
10.01.06
21G 67.03.03

Denumire
cont/
Credite
Plăți efectuate/
Indicator
deschise/venituri Cheltuieli
an 2020
Venituri
0/295213
din chirii
Venituri
din prestări
442000/81359
servicii
Subvenții
pentru
2124000/2080144
instituții
publice
Salarii de
1552000
1520578/1546588
bază
Alte
34000
29118/29884
sporuri
Indemnizaț
126000
120857/117391

Disponibil

31442
4882
5143

20

10.01.17
21G 67.03.03
10.02.06
21G 67.03.03
10.03.07
21G 67.03.03
20.01.01
21G 67.03.03
20.01.02
21G 67.03.03
20.01.03
21G 67.03.03
20.01.04
21G 67.03.03
20.01.05
21G 67.03.03
20.01.06
21G 67.03.03
20.01.08
21G 67.03.03
20.01.30

ie de hrană
Vouchere
de vacanță
Contribuția
asiguratori
e pentru
muncă
Furnituri de
birou
Materiale
pentru
curațenie
Încălzit,
iluminat și
forța
motrică
Apă, canal
și
salubritate
Carburanți
și
lubrifianți
Piese de
schimb
Poșta,telecomunicații
, internet
Alte bunuri
și serv.
pentru
întreținere

47000

46400/46400

600

39000

37191/38016

1809

10000

7649/16967

2351

8000

2480/6937

5520

119000

112326/119381

6000

3756/3703

2244

5000

5000/8500

0

3000

2285/2790

715

15000

14926/14974

74

53000

47686/74421

6674

5314

21G 67.03.03
20.04.02

Materiale
sanitare

1000

943/593

57

21G 67.03.03
20.04.04

Dezinfectanți

1000

996/892

4

21G 67.03.03
20.11

Cărți,
publicații și
materiale
documentare

18000

18000/2226

0
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21G 67.03.03
20.12

Consultanță și
expertiză

50000

49325/49324

21G 67.03.03
20.25

Cheltuieli
judiciare și
extrajudiciare

24000

1100/1100

21G 67.03.03
20.03.04

Chirii

402000

333158/400378

21G 67.03.03
20.30.30

Alte
cheltuieli
cu bunuri
și servicii

53000

52670/52670

675

22900

68842
330

Analiza comparativă dintre proiectul de buget de venituri și cheltuieli si execuţia
conturilor bugetare și de disponibilități pe anul 2020
Proiect de
management 2020
TOTAL VENITURI, din
care:
1.a. venituri proprii, din
care:
1.a.1. venituri din
1 activitatea de baza:
1.a.2. surse atrase;
1.a.3. alte venituri
proprii
1.b. subvenții/alocații
TOTAL CHELTUIELI, din
care:
2.a. Cheltuieli de
personal, din care:
2.a.1. Cheltuieli cu
2 salariile,
2.a.2. Alte cheltuieli de
personal,
2.b.Cheltuieli cu bunuri
și servicii, din care:
2.b.1.Cheltuieli materiale

Executie 2020

2743

2397

768

317

768

317

210

81

558

236

1975

2080

2743

2397

1773

1754

1675

1670

98

84

970

652

150

85
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2.b.2.Cheltuieli cu
colaboratorii
2.b.3.Cheltuieli cu
reparații curente,
2.b.4.Cheltuieli cu
întreținerea,
2.b.5.Alte cheltuieli cu
bunuri și servicii

135

49

10

0

173

132

502

386

Încasări

Plăți
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În anul 2020 au scăzut veniturile realizate și respectiv încasarile din activitatea
principală (vânzarea de bilete vizitare muzeu) datorită faptului că în perioada
15.03.2020 – 15.05.2020 vizitarea muzeului a fost restricționată prin starea de urgență
decretată la nivel național si apoi limitată pe diverse perioade ale anului prin hotarări
ale Comitetului pentru Situații de Urgență Brașov datorită pandemiei. Un alt fapt
cauzator de scăderea numărului de vizitatori îl reprezintă faptul că Secția etnografică
în aer liber a fost închisă publicului din luna martie 2020, deoarece muzeul a pierdut
dreptul de administrare în instanță a terenului pe care funcționa Secția etnografică în
aer liber. Cu toate acestea, în puținul timp rămas în care accesul publicului nu a fost
restricționat pentru vizitarea muzeului s-au realizat venituri în proporție de 38,57%
față de bugetul previzionat în proiectul de management.
De asemenea au scăzut veniturile din închirieri, datorită faptului că în anul
2020 în septembrie s-a organizat prima licitație pentru închirierea terenurilor aflate în
administrarea muzeului, iar acordurile de recunoaștere existente până la organizarea
licitației s-au reziliat.
Proporțional au scăzut de asemenea și cheltuielile instituției, respectiv
cheltuielile cu materiale, cu bunuri și servicii, doar cheltuielile cu salariile au fost
aproximativ aceleași cu toate că în luna august s-au efectuat majorări salariale
conform legii.
2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indicatori de performanță*
Perioada evaluată
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri 15,46
cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
0
Număr de activități educaționale
24
Număr de apariții media (fără comunicate de presă)
12
Număr de beneficiari neplătitori
137 300
**
Număr de beneficiari plătitori
3109
Număr
de
expoziții/Număr
de
12
reprezentații/Frecvența medie zilnică
Număr de proiecte/acțiuni culturale
77
Venituri proprii din activitatea de bază
81359
Venituri proprii din alte activități
295213

E) Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor
asumate prin proiectul de management:
Se realizează prin raportare la:
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1. viziune;
Muzeul Național Bran este singura instituție muzeală de stat din zona BranMoieciu-Fundata-Zărnești (județului Brașov), care deține o valoroasă colecție regală,
dar și importante monumente de arhitectură populară. Viziunea noastră despre
Muzeul Național Bran prezintă dorința de a deveni unul dintre cele mai vizitate și
vizibile obiective turistice și culturale din zonă, punându-se accent pe implicarea
diferitelor comunități sau persoane importante locale, prin accesarea de fonduri
nerambursabile și orientarea continuă pentru noile tehnologii.
2. misiune;
Misiunea Muzeului Național Bran se conturează în jurul unei importante
personalității istorice, regina Maria a României, constând în promovarea istoriei
familiei regale române, pe plan național și internațional, și, în egală măsură, în
promovarea valorilor materiale și spirituale ale zonei Bran, pentru înscrierea lor în
circuitul cultural național și european, prin protejarea (conservarea, restaurarea),
dezvoltarea, cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural deținut.
3. obiective (generale și specifice);
Muzeul Național Bran este o instituție publică de cultură pusă în slujba
societății și deschisă publicului, având următoarele obiective generale:
 cercetarea,
 colecționarea de bunuri culturale,
 evidența,
 conservarea-restaurarea,
 valorificarea patrimoniului cultural deținut și
 promovarea instituției muzeale.
Toate acestea se realizează prin obiective specifice:
 cercetarea științifică, în conformitate cu programele anuale și de perspectivă, a
patrimoniului cultural deținut și reprezentativ pentru istoria și etnografia zonei
Bran, precum și pentru istoria familiei regale române;
 documentarea în vederea completării și îmbogățirii patrimoniului muzeal prin
achiziții, donații sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului
muzeal;
 organizarea evidenței, clasării, evaluării patrimoniului cultural deținut în
administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 conservarea, restaurarea/repararea bunurilor culturale mobile deținute în
administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 punerea în valoare a rezultatelor cercetării științifice și a colecțiilor muzeale
prin manifestări științifice și culturale, expoziții permanente și temporare, prin
articole și publicații științifice în scopul cunoașterii, educării și cercetării;
 promovarea instituției muzeale, contactul permanent cu publicul de toate
categoriile.
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4. strategie culturală pentru întreaga perioadă de management;
Strategia de bază pentru anul 2020 a vizat intensificarea eforturilor pentru
rezolvarea problemei terenului Secției etnografice în aer liber, pentru clarificarea
situației juridice a jumătății de clădire donată muzeului în anul 2018, pentru
recuperarea sumei de 805 785 lei cu titlu de despăgubiri de la UAT Comuna Bran, dar
și demararea procedurilor de închiriere a terenului denumit generic „parcare”, prin
licitație publică.
Pe rolul instanțelor de judecată, s-au aflat următoarele dosare civile cu
privire la situația juridică a terenului pe care se află cele 18 monumente de arhitectură
populară aflate în proprietatea statului român și administrarea Muzeului Național
Bran:
Nr. dosar: 3123/62/2018
Instanță: Tribunalul Brașov, Curtea de Apel Brașov
Părți: Muzeul Național Bran, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Stoian
Jean Georges Demetre Adrian Victor Grigore Pomișor, Stoian Laurențiu Titu Liviu
Marius Pomuleț, Reit Sanda, Szalinski Janusz
Obiect/Stadiul procesual: Legea 10/2001. Fond/Apel
10.01.2020, Apel declarat de Muzeul Național Bran
Observații: Fond. Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de reclamantul
Muzeul Național Bran, în contradictoriu cu pârâții Reit Sanda, Szalinski Janusz, Stoian
Laurențiu Titu Liviu Marius Pomuleț și Stoian Jean Georges Demetre Adrian Victor
Grigore Pomișor. Admite cererea reconvențională formulată de pârâții reclamanții
reconvenționali Reit Sanda și Janusz Szalinski în contradictoriu cu pârâtul Muzeul
Național Bran. Obligă pârâtul să lase în deplină proprietate și posesie reclamanților
reconvenționali imobilul teren din Bran, str. Piața Ioan G. Stoian, nr. 1A înscris în CF
Bran, cu nr. top 1712/2, 1713/2 și 1714/2. Obligă pârâtul la plata către reclamanții
reconvenționali a cheltuielilor de judecată în sumă de 8160 RON. Cu apel în 30 de zile
de la comunicare pentru părți, cererea depunându-se la Tribunalul Brașov. Pronunțată
azi 16.10.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei
acestei instanțe. Document: Hotărâre 212/2019 16.10.2019.
Apel: Soluția pe scurt: Respinge apelul formulat de către apelantul
reclamant Muzeul Național Bran, în contradictoriu cu intimații pârâți Reit Sanda,
Szalinski Janusz, Stoian Jean Georges Demetre Adrian Victor Grigore Pomișor, Stoian
Laurențiu Titu Liviu Marius Pomuleț, împotriva Sentinței Civile nr. 212/S din data de
16 octombrie 2019, pronunțată de Tribunalul Brașov - Secția I Civilă în dosarul nr.
3123/62/2018, pe care o păstrează. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la
dispoziția părților de către grefa instanței azi, 03.03.2020. Document: Hotărâre
200/2020 03.03.2020.
Nr. dosar: 1683/338/2019
Instanță: Judecătoria Zărnești, Tribunalul Brașov
Părți: Polizu Micșunești Elena Maria, Muzeul Național Bran
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Obiect/Stadiul procesual: Evacuare. Fond/Apel
30.09.2019, Apel declarat de Muzeul Național Bran
Observații: Fond. Soluția pe scurt: Admite acțiunea formulată de reclamanta
Polizu Micșunești Elena Maria, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor la SCA
Poiană și Asociații, în contradictoriu cu pârâtul Muzeul Național Bran. Dispune
evacuarea imediată și necondiționată a pârâtului din imobilul situat în Bran, str. Ioan
G. Stoian, nr. 5, județul Brașov, în suprafață de 9610 mp, înscris în Cartea funciară nr.
100475 Bran (nr. CF vechi 952 Poarta), având nr. topo 1712/2, 1713/2, 1714/2, pentru
lipsă de titlu. Dispune obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 300 lei
cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru și cheltuieli de
transport. Executorie potrivit art. 1.042 alin. 5 Cod de procedură civilă. Hotărârea
poate fi atacată la Tribunalul Brașov numai cu apel, în termen de 5 zile de la
pronunțare. Apelul se va depune la Judecătoria Zărnești. Pronunțată la data de
23.09.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
Document: Încheiere finală camera consiliu 160/2019 23.09.2019.
Apel: Soluția pe scurt: Respinge cererea de apel formulată de
apelantul pârât Muzeul Național Bran reprezentat legal prin manager Gorgoi Mihail
Ion și convențional prin avocat Costică Viorel-Ionel în contradictoriu cu intimata
reclamantă Polizu Micșunești Elena Maria împotriva Hotărârii nr. 160/23.09.2019
pronunțată de Jucătoria Zărnești în dosar nr. 1683/338/2019 pe care o menține
Definitivă. Pronunțată azi, 06.02.2020 prin punerea soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 59/2020 06.02.2020.
Nr. dosar: 4163/338/2019
Instanță: Judecătoria Zărnești
Părți: Reit Sanda, Janusz Szalinski, Muzeul Național Bran, Gorgoi Mihail Ion
Obiect/Stadiul procesual: Pretenții/Fond
Observații: Termen: 09.12.2020.
Nr. dosar: 4312/338/2019
Instanță: Judecătoria Zărnești, Tribunalul Brașov
Părți: Muzeul Național Bran, Polizu Micșunești Elena Maria
Obiect/Stadiul procesual: Contestație la executare. Fond/Apel
12.10.2020. Apel declarat de Muzeul Național Bran
Observații: Fond. Soluția pe scurt: Respinge contestația la executare formulată de
contestatoarea Muzeul Național Bran în contradictoriu cu intimata Polizu Micșunești
Elena Maria, ca neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca
rămasă fără obiect. În dosarul conexat cu nr. 541/338/2020, respinge contestația la
executare formulată de contestatoarea Polizu Micșunești Elena Maria în
contradictoriu cu intimata Muzeul Național Bran, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în
termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria
Zărnești. Pronunțată la data de 12.08.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților
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prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 697/2020 12.08.2020. Încă nu s-a
acordat termen pentru judecarea cererii de apel.
Nr. dosar: 483/338/2020
Instanță: Judecătoria Zărnești
Părți: Muzeul Național Bran, Polizu Micșunești Elena Maria
Obiect/Stadiul procesual: Suspendare provizorie.
Dosar ex. 553/2019 Bej Tereacă
Observații: Fond. Soluția pe scurt: Respinge cererea de suspendare provizorie a
executării silite, formulată de Muzeul Național Bran, cu sediul ales pentru
comunicarea tuturor actelor de procedură la Cabinet Individual de Avocat „Costică
Viorel-Ionel” în contradictoriu cu intimata Polizu Micșunești Elena Maria, ca
neîntemeiată. Prezenta se comunică părților. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință
publică, azi, 20.02.2020. Document: Încheiere finală camera de consiliu 18/2020
20.02.2020.
Nr. dosar: 1645/338/2020
Instanță: Judecătoria Zărnești
Părți: Muzeul Național Bran, prin reprez. legal Gorgoi Mihail, cu sediul ales pt.
com. actelor de pr. la Cab. Individual Av. „Costică Viorel Ionel” (contestator), Szalinski
Janusz - email av. Dan Iosif (intimat), Reit Sanda - email - av. Dan Iosif (intimat).
Obiect/Stadiul procesual: Contestație la executare - ref. Dosar ex. 865/2020 al
Bej Țermure Călin Ovidiu. Fond.
Nr. dosar: 541/338/2020
Instanță: Judecătoria Zărnești
Părți: Polizu Micșunești Elena Maria, cu dom. ales pt. com. actelor de pr. la S.C.A.
Dojană și Asociații, persoană împuternicită cu primirea coresp. d-na Dojană Mirela
(contestator), Muzeul Național Bran, prin reprez. legal, cu sed. ales la Cab. Av. „Costică
Viorel Ionel” (intimat), Bej Tereacă Cornel Toma (intimat)
Obiect/Stadiul procesual: Contestație la executare - ref. Dosar ex. 553/2019 al
Bej Țereacă. Fond.
Observații: Fond. Soluția pe scurt: În conformitate cu art. 139 cod procedură
civilă, dispune conexarea prezentei cauze la dosarul cu nr. 4312/338/2019, cu termen
la data de 01.07.2020. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 17.06.2020.
Nr. dosar: 2181/338/2020
Instanță: Judecătoria Zărnești
Părți: Reit Sanda - email - av. Dan Iosif (reclamant), Janusz Szalinski (reclamant),
Muzeul Național Bran, prin reprez. legal, dom. ales Cab. Av. „Costică Viorel” (pârât),
Polizu Micșunești Elena Maria - dom. ales Cab. Av. Dojană (intervenient).
Obiect/Stadiul procesual: Obligația de a face. Fond.
Observații: Încă nu s-a acordat primul termen de judecată.
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Nr. dosar: 2700/338/2020
Instanță: Judecătoria Zărnești
Părți: Muzeul Național Bran, reprez. prin Gorgoi Mihail Ion, cu sediul ales pt.
com. acte de pr. la CIA „Costică Viorel Ionel” (reclamant), Polizu Micșunești Elena
Maria (pârât), Reit Sanda (pârât), Szalinski Janusz (pârât).
Obiect/Stadiul procesual: Servitute. Fond.
Observații: Termen: 11.03.2021.
Deși s-au făcut eforturi atât din partea Muzeului Național Bran, cât și din
partea Ministerului Culturii, pentru rămânerea în patrimoniul statului a terenului pe
care sunt amplasate cele 18 monumente de arhitectură populară, imobilul se află în
continuare în proprietatea lui Szaliski Janusz, Reit Sanda și Polizu Micșunești ElenaMaria.
Pe rolul Judecătoriei Zărnești, în 2020 s-a aflat dosarul nr. 474/338/2011
având ca obiect partaj judiciar/fond între moștenitorii Chiroiu Eugenia Ligia, în calitate
de reclamant, Vrînceanu Sofio Ana Maria, pârât, Vrînceanu Dragoș, pârât, și Muzeul
Național Bran în calitate de reclamant. Dosarul se referă la imobilul donat muzeului în
2018 (1/2 din imobilul înscris în CF 686 Poarta sub nr. top. cad. 102565 format
din: casa P+E suprafața de 406 mp și teren în suprafață de 535 mp) de către Chiroiu
Eugenia Ligia și urmează să se stabilească partea din imobil care îi revine fiecărei
părți.
De asemenea pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru
recuperarea sumei de 805 785 lei de la UAT Comuna Bran, se află dosarul nr.
2804/62/2018:
Instanță: Tribunalul Brașov, Curtea de Apel Brașov, Înalta Curte de Casație și
Justiție
Părți: Muzeul Național Bran, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bran, prin
Primar
Obiect/Stadiul procesual: Pretenții/Fond/Apel/Recurs
23.03.2020, Apel declarat de Unitatea Administrativ
Teritorială
Comuna Bran, prin Primar
16.09.2020, Recurs declarat de Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Bran, prin Primar
Observații: Fond. Soluția pe scurt: Respinge excepția prescripției dreptului
material la acțiune, invocată de partea pârâtă. Admite în parte astfel cum a fost
uterior precizată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Muzeul
Național Bran, reprezentat legal de manager interimar Gorgoi Mihail Ion, în
contradictoriu cu pârâta Comuna Bran, reprezentată legal de Primar, și în consecință:
Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 805.785 lei, cu titlu de despăgubiri,
reprezentând contravaloarea sumelor de bani aferente închirierii imobilului-teren în
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suprafață totală de 1.125 mp, înscris în cartea funciară 952 Poarta, sub numerele
topografice 1708/2 și 2827/a/1/2/2, în perioada 1.11.2012-17.08.2016. Obligă pârâta
să achite reclamantei suma de 5420 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată,
reprezentând onorariu expert. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la
comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi înregistrată la Tribunalul
Brașov. Pronunțată azi, 2.12.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin
mijlocirea grefei istanței. Document: Hotărâre 269/2019 02.12.2019.
Apel. Soluția pe scurt: Respinge cererea de apel formulată de apelanta
pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bran împotriva sentinței civ. Nr.
269/2019, pronunțată de Tribunalul Brașov, pe care o menține. Cu drept de recurs în
termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi
înregistrată la Curtea de Apel Brașov. Pronunțată în condițiile art. 396 alin. 2 C.pr.civ.
Astăzi, 29.07.2020. Document: Hotărâre 626/2020 29.07.2020. Încă nu s-a acordat
primul termen de judecată pentru recurs.
În anul 2020 s-a avut în vedere și punerea în aplicare a recomandărilor Curții
de Conturi Brașov cu privire la demararea procedurilor de închiriere a terenului
denumit generic „parcare”, prin licitație publică. În 2020, au fost organizate două
licitații publice, în 9 septembrie și 14 octombrie, pentru închirierea unui număr de 42
de loturi de teren din domeniul public al statului și administrarea Muzeului Național
Bran, conform HG nr. 502/2020, prilej cu care au fost încheiate 22 de contracte de
închiriere. Pentru celelalte loturi de teren care au rămas neînchiriate, licitația publică
continuă și în anul 2021.
Pe rolul instanțelor de judecată, în cursul anului 2020 s-au aflat și următoarele
dosare având ca obiect anularea HG nr. 502/2020:
Nr. dosar: 397/64/2020
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Părți: „Comercianții din Bran” (reclamanți), Guvernul României (pârât), Ministerul
Culturii, prin reprezentant legal (intervenient în numele altei persoane), Muzeul
Național Bran, prin reprezentant legal (intervenient introdus în cauză)
Obiect/Stadiul procesual: Anulare act administrativ cu caracter normativ anulare HG 502/2020-Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii. Fond.
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii în anularea Hotărârii de
Guvern nr. 502/2020, excepţie invocată de pârâtul Guvernul României prin
întâmpinare. Respinge cererea formulată de reclamanţii Florescu Gheorghe PFA,
Dragu Viorica PFA, Cojanu Gheorghe Cătălin PFA, Copaci Viorica PFA, Societatea
Craiasa Munţilor SRL, prin Olteanu Dorin Iosif, Sfetea Elisaveta PFA, Roman Cristina II,
Olteanu Mirela PFA, Negrea Maria PFA, Arişanu Maria PFA, Pescaru Maria Gabriela
PFA, Florescu Elena PFA, Ivănoiu Raluca Maria PFA, Brustur Daniela Mioara PFA, SC
Jacheta Comimpex SRL prin Cioaca Viorica, Chelmea Maria PFA, Ghica Rodica PFA,
Chitu GH. Mihaela PFA, Gonțea Luminiţa Ileana PFA, Pelin Maria Alexandra PFA,
Besoaga Geanina Simona PFA, Babes Daniel Cătălin PFA, SC Isabela SRL prin Cojanu
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Minodora, Ditu Simona Georgeta PFA, Urzica Vasile Marius PFA, Scorţea Chițu
Moroianu Marian PFA, Copaci Viorica PFA, Totelecan Verona PFA, Sfetea Cornelia
PFA, Muntianu Eugenia PFA, Clinciu Constantin PFA, Funaru Ioan PFA, Oproiu Viorica
PFA, Spasici Adriana II, Albușoiu Simona Ileana PFA, Dinea Maria PFA, Chitu Dorica
PFA, Prahoveanu Ion II, Zăvoianu Andrei Ioan PFA, Ion Ioana PFA, Scortea Chitu
Moroianu PFA, Solovăstru Minerva PFA, Hermeneanu Vlad Gabriel PFA, Funaru Irina
Ramona PFA, Ialomitianu Ioan PFA, Scortea Crina Nicoleta PFA şi Bulgaru Petru
Marian PFA în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi cu intervenientulintrodus în cauză Muzeul Naţional Bran având ca obiect anularea Hotărârii de Guvern
nr. 502/2020, ca nefondată. Admite cererea de intervenţie accesorie în favoarea
pârâtului Guvernul României formulată de Ministerul Culturii. Ia act că nu s-au
solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la
comunicare, recurs care se depune la Curtea de Apel Braşov. Pronunţată azi,
03.12.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre 101/2020 03.12.2020.
Nr. dosar: 2586/62/2020
Instanță: Tribunalul Brașov
Părți: „Comercianții din Bran” (reclamanți), Muzeul Național Bran, prin
reprezentant legal (pârât)
Obiect/Stadiul procesual: Anulare act administrativ. Fond.
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca nefiind întemeiată cererea de chemare în judecată
formulată de reclamanţii Florescu Gheorghe PFA, Dragu Viorica PFA, Cojanu
Gheorghe Catalin PFA, Copaci Viorica PFA, SC Craiasa Munților SRL, Sfetea Elisaveta
PFA, Roman Cristina II, Olteanu Mirela PFA, Negrea Maria PFA, Arișanu Maria PFA,
Pescaru Maria Gabriela PFA, Florescu Elena PFA, Ivănoiu Raluca Maria PFA, Brustur
Daniela Mioara PFA, SC Jacheta Comimpex SRL, Chelmea Maria PFA, Ghica Rodica
PFA, Chitu Mihaela PFA, Gontea Luminiţa Ileana PFA, Pelin Maria Alexandra PFA,
Beșoagă Geanina Simona PFA, Babeș Daniel Cătălin, SC Isabela SRL, Ditu Simona
Georgeta PFA, Urzică Vasile Marius PFA, Scortea – Chițu Moroianu Marian PFA,
Totelecan Verona PFA, Sfetea Cornelia PFA, Muntianu Eugenia PFA, Clinciu Constantin
PFA, Funaru Ioan PFA, Oproiu Viorica PFA, Spasici Adriana II, Albușoiu Simona Ileana
PFA, Dinea Maria PFA, Chitu Dorica PFA, Praoveanu Ion II, Zăvoianu Andrei Ioan PFA,
Ion Ioana PFA, Scorțea – Chițu Moroianu PFA, Solovastru Minerva PFA, Hermeneanu
Vlad Gabriel PFA, Funaru Irina Ramona PFA, Ialomitianu Ioan PFA, Scortea Crina
Nicoleta PFA şi Bulgaru Petru Marian în contradictoriu cu pârâtul MUZEUL NAŢIONAL
BRAN. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se va
depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată azi, 03.12.2020, în condiţiile art. 396 alin. 2
Cpc, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre 990/2020 03.12.2020
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Nr. dosar: 2598/62/2020
Instanță: Tribunalul Brașov, Curtea de Apel Brașov
Părți: „Comercianții din Bran” (reclamanți), Muzeul Național Bran, la Cab.
Individual Av. „Costică Viorel Ionel” (pârât).
Obiect/Stadiul procesual: Ordonanță președințială. Suspendare executare act
administrativ. Fond. Recurs.
Observații: Fond. Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de reclamanții
Florescu Gheorghe PFA, Dragu Viorica PFA, Cojanu Gheorghe Cătălin PFA, Copaci
Viorica PFA, SC Crăiasa Munților SRL, Sfetea Elisaveta PFA, Roman Cristina II, Olteanu
Mirela PFA, Negrea Maria PFA, Arișanu Maria PFA, Pescaru Maria Gabriela PFA,
Florescu Elena PFA, Ivănoiu Raluca Maria PFA, Brustur Daniela Mioara PFA, SC Jacheta
Comimpex SRL, Chelmea Maria PFA, Ghica Rodica PFA, Chițu Mihaela PFA, Gonțea
Luminița Ileana PFA, Pelin Maria Alexandra PFA, Beșoagă Geanina Simona PFA, Babeș
Daniel Cătălin, SC Isabela SRL, Dițu Simona Georgeta PFA, Urzică Vasile Marius PFA,
Scorțea-Chițu Moroianu Marian PFA, Totelecan Verona PFA, Sfetea Cornelia PFA,
Muntianu Eugenia PFA, Clinciu Constantin PFA, Funaru Ioan PFA, Oproiu Viorica PFA,
Spasici Adriana II, Albușoiu Simona Ileana PFA, Dinea Maria PFA, Chițu Dorica PFA,
Praoveanu Ion II, Zăvoianu Andrei Ioan PFA, Ion Ioana PFA, Scorțea-Chițu Moroianu
PFA, Solovăstru Minerva PFA, Hermeneanu Vlad Gabriel PFA, Funaru Irina Ramona
PFA, Ialomițeanu Ioan PFA, Scorțea Crina Nicoleta PFA și Bulgaru Petru Marian în
contradictoriu cu pârâtul Muzeul Național Bran. Cu drept de recurs în termen de 5 zile
de la comunicare. Pronunțată în ședință publică azi 4 septembrie 2020. Document:
Hotărâre 606/2020 04.09.2020.
Recurs: Soluția pe scurt: Admite excepția netimbrării recursului,
excepție invocată din oficiu de către instanță, și în consecință: Anulează recursul
formulat de recurenții -reclamanți Florescu Gheorghe PFA, Dragu Viorica PFA, Cojanu
Gheorghe Cătălin PFA, Copaci Viorica PFA, SC Crăiasa Munților SRL, Sfetea Elisaveta
PFA, Roman Cristina II, Olteanu Mirela PFA, Negrea Maria PFA, Arișanu Maria PFA,
Pescaru Maria Gabriela PFA, Florescu Elena PFA, Ivănoiu Raluca Maria PFA, Brustur
Daniela Mioara PFA, SC Jacheta Comimpex SRL, Chelmea Maria PFA, Ghica Rodica
PFA, Chițu Mihaela PFA, Gonțea Luminița Ileana PFA, Pelin Maria Alexandra PFA,
Beșoagă Geanina Simona PFA, Babeș Daniel Cătălin, SC Isabela SRL, Dițu Simona
Georgeta PFA, Urzică Vasile Marius PFA, Scorțea-Chițu Moroianu Marian PFA,
Totelecan Verona PFA, Sfetea Cornelia PFA, Muntianu Eugenia PFA, Clinciu Constantin
PFA, Funaru Ioan PFA, Oproiu Viorica PFA, Spasici Adriana II, Albușoiu Simona Ileana
PFA, Dinea Maria PFA, Chițu Dorica PFA, Praoveanu Ion II, Zăvoianu Andrei Ioan PFA,
Ion Ioana PFA, Scorțea-Chițu Moroianu PFA, Solovăstru Minerva PFA, Hermeneanu
Vlad Gabriel PFA, Funaru Irina Ramona PFA, Ialomițeanu Ioan PFA, Scorțea Crina
Nicoleta PFA și Bulgaru Petru Marian împotriva sentinței civile nr. 606/CA/04.09.2020
a Tribunalului Brașov - Secția a II-a civilă, de contecios administrativ și fiscal, ca
netimbrat. Definitivă. Pronunțată azi, 01.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția
părților de către grefa instanței conform art. 402 Cod procedură civilă. Document:
Hotărâre 609/2020 01.10.2020.
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Strategia culturală a Muzeului Național Bran a avut în vedere și următoarele
direcții de acțiune:
- cercetarea patrimoniului deținut de instituție, inclusiv evidența, digitalizarea,
clasarea acestuia (conform punctelor 7.1 și 7.6);
- conservarea patrimoniului în vederea păstrării și transmiterii acestuia pentru
generațiile următoare (conform punctului 7.2);
- valorificarea patrimoniului atât al instituției, cât și al unor parteneri dispuși să
ofere expoziții pentru itinerare în cadrul muzeului, precum și valorificarea
patrimoniului prin manifestări culturale și tipărirea lucrărilor de cercetare
(conform punctelor 7.3; 7.7 și 7.8);
- educația culturală realizată prin intermediul patrimoniului muzeal, abordânduse programe muzeal-educative cu tematici diversificate (conform punctului
7.5).
5. strategie și plan de marketing;
În cadrul marketingului cultural, promovarea personalității reginei Maria a
României, pentru a căpăta mai multă rezonanță, a fost realizată atât în cadrul
Muzeului Național Bran, cât și în cadrul altor instituții de cultură din țară, prin
intermediul unor expoziții temporare/itinerante, cum ar fi expozițiile organizate la
Muzeul Județean Ialomița și Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea.
Deoarece cetatea Făgărașului înregistrează în fiecare an un număr foarte mare
de vizitatori, expoziția de arme a Muzeului Național Bran a fost deschisă la Făgăraș și
în cursul anului 2020, eveniment care a atras atenția publicului consumator de
cultură. La rândul nostru, Muzeul Național Bran, fiind situat într-o zonă turistică
apreciată de vizitatori din întreaga lume, a găzduit expoziția Marile bătălii ale Primului
Război Mondial din trecătorile Carpaţilor de Curbură-Teledetecţie şi arheologie aeriană
de la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni.
Planul de marketing cultural a vizat și promovarea patrimoniului muzeal prin
comercializarea publicațiilor muzeului la standul Secției de istorie „Regina Maria”. De
asemenea, în contractele încheiate cu persoanele câștigătoare ale licitației publice
privind închirierea terenului denumit generic „parcare”, s-a
prevăzut și
comercializarea publicațiilor/flayerelor/broșurilor tipărite și editate de către Muzeul
Național Bran. Mai mult, promovarea patrimoniului muzeal, și nu numai, s-a realizat și
prin întreținerea paginii de Facebook a muzeului, punctând evenimentele culturale
desfășurate în cursul anului 2020. Tot pentru promovarea patrimoniului muzeal, în
cadrul planului de marketing, s-a realizat și digitalizarea bunurilor culturale.
Având în vedere stimularea interesului elevilor în favoarea consumului de
cultură, Muzeul Național Bran a realizat programe muzeal-educative cu tematici
diversificate de la istorie până la artă și etnografie, potrivit planului de marketing
cultural propus.
Menționăm totodată că în urma licitațiilor privind închirierea unor spații din
terenul denumit generic „parcare” (conform HG nr. 502/2020) administrat de muzeu,
se obțin sume importante care potrivit legislației în vigoare intră, în totalitate, în
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bugetul de stat, potrivit Codului Administrativ, deși toate eforturile sunt făcute de
către muzeu, care, din păcate, nu primește nimic din ceea ce colectează. Considerăm
că, dacă măcar un procent minim din aceste sume ar putea fi folosite de muzeu, ar
sprijini foarte mult activitatea acestuia precum și strângerea de fonduri pentru
achiziționarea terenului sau a celeilalte jumătăți din clădirea donată.
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
Programele și proiectele culturale inițiate de Muzeul Național Bran în perioada
1.01.2020-31.12.2020 au avut în vedere, în principal, valorificarea muzeală a
patrimoniului cultural material și imaterial, precum și valorificarea rezultatelor
cercetărilor științifice.
Programele propuse pentru perioada 1.01.2020-31.12.2020 sunt următoarele:
- programul de evidenţă a patrimoniului cultural mobil;
- programul de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile;
- programul de valorificare a patrimoniului cultural mobil prin completarea
expoziției permanente și expoziţii temporare/itinerante;
- programul de valorificare a patrimoniului cultural imaterial;
- programe muzeal – educative;
- program de cercetare a patrimoniului cultural și istoriei;
- programul de valorificare a patrimoniului cultural și a istoriei prin manifestări
culturale;
- programul editorial.
7. proiecte din cadrul programelor;
7.1. Programul de evidenţă a patrimoniului cultural mobil a cuprins
următoarele proiecte:
- Introducerea în format electronic a fişelor analitice de evidenţă pentru bunuri
culturale: programul DOCPAT
- Digitalizarea bunurilor culturale mobile
- Clasarea bunurilor de patrimoniu
- Reevaluarea patrimoniului
Evidenţa informatizată a patrimoniului muzeal a fost realizată până în
30.12.2020 în proporție de 73 %. Proiectul de digitalizare a bunurilor culturale
mobile a cuprins digitalizarea a 110 piese cu semnificație etnografică - textile și lemn
sau cu semnificație artistică. Proiectul de clasare a bunurilor culturale mobile a
urmărit continuarea întocmirii documentației de clasare pentru arme din colecția
Muzeului Național Bran (125 de piese), care au fost expertizate și reevaluate.
7.2. Programul de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile a
cuprins următoarele proiecte:
- Întocmirea fişelor de conservare și a jurnalelor de restaurare pentru bunurile
culturale mobile
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Completarea cataloagelor topografice pentru bunurile culturale din depozite
Amenajarea atelierului de restaurare lemn
Restaurarea bunurilor culturale mobile
Programul de conservare-restaurare a bunurilor culturale a urmărit luarea
măsurilor necesare de conservare preventivă a patrimoniului cultural muzeal, precum
și continuarea întocmirii fişelor de conservare pentru bunurile culturale mobile,
realizându-se în perioada 1.01.2020-30.12.2020, 210 fișe de conservare. A fost
continuată și activitatea de completare a catalogului topografic pentru bunurile
culturale din depozite, realizându-se până la sfârțitul anului 2020, 88 % din totalul
patrimoniului conservat în depozitele instituției. Programul de conservarerestaurare cuprinde și proiectul de amenajare a unui atelier de restaurare a
bunurilor culturale din lemn, precum și proiectul de restaurare a bunurilor
culturale mobile. În perioada 1.01.2020-31.12.2020 a continuat activitatea de
amenajare a unui atelier de restaurare obiecte din lemn în clădirea din str. Aurel
Stoian nr. 14 din Bran, avându-se în vedere și pregătirea documentației pentru
restaurarea a cinci bunuri culturale mobile din lemn, precum și achiziționarea de
materiale.
-

7.3. Programul de valorificare a patrimoniului cultural mobil prin
completarea expoziției permanente și expoziţii temporare/itinerante cuprinde
următoarele proiecte:
- Expoziţie temporară: Carte regală din colecția Muzeului Național Bran. Ex-libris
și ilustrație de carte
- Expoziţie temporară: Branul interbelic în imagini
- Expoziţie temporară: Familia regală a României în cărți poștale ilustrate din
colecția Muzeului Național Bran
- Completare expoziției permanente: Regina Maria și satul brănean
- Completare expoziției permanente: Mobilier pictat din colecția regală de la
Muzeul Național Bran
- Completarea expoziției permanente: Personalități brănene
- Expoziţie itinerantă:Tipologia armelor albe și de foc din colecția Muzeului
Național Bran
- Expoziţie itinerantă: Regina Maria la Bran - gusturi și atmosferă regală
- Expoziţie itinerantă: Regina Maria a României, artă regală în istoria Branului
Expozițiile temporare organizate la sediu și în țară au valorificat bunurile
culturale conservate în depozitele muzeului, fiind destinate completării tematicii
regale și istoriei locale.
Expoziția temporară Tipologia armelor albe și de foc din colecția
Muzeului Național Bran, realizată în colaborare cu Muzeul Țării Făgărașului „Valer
Literat” și deschisă oficial în 16 iunie 2017, a fost deschisă vizitatorilor la Cetatea
Făgăraș și în perioada1.01.2020-31.12.2020. În perioada 1.01.2020-31.12.2020 s-au
înregistrat un nr. de 58 300 de vizitatori.

35

Imagini din expoziția Tipologia armelor albe și de foc
din colecția Muzeului Național Bran.
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Imagini din expoziția Tipologia armelor albe și de foc
din colecția Muzeului Național Bran.
Expoziția itinerantă Regina Maria la Bran – gusturi și atmosferă regală,
care a fost vernisată inițial în 29 noiembrie 2018 la Cetatea Făgăraș, în 18 iulie 2019 a
fost deschisă oficial la Muzeul Județean Ialomița, fiind deschisă vizitatorilor și în
perioada 1.01.2020-31.12.2020. Expoziția a fost realizată în colaborare cu Muzeul Ţării
Făgăraşului „Valer Literat” și Muzeul Județean Ialomița valorificând bunuri culturale
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mobile din colecția reginei Maria aflate în administrarea Muzeului Național Bran
(piese de mobilier, textile, ceramică, obiecte de metal, cărți cu valoare bibliofilă,
imagini de epocă etc.), dar și piese din colecția muzeului din Făgăraș și a celui din
Ialomița. La Muzeul Muzeul Județean Ialomița, în perioada 1.01.2020-31.12.2020,
expoziția a fost vizitată de 259 persoane și 5714 vizitatori online.

Imagini din expoziția Regina Maria la Bran – gusturi și atmosferă regală, inaugurată la
Muzeul Județean Ialomița.
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.
Expoziția temporară Regina Maria a României – artă regală în istoria
Branului a fost organizată de Muzeul Național Bran în colaborare cu Muzeul
Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea și cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, a
fost vernisată în 18 octombrie 2019 la sediul muzeului din Râmnicu-Vâlceaa, fiind
deschisă vizitatorilor și în perioada 1.01.2020-30.11.2020. Englezoaică prin naștere,
regina Maria a României a avut o contribuție de necontestat la înfăptuirea României
Mari, devenind un simbol al întregirii neamului. Ca semn de prețuire pentru efortul și
implicarea în înfăptuirea Marii Uniri, la 1 Decembrie 1920, autoritățile orașului Brașov,
în cadrul unei ședințe festive, au hotărât în unanimitate să dăruiască reginei Maria a
României, străvechiul castel al Branului. Expoziția temporară valorifică piese care
decorau interioarele de la Bran în perioada interbelică, reședința regală de la Bran
fiind mult îndrăgită de suverană. Printre exponate se numără câteva obiecte de cult,
mobilier de artă și cu semnificație etnografică, cărți cu valoare bibliofilă, obiecte
decorative din metal și lemn, textile, sculpturi, fotografii și tablouri. În perioada
1.01.2020-31.12.2020 expoziția a fost vizitată de 2 000 de persoane.

Afișul și expoziția temporară Regina Maria a României – artă regală în istoria Branului,
deschisă la Muzeul Județean „Aurel Sacerdoțeanu” Vâlcea.
În 7 februarie 2019 a fost deschisă oficial, în prezența Ministrului Culturii și
Identității Naționale, Valer Daniel Breaz, expoziția permanentă a Secției de istorie
„Regina Maria”, cuprinzând următoarele săli: Salonul Biedermeier, Sufrageria, Salonul
neorococo, Dormitorul Regelui Ferdinand, Dormitorul Reginei Maria, Camera de toaletă
a Reginei Maria, Sala cu mobilier secession, Sala cu mobilier neoromânesc, Sala cu
mobiler european, Personalități brănene. Expoziția permanentă valorifică piese de artă
decorativă (mobilier, ceramică, obiecte din metal, textile), obiecte de artă plastică
(picturi în ulei, acuarele, icoane pe lemn), bunuri culturale mobile cu semnificație
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etnografică și istorică, cele mai reprezentative provenind din fondul regal administrat
de Muzeul Național Bran. Completarea expoziției permanente: Personalități
brănene, pentru perioada 01.2020-31.12.2020, a avut în vedere realizarea proiectului
tematic pentru expozițiile dedicate lui Sextil Pușcariu, Ioan Cavaler de Pușcariu, Radu
Pușcariu, precum și amenajarea sălii de expoziție. Expoziția permanentă a Secției de
istorie „Regina Maria” se va extinde și în spațiul din apropierea depozitelor cu obiecte
de patrimoniu, cu completarea expoziției permanente cu expozițiile: Regina
Maria și satul brănean și Mobilier pictat din colecția regală de la Muzeul
Național Bran.
Expozițiile temporare: Carte regală din colecția Muzeului Național Bran.
Ex-libris și ilustrație de carte, Branul interbelic în imagini și Familia regală a
României în cărți poștale ilustrate din colecția Muzeului Național Bran s-au
amenajat la începutul anului 2021, la parterul clădirii în care funcționează Secția de
istorie „Regina Maria”, punând în valoare atât bunurile culturale care provin din
fondul regal, cât și bunuri culturale achiziționate de muzeu.

Expoziția Carte regală din colecția Muzeului Național Bran.
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Expoziția Familia regală a României în cărți poștale ilustrate
din colecția Muzeului Național Bran.

Expozitia Branul interbelic în imagini.
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În perioada 01.01.2020-31.12.2020, expoziția permanentă a Secției de istorie
„Regina Maria” a fost vizitată de 2168 de persoane (938 beneficiari plătitori și 1230
beneficiari neplătitori), iar expoziția permanentă a Secției etnografice în aer liber a
fost vizitată de 3048 de persoane (2171 beneficiari plătitori și 877 beneficiari
neplătitori).

Scrisoare primită de la o elevă încântată de vizita de la Muzeul Național Bran, ianuarie
2020.
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Câteva însemnări ale vizitatorilor expoziției permanente a Secției de istorie „Regina
Maria”, Caietul de impresii al Muzeului Național Bran
(caiet care conține sute de astfel de impresii).
7.4. Programul de valorificare a patrimoniului cultural imaterial cuprinde
următoarele proiecte:
- Târgul meșterilor populari - Floriile
- Târgul meșterilor populari - Sărbători Pascale
- Târgul meșterilor populari - Sfinții Constantin și Elena
- Târgul meșterilor populari - Rusalii
- Târgul meșterilor populari - Sânziene
- Târgul meșterilor populari - Sfinții Petru și Pavel
- Târgul meșterilor populari - Sfântul Ilie
- Târgul meșterilor populari - Sfântul Pantelimon
- Târgul meșterilor populari - Adormirea Maicii Domnului
- Târgul meșterilor populari - Nașterea Maicii Domnului
- Târgul meșterilor populari - Răvășitul oilor
- Târgul meșterilor populari - Focul lui Sumedru
- Demonstraţii ale meşterilor populari
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Până la declanșarea pandemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2, muzeul
a organizat demonstrații ale meșterilor populari, printre meșteșugurile prezentate
numărându-se: confecționarea instrumentelor muzicale, cioplituri în lemn, cusăturibroderie.
Ca urmare a executării silite și punerea în posesie a proprietarilor terenului pe
care se află cele 18 monumente de arhitectură populară, în anul 2020 Secția
etnografică în aer liber a fost închisă pentru vizitare. Târgurile menționate mai sus vor
putea fi realizate în condițiile în care terenul pe care sunt amplasate cele 18
monumente de arhitectură populară va reintra în proprietatea statului român,
respectiv în administrarea Muzeului Național Bran, sau se va ajunge la un acord viabil
cu proprietarii. Organizarea activităților muzeale a fost influențată și de evoluția
pandemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2.
7.5. Activitățile directe cu publicul, pe lângă activitatea de ghidaj, au vizat și
programele muzeal-educative, cuprinzând următoarele proiecte:
- Atelier-școală, ceramică
- Atelier-școală, cioplituri în lemn
- Atelier-școală, cusături și broderii
- Atelier-școală, confecționare instrumente muzicale
- Personalități din Bran: Pictorița Elena Popea
- Personalități din Bran: Sextil Pușcariu
- Personalități din Bran: Dr. Aurel Stoian
- Personalități din Bran: Prof. dr. doc. Iancu Gonțea
- Ascendenții și descendenții reginei Maria a României: Bunicii paterni ai reginei
Maria a României
- Ascendenții și descendenții reginei Maria a României: Bunicii materni ai reginei
Maria a României
- Concurs: Regina Maria a României și Branul
Proiectele muzeal-educative și-au propus accesul la cultură al elevilor din ciclul
primar/gimnazial, inițierea elevilor din ciclul primar în cunoașterea istoriei naționale,
prin intermediul unei personalități istorice, aprofundarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor
de istorie pentru elevii din ciclul gimnazial, precum și dezvoltarea deprinderilor
practice și artistice ale elevilor având în vedere atelierele-școală. În cursul anului 2020
au fost realizate următoarele proiecte, la sediul muzeului sau online:
Cioplituri în lemn din cadrul programului muzeal-educativ „Ateliere-școală”,
organizat în data de 27 ianuarie 2020,, cu sprijinul meșterului popular Iordan Gușatu
din Băbeni, județul Vâlcea, cu un grup de 8 elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan
Mețianu” Zărnești. Meșterul popular Iordan Gușatu participă de câteva zeci de ani la
diferite manifestări în zona Branului, mai ales la cele organizate de către Muzeul
Național Bran. Acesta a avut în ultimii ani în Secția etnografică în aer liber a muzeului,
un spațiu în care își desfăcea produsele de prelucrare a lemnului pentru turiști și făcea
periodic demonstrații cu elevii sau cu cei interesați de acest meșteșug.
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Demonstrație făcută de meșterul popular Iordan Gușatu în fața elevilor
de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.
Cusături, broderie din cadrul programului muzeal-educativ „Ateliere-școală”,
organizat în data de 10 februarie 2020, cu sprijinul meșterilor populari Maria Dinea și
Viorica Copaci (Cluj-Napoca), cu un grup de 5 elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit
Ioan Mețianu” Zărnești.
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Demonstrații făcute de meșterii populari Viorica Copaci și Maria Dinea din Cluj
în fața elevilor de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.
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Pictorița Elena Popeea din cadrul programului muzeal-educativ „Personalități
din Bran”, organizat în data de 5 noiembrie 2020, cu un grup de 22 de elevi de la
Liceul „Sextil Pușcariu” Bran.
Sextil Pușcariu din cadrul programului muzeal-educativ „Personalități brănene”,
organizat în data de 17 ianuarie 2020, cu un grup de 27 elevi de la Liceul „Sextil
Pușcariu” Bran.

Marilena Rusmănică, referent de specialitate la Muzeul Național Bran, prezentând
elevilor de la Liceul „Sextil Pușcariu” Bran personalitatea savantului Sextil Pușcariu.
Dr. Aurel Stoian din cadrul programului muzeal-educativ „Personalități
brănene”, organizat în data de 21 ianuarie 2020, cu un grup de 24 de elevi de la
Școala Gimnazială nr. 4 arondată la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”
Zărnești. Aurel Stoian, după studiile efectuate la Viena și Budapesta obține titlul de
doctor în medicină în anul 1913. În perioada 1914-1917 este medic militar pe
fronturile din Polonia, Serbia, Muntenegru și Fiume din Pusta Maghiară. După Actul
Marii Unirii din 1918 este numit medic-șef al județului Trei Scaune. Este atras de
Branul strămoșilor săi unde se stabilește și coordonează spitalul din localitate, fiind și
medicul personal al reginei Maria și al principesei Ileana. A fost decorat cu Crucea
Roșie, Crucea de Aur cu Coroană și Săbii, Crucea Trupa Carol și Crucea Regina Maria
clasa a II-a în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
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Marilena Rusmănică, referent de specialitate la Muzeul Național Bran, prezentând
elevilor de la Școala Gimnazială nr. 4 arondată la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan
Mețianu” Zărnești personalitatea doctorului Aurel Stoian.

Prof. dr. doc. Iancu Gonțea din cadrul programului muzeal-educativ
„Personalități brănene”, organizat în data de 30 martie 2020, cu un grup de 19 elevi
de la Școala Gimnazială nr. 4 arondată la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”
Zărnești.
Bunicii paterni ai reginei Maria a României din cadrul programului muzealeducativ „Ascendenții și descendenții Reginei Maria a României”, organizat în data de
2 octombrie 2020, cu un grup de 20 de elevi de la Liceul „Sextil Pușcariu” Bran.
Bunicii materni ai reginei Maria a României din cadrul programului muzealeducativ „Ascendenții și descendenții Reginei Maria a României”, organizat în data de
22 mai 2020, cu un grup de 25 de elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan
Mețianu” Zărnești.
- Ceramică din cadrul programului muzeal-educativ „Ateliere-școală”, organizat în
data de 3 decembrie 2020,, cu sprijinul meșterului popular Popa Constantin din
Horezu, județul Vâlcea, cu un grup de 8 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe
Crăciun” Zărnești.
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Imagini transmise online cu demonstrația modelării lutului în prezența meșterului
popular Constantin Popa din Olari-Horezu, Vâlcea.
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- Confecționare de instrumente muzicale din cadrul programului muzeal-educativ
„Ateliere-școală”, organizat în data de 4 decembrie 2020 cu sprijinul meșterului
popular Mihaiu Constantin, din Câmpulung Muscel, județul Argeș, cu un grup de 10
elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.

Imagini transmise online din timpul demonstrațiilor făcute de meșterul popular
Constantin Mihaiu din Câmpulung Muscel
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Concurs: Regina Maria a României și Branul din cadrul programului muzealeducativ „Regina Maria”, organizat în data de 7 decembrie 2020 cu un grup de 15
elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.
7.6. Activitatea de cercetare a patrimoniului și istoriei naționale/locale s-a
manifestat alături de tematica expozițiilor și a proiectelor muzeal-educative și prin
următoarele proiecte cuprinse în programul de cercetare a patrimoniului cultural
și a istoriei, unele dintre studii fiind publicate în volume de specialitate, atât în
anuarul Muzeului Național Bran, cât și în anuarele ICEM Tulcea, Muzeul Județean
Argeș și Muzeul Pomiculturii și Viticulturii din România, Golești-Argeș:
- Tematica Balcicului interbelic în colecția regală de la Muzeul Național Bran
- Principesa Ileana - „o binecuvântată revedere după 43 de ani de exil”
- Colecția regală de ceramică de la Muzeul Național Bran
- Florile reginei Maria a României - pasiune și talent
- Ioan Chițu și Gheorghe Aldea, tâmplari din Bran
- Regina Maria și satul brănean
- Participarea membrilor familiei regale la evenimentele importate din istoria
neamului
- Constantin Soare, un castelan al Branului
- Parnasianism și simbolism în cultura brăneană
- Regina Maria la Balcic
- Stella Maris din Balcic și bisericuța din Bran
- Restaurarea unor piese de mobilier din colecția regală de la Muzeul Național
Bran
- Asigurarea sănătății și securității bunurilor culturale mobile - Secția de istorie
„Regina Maria”
- Târguri și tradiții la Bran
- Muzeul Satului Brănean - istoric
- Arhitectura populară din zona Bran
- Portul popular din zona Bran
- Colecția de argint și metal comun a Muzeului Național Bran
7.7. Prin programul de valorificare a patrimoniului cultural și a istoriei prin
manifestări culturale s-au propus următoarele proiecte:
- Masa rotundă: Branul, poartă culturală a Carpaților - ediția a II-a, în colaborare
cu Asociația „Fiii și Prietenii Branului”.
- Masa rotundă: Regina Maria, Balcicul și Branul - în colaborare cu Asociația „Fiii
și Prietenii Branului”.
În 8 august 2020, Muzeul Național Bran a fost coorganizator la masa rotundă
Branul, poartă culturală a Carpaților - ediția a II-a, împreună cu Asociația „Fiii și
Prietenii Branului”, care sărbătorea cu această ocazie și 25 de ani de activitate. La
eveniment, pe lângă lucrările susținute de managerul muzeului (Date de referință
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privind evoluția muzeului din Bran de la înființare și până în prezent. Contribuții ale
unor personalități brănene pentru îmbogățirea și păstrarea patrimoniului cultural) și un
specialist al muzeului (Monumente și însemne memoriale din zona Bran-MoieciuFundata ridicate în cinstea eroilor), Muzeul Național Bran, la rugămintea asociației, a
pus la dispoziția invitaților broșuri - „Artă și istorie - Secția de istorie Regina Maria”
(70 de buc.) și 70 de volume de Studii și comunicări „Bran, poartă culturală a
Carpaților”, volumul I. La manifestare au participat 80 de persoane.
Masa rotundă: Regina Maria, Balcicul și Branul a fost realizată în 2
decembrie 2020 în colaborare cu Asociația „Fiii și Prietenii Branului”. La manifestare
au participat 23 de persoane, fiind prezentate lucrări având ca tematică reședințele
regale de la Bran și Balcic.
7.8. Programul editorial și-a propus următoarele proiecte:
- Colecția regală de ceramică de la Muzeul Național Bran, catalog selectiv
- Ghidul Muzeului Național Bran
- Anuarul Muzeului Național Bran
În 2020 a fost publicat anuarul Muzeului Național: Bran, poartă culturală a
Carpaților. Studii și comunicări, volumul II, cu lucrări care aparțin unor personalități în
lumea academică sau în cultura și învățământul românesc și desigur, în instituțiile
muzeale.

Imagini cu volumele I și II de studii și comunicări, Bran, poartă culturală a Carpaților.
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Catalogul colecției regale de ceramică se află în faza următoare: s-a făcut
cercetarea în colecțiile muzeului, s-au întocmit fișele de obiect, s-a făcut un set de
fotografii color, s-a lucrat la textul catalogului, urmând să fie predat spre publicare.
In ceea ce privește ghidul Muzeului Național Bran, deși noi eram pregățiți să-l
publicăm, a intervenit executarea silită a terenului pe care este amplasată Secția
etnografică în aer liber a muzeului, fapt care a determinat întârzierea acestei acțiuni
până la aflarea rezultatelor acțiunilor depuse în instanță.
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management;
Pe lângă programul cuprins în proiectul de management/programul minimal,
în anul 2020, Muzeul Național Bran a mai organizat o serie de proiecte, în cadrul
următoarelor programe:
Programul de conservare a bunurilor culturale a fost completat cu
următoarele proiecte:
- proiectul de conservare curativă, fiind tratate 27 obiecte din lemn împotriva
unor atacuri active ale insectelor xilofage, obiecte care nu sunt clasate, din
colecția Secției etnografice în aer liber.
- a fost continuată și activitatea de amenajare a depozitelor cu bunuri
culturale mobile ale Secției de istorie „Regina Maria” (depozitul de mobilier) și
ale Secției etnografice în aer liber (depozitul de textile).
- s-a continuat activitatea comisiei de control care verifică periodic, prin
sondaj, câte șase bunuri culturale mobile, recomandând măsurile ce urmează a
se lua în legătură cu starea de conservare a pieselor.
Programului de valorificare a patrimoniului cultural mobil prin
completarea expoziției permanente și expoziţii temporare/itinerante:
- Expoziția temporară Personalități brănene și făgărășene și Marea Unire
din cadrul programului Aniversarea Centenarului României (1918-2018),
organizată în parteneriat cu Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”, Asociația
Pro Detecție și cu colecționari particulari: dr. Emil Stoian Coriolan, ing. Grigore
Mușatescu, Alin Moșoiu, dr. Gabriel Rădăcină, col.(r). Sebastian Mălușelu,
Nicolae Tampa, Eugenia Munteanu, Elena Chițu, prof. Elena Darie și Gheorghe
Enescu, vernisată în 26 noiembrie 2018, a fost deschisă vizitatorilor la sediul
Muzeului Național Bran și în perioada 1.01.2020-30.11.2020. Cu prilejul
expoziției au fost etalate în premieră documente, artefacte din patrimoniul
cultural al celor două muzee participante, obiecte din colecții particulare,
referitoare la cel mai mare eveniment din istoria României - Marea Unire. În
perioada 1.01.2020-1.12.2020, expoziția a fost vizitată de 2107 de persoane.
- Expoziția temporară de ceramică, organizată în luna decembrie 2020,
valorifică piese care provin din fondul regal, dar și din achiziții muzeale. Vasele
din ceramică au fost realizate în ateliere europene în secolele XVIII-XX.
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Expoziția temporară de ceramică.
-

Expoziția temporară: Marile bătălii ale Primului Război Mondial din
trecătorile Carpaţilor de Curbură- Teledetecţie şi arheologie aeriană organizată la sediul Muzeului Național Bran, în colaborare cu Muzeul Național
al Carpaților Răsăriteni.

Expoziția Marile bătălii ale Primului Război Mondial din trecătorile Carpaţilor de
Curbură- Teledetecţie şi arheologie aeriană.
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Programele muzeal-educative au fost completate cu următoarele proiecte:
Alexandru Ioan Cuza și Mica Unire din cadrul programului muzeal-educativ
„Domni ai plaiurilor românești”, organizat în data de 31 ianuarie 2020, cu un grup de
25 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.
Regina Elisabeta și regina Maria din cadrul programului muzeal-educativ
„Reginele României”, organizat în data de 21 februarie 2020, cu un grup de 24 de
elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.

Marilena Rusmănică, referent de specialitate la Muzeul Național Bran, prezentând
elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești
personalitatea reginelor Elisabeta și Maria.

Vlad Țepeș, domn al Țării Românești din cadrul programului muzeal-educativ
„Domni ai plaiurilor românești”, organizat în data de 28 februarie 2020, cu un grup de
23 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești. Elevii au prezentat
un moment artistic (scenetă) despre domnitorul Vlad Țepeș, iar despre activitatea
acestuia, au scos în evidență faptul că el îi pedepsea pe cei care erau în afara legii.
Elevii au venit cu costume de epocă făcute de ei sub îndrumarea doamnei învățătoare
Elena Filote.
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Elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești interpretând în sala
multifuncțională a Muzeului Național Bran sceneta istorică „Vlad Țepeș”.
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Pictură pe lemn din cadrul programului muzeal-educativ „Ateliere-școală”,
organizat în data de 6 martie 2020, cu un grup de 25 de elevi de la Liceul Teoretic
„Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.

Elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești, îndrumați de Maria
Cristina Pop, restaurator al Muzeului Național Bran în tainele picturii pe lemn.
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Elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești cu diplomele primite.
Nicolae Baciu din cadrul programului muzeal-educativ „Personalități brănene”,
organizat în data de 16 octombrie 2020, cu un grup de 20 de elevi de la Liceul „Sextil
Pușcariu” Bran.
Căsătoria principesei Maria de Edinburgh cu principele Ferdinand de
Hohenzolern din cadrul programului muzeal-educativ „Regina Maria a României și
regele Ferdinand I al României”, organizat în data de 23 noiembrie 2020, cu un grup
de 28 de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.
Portretul reginei Maria a României din cadrul programului muzeal-educativ
„Regina Maria a României și regele Ferdinand I al României”, organizat în data de 24
noiembrie 2020, cu un grup de 25 de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe
Crăciun” Zărnești.
Regina Maria și regele Ferdinand în timpul Primului Război Mondial din cadrul
programului muzeal-educativ „Regina Maria a României și regele Ferdinand I al
României”, organizat în data de 25 noiembrie 2020, cu un grup de 23 de elevi de la
.Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.
Regina Maria și regele Ferdinand cu prilejul Încoronării de la Alba-Iulia din
cadrul programului muzeal-educativ „Regina Maria a României și regele Ferdinand I
al României”, organizat în data de 26 noiembrie 2020, cu un grup de 26 elevi de la
Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.
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Regina Elena și regina Ana din cadrul programului muzeal-educativ „Reginele
României”, organizat în data de 27 noiembrie 2020, cu un grup de 25 de elevi de la
Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.
Regina Maria și regele Ferdinand la Bran din cadrul programului muzealeducativ „Regina Maria a României și regele Ferdinand I al României”, organizat în
data de 24 noiembrie 2020, cu un grup de 16 elevi de la Școala Generală Nr. 2
Zărnești.
Vlad Țepeș, istorie și legendă din cadrul programului muzeal-educativ „Domni
ai plaiurilor românești”, organizat în data de 2 aprilie 2020, cu un grup de 23 de elevi
de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.
Inițiere în cunoașterea costumului popular din zona Câmpulung Muscel din
cadrul programului muzeal-educativ „Portul popular românesc”, organizat în data de
2 aprilie 2020, cu un grup de 15 elevi de la Școala Gimnazială nr. 4 arondată la Liceul
Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.
Programul de cercetare a fost completat cu umătoarele studii, unele fiind
publicate în volume de specialitate:
Regina Maria a României și portul popular românesc.
Ceramica populară din Tohanul Nou.
Bucătăria cu cuptor de pâine - Casa „Tătulea”, monument de arhitectură
populară din cadrul Muzeului Satului Brănean.
Biserica „Sfântul Nicolae” din Zărnești, clădire de importanță
patrimonială.
O piesă valoroasă din colecția Muzeului Național Bran - epitaful de la
Sextil Pușcariu. Contribuții”.
Învățătorul Ioan Boș și școala din Predeluț-Bran.
Casa Ciurea (Căsoaie)- monument de arhitectură populară din cadrul
Secției etnografice în aer liber a Muzeului Național Bran.
Focul lui Sumedru.
Programul de valorificare a patrimoniului cultural și a istoriei prin
manifestări culturale a fost completat cu proiectul: Lansare de carte „Regina Maria
în America". În volumul scris de Dan Dimăncescu apar informații inedite despre vizita
istorică din 1926 a suveranei peste Ocean. La manifestarea organizată la 1 februarie
2020 au participat 150 de invitați, care au primit din partea muzeului broșura - „Artă
și istorie - Secția de istorie Regina Maria”, ediția a II-a, lansată cu această ocazie.
Printre participanți s-a numărat și celebrul Charlie Ottley stabilit în această zonă.
Domnul Dan Dimăncescu a invitat mai multe pesonalități de prim-rang la nivel
național, intelectuali din zona Branului, principalele posturi de televiziune care sunt în
zonă și alți reprezentanți ai presei scrise și vorbite.
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Lansare de carte „Regina Maria în America", autor Dan Dimăncescu,
în prezența unui numeros public.
De asemenea, în cadrul aceluiași program, Muzeul Național Bran a participat în
țară la Sesiunea Națională de Comunicări „Patrimoniul și Educația în Muzeele de Artă
din România”, ediția a IV-a, Tulcea, 15-16 octombrie 2020, (organizată de Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Asociația de Dezvoltare Regională
„Aegyssus”), cu lucrarea „Monumentul Inima Reginei Maria”.
Programul de valorificare a patrimoniului cultural pe pagina de Facebook
a muzeului a cuprins proiectul Obiectul lunii (34 290 vizitatori virtuali) și proiectul
Obiecte din colecțiile muzeului prezentate cu prilejul anumitor sărbători de peste an (32
676 vizitatori virtuali).

Obiectul lunii, ie specifică zonei Bran, începutul secolului al XX-lea, septembrie 2020
(Secția etnografică în aer liber).
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Obiectul lunii, vitrină în stil neorococo, atelier August Bembé, Mainz, sfârșitul secolului
al XIX-lea, octombrie 2020 (Secția de istorie „Regina Maria”).
Programul de completare a patrimoniului cultural muzeal a cuprins proiectul
de documentare și identificare în teren a unor bunuri culturale mobile pentru care
proprietarii și-au exprimat dorința de a fi donate muzeului. În perioada 1.01.202031.12.2020 au fost identificate piese ale unor personalități brănene contemporane
(Ciurea Eleonor, Gârbacea Ovidiu), urmând a se perfecta actele de donație.
Programul de promovare a instituției muzeale a prevăzut promovarea
evenimentelor culturale pe site-ul/Facebook-ul instituției, îmbunătățirea relației cu
mass-media în vederea mediatizării acțiunilor culturale sau a salvării patrimoniului
cultural. Au fost acordate interviuri cu prilejul lansării de carte, „Regina Maria în
America” de Dan Dimăncescu (1 februarie 2020, TVR), cu prilejul promovării Secției
etnografice în aer liber (10 februarie 2020, site-ul cunoaște lumea), cu prilejul
mitingului de protest privind salvarea Secției etnografice în aer liber a Muzeului
Național Bran (12 februarie 2020 - TVR, 13 februarie 2020 - Antena 3, 21 februarie
2020 - Digi 24, 13 februarie 2020 - interviu la Radio România Cultural, 12 februarie
2020 - interviu la Radio Brașov, 12 și 13 februarie 2020 - articole în Jurnalul, Adevărul
și Ziare.com, 19 februarie 2020 - articol în Bună Ziua Brașov) sau cu prilejul promovării
Secției de istorie „Regina Maria” (29 decembrie 2020 - interviu la Radio România
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Actualități). A continuat activitatea de semnalizare a amplasării Muzeului Național
Bran prin panouri cu vizibilitate mărită și cu ajutorul unui banner. S-a avut în vedere și
continuarea activității de promovare a instituției prin distribuirea de materiale tipărite:
flyere, broșuri, volume, calendare.
F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a
veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse:
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare;
Cod indicator
TOTAL
VENITURI
20G 30.05.30

20G 33.08.00
20G 43.09.00

TOTAL
CHELTUIELI
TOTAL TITLUL
10
21G 67.03.03
10.01.01
21G 67.03.03
10.01.06
21G 67.03.03
10.01.17
21G 67.03.03
10.02.06
23G10.03.07

TOTAL
20

Denumire

Buget
2020
2566000

Diferențe

0

0

442000

-417000

2124000

+558000

2566000

+481000

2172000

1798000

+374000

Salarii de bază

1913000

1552000

+361000

Ate sporuri

35000

34000

+1000

126000

+7000

47000

0

39000

+5000

768000

+107000

Venituri
închirieri

Propune
ri 2021
3888000
din 1181000

Venituri
din 25000
prestări servicii
Subvenții
2682000
pentru
instituții
publice
3047000

Indemnizații
133000
de hrană
Vouchere de 47000
vacanță
Contribuție
44000
asiguratorie
muncă
TITLUL
875000

Explicații

+1322000
Contracte
închiriere 2020,
se
virează
integral
bugetului de stat

Aplicarea L.153 și
L. 42/2020
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21G 67.03.03
20.01.01
21G 67.03.03
20.01.02
21G 67.03.03
20.01.03
21G 67.03.03
20.01.04
21G 67.03.03
20.01.05
21G 67.03.03
20.01.06
21G 67.03.03
20.01.08
21G 67.03.03
20.01.30

21G 67.03.03
20.02
21G 67.03.03
20.04.02
21G 67.03.03
20.04.04
21G 67.03.03
20.05.30
21G 67.03.03
20.06.01

21G 67.03.03
20.11
21G 67.03.03
20.12
21G 67.03.03
20.25
21G 67.03.03
20.30.04

Furnituri
de
birou
Materiale
pentru
curățenie
Încălzit,
iluminat
și
forța motrică
Apă, canal și
salubritate
Carburanți și
lubrifianți
Piese
de
schimb
Poșta,
telecomunicați
i, internet
Alte bunuri și
servicii pentru
întreținere și
funcționare
Reparații
curente
Materiale
sanitare
Dezinfectanți

10000

10000

0

5000

8000

-3000

114000

119000

-5000

4000

6000

-2000

5000

5000

0

3000

3000

0

15000

15000

0

51000

53000

-2000

20000

0

+20000

4000

1000

+3000

4000

1000

+3000

Alte
obiecte
de inventar
Deplasări
interne,
detașări,
transferări
Cărți, publicații
și
materiale
documentare
Consultanță și
expertiză

15000

0

+15000

4000

0

+4000

18000

18000

0

60000

50000

+10000

Cheltuieli
judiciare
Chirii

0

24000

-24000

483000

402000

+81000

Uzura tehnică a
echipamentelor

Necesar
minim
de funcționare
Necesar
minim
de funcționare
Necesar
minim
de funcționare

Creșterea
prețurilor prestări
servicii

Diferențe de curs
valutar
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21G 67.03.03
20.30.30

Alte cheltuieli 60000
cu bunuri și
servicii

53000

+7000

Creșterile
prestărilor
servicii

de

2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management;
Având în vedere situația creată de pandemia COVID-19, cât și situația creată de
executarea silită a terenului Secției etnografice în aer liber a muzeului, considerăm că
pentru anul 2021 numărul de vizitatori va fi scăzut față de 2019, dar mai mare decât
cel din 2020. Vom depune toate eforturile pentru ca prin activitățile online să
recuperăm o bună parte din creșterea numărului de vizitatori.
3. Analiza programului minimal realizat;
Programele și proiectele culturale cuprinse în programul minimal al Muzeului
Național Bran din anul 2020 s-au desfășurat în acord cu strategia cuprinsă în Planul
de management.
Programele pentru perioada 1.01.2020-31.12.2020 cuprinse în programul
minimal sunt următoarele:
- programul de evidenţă a patrimoniului cultural mobil;
- programul de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile;
- programul de valorificare a patrimoniului cultural mobil prin completarea
expoziției permanente și expoziţii temporare/itinerante;
- programul de valorificare a patrimoniului cultural imaterial;
- programe muzeal – educative;
- program de cercetare a patrimoniului cultural și istoriei;
- programul de valorificare a patrimoniului cultural și a istoriei prin manifestări
culturale;
- programul editorial.
Programul de evidență a patrimoniului cultural mobil a cuprins:
 proiectul de evidență informatizată a patrimoniului muzeal, aceasta realizându-se
la sfârșitul anului 2020 într-o proporție de 73% din totalul bunurilor culturale
mobile,
 proiectul de digitalizare a bunurilor culturale mobile, care a cuprins digitizarea a
110 de piese cu semnificație etnografică - textile și lemn, dar și piese cu
semnificație artistică,
 proiectele de clasare și reevaluare a bunurilor culturale mobile a urmărit
continuarea întocmirii documentației de clasare pentru arme din colecția
Muzeului Național Bran (125 de piese), care au fost expertizate și reevaluate.
Programul de conservare-restaurare a bunurilor culturale mobile, prin
proiectele propuse, a urmărit:
 continuarea întocmirii fişelor de conservare pentru bunurile culturale mobile,
realizându-se 210 fișe de conservare.
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 continuarea activității de completare a catalogului topografic pentru bunurile
culturale din depozite, realizându-se până la sfârțitul anului 2020, 88 % din totalul
patrimoniului conservat în depozitele instituției.
 restaurarea bunurilor culturale mobile, care a avut în vedere pregătirea
documentației pentru restaurarea a cinci bunuri culturale mobile din lemn și
achiziționarea de materiale.
Programul de valorificare a patrimoniului cultural mobil prin
completarea expoziției permanente și prin expoziţii temporare/itinerante, a
cuprins următoarele proiecte pentru expozițiile temporare amenajate la parterul
clădirii care adăpostește Secția de istorie „Regina Maria”:
 Carte regală din colecția Muzeului Național Bran. Ex-libris și ilustrație de carte.
Expoziția valorifică volume din colecția regală de carte, fiind expuse cărți scrise de
regina Maria a României, volume provenite din moștenirea de la Coburg, primite
prin testament de regina Maria de la mama sa, marea ducesă Maria Alexandrovna
a Rusiei, cărți cu legături aurite, purtând ilustrații deosebite, dedicații sau ex-librisuri. Expoziția este finalizată la începutul anului 2021.
 Branul interbelic în imagini cuprinde o colecție valoroasă de cărți poștale ilustrate,
prezentând locuri din Branul interbelic: împrejurimile Castelului Bran, clădirile
Vămii Bran, hanul Bran, gimnaziul din Bran, dar și fotografii cu personaje în
costume populare specifice zonei. De asemena sunt expuse șase gravuri în
aquaforte, cu interioare și exterioare ale Castelului Bran, realizate de artistul
Anton Kaindl. Expoziția este finalizată la începutul anului 2021.
 Familia regală a României în cărți poștale ilustrate din colecția Muzeului Național
Bran cuprinde o frumoasă colecție de cărți poștale ilustrate cu membrii familiei
regale române: regele Carol I al României, regina Maria a României și regele
Ferdinand I al României, alături de copii lor: principii Carol, Nicolae și Mircea,
principesele Elisabeta, Marioara și Ileana. Sunt expuse și cărți poștale cu
principesa Elena a Greciei și regele Mihai - copil. Expoziția este finalizată la
începutul anului 2021.
De asemenea, programul a cuprins și proiecte pentru completarea expoziției
permanete a Secției de istorie „Regina Maria”, după cum urmează:
 Personalități brănene prin care se completează expoziția permanentă cu obiecte și
imagini dedicate lui Sextil Pușcariu, Ioan Cavaler de Pușcariu și Radu Pușcariu.
Printre exponate se remarcă un valoros epitaf din secolul al XVI-lea, o broderie cu
fire metalice prețioase pe mătase naturală, care a fost achiziționat de muzeu în
anul 1970, de la doctorul Radu Pușcariu, fiul savantului Sextil Pușcariu.
 Expoziția Regina Maria și satul brănean sugerează legătura de suflet dintre
suverană și locurile pitorești din Bran, dar și dragostea reginei Maria pentru
oamenii locului, cuprinzând imagini de epocă cu regina Maria și brăneni în
costume populare, piese cu semnificație etnografică din zona Bran care au
aparținut reginei Maria a României (o pâlnie de ceramică din Tohan, o pereche de
pieptenei de lână, un compas de lemn), piese de port popular, textile de interior
și mobilier din zona Bran, ceramică de Tohan, obiecte care sugerează satul
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brănean tradițional din perioada interbelică. Expoziția este în curs de amenajare
în spațiile din apropierea depozitelor de patrimoniu.
 Expoziția Mobilier pictat din colecția regală de la Muzeul Național Bran valorifică
piese de mobiler pictat, cele mai multe clasate în categoria tezaur, care provin din
colecția reginei Maria de la castelul Bran, dar și piese care provin din inventarul
casei mari din Bran, imobil închiriat de regina Maria Asociației Creștine a Femeilor
Române. Piesele sunt realizate de meșteri austrieci, dar și de meșteri transilvăneni,
sași din Sibiu sau zona Rupea. Impresionează patul cu baldachin, care este
decorat cu scene religioase, realizate de un meșter austiriac în anul 1782.
Expoziția este în curs de amenajare în spațiile din apropierea depozitelor de
patrimoniu.
Expoziția temporară Tipologia armelor albe și de foc din colecția Muzeului
Național Bran, realizată în colaborare cu Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” și
deschisă oficial în 16 iunie 2017, a fost deschisă vizitatorilor la Cetatea Făgăraș și în
anul 2020.
Expoziția itinerantă Regina Maria la Bran – gusturi și atmosferă regală, care a
fost vernisată inițial în 29 noiembrie 2018 la Cetatea Făgăraș, în 18 iulie 2019 a fost
deschisă oficial la Muzeul Județean Ialomița, fiind deschisă vizitatorilor și în anul 2020.
Expoziția a fost realizată în colaborare cu Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat” și
Muzeul Județean Ialomița valorificând bunuri culturale mobile din colecția reginei
Maria aflate în administrarea Muzeului Național Bran (piese de mobilier, textile,
ceramică, obiecte de metal, cărți cu valoare bibliofilă, imagini de epocă etc.), dar și
piese din colecția muzeului din Făgăraș și a celui din Ialomița.
Expoziția temporară Regina Maria a României – artă regală în istoria Branului a
fost organizată de Muzeul Național Bran în colaborare cu Muzeul Județean „Aurelian
Sacerdoțeanu” Vâlcea și cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, a fost vernisată în 18
octombrie 2019 la sediul muzeului din Râmnicu-Vâlceaa, fiind deschisă vizitatorilor și
în anul 2020. Englezoaică prin naștere, regina Maria a României a avut o contribuție
de necontestat la înfăptuirea României Mari, devenind un simbol al întregirii
neamului. Ca semn de prețuire pentru efortul și implicarea în înfăptuirea Marii Uniri,
la 1 Decembrie 1920, autoritățile orașului Brașov, în cadrul unei ședințe festive, au
hotărât în unanimitate să dăruiască reginei Maria a României, străvechiul castel al
Branului. Expoziția temporară valorifică piese care decorau interioarele de la Bran în
perioada interbelică, reședința regală de la Bran fiind mult îndrăgită de suverană.
Printre exponate se numără câteva obiecte de cult, mobilier de artă și cu semnificație
etnografică, cărți cu valoare bibliofilă, obiecte decorative din metal și lemn, textile,
sculpturi, fotografii și tablouri.
Programul de valorificare a patrimoniului cultural imaterial a cuprins
demonstrații ale meșterilor populari, până la executarea silită privind eliberarea
terenului Secției etnografice în aer liber, fiind reprezentate următoarele meșteșuguri:
cioplituri în lemn, confecționarea instrumentelor muzicale, cusături-broderie. Datorită
închiderii Secției etnografice în aer liber, dar și pandemiei generate de coronavirusul
SARS-CoV-2, târgurile de meșteri populari nu au putut fi organizate. În acestă situație
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o parte dintre meșterii populari care participau la târgurile muzeului au venit și și-au
expus marfa în spațiul muzeului, dar sub controlul noilor proprietari ai terenului pe
care este amplasată Secția de etnografie în aer liber.
Proiectele realizate la sediul muzeului sau online, din cadrul programelor
muzeal-educative sunt următoarele:
Sextil Pușcariu din cadrul programului muzeal-educativ „Personalități brănene”,
organizat în data de 17 ianuarie 2020, cu un grup de 27 elevi de la Liceul „Sextil
Pușcariu” Bran.
Dr. Aurel Stoian din cadrul programului muzeal-educativ „Personalități
brănene”, organizat în data de 21 ianuarie 2020, cu un grup de 24 de elevi de la
Școala Gimnazială nr. 4 arondată la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”
Zărnești.
Cioplituri în lemn din cadrul programului muzeal-educativ „Ateliere-școală”,
organizat în data de 27 ianuarie 2020,, cu sprijinul meșterului popular Iordan Gușatu
din Băbeni, județul Vâlcea, cu un grup de 8 elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan
Mețianu” Zărnești.
Cusături, broderie din cadrul programului muzeal-educativ „Ateliere-școală”,
organizat în data de 10 februarie 2020,, cu sprijinul meșterilor populari Maria Dinea și
Viorica Copaci (Cluj-Napoca), cu un grup de 5 elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit
Ioan Mețianu” Zărnești.
Pictorița Elena Popeea din cadrul programului muzeal-educativ „Personalități
din Bran”, organizat în data de 5 noiembrie 2020, cu un grup de 22 de elevi de la
Liceul „Sextil Pușcariu” Bran.
Prof. dr. doc. Iancu Gonțea din cadrul programului muzeal-educativ
„Personalități brănene”, organizat în data de 30 martie 2020, cu un grup de 19 elevi
de la Școala Gimnazială nr. 4 arondată la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”
Zărnești.
Bunicii paterni ai reginei Maria a României din cadrul programului muzealeducativ „Ascendenții și descendenții Reginei Maria a României”, organizat în data de
2 octombrie 2020, cu un grup de 20 de elevi de la Liceul „Sextil Pușcariu” Bran.
Bunicii materni ai reginei Maria a României din cadrul programului muzealeducativ „Ascendenții și descendenții Reginei Maria a României”, organizat în data de
22 mai 2020, cu un grup de 25 de elevi de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan
Mețianu” Zărnești.
- Ceramică din cadrul programului muzeal-educativ „Ateliere-școală”, organizat în
data de 3 decembrie 2020,, cu sprijinul meșterului popular Popa Constantin din
Horezu, județul Vâlcea, cu un grup de 8 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe
Crăciun” Zărnești.
- Confecționare de instrumente muzicale din cadrul programului muzeal-educativ
„Ateliere-școală”, organizat în data de 4 decembrie 2020 ,,cu sprijinul meșterului
popular Mihaiu Constantin din Câmpulung Muscel, județul Argeș, cu un grup de 10
elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Crăciun” Zărnești.
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Concurs: Regina Maria a României și Branul din cadrul programului muzealeducativ „Regina Maria”, cu un grup de 15 elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1
„Gheorghe Crăciun” Zărnești.
În cadrul programului de cercetare a patrimoniului cultural și istoriei au
fost realizate o serie de proiecte, concretizate prin următoarele studii:
- Tematica Balcicului interbelic în colecția regală de la Muzeul Național Bran.
- Principesa Ileana a României, „După 42 de ani, o binecuvântată revedere”.
- Colecția regală de ceramică de la Muzeul Național Bran.
- Florile reginei Maria a României - pasiune și talent.
- Gheorghe Aldea și Ioan Chițu, tâmplari din Bran.
- Participarea membrilor familiei regale la evenimentele importate din istoria
neamului.
- Constantin Soare, un castelan al Branului.
- Parnasianism și simbolism în cultura brăneană.
- Regina Maria la Balcic.
- Stella Maris din Balcic și bisericuța din Bran.
- Restaurarea unor piese de mobilier din colecția regală de la Muzeul Național Bran.
- Asigurarea sănătății și securității bunurilor culturale mobile - Secția de istorie „Regina
Maria”.
- Târguri și tradiții la Bran.
- Muzeul Satului Brănean - istoric.
- Arhitectura populară din zona Bran.
- Portul popular din zona Bran.
- Colecția de argint și metal comun a Muzeului Național Bran.
Programul de valorificare a patrimoniului cultural și a istoriei prin
manifestări culturale a cuprins următoarele două proiecte:
- Masa rotundă Branul, poartă culturală a Carpaților - ediția a II-a, din 8 august
2020, la care Muzeul Național Bran a fost coorganizator împreună cu Asociația „Fiii și
Prietenii Branului”, care sărbătorea cu această ocazie și 25 de ani de activitate. La
eveniment, pe lângă lucrările susținute de managerul muzeului (Date de referință
privind evoluția muzeului din Bran de la înființare și până în prezent. Contribuții ale
unor personalități brănene pentru îmbogățirea și păstrarea patrimoniului cultural) și
un specialist al muzeului (Monumente și însemne memoriale din zona Bran-MoieciuFundata ridicate în cinstea eroilor), Muzeul Național Bran, la rugămintea asociației, a
pus la dispoziția invitaților broșuri - „Artă și istorie - Secția de istorie Regina Maria”
(70 de buc.) și 70 de volume de Studii și comunicări „Bran, poartă culturală a
Carpaților”, volumul I.
- Masa rotundă „Regina Maria, Balcicul și Branul”, s-a realizat în 2 decembrie
2020, în colaborare cu Asociația „Fiii și Prietenii Branului”. La manifestare au participat
23 de persoane, fiind prezentate lucrări cu tematică regală, în legătură cu cele două
reședințe ale reginei Maria, Branul și Balcicul.
Programul editorial a cuprins tipărirea volumului II, Bran, poartă culturală a
Carpaților. Studii și comunicări.
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Catalogul colecției regale de ceramică se află în faza următoare: s-a făcut
cercetarea în colecțiile muzeului, s-au întocmit fișele de obiect, s-a făcut un set de
fotografii color, s-a lucrat la textul catalogului, urmând să fie predat spre publicare.
In ceea ce privește ghidul Muzeului Național Bran, deși noi eram pregățiți să-l
publicăm, a intervenit executarea silită a terenului pe care este amplasată Secția
etnografică în aer liber a muzeului, fapt care a determinat întârzierea acestei acțiuni
până la aflarea rezultatelor acțiunilor depuse în instanță.







În final vă rog să-mi permiteți să vă comunic următoarele:
Muzeul Național Bran este indiscutabil, la ora actuală, o instituție greu
încercată, fără un sediu propriu, cu foarte puțini specialiști.
Când am venit aici am găsit doar doi șefi de secție, niciun muzeograf și un
singur conservator pentru întreg patrimoniul instituției.
Muzeul trebuia să fie mutat în două săptămâni din spațiile Vămii Medievale
(probabil prin desființare și împărțirea patrimoniului către alte instituții așa
cum s-a încercat în anul 2016), clădiri care au fost restaurate integral după anul
2005 cu fondurile Ministerului Culturii și retrocedate în anul 2008 către
moștenitorii principesei Ileana!
Ce a urmat se poate vedea în materialul prezentat mai sus. Important este că
această instituție națională există și activează la un nivel unanim apreciat de
către cei care vor să vadă adevărul.

PARTEA II:
(Opțional)
Propuneri privind modificarea și/sau completarea clauzelor contractuale, formulate,
după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanța de urgență.
Având în vedere situația actuală destul de grea a Muzeului Național Bran, mai
ales după executarea silită a terenului pe care este amplasată Secția etnografică în aer
liber ar trebui să se țină cont de următoarele:
 până la rezolvarea cazului de mai sus (singura posibilitate favorabilă până la
achiziționarea terenului de către stat ar fi o decizie favorabilă a Tribunalului
privind acordarea dreptului de servitute către monumente, acțiune pe care
muzeul a inițiat-o în instanță);
 datorită faptului că multe dintre acțiunile cuprinse în planul minimal erau
planificate pentru spațiul Secției etnografice în aer liber (târguri de meșteri
populari, demonstrații ale acestora, spectacole folclorice), acestea sunt acum
destul de greu de realizat, fapt pentru care ar trebui să se țină cont pe viitor;
 aceeași situație este legată direct atât de numărul de vizitatori, cât și de
veniturile planificate;
Toate aceste probleme pot fi rezolvate, cel mai sigur, prin achiziționarea
acestui spațiu, acțiune care ar duce la salvarea celor 18 monumente de arhitectură
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populară, cu caracter de unicat, din secolele XVIII-XX, amplasate aici de mai bine de o
jumătate de secol. Această achiziție ar salva pierderea identității acestor monumente,
ar păstra tradiția și civilizația unei zone de mare impact în istoria și etnografia
românească.
De reținut și faptul că, demontarea, transportul și remontarea acestora în alte
locații ar duce ireparabil la distrugerea unei bune părți din aceste construcții și ar
însemna o notă de plată mult mai mare decât simpla achiziționare a terenului și
păstrarea intactă a unor monumente de arhitectură populară înscrise în Lista
Monmentelor Istorice, categoria A.
Trebuie făcut orice efort pentru salvarea unui patrimoniu de importanță locală
și națională deosebită.
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