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 a managerului Muzeului Memorial “Octavian Goga”  

pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021  

 

 

 

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea, de către Consiliul Județean Cluj 

(denumit în continuare “autoritatea”), a managementului Muzeului Memorial “Octavian Goga” de la 

Ciucea (denumit în continuare “Instituția”), aflat în subordinea sa, conform prevederilor OUG nr. 

189/25.11.2008 (“privind managementul instituțiilor publice de cultură”), aprobate cu modificări și 

completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare 

ordonanță de urgență, precum și cu cele ale Regulamentului de evaluare.  

Analiza și notarea Raportului de activitate și a interviului se efectuează în baza următoarelor 

criterii de evaluare:  

1. evoluția Instituției în raport cu mediul în care-și desfășoară activitatea și cu sistemul 

instituțional existent;  

2. îmbunătățirea activității instituției;  

3. organizarea / sistemul organizațional al instituției;  

4. situația economico-financiară a instituției;  

5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituției, conform sarcinilor formulate de către autoritate;  

6. evoluția economico-financiară a instituției pentru următoarea perioadă de management, cu 

menționarea resurselor financiare necesare alocării de către autoritate.  

  În conformitate cu prevederile Contractului de management, datele și informațiile din prezentul 

Raport sunt aferente perioadei: 01.01.2021 – 31.12.2021 și reprezintă a doua evaluare.  

    

Structura Raportului de activitate:  

 

 

 

MUZEUL  
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Partea I  

   A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care-și desfășoară activitatea:  

Acreditat prin OMC nr. 2.239/06.04.2016, Muzeul Memorial “Octavian Goga” (instituţie 

publică de cultură cu personalitate juridică, cu sediul în loc. Ciucea, nr. 4, jud. Cluj, aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Cluj, care-i subvenţionează şi coordonează activitatea) îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare (aprobat prin Hotărârea Cons. Jud. Cluj nr. 215 din 26.11.2020), iar din punct de vedere 

profesional – în baza reglementărilor şi dispoziţiilor specifice emise de către Min. Culturii.  

 

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

comunități:  

 

  Muzeul Memorial “Octavian Goga” este interesat de perfectarea colaborărilor şi continuarea 

parteneriatelor existente, de încheierea unor parteneriate noi atât cu instituţii, organizaţii culturale, 

turistice și de învațământ adresate aceleiaşi comunităţi, cât şi cu diferiți experți / specialişti, acţiuni 

concretizate în expoziţii, workshop-uri, spectacole, ateliere de creaţie, cenacluri, prelegeri științifice de 

specialitate, momente literar-artistice etc.  

În vederea realizării unor proiecte comune, în 2021, s-au continuat atât colaborarea inițiată în 

2019 cu Primăria Ciucea, cât și unele dintre Acordurile de parteneriat și Protocoalele de colaborare 

încheiate în anii precedenți cu următoarele instituții: Liceul Teoretic “Octavian Goga” (Huedin), Școala 

Gimnazială “Octavian Goga” (Ciucea), Direcția Judeteană pentru Cultură Cluj, Uniunea Scriitorilor din 

România – Filiala Cluj, Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (C.J.C.P.C.T.) Cluj (instituție de cultură subordonată 

Consiliului Județean Cluj).  

Din cauza crizei provocate de noul coronavirus (pandemia de COVID-19), și în 2021, majoritatea 

parteneriatelor și colaborărilor au fost sistate, iar acțiunile culturale – fie anulate, după consultarea 

conducerii Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj, fie realizate 

fără prezența publicului (preponderent în regim on-line).  

Pandemia a împiedicat și desfășurarea tradiționalei manifestări culturale "Școala altfel" 

(activități de organizare a vizitelor ghidate, a testelor și jocuri interactive), preconizate pentru perioada 

03-08.05.2021.  

Din aceeași cauză (pandemia de COVID-19), anul trecut, majoritatea activităților culturale în 

cadrul Muzeului Memorial «Octavian Goga» au fost realizate doar în regim on-line, una dintre cele 

tradiționale, cu impact deosebit asupra publicului vizitator (cea de-a XII-a ediţie a Concursului 

Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale «Mâini de Aur», unde reprezentanţii Muzeului au calitatea de 

parteneri şi membri ai juriului) fiind anulată, iar celelalte (incusiv parastasul ţinut la Mausoleul unde-şi 

doarme somnul de veci, alături de soția sa, poetul Octavian Goga – 07.05.2021) – desfășurate în prezența 

unui număr redus de participanți (respectându-se restricțiile impuse de către autoritățile competente, 

inclusiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență).  

Anul trecut (2021), din cauza pandemiei de Coronavirus (SARS-CoV-2), a fost sistată realizarea 

unor proiecte comune și a unor acțiuni culturale desfăşurate în baza Acordurilor de parteneriat şi a 

Protocoalelor de colaborare încheiate anterior cu următoarele instituţii şi organizaţii: Școala Populară de 
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Arte «Tudor Jarda» (Cluj-Napoca), Liceul Tehnologic «Vlădeasa» (Huedin), Liceul Teoretic «Octavian 

Goga» (Huedin), Clubul Copiilor din Huedin, Grupul Vocal Bărbătesc «Craii Măgurii» (Bucea), 

«Fundația Horea Brudască» (Cluj-Napoca).   

Din aceeași cauză (pandemia de Coronavirus), a fost organizată doar în regim on-line și cea de-

a VII-a ediţie a “Târgului European al Castelelor” (“Castelul Corvinilor”, Hunedoara), eveniment 

organizat de către Primăria or. Hunedoara și Muzeul “Castelul Corvinilor”, în cadrul căruia 

reprezentanții Instituției realizau, traditional, o campanie de promovare și de marketing cultural.  

Inclusiv parastasul ţinut la Mausoleul unde-şi doarme somnul de veci, alături de soția sa, poetul 

Octavian Goga (07.05.2021) a fost desfășurat în prezența a doar 3 persoane, cu respectarea măsurilor și 

a restricțiilor impuse.   

Tot în regim on-line a fost organizată sărbătorirea, în colaborare cu Consiliul Județean Cluj și 

Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca, a zilei de naștere a poetului Ady Endre (22.11.2021). 

Marcând 144 ani de la naşterea marelui poet maghiar, pe lângă expoziția cu operele sale și pozele 

realizată în “Casa Ady”, Muzeul le-a orferit vizitatorilor virtuali două filme turnate de către Redacţia 

emisiuni în limba maghiară a Televiziunii Române (TVR Bucureşti): “Beszélgetések Adyról – 1975, 

1978” (“Conversații despre Ady – 1975, 1978”) şi “In memoriam Ady Endre”.   

În pofida pandemiei de coronavirus, pe lângă cele menționate, în 2021 personalul Instituției a 

înfăptuit o serie de evenimente culturale cu un impact deosebit asupra publicului vizitator și virtual 

(preponderent – în regim on-line), inclusiv câteva în afara celor prevăzute în programul anual de 

activitate. Expozițiile menționate (temporare) au fost organizate pe lângă cele permanente.  

Pe lângă cele menționate, în 2021 personalul Instituției a înfăptuit o serie de evenimente culturale 

(cu prezență fizică și în regim on-line), inclusiv câteva – în afara celor prevăzute în programul anual de 

activitate. Astfel, pe parcursul anului trecut la Muzeu au fost desfășurate 39 acțiuni culturale, dintre care:  

a) 34 expoziții (13 permanente și 21 temporare) și  

b) 5 acțiuni culturale având drept scop promovarea imaginii Instituției (dintre care trei – 

organizate în premieră).  

Anul 2021 l-a deschis expoziția inedită de fotografie și carte din biblioteca poetului “Vorbe 

șoptite” (04.01.2021 – 31.01.2021), în cadrul căreia au fost expuse patru volume în proză, în limba 

germană, editate la Regensburg, în perioada 1905-1912, și semnate Carmen Sylva (pseudonimul literar 

al Reginei Elisabeta a României, Regina României în timpul domniei soțului său, Carol I al României, 

patroană a artelor, fondatoare a unor instituții caritabile, poetă, scriitoare și eseistă).  

Dedicată Zilei Culturii Naționale, expoziția de fotografie și documente “Luceafărul” (15.01.2021 

– 15.02.2021) a comemorat 171 de ani de la nașterea “Luceafărului poeziei românești”, Mihai Eminescu, 

conținând fotografii ale personalităților marcante ale vieții politice și culturale, publicații ale poetului, 

importante documente, apariții editoriale și periodice ale vremii.   

Omagiind prietenia dintre Octavian Goga și Ady Endre (personalități proeminente ale culturii 

mondiale, unii dintre cei mai mari poeți ai secolului trecut), în colaborare cu Consulatul General al 

Ungariei la Cluj-Napoca, Muzeul a marcat Ziua Culturii Maghiare (22 ianuarie), vernisând expoziția 

“Autori maghiari în colecția Octavian Goga” (expoziție deschisă publicului în perioada 20.01.2021 – 

20.02.2021).  

Cei care au vizitat Muzeul în perioada 27.01.2021 – 15.02.2021 au admirat expoziția de 

fotografie și carte “Mi-e inima biată o floare de lotus”, prilejuită comemorării a 102 ani de la trecerea la 

cele veșnice a poetului A. Endre (expoziție organizată în colaborare cu Consulatul General al Ungariei 

la Cluj-Napoca).  

În perioada 15 – 28 februarie 2021, a fost organizată expoziţia “Grafică și gravură în colecția O. 

Goga”, cu picturi aparținând reprezentanţilor marcanţi ai artei plastice naţionale şi mondiale.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei
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Marcând sosirea Primăverii, colectivul Instituției a inaugurat expoziția de artă plastică “Figuri 

feminine în colecția O. Goga”, în perioada 01.03.2021 – 31.03.2021 oferindu-le vizitatorilor posibilitatea 

admirării extraordinarelor picturi păstrate la Muzeul de la Ciucea.  

În perioada 01.04.2021 – 30.04.2021, a fost organizată expoziția literară și fotografică dedicată 

împlinirii a 140 de ani de la nașterea poetului O. Goga “Eu sunt o lacrimă târzie...” (conținând fotografii, 

publicații și volume aparținând poetului).  

Expoziția de artă plastică, fotografie și documente “Octavian Goga: ipostaze ale unei 

personalități” a fost organizată în perioada 01.05.2021 – 30.05.2021.  

La 07.05.2021, comemorând 83 ani de la trecerea la cele veșnice a poetului, publicistului și 

politicianului Octavian Goga, apreciat pentru echilibrul său politic de către toţi liderii politici ai vremii 

(inclusiv de către Regele Carol al II-lea), angajații Muzeului, în colaborare cu Mănăstirea “Nașterea 

Maicii Domnului” și Școala Gimnazială “O. Goga” (Ciucea), au organizat (cu respectarea normelor de 

prevenire a răspândirii virusului SARS-Cov-2), sub genericul “Simt Dumnezeu cum mă primește-n 

casă...”, următoarele evenimente:  

a) o expoziție conținând fotografiile unui adevărat iubitor de neam și de Țară, O. Goga;  

b) un parastas la “Mausoleul iubirii”;   

c) un moment liric dedicat marelui poet.  

În perioada 12.05.2021 – 12.06.2021, Muzeul a găzduit expoziția C.J.C.P.C.T. Cluj “Iconari 

clujeni în expoziție la Muzeul «Octavian Goga» din Ciucea”, în cadrul căreia au fost expuse peste 20 de 

icoane pictate pe sticlă.  

Cu prilejul împlinirii a 138 ani de la nașterea Veturiei Goga, în perioada 28.05.2021 – 31.07.2021 

a fost organizată expoziţia “Castelana de la Ciucea” (conținând podoabe și partituri ce-i aparținuseră 

“Privighetorii Ardealului”).  

Expoziția fotografică “Muza poetului” (01.06.2021 – 30.06.2021) a fost dedicată împlinirii a 42 

ani de la trecerea la cele veșnice a Veturiei Goga.  

În cadrul celei de-a XVII-a ediții a “Nopții Europene a Muzeelor” (12.06.2021, orele 12.00 – 

22.30) – eveniment cultural desfășurat anual sub patronajul Consiliului Europei, al UNESCO și al 

Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM), dedicat unei prietenii exemplare a celor mai 

reprezentativi exponenți ai unor mari culturi, doi mari poeți (Octavian Goga și Ady Endre) care au locuit 

pe același domeniu, au fost organizate o serie de activități deosebite.  

Având drept temă “Prietenia dintre Octavian Goga şi Ady Endre”, acţiunea sărbătorii muzeelor 

și a industriilor culturale și creative din Europa din acest an a conţinut o comunicare amplă despre cele 

două personalităţi importante ale culturii şi literaturii române şi maghiare legate de o prietenie 

pilduitoare.  

Cu acest prilej, cei 526 vizitatori au putut face un tur al Muzeului, admirând atât expozițiile 

permanente, cât și cele 4 expoziții temporare (prezentate publicului vizitator până la finele lunii iulie):  

- “Castelana de la Ciucea” (expoziție de podoabe și partituri dedicată aniversării a 138 de ani de 

la nașterea Veturiei Goga);  

- “Muza poetului” (expoziție fotografică);  

- “Accesoriile eleganței feminine” (expoziție de bijuterii din colecția Muzeului);  

- Expoziția de icoane pe sticlă, organizată în colaborare cu C.J.C.P.C.T. Cluj.  

Ediția din acest an a “Nopții Europene a Muzeelor” la Ciucea a fost una deosebită, datorită 

concertului extraordinar organizat în colaborare cu C.J.C.P.C.T. Cluj. Cunoscutul interpret de muzică 

tradițională românească, Grigore Leșe, împreună cu Orchestra C.J.C.P.C.T. Cluj, “Cununa 

Transilvană”, a susținut în fața publicului spectacolul extraordinar “Reîntoarcerea la tradiții”, spectacol 

cuprinzând hore și jocuri din comunitățile tradiționale, dar și muzică instrumentală. În cadrul 

evenimentului au mai evoluat: interpreta Mariana Morcan, jucăușul Ioan Moldovan din Berchieșu, 
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declarat Tezaur Uman Viu de către Ministerul Culturii, grupul “Jijicanii” și grupul instrumental “Lia 

Pop” din Frata.  

În perioada 02.08.2021 – 31.08.2021, vizitatorii au putut afmira expoziția etnografică “Portul 

popular local” conținând ceramică, costume populare, covoare, icoane pe sticlă și lemn din diferite 

regiuni ale țării.  

Pe întreg parcursul lunii septembrie (2021), a fost organizată expoziţia tematică de artă plastică 

“Peisaj de toamnă”, cu tablouri autumnale.   

La 23.09.2021, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură Cluj, Uniunea Scriitorilor din 

România – Filiala Cluj și C.J.C.P.C.T. Cluj, a avut loc Festivitatea de premiere a Concursului Național 

de Poezie “Octavian Goga” (ediția 2021), în cadrul căreia câștigătorii au fost premiați cu materiale 

promoționale ale Muzeului. În cadrul concertului organizat cu acest prilej au evoluat: Grupul tradițional 

al sătenilor din Negreni, jud. Cluj (coordonatori – prof. Florina Varadi și pr. Nicolae Marian Văcariu) și 

Grupul vocal-folcloric bărbătesc “Craii Măgurii” din Bucea (coordonator – preot Mircea Dejeu). În 

cadrul manifestării a fost prezentat, în premieră, filmul documentar etnografic despre viața și activitatea 

meșterului popular Viorica Tripon din Negreni, jud. Cluj (căreia i s-a acordat, în 2021, titlul de “Tezaur 

Uman Viu” la categoria “prelucrarea fibrelor și firelor textile – țesături”).  

Pe întreg parcursul lunii octombrie (2021), a fost organizată expoziţia “Scripta manent” 

cuprinzând capodopere ale literaturii universale aflate în patrimoniul muzeal.  

În perioada 01.11.2021 – 30.11.2021, în vederea celebrării a 144 de ani de la nașterea marelui 

poet simbolist Ady Endre (unul dintre cei mai de seamă poeți maghiari ai secolului XX și, totodată, un 

mare publicist pledant în permanență pentru progres social), a fost organizată expoziţia de carte “Autorii 

maghiari în biblioteca poetului O. Goga”, în cadrul căreia au fost prezentate apariții editoriale ale 

conaționalilor lui Ady Endre.  

La 19.11.2021, în scopul promovării imaginii Muzeului, “Due Celeste” (singurul duo harpă-

soprană din România) a realizat în incinta Instituției un cover (o piesă muzicală de succes cântată de un 

alt interpret, o reinterpretare a unei compoziții înregistrate) după celebrul cântec al Mariei Tănase “Cine 

iubește și lasă”.   

La 22.11.2021, celebrând 144 de ani de la nașterea poetului Ady Endre, am organizat, în 

colaborare cu Consulatul General al Ungariei la Cluj-Napoca, o expoziție dedicată celui mai de seamă 

poet maghiar modern – unul dintre cei mai mari lirici ai lumii (expoziție conținând fotografii și opere 

literare ale poetului), totodată oferindu-le doritorilor posibilitatea vizionării a două filme: “Beszélgetések 

Adyról – 1975, 1978” (“Conversații despre Ady – 1975, 1978”) şi “In memoriam Ady Endre”, turnate de 

către Redacţia emisiuni în limba maghiară a Televiziunii Române (TVR Bucureşti).  

Au încheiat lista acțiunilor culturale din anul trecut două expoziții organizate în perioada 

01.12.2021 – 31.12.2021: expoziția de fotografie documentară “Eroii noștri. Pagini de istorie” (dedicată 

Zilei Marei Uniri) și expoziția etnografică “Icoane în colecția O. Goga” (conținând imagini considerate 

sacre, în special în cadrul religiei ortodoxe).  

Cele 5 acțiuni culturale organizate, în 2021, expres cu scopul promovării imaginii Instituției 

(dintre care ultimele trei nominalizate – în premieră) au fost următoarele:  

- cea de-a XVII-a ediție a evenimentului European “Noaptea Muzeelor” (manifestare 

culturală dedicată prieteniei dintre Octavian Goga și Ady Endre, doi dintre cei mai reprezentativi 

exponenți ai unor mari culturi);  

- Festivitatea de Premiere a Concursului Național de Poezie (ediția 2021), în colaborare cu 

Consiliul Județean Cluj, Direcția Județeană pentru Cultură Cluj și C.J.C.P.C.T.;  

- Spectacolul extraordinar “Reîntoarcerea la tradiții”, organizat în colaborare cu 

C.J.C.P.C.T. (invitat special – Grigore Leșe);  
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- Videoclipul muzical “Ionele, dragă”, realizat în incinta Muzeului de către Gabriela 

Atanasov (blogger și creatoarea brandului “Sweet paprika”) și Horia Stan (fotograf, cameraman);  

- Videoclipul muzical realizat în clădirea “Castel” cu participarea singurului duet harpă-

soprană din țară “Due Celeste” – 19.11.2021.  

Situația juridică incertă din ani precedenți și imposibilitatea prevederii în bugetul pentru 2021 a 

sumelor necesare realizării investițiilor (din cauza intabulării domeniului pe Consiliul Județean Cluj abia 

la mijlocul anului 2021) au împiedicat atât participarea Muzeului cu piese din colecțiile proprii la 

expoziții din țară și din străinătate, cât și organizarea expoziților itinetante în alte spații expoziționale.  

Așadar, în locul celor 16 planificate, în 2021 la Muzeu au fost organizate 34 expoziții (inclusiv 

în regim on-line).  

Din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei de Coronavirus (SARS-CoV-2), anul trecut 

a fost sistată realizarea acțiunilor culturale comune conform Protocoalelor de colaborare și Acordurilor 

de parteneriat cu următoarele persoane fizice și juridice: Institutul Francez (Cluj-Napoca), Casa de 

Cultură a mun. Cluj-Napoca; Clubul Copiilor Huedin; Liceul Tehnologic “Vlădeasa” (Huedin); școlile 

gimnaziale “Octavian Goga” (Ciucea), “Károly Kós”, Izvorul Crișului, Negreni și Săcuieu; Centrul de 

informare turistică Negreni; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; FUNDAȚIA LȌWENDAL 

(București); “ODAS Global Consulting” S.R.L. (Cluj-Napoca); S.C. “Solpress” S.R.L. (Satu Mare); 

“Galeriile Artmark” S.R.L. (București).  

În același timp, manifestând o receptivitate permanentă către comunicatea locală și publicul 

vizitator, în scopul promovării imaginii Instituției, în 2021 au fost încheiate noi acorduri de 

colaborare/parteneriat cu următoarele instituții/organizații: “Asociația de voluntari din comuna 

Ciucea”, Centrul Cultural “G. M. Zamfirescu” (Satu Mare), C.J.C.P.C.T. Cluj (realizându-se 

evenimentele artistice menționate anterior) și Biblioteca Județeană “Octavian Goga” din Cluj-Napoca 

(digitizându-se toate cărțile care fac parte din domeniul public ∕fără drepturi de autor/ din Fondul de carte 

al Muzeului, acestea deja fiind disponibile on-line inclusiv în catalogul Bibliotecii menționate).  

Pe lângă cele specificate, eforturile conducerii Instituției au fost îndreptate spre implementarea 

recomandărilor Misiunii de audit public intern cu tema “Evaluarea modului de angajare şi utilizare a 

creditelor bugetare aprobate de Consiliul Judeţean” (Serviciul Audit Intern, Consiliul Județean Cluj).  

 

 

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

amenințări)  

         

 

                                

 

                              PUNCTE TARI                                     PUNCTE SLABE 

ANALIZA SWOT 
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▪ Realizarea proiectelor culturale cu impact  

asupra unor categorii de beneficiari. 

▪ Diversificarea ofertei culturale și a  

materialelor promoționale, suvenirele  

înregistrând un succes deosebit și generând  

venituri semnificative.  

▪ Concretizarea parteneriatelor încheiate cu  

diverse instituții culturale și de învățământ 

prin organizarea expozițiilor,  

proiectelor educaționale și a spectacolelor.  

▪ Amplasarea muzeului într-o zonă pitorească  

cu un important potențial turistic, pe  

Drumul European E60, cu loc de parcare la  

poartă.  

▪ Existența și actualizarea permanentă a  

site-ului (www.muzeuloctaviangoga.ro) 

cu informaţii despre evenimentele  

desfăşurate în cadrul Muzeului.  

▪ Existența și actualizarea permanentă a  

paginii si a grupului “Prietenii  

Muzeului Memorial Octavian Goga” pe  

rețeaua de socializare “Facebook”.  

▪ Existența audioghidului gratuit prin  

aplicația izi.TRAVEL.  

▪ Existența paginii pe TripAdvisor.  

▪ Preocuparea constantă pentru  

optimizarea condițiilor de expunere și  

depozitare a exponatelor.  

▪ Preocuparea pentru respectarea  

normelor de conservare, prin dotarea  

depozitelor și a sălilor de  

expoziţii cu termohidrometre.  

▪ Insuficiența personalului de specialitate.  

▪ Lipsa specialiștilor capabili să efectueze  

reevaluarea bunurilor culturale deținute.  

▪ Lipsa metodologiei pentru aplicare  

unitară în instituțiile muzeale.   

 ▪ Lipsa laboraturului de conservare  

▪ Încetineala procesului de digitizare a   

patrimoniului din cauza insuficienței  

personalului de specialitate.   

▪  Lipsa facilităților acordate persoanelor cu  

dizabilităţi, cauzată de amplasarea muzeului.  

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

 

AMENINȚĂRI 

• Caracterul unic al colecțiilor muzeale.  

• Unicitatea monumentului istoric.  

• Peisajul pitoresc excepțional.  

• Deschiderea virtuală către toate  

categoriile de beneficiari datorită  

existenței site-ului și a paginii pe Facebook.  

• Mediatizarea pozitivă a imaginii Muzeului.  

• Demararea procesului de  

reamenajare și standardizare a depozitelor  

pentru diversificarea colecțiilor și  

extinderea activităților.  

• Riscul renunțării la activitătile specifice din  

cauza insuficienței personalului. 

• Imposibilitatea accesării granturilor și a  

fondurilor nerambursabile, a angajării în  

proiecte investiționale de anvergură din cauza  

situației juridice incerte a muzeului (până la 

 finele anului). 

• Situația litigioasă cu executantul  

lucrărilor de restaurare efectuate fără  

autorizație de construire în cadrul  

proiectului de investiții: “Refacerea aleilor  

http://www.muzeuloctaviangoga.ro/
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• Extinderea ariei de activitate prin  

organizarea școlilor de vară, a taberelor de  

vară și a atelierelor pentru elevi, liceeni și  

studenți.  

 

 

auto şi pietonale, ziduri de sprijin, drenuri şi  

refacerea gardului de împrejmuire a incintei  

muzeului” (2013-2014) generată de  

imposibilitatea achitării facturilor restante din  

cauza deficiențelor în demersul de  

atribuire a lucrărilor, a încheierii  

Contractului cu executantul în defavoarea  

muzeului (2013), a lipsei recepțiilor lucrărilor  

pe faze şi a celei finale. 

• Demotivarea şi nesiguranţa personalului din  

cauza existenței situațiilor litigioase.  

 

a.3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;  

Pe parcursul anului 2021, intenționând îmbunătățirea și promovarea imaginii instituționale pe 

plan regional și național, în cadrul Muzeului au fost derulate următoarele proiecte:   

- Integrarea Muzeului în circuitul programelor culturale naționale și internaționale (Un 

proiect menit să sporească vizibilitatea Muzeului prin integrarea acestuia în fluxul organizațional al 

programului “Noaptea Muzeelor”, organizat la nivel național și internațional;  

- Turism cultural și suveniruri muzeale (Un proiect menit să conecteze Muzeul, prin 

componența de turism cultural, la circuitele turistice regionale și să crească numărul vizitatorilor);  

- Promovarea imaginii Muzeului Memorial “Octavian Goga”, Ciucea (Promovarea imaginii 

Muzeului pe plan local, regional, național și internațional);  

-  Promovarea valorilor și a creației contemporane (Promovarea talentelor literare și a creației 

poetice contemporane; Promovarea tinerelor talente; Organizarea spectacolelor).  

 

 Apariții mass-media în 2021:  

 

1. Expoziție inedită “Vorbe șoptite”, la Muzeul Memorial “Octavian Goga”, 

https://www.dcnews.ro/flaviu_793632.html - 05.01.2021 .  

2. https://ziarulfaclia.ro/expozitie-de-carte-unirea-cea-mica-de-la-24-ianuarie-1859-primul-pas-

spre-marea-unire-din-1-decembrie-1918/ - 21.01.2021. 

3. https://publicnewsfm.ro/2021/01/22/autori-maghiari-in-colectia-octavian-goga-de-ziua-culturii-

maghiare/ - 22.01.2021.   

4. https://publicnewsfm.ro/2021/03/04/expozitie-de-arta-plastica-figuri-feminine-in-colectia-o-

goga/ - 04.03.2021.  

5. “Dialogul vechiului cu noul – locuire și monumente” (participarea managerului Muzeului la 

emisiunea în direct pe postul “Via Cluj TV”) - https://www.youtube.com/watch?v=rk-cacA6s7A - 

16.03.2021.  

6. https://zcj.ro/administratie/ce-se-mai-aude-de-muzeul-octavian-goga-din-ciucea-tise-este-o-

bulina-neagra-pentru-noi--214720.html - 31.03.2021. – 31.03.2021.  

7. https://www.servuscluj.ro/galerie-foto-muzeul-memorial-octavian-goga-o-alternativa-perfecta-

de-petrecere-a-timpului-liber/ - 08.04.2021.  

8. https://viacluj.tv/proiect-cartile-vechi-ale-lui-octavian-goga-vor-fi-restaurate-si-

digitalizate/?fbclid=IwAR0H1Bzc4jk_zMZxVy2i9bBWwrtl_jbV3vD5pztQ7WI3k9OjEBJ9RE0znfw. 

– 10.04.2021  

https://www.dcnews.ro/flaviu_793632.html
https://ziarulfaclia.ro/expozitie-de-carte-unirea-cea-mica-de-la-24-ianuarie-1859-primul-pas-spre-marea-unire-din-1-decembrie-1918/
https://ziarulfaclia.ro/expozitie-de-carte-unirea-cea-mica-de-la-24-ianuarie-1859-primul-pas-spre-marea-unire-din-1-decembrie-1918/
https://publicnewsfm.ro/2021/01/22/autori-maghiari-in-colectia-octavian-goga-de-ziua-culturii-maghiare/
https://publicnewsfm.ro/2021/01/22/autori-maghiari-in-colectia-octavian-goga-de-ziua-culturii-maghiare/
https://publicnewsfm.ro/2021/03/04/expozitie-de-arta-plastica-figuri-feminine-in-colectia-o-goga/
https://publicnewsfm.ro/2021/03/04/expozitie-de-arta-plastica-figuri-feminine-in-colectia-o-goga/
https://www.youtube.com/watch?v=rk-cacA6s7A
https://zcj.ro/administratie/ce-se-mai-aude-de-muzeul-octavian-goga-din-ciucea-tise-este-o-bulina-neagra-pentru-noi--214720.html%20-%2031.03.2021.%20–%2031.03.2021
https://zcj.ro/administratie/ce-se-mai-aude-de-muzeul-octavian-goga-din-ciucea-tise-este-o-bulina-neagra-pentru-noi--214720.html%20-%2031.03.2021.%20–%2031.03.2021
https://www.servuscluj.ro/galerie-foto-muzeul-memorial-octavian-goga-o-alternativa-perfecta-de-petrecere-a-timpului-liber/
https://www.servuscluj.ro/galerie-foto-muzeul-memorial-octavian-goga-o-alternativa-perfecta-de-petrecere-a-timpului-liber/
https://viacluj.tv/proiect-cartile-vechi-ale-lui-octavian-goga-vor-fi-restaurate-si-digitalizate/?fbclid=IwAR0H1Bzc4jk_zMZxVy2i9bBWwrtl_jbV3vD5pztQ7WI3k9OjEBJ9RE0znfw
https://viacluj.tv/proiect-cartile-vechi-ale-lui-octavian-goga-vor-fi-restaurate-si-digitalizate/?fbclid=IwAR0H1Bzc4jk_zMZxVy2i9bBWwrtl_jbV3vD5pztQ7WI3k9OjEBJ9RE0znfw
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9. https://zcj.ro/cultura/expozitie-de-icoane-pe-sticla-la-muzeul-memorial-octavian-goga-din-

ciucea--216733.html  - 13.05.2021.  

10. https://minadestiri.ro/muzeul-memorial-octavian-goga-din-ciucea/ - 14.05.2021. 

11. http://www.napocanews.ro/2021/05/zeci-de-icoane-pe-sticla-expuse-la-muzeul-memorial-

octavian-goga-din-ciucea.html  - 17.05.2021.  

12. https://ziarulfaclia.ro/in-noaptea-europeana-a-muzeelor-la-ciucea-reintoarcerea-la-traditii/ - 

07.06.2021.  

13. https://www.modernism.ro/2021/06/08/castelana-de-la-ciucea-expozitie-cu-ocazia-noptii-

europene-a-muzeelor-muzeul-memorial-octavian-goga/ - 08.06.2021.  

14. http://traditiiclujene.ro/muzica-traditionala-la-muzeul-octavian-goga-din-ciucea/ - 13.06.2021.  

15. https://zcj.ro/cultura/numar-impresionant-de-vizitatori-la-muzeele-din-cluj--218211.html - 

14.06.2021.  

16.  https://actualdecluj.ro/cu-lese-muzeul-goga-de-la-ciucea-a-atras-peste-500-de-vizitatori-la-

noaptea-muzeelor/ - 14.06.2021.  

17. https://www.monitorulcj.ro/actualitate/91037-muzee-arhipline-la-cluj-cate-persoane-au-

participat-la-noaptea-muzeelor-2021 - 14.06.2021.  

18. https://actualdecluj.ro/cu-lese-muzeul-goga-de-la-ciucea-a-atras-peste-500-de-vizitatori-la-

noaptea-muzeelor/ - 14.06.2021.  

19. https://ziarulfaclia.ro/biserici-de-lemn-din-patrimoniul-judetului-cluj-biserica-de-lemn-de-la-

ciucea/ - 30.07.2021.  

20. https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/ciucea-jud-cluj-expozitie-peisaj-de-toamna-

01-09-2021-30-09-2021-la-muzeul-memorial-octavian-goga/ - 01.09.2021.  

21. https://clujtoday.ro/muzica-si-jocuri-traditionale-la-muzeul-octavian-goga-din-ciucea/ - 

17.09.2021.  

22. https://ziarulfaclia.ro/muzica-si-jocuri-traditionale-la-muzeul-octavian-goga/ - 17.09.2021.  

23. https://radiorenasterea.ro/traditii-si-jocuri-din-satele-bucea-si-negreni-in-muzeul-octavian-

goga-din-ciucea/ - 20.09.2021.  

24. https://clujtoday.ro/festivalul-concurs-national-de-poezie-octavian-goga-isi-desemneaza-

castigatorii/ - 21.09.2021.  

25. https://www.napocanews.ro/2021/09/traditii-si-jocuri-din-satele-bucea-si-negreni-in-muzeul-

octavian-goga-din-ciucea.html  - 22.09.2021  

26. https://ziarulfaclia.ro/ceremonial-inedit-la-decernarea-premiilor-concursului-national-de-

poezie-octavian-goga/ - 26.09.2021.  

27. https://zcj.ro/cultura/expozitie-la-muzeul-octavian-goga-din-ciucea-un-omagiu-adus-celei-mai-

frumoase-pagini-din-istoria-romaniei--225696.html - 08.12.2021.  

28. https://zcj.ro/tag/muzeul+octavian+goga+ciucea - 08.12.2021. 

Astfel, pe parcursul anului 2021, în locul celor 5 planificate, au fost înregistrate 28 apariții 

media dedicate activităților desfășurate în cadrul Muzeului.   

a.4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;  

 Necesitatea identificării soluțiilor privind ameliorarea activității muzeale, optimizarea 

economică și eficientizarea serviciilor oferite vizitatorilor, în vederea fidelizării actualilor și, implicit, a 

extinderii ariei potențialilor beneficiari ai serviciilor de educație muzeală (în funcție de preferințe, pe 

categorii) a determinat inițierea unor activităţi specifice marketingului cultural. Astfel, analizarea 

evoluției fluxului turistic și a categoriilor de beneficiari ai gratuității (în special, elevii școlilor semnatare 

ale parteneriatelor de colaborare cu Muzeul) a evidențiat următoarea clasificare: 65% dintre vizitatori 

https://zcj.ro/cultura/expozitie-de-icoane-pe-sticla-la-muzeul-memorial-octavian-goga-din-ciucea--216733.html
https://zcj.ro/cultura/expozitie-de-icoane-pe-sticla-la-muzeul-memorial-octavian-goga-din-ciucea--216733.html
https://minadestiri.ro/muzeul-memorial-octavian-goga-din-ciucea/
http://www.napocanews.ro/2021/05/zeci-de-icoane-pe-sticla-expuse-la-muzeul-memorial-octavian-goga-din-ciucea.html
http://www.napocanews.ro/2021/05/zeci-de-icoane-pe-sticla-expuse-la-muzeul-memorial-octavian-goga-din-ciucea.html
https://ziarulfaclia.ro/in-noaptea-europeana-a-muzeelor-la-ciucea-reintoarcerea-la-traditii/
https://www.modernism.ro/2021/06/08/castelana-de-la-ciucea-expozitie-cu-ocazia-noptii-europene-a-muzeelor-muzeul-memorial-octavian-goga/
https://www.modernism.ro/2021/06/08/castelana-de-la-ciucea-expozitie-cu-ocazia-noptii-europene-a-muzeelor-muzeul-memorial-octavian-goga/
http://traditiiclujene.ro/muzica-traditionala-la-muzeul-octavian-goga-din-ciucea/
https://zcj.ro/cultura/numar-impresionant-de-vizitatori-la-muzeele-din-cluj--218211.html%20-%2014.06.2021
https://zcj.ro/cultura/numar-impresionant-de-vizitatori-la-muzeele-din-cluj--218211.html%20-%2014.06.2021
https://actualdecluj.ro/cu-lese-muzeul-goga-de-la-ciucea-a-atras-peste-500-de-vizitatori-la-noaptea-muzeelor/
https://actualdecluj.ro/cu-lese-muzeul-goga-de-la-ciucea-a-atras-peste-500-de-vizitatori-la-noaptea-muzeelor/
https://www.monitorulcj.ro/actualitate/91037-muzee-arhipline-la-cluj-cate-persoane-au-participat-la-noaptea-muzeelor-2021%20-%2014.06.2021
https://www.monitorulcj.ro/actualitate/91037-muzee-arhipline-la-cluj-cate-persoane-au-participat-la-noaptea-muzeelor-2021%20-%2014.06.2021
https://actualdecluj.ro/cu-lese-muzeul-goga-de-la-ciucea-a-atras-peste-500-de-vizitatori-la-noaptea-muzeelor/
https://actualdecluj.ro/cu-lese-muzeul-goga-de-la-ciucea-a-atras-peste-500-de-vizitatori-la-noaptea-muzeelor/
https://ziarulfaclia.ro/biserici-de-lemn-din-patrimoniul-judetului-cluj-biserica-de-lemn-de-la-ciucea/
https://ziarulfaclia.ro/biserici-de-lemn-din-patrimoniul-judetului-cluj-biserica-de-lemn-de-la-ciucea/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/ciucea-jud-cluj-expozitie-peisaj-de-toamna-01-09-2021-30-09-2021-la-muzeul-memorial-octavian-goga/
https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/ciucea-jud-cluj-expozitie-peisaj-de-toamna-01-09-2021-30-09-2021-la-muzeul-memorial-octavian-goga/
https://clujtoday.ro/muzica-si-jocuri-traditionale-la-muzeul-octavian-goga-din-ciucea/
https://ziarulfaclia.ro/muzica-si-jocuri-traditionale-la-muzeul-octavian-goga/
https://radiorenasterea.ro/traditii-si-jocuri-din-satele-bucea-si-negreni-in-muzeul-octavian-goga-din-ciucea/
https://radiorenasterea.ro/traditii-si-jocuri-din-satele-bucea-si-negreni-in-muzeul-octavian-goga-din-ciucea/
https://clujtoday.ro/festivalul-concurs-national-de-poezie-octavian-goga-isi-desemneaza-castigatorii/
https://clujtoday.ro/festivalul-concurs-national-de-poezie-octavian-goga-isi-desemneaza-castigatorii/
https://www.napocanews.ro/2021/09/traditii-si-jocuri-din-satele-bucea-si-negreni-in-muzeul-octavian-goga-din-ciucea.html
https://www.napocanews.ro/2021/09/traditii-si-jocuri-din-satele-bucea-si-negreni-in-muzeul-octavian-goga-din-ciucea.html
https://ziarulfaclia.ro/ceremonial-inedit-la-decernarea-premiilor-concursului-national-de-poezie-octavian-goga/
https://ziarulfaclia.ro/ceremonial-inedit-la-decernarea-premiilor-concursului-national-de-poezie-octavian-goga/
https://zcj.ro/cultura/expozitie-la-muzeul-octavian-goga-din-ciucea-un-omagiu-adus-celei-mai-frumoase-pagini-din-istoria-romaniei--225696.html%20-%2008.12.2021
https://zcj.ro/cultura/expozitie-la-muzeul-octavian-goga-din-ciucea-un-omagiu-adus-celei-mai-frumoase-pagini-din-istoria-romaniei--225696.html%20-%2008.12.2021
https://zcj.ro/tag/muzeul+octavian+goga+ciucea
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sunt elevi, cadre didactice şi părinţi, 20% – alte categorii sociale, 15% – turişti străini (preponderent, de 

etnie maghiară).  

 Realizate conform chestionarelor fără aplicarea procedeelor statistice standardizate, pe lângă 

definirea conceptelor “statice” bazate pe statistica descriptivă a zonei într-o perioada determinată, 

sondajele își propusese stabilirea profilului vizitatorului, analizarea eficienței metodelor de promovare 

utilizate, valorificarea regiunii cu un extraordinar potențial turistic și identificarea procedeelor în vederea 

ameliorării dialogului cu publicul vizitator.  

 Aprecierea posibilităților promovării on-line ca instrument strategic în era digitală a determinat 

crearea grupului “Prietenii Muzeului Memorial «Octavian Goga»” pe Facebook și a Guestbook–ului pe 

site-ul Instituției, urmând elaborarea chestionarelor pentru evaluarea satisfacției vizitatorilor și realizarea 

statisticilor oficiale.  

 

a. 5. Grupurile-țintă ale activităților instituției;  

Reieșind din preferințele diferitor categorii de vizitatori analizate în procesul redactării 

programelor culturale ale Instituției, beneficiarii programelor pe termen scurt s-au dovedit a fi publicul 

cu vârsta între 10-18 ani și populația locală deloc numeroasă (în calitate de promotor al imaginii 

Muzeului), iar pe termen lung – grupurile turistice şi specialiştii din domeniul muzeal. Fidelizarea 

categoriilor de beneficiari menționate impune diversificarea ofertei culturale (inclusiv prin inițierea 

parteneriatelor, organizarea schimburilor de expoziții cu alte instituții muzeale) și adaptarea programelor 

preferințelor personale, în funcție de vârstă, preocupare, interese, nivel de studii etc.   

 

a.6.   Profilul beneficiarului actual:  

Media anuală a numărului de beneficiari ai Muzeului este de circa 17.000, cea mai mare parte a 

publicului vizitator fiind compusă din grupuri organizate de elevi însoţiţi de cadre didactice, publicul 

participant la proiectele culturale desfășurate în incinta Muzeului, publicul specializat din domeniul 

culturii şi literaturii, admiratori ai creaţiei literare şi ai personalităţii lui Octavian Goga, turişti străini, în 

special de etnie maghiară, interesaţi de viața și creația poetului Ady Endre, delegaţii din ţară şi străinătate 

însoţite de oficialităţi judeţene şi personalităţi marcante ale culturii clujene.  

În 2021, Muzeul Memorial “Octavian Goga” a fost vizitat de 17.591 beneficiari: 9.053 – plătitori 

(6.814 adulți și 2.239 copii) și 8.538 – neplătitori (participanți și spectatori la acțiunile culturale cu intrare 

liberă, elevi ai instituțiilor de învățământ partenere, vizitatori aparținând categoriilor defavorizate ale 

populației), menținându-se tendința vizitării instituției preponderent de către elevii școlilor generale.  

 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

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

strategia culturală a autorității;  

Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management vizată s-a raportat la politicile 

culturale la nivelul Uniunii Europene şi la cele în domeniul culturii, la nivel naţional: Agenda Europeană 

pentru Cultură; Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural; Planul de lucru al Consiliului 

Uniunii Europene în domeniul culturii pentru perioada 2019-2022; Strategia de Dezvoltare a Județului 

(Cluj) – conținând principalele obiective ale județului în perspectiva anului 2030. Indicând cerinţele în 

vederea îmbunătăţirii poziţiei instituţiei în societate, programul strategic aplicat a contribuit la creşterea 

independenţei instituţiei faţă de evoluţia societăţii în care-şi desfăşoară activitatea.  

 Obiectivele strategiei culturale urmărite pe parcursul anului 2021:  

a). Promovarea valorilor artistice autohtone și universale pe plan naţional și internaţional;  
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b). Realizarea evidenţei bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal prin Registrul informatizat 

pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale;  

c). Mărirea fondului patrimonial muzeal prin transferuri, donaţii şi achiziţii;  

d). Dezvoltarea infrastructurii digitale a Muzeului;  

e) Analizarea și pregătirea documentației pentru conservarea și restaurarea bunurilor culturale .  

 

b.2. Orientarea activității profesionale către beneficiari;  

Intenționând fidelizarea grupurilor țintă și, implicit, creșterea numărului vizitatorilor, în 2021 s-

a accentuat orientarea către activitatea profesională a beneficiarilor, pe lângă programele și proiectele de 

succes din anii precedenți acestora propunându-li-se o strategie revizuită de promovare a Instituției în 

spațiul virtual prin perfecționarea și actualizarea permanentă a informațiilor prezentate pe site și pe 

pagina de Facebook, acțiunile menționate sporind considerabil atât numărul participanților virtuali la 

evenimentele culturale organizate în cadrul Muzeului, cât și numărul prietenilor virtuali pe această rețea 

de socializare (ajuns aproape la maximum).  

 

b.3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse  

În acord cu misiunea sa (de colecţionare, cercetare, conservare, restaurare, comunicare şi 

expunere a mărturiilor materiale şi spirituale despre viaţa şi activitatea poetului Octavian Goga), în 

scopul cunoaşterii, educării şi recreerii publicului vizitator, în anul 2021 în cadrul Muzeului Memorial 

“Octavian Goga” s-au întreprins o serie de măsuri având drept scop: valorificarea creativă a 

patrimoniului deținut, îmbunătățirea mesajului instituțional, dezvoltarea parteneriatelor încheiate 

anterior, identificarea unor eventuale parteneriate pentru viitor, continuarea colaborării cu Primăria 

comunei Ciucea și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, 

implicarea în problemele comunităţii în scopul consolidării identităţii colective.  

Deoarece buna funcţionare și evoluția  Muzeului este determinată, în mare măsură, de mediul 

social, de relaţionarea cu societatea prin intermediul proiectelor desfaşurate, ne-am orientat către 

consolidarea poziţiei instituției în societate și evaluarea problemelor în următoarele domenii de 

activitate: a) administrarea, siguranţa şi conservarea colecţiilor; b) planul expoziţiilor temporare; c) 

accesibilitatea colecțiilor pentru public.  

Pentru eficientizarea activităţii la nivel instituţional, realizarea misiunii asumate în acord cu 

documentele normative care fundamentează politicile culturale la nivelul Uniunii Europene şi pe plan 

național – inclusiv Agenda Europeană pentru Cultură; Viziune strategică și coerentă pentru sectorul 

cultural; Planul de lucru al Consiliului Uniunii Europene în domeniul culturii pentru perioada 2019-

2022; Strategia de Dezvoltare a Județului (Cluj) – pe parcursul anului 2021 am păstrat obiectivele, 

funcţiile și direcțiile generale de acțiune, îmbunătăţind mesajului Instituţiei și realizând o serie de 

obiective generale și specifice.  

 

Oiective generale:  

a) cercetarea ştiinţifică şi organizarea evidenţei patrimoniului imobil și mobil deţinut în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

b) depozitarea, administrarea, protejarea, asigurarea securităţii, documentarea, conservarea şi 

restaurarea patrimoniului muzeal deţinut;  

c) valorificarea patrimoniului cultural deţinut sub formă de colecţie prin organizarea expoziţiilor 

la sediul Muzeului;  
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d) realizarea (atât cu resurse proprii, cât și în diverse parteneriate) a programelor cultural-

educative destinate culturalizării tuturor categoriilor de public;  

e) înregistrarea unui număr de 2.200 intrări în Registrul de evidența informatizată;  

f) asigurarea pieselor din categoria Tezaur;  

g) eficientizarea politicii de resurse umane și perfecționarea continuă a personalului, prin 

promovări conforme dispozițiilor legale, autoperfecționarea la locul de muncă, participarea la cursuri de 

documentare, perfecționare sau de obținere a unor specializări aferente domeniului de activitate 

h) inițierea activității de cercetare și documentare științifică și fotografică în vederea editării unei 

noi broșuri de prezentare a Muzeului.  

 

Oiective specifice:  

În domeniul managementului: 

• Instruirea şi exersarea capacităţii manageriale;  

• Îmbunătăţirea managementului instituțional în vederea realizării obiectivelor strategice și de 

dezvoltare;  

• Elaborarea şi implementarea planului de formare profesională continuă a personalului de 

specialitate, tehnic şi administrativ; 

• Motivația personalului, inclusiv în condițiile stimulării financiare insuficiente;  

• Consolidarea spiritului de echipă;  

• Actualizarea procedurilor operaţionale privind sistemul de control intern / managerial;   

• Folosirea programelor în calitate de instrumente manageriale pentru bugetarea previziunilor;  

• Iniţierea, susţinerea, organizarea şi participarea la proiecte culturale realizate în comun cu alte 

instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Cluj;  

• Organizarea și defășurarea programelor de educație muzeală.  

 

În domeniul patrimoniului: 

• Reevaluarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;  

• Eficientizarea sistemului de evidenţă informatizată în scopul promovării cunoaşterii 

patrimoniului şi simplificarea accesului la acesta prin completarea Registrului Informatizat de evidență 

a patrimoniului muzeal mobil; 

•  Valorificarea ştiinţifică a patrimoniului existent atât prin intermediul cercetărilor și al 

publicaţiilor, cât şi prin organizarea seminarelor, colocviilor, simpozioanelor ştiinţifice;  

• Asigurarea securităţii patrimoniului mobil şi imobil aflat în administrarea Muzeului.  

 

În domeniul Resurselor Umane:  

• Optimizarea funcţionalităţii Instituţiei în condiţiile unui număr restrâns de salariaţi raportat la 

complexitatea patrimoniului administrat;  

• Motivația personalului, inclusiv în condițiile stimulării financiare insuficiente;  

• Încurajarea, motivarea şi susținerea personalului dornic să urmeze cursuri de specializare;  

• Încurajarea, motivarea şi susținerea personalului dornic să participe la manifestări culturale, 

simpozioane și conferinţe;  
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• Dimensionarea şi utilizarea eficientă a personalului necesar funcţionării Instituţiei (Personalul 

muzeului se împarte în personal de conducere [manager și contabil-șef] și de execuție [personal de 

specialitate: muzeograf, conservator și 3 gestionari-custode și personal de deservire generală: expert (cu 

atribuții în domeniul achizițiilor publice), muncitori, formația de pază proprie și contabil]. Muzeul 

Memorial “Octavian Goga” dispune de un număr de 16,00 posturi. În prezent, în urma susținerii 

concursurilor de recrutare, toate posturile sunt ocupate, cu excepția celui de muzeograf (rămas vacant 

după numirea muzeografului Muzeului în funcția de Manager) și a celui de contabil (reîntregit curând).  

 

În planul marketingului şi PR:  

• Investigarea practicilor culturale locale/regionale, a aşteptărilor, percepţiei şi gradului de 

satisfacţie a comunităţii după vizitarea muzeelor şi a caselor memoriale;  

• Analizarea permanentă și perfecționarea continuă a ofertei culturale;  

• Colectarea şi sintetizarea datelor culturale în vederea fundamentării strategiei culturale şi a 

adaptării acesteia nevoilor diverselor segmente ale publicului;  

• Îmbunătăţirea imaginii de ansamblu a muzeului, inclusiv prin realizarea unei oferte cultural-

turistice şi educative atractive;  

• Lansarea campaniilor informaționale, educative, de cunoaştere a patrimoniului muzeal;  

• Perfecționarea strategiei de promovare și îmbunătățirea ofertei culturale prin sporirea 

atractivității imaginii muzeului în mass-media și în mediul on-line;  

• Desfăşurarea unei părţi a activităţii muzeale pe platforma on-line a Instituţiei;  

• Îmbunătăţirea şi completarea site-ului şi a paginii Muzeului pe Facebook;  

• Diversificarea materialelor și a obiectelor promoționale;   

• Iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor cu structuri non-guvernamentale, instituţii de învăţământ, 

agenţii de turism; 

• Identificarea, realizarea și utilizarea constantă a reţelelor de comunicare regională și 

interinstituțională;  

• Îmbunătățirea activităților de marketing cultural prin derularea proiectelor “Muzeul Memorial 

«Octavian Goga» în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest” și “Suveniruri muzeale”;  

• Creșterea nivelului calitativ al serviciilor oferite publicului vizitator.  

 

Creşterea nivelului veniturilor proprii prin următoarele metode:  

• Diversificarea produselor tip suvenir și a publicaţiilor, comercializarea acestora;  

• Dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii non-guvernamentale întru obţinerea finanţărilor 

proiectelor proprii și comune;  

• Inițierea, dezvoltarea şi încurajarea parteneriatelor cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru 

mecenat şi sponsorizări;  

• Identificarea şi accesarea constantă a surselor alternative de finanţare.  

 

C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 

pentru mai buna funcționare, după caz: 
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c.1. Măsuri de organizare internă;  

Pe parcursul anului 2022, s-au întreprins următoarele măsuri de organizare internă:  

- s-a actualizat Codul controlului intern managerial al entității conform prevederilor legislației în 

domeniu;  

- s-au actualizat procedurile operaționale privind sistemul de control intern/managerial;  

- s-a actualizat Codul de conduită al personalului MMOG;  

- s-a actualizat Regulamentul de Organizare și Fucționare a MMOG;  

- s-a actualizat Regulamentul Intern al MMOG;  

- s-a modificat statul de funcții, după aprobarea întregirii postului de contabil;  

- s-au actualizat și corelat cu legislația în vigoare fișele de post ale salariaților;  

- s-a elaborat Procedura de Sistem privind întocmirea, revizuirea, actualizarea, aprobarea și 

gestionarea fișelor de post;  

- s-a elaborat Ghidul privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Muzeului;  

- s-a elaborat Politica de gestionarea a colecțiilor Muzeului.  

 

c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne;  
- Actualizarea și corelarea cu legislația în vigoare a procedurilor operaționale și de sistem privind 

sistemul de control intern/managerial;  

- Actualizarea și corelarea cu legislația în vigoare a documentelor interne care reglementează activitatea 

instituției;  

- Actualizarea și suplimentarea comisiilor existente în cadrul instituției.  

 

c.3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere;  

Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație n-a fost modificată, 

rămânând aceeași:  

1. Boboc Eduard (managerul Muzeului) – președinte;  

2. Moldovan Daniela (contabil-șef) – membru;  

3. Diaconescu Cătălin (administrator, expert achiziții) – membru;   

4. Mureșan Cecilia (conservator) – membru;   

5. Brudașca Andrei Alin (representant CJC) – membru.  

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului, 

Consiliul de Administrație s-a întrunit în 2021de 8 ori:  

- La 28.01.2021 – pentru prezentarea proiectului de buget pentru anul 2021; discutarea măsurilor 

stabilite în urma Misuinii de Audit și prezentarea Raportului de Audit; reactualizarea Planului de pază; 

reactualizarea Analizei la risc fizic.  

- La 05.04.2021 – pentru aprobarea colaborării cu Biblioteca Județeană “O. Goga” (Cluj-Napoca).  

- La 25.06.2021 – pentru aprobarea colaborărilor cu Universitatea de Artă și Design Cluj, 

Academia de Muzică “Gh. Dima”, Ubniversitatea “Babeș-Bolyai”, Școala de muzică “Augustin Bena”. 

- La 01.07.2021 – pentru prezentarea proiectului Regulamentului Intern al MMOG; aprobarea 

procedurii privind întocmirea fișelor de post, actualizarea și aprobarea fișelor de post, aprobarea 

achiziționării materialelor sanitare pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19; aprobarea 

demarării procedurii de reevaluare a bunurilor imobile (teren, alei, împrejmuiri).  
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- 07.09.2021 – pentru rectificarea bugetară pentru 2021; organizarea Festivalului de Poezie 

“Octavian Goga”; acordarea premiilor și gratuităților pentru Festivalul de Poezie “Octavian Goga”; 

propunerea de majorare a tarifelor de intrare la Muzeu.  

- 15.11.2021 – pentru modificarea ROF al Muzeului; rectificarea bugetară prin suplimentarea 

veniturilor proprii.  

- 22.11.2021 – pentru propunerea de modificare a Organigramei și a Statului de funcții; aprobarea 

ROF al Muzeului;  

- 26.12.2021 – pentru discutarea și aprobarea Proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru 

2022.  

Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului Științific n-a fost modificată, rămânând 

aceeași:  

1. Boboc Eduard (managerul Muzeului) – președinte;  

2. Mureșan Cecilia (conservator) – membru;   

3. Sabău Ana (gestionar custode sală) – membru;   

4. Ungur Blanca (gestionar custode sală) – membru;   

5. Farcalău Maria-Alunița (gestionar custode sală) – membru.  

 

În 2021, Consiliul științific s-a întrunit de 4 (patru) ori:  

- la 06.01.2021 (pentru a discuta problemele prioritare privind planul de organizare a 

manifestărilor culturale pentru anul 2021, a stabili programul activităților culturale pentru “Noaptea 

Muzeelor”, a selecta piesele pentru organizarea expozițiilor planificate pentru anul 2021, a discuta 

perspectivele de colaborare culturală pentu anul în curs, a stabili data desfășurării celei de-a XXXVII-a 

ediții a Concursului Național de Poezie “Octavian Goga”, a trasa prioritățile și modalitățile participării 

cu piese din colecțiile Muzeului la expoziții din țară și străinătate și a organizării expozițiilor itinerante 

în alte spații expoziționale, a stabili modalitățile selectării pieselor necesare organizării expozițiilor, a 

începe acțiunea de reorganizare a colecțiilor Muzeului pe domenii);  

- la 06.04.2021 (pentru a selecta exponatele necesare organizării expozițiilor “Eu sunt o 

lacrimă târzie” și “Octavian Goga, ipostaze ale unei personalități”, a decide anularea organizării, în 

condiții de pandemie, a acțiunii tradiționale “Școala altfel”, a stabili etapele desfășurării acțiunii dedicate 

comemorării a 140 de ani de la trecerea în neființă a poetului O. Goga, a discuta modalitatea organizării 

programului artistic dedicat evenimentului cultural european “Noaptea Muzeelor” – stabilit pentru 

15.05.2021 și amânat, din cauza pandemiei, pentru 12.06.2021 – în parteneriat cu Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, a stabili și selecta obiectele pentru 

expoziția de podoabe și partituri “Castelana de la Ciucea”, organizată, cu ocazia împlinirii a 138 ani de 

la nașterea Veturiei Goga, a selecta fotografiile pentru expoziția fotografică “Muza poetului”, dedicată 

comemorării a 42 ani de la trecerea în neființă a Veturiei Goga;  

- 06.07.2021 (pentru a discuta probleme privind organizarea activităților culturale în 

perioada iulie-septembrie 2021; a pregăti expozițiile planificate pentru perioada specificată; a decide 

necesitatea amânării evenimentului “Tabăra de vară” până la reînnoirea contractului de colaborare cu 

Școala Populară de Arte “T. Jarda” – după schimbarea managerului instituției);  

- 06.10.2021 (pentru a discuta probleme privind organizarea activităților culturale în 

perioada octombrie-decembrie 2021; a pregăti expozițiile planificate pentru perioada specificată; a 

discuta probleme organizatorice vizând desfășurarea Concursului Național de Poezie – ediția 2021).  

   c.4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare);  
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Personalul muzeului (în total – 16,00 posturi) se împarte în personal de conducere (manager, 

contabil-șef) și de execuție, împărțit în personal de specialitate (muzeograf, conservator, 3 gestionari-

custode sală) și de deservire generală (expert achiziții, muncitori, formația de pază proprie și contabil).  

Pe parcursul anului 2021, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, nu s-au 

putut organiza concursuri de angajare în cadrul Muzeului, astfel rămânând vacante funcțiile de 

muzeograf și de contabil (funcție întregită abia în ultimul trimestru al anului).  

În vederea îmbunătățirii performanțelor profesionale și a punerii în practică a planului de formare 

profesională continuă a personalului de specialitate, tehnic şi administrativ, pe parcursul anului 2021, 

angajații Muzeului au participat, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-

CoV-2, la următoarele cursuri/programe de perfecționare profesională:  

- Ungur Blanca-Gabriela (custode sală, consilier de etică în cadrul Muzeului): “Etică, integritate 

și pantouflage în administrația publică”;  

- Moldovan Daniela-Cristina (contabil-șef): “Legislația muncii, Revisal”;   

- Diaconescu Cătălin (expert achiziții): “Expert achiziții publice”.  

În ceea ce privește evaluarea personalului din Instituție, aceasta s-a realizat conform prevederilor 

legale, în baza Raportului nr. 90/11.03.2021.  

 

c.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizări ale 

spațiilor; 

Muzeului Memorial “Octavian Goga” deține un patrimoniu imobil format dintr-un teren de 

28.000 m², pe care sunt amplasate 9 clădiri clasate în patrimoniul cultural național ca ansamblu 

monument istoric (cod LMI: CJ-II-a-A-07568) constituit din următoarele clădiri aflate în administrarea 

instituției muzeale: clădirea “Castel”, clădirea “Casa Albă”, clădirea “Casa Ady”, corp anexă A şi B, 

clădirea “Mănăstire”, clădirea “Biserica din lemn”, clădirea “Mausoleu”, clădirea “Casa de pe stâncă”, 

clădirea “Teatru de vară”. În temeiul Hotărârii Consiliului Județean nr. 2 din 28.01.2015, trei dintre 

acestea – “Casa de pe stâncă”, “Biserica din lemn”, împreună cu terenul aferent, și clădirea “Mănăstire” 

(unde actualmente funcționează Mănăstirea “Nașterea Maicii Domnului”) – au fost date în folosință 

gratuită Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, pentru o perioadă determinată.   

Actualmente, Muzeul Memorial “Octavian Goga” își desfășoară activitatea în 5 dintre cele 9 

imobile administrate, deținând un patrimoniu mobil de peste 14.300 piese organizate pe colecţii, expuse 

sau depozitate în sălile complexului muzeal. Parterul şi etajul clădirii “Castel” găzduiesc principala 

expoziţie permanentă (de o importantă valoare artistică și memorială) dedicată poetului Octavian Goga. 

La etajul clădirii sunt situate Depozitul de artă plastică şi decorativă, Depozitul de etnografie (textile), 

un birou, un spatiu administrativ pentru personalul de specialitate și un spațiu de carantină, iar la demisol 

– o încăpere pentru centrala termică, un Laborator de conservare şi un birou (al muzeografului).  

Realizată în colaborare cu Muzeul de literatură “Petofi Sandor” din Budapesta, prin mijlocirea 

Consulatului maghiar din Cluj-Napoca, “Casa Ady” găzduiește o expoziţie dedicată vieții și operei 

poetului maghiar Ady Endre şi un depozit de mobilier.  

În “Casa Albă” funcționează o expoziţie permanentă etnografică (conținând valoroase piese 

textile, ceramice și icoane pe sticlă) și o sală multifuncțională (destinată documentării și organizării 

diferitelor acțiuni muzeale).  

În clădirile anexe “A” şi “B” sunt situate spaţii administrative (contabilitatea, paza,  administraţia, 

magazia de materiale), un depozit de mobilier, un depozit de piese etnografice din ceramică și lemn, 

arhiva şi grupurile sanitare.  

Toate spaţiile sunt folosite conform destinaţiei iniţiale, instituția având funcţia şi structura unui 

muzeu memorial.  
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Reconfigurarea expozițională s-a efectuat pe măsura renovării tuturor spațiilor, în anii precedenți, 

conform destinației inițiale de muzeu memorial.   

Pe parcursul anului trecut au continuat lucrările de amenajare a Laboratorului de conservare, 

rămânând nefinalizată confecționarea bazinului de imersie. 

 

În 2021, s-a luat legătura cu firma specializată, autorizată ANEVAR (unica care a răspuns 

solicitării noastre), în vederea:  

a) Întocmirii Registrului Analitic Informatizat de Evidență a Bunurilor Culturale, în 

conformitate cu “Norma metodologică privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale 

deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil”;  

b) Re-evaluării bunurilor culturale mobile clasate, a redactării și a semnării Raporturilor de evaluare 

de către evaluatori autorizați ANEVAR și experți ai Ministerului Culturii;  

c) Re-evaluării bunurilor culturale mobile neclasate, a redactării și a semnării Raporturilor de 

evaluare de către evaluatori autorizați ANEVAR și experți ai Ministerului Culturii (evaluării realizate 

prin metoda indexării, în conformitate cu art. 5 din OMCIN 2239/2019 privind evaluzarea bunurilor 

culturale din patrimoniul instituțiilor publice).  

În vederea realizării celor trei puncte menționate (specificate inclusiv în Raportul Camerei de 

Conturi Cluj), Instituția n-a dispus de fonduri suficiente pentru demararea procedurii de reevaluare a 

bunurilor culturale, urmând a solicita suplimentarea acestora pe parcursul anului 2022.  

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

organisme de control în perioada raportată.  

  În urma misiunii de audit desfășurate în anul 2014, s-a elaborat Raportul de audit public intern 

nr.15240/11.08.2014, care cuprindea 35 recomandări. La finele anului 2021 fuseseră implementate 83% 

din aceste recomandari, celelalte 17% dovenindu-se irealizabile până la clarificarea situației juridice a 

Muzeului (în special, a regimului de proprietate). De facto, recomandările neimplementate vizează 

proiectul de investiții “Refacerea aleilor auto şi pietonale, ziduri de sprijin, drenuri şi refacerea gardului 

de împrejmuire a incintei muzeului” (obiectiv demarat în 2013 și suspendat la începutul anului 2015 din 

cauza situației litigioase produse ca urmare a lipsei autorizației de construire), finalizarea căruia este 

imposibilă din cauza existenței pe rol a procesului cu executantul lucrărilor.  

Din aceeași cauză (litigiul cu executantul), au rămas neimplementabile 2 dintre cele 13 

recomandări reținute în sarcina Muzeului în urma misiunii de audit cu tema “Evaluarea modului de 

angajare și utilizare a creditelor aprobate de Consiliul Județean” (Raportul de audit intern nr. 

13126/18.04.2018, înregistrat la Muzeul Memorial “Octavian Goga” cu nr. 146/26.04.2018).   

Pe lângă cele menționate, pe parcursul anului 2021, conducerea Muzeului a lucrat la realizarea 

recomandărilor misiunii de audit public intern cu tema “Evaluarea modului de angajare şi utilizare a 

creditelor bugetare aprobate de Consiliul Judeţean” (Serviciul Audit Intern, Consiliul Județean Cluj, 

14.09.2020 – 27.11.2020), actualmente finalizându-se implementarea ultimelor recomandări.  

 

 

 D. Evoluția situației economico-financiare a instituției:  

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

perioadei raportate;  

  

În domeniul managementului economico-financiar:  
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Tabelul managementului economico-financiar 2021:  
Nr. 

crt. 

Indicatori UM Buget inițial 

2021 

Buget final 

     rectificat 2021 

Realizat 

2021 

0 1      2           3             4 5 

1 Total venituri, din care 

1.a Venituri proprii, din care 

1.a.1 venituri din activitatea de bază 

1.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile) 

1.a.3 sponsorizări 

1.a.4 alte venituri proprii 

1.b Subvenții 

1.c Alte venituri   

Mii lei 1.075,90 

     30,00 

     30,00 

             - 

 

             - 

1.045,90 

1.089,90 

44,00 

44,00 

- 

 

- 

1.045,90 

1.060, 85 

      42,90 

      42,90 

            - 

 

            - 

1.017,95 

 

2 Total cheltuieli, din care 

2.a Venituri proprii, din care 

2.a.1 venituri din activitatea de bază 

2.a.2 surse atrase (fonduri nerambursabile) 

2.a.3 sponsorizări 

2.a.4 alte venituri proprii (excedent) 

2.b Subvenții 

2.c Alte venituri  

Mii lei 1.147,49 

   101,59 

     30,00 

                  - 

                  - 

     71,59 

1.045,90 

1.161,49 

115,59 

44,00 

- 

- 

71,59 

1.045,90 

1.060,69 

     42,74 

      42,74 

            - 

            - 

      0,00 

1.017,95 

 

 

Sursa de finantare a cheltuielilor pe anul 2021:  
 Total Buget final 2021     Total   Realizat 2021  

 Chelt. de 

personal 

Bunuri  

și serv.  

d.c. alte  

chelt.* 

Chelt. de  

capital  

Chelt.de 

personal 

Bunuri  

și serv. 

d.c. 

alte  

chelt.* 

Chelt. de  

capital 

Total  

cheltuieli,  

d.c. 

1.161,49 760,90 329,00      0,00 71,59 1.060,69  736.50  324,19 0,00 0,00 

Venituri  

proprii 

   115,59         0 44,00      0,00 71,59   42,74     0,00   42,74 0,00 0,00 

Subvenții  1.045,90 760,90 285,00      0,00 0,00 1.017,95  736,50  281,45 0,00 0,00 

Alte surse    0,00    0,00 0,00      0,00 0,00       0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 

* Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte, convenții civile) 

 

d.2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:   

 

1. Indicatori de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora:  

 
Nr. 
crt 

t. 

Indicatori U.M. Program 2021 
(conform BVC 

rectificat) 

Realizat  
2021 

Coeficient 
de 

ponderare 

1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri 

proprii - cheltuieli de capital/nr. de beneficiari)  

lei 58,91 60,30   0,1 

 

2 Număr de activităţi educaţionale    Nr. 4  5   0,2 

3 Număr de apariţii media (exclusiv comun. de presă) Nr. 5 16 0,05 

4 Număr de beneficiari neplătitori Nr. 9.000 8.538  0,05 

5 Număr de beneficiari plătitori Nr. 9.500 9.053    0,1 
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6 Număr de expoziţii     Nr. 5 34    0,1 

7 Număr de proiecte Nr. 35 35    0,1 

8 Gradul de acoperire din venituri proprii (total 

venituri, exclusiv subvențiile) a chelt. instituției**  

% 2,87 4,03    0,2 

9 Gradul de îndeplinire a recomandărilor/măsurilor 

auditorilor interni/externi  (recomandări 

implementate în anul curent/total recomandări 

pentru anul curent)  

% 100 100    0,1 

*1.060.685/17.591 = 60,30  

**42.734/1.060.685 = 4,03   
Veniturile proprii ale Instituției, constituite din contravaloarea biletelor, vederilor, cărților, taxa 

foto/video și a altor materiale promoționale vândute, însumând 42,90 mii lei, reprezintă 158,83% (față 

de anul precedent, când au fost de 27,01 mii lei).  

La Capitolul “Funcționare” se înregistrează un grad de creștere a cheltuielilor de 8,53%, față 

de anul 2020, subvențiile din anul 2021 fiind de 1.017,95 mii lei.  

        În perioada analizată, subvenţiile de la Consiliul Judeţean acoperă în întregime salariile.  

 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

proiectul de management:  

 

În anul 2021, în cadrul Muzeului Memorial “Octavian Goga” au fost derulate 10 programe 

cuprinzând un număr total de 34 proiecte, după cum urmează:  

1) Programul “Conservarea, restaurarea şi asigurarea securităţii patrimoniului muzeal”, 

cu 5 proiecte (“Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile”; “Restaurarea bunurilor culturale 

mobile”; “Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal”; “Amenajarea, dotarea și punerea în folosință 

a laboratorului de conservare și a depozitelor de patrimoniu” și “Asigurarea bunurilor muzeale”) a avut 

drept scop asigurarea conservării, restaurării și securității bunurilor administrate.  

2) În cadrul programului “Investiţii, reparaţii şi modernizarea infrastructurii” s-a propus 

derularea a 2 proiecte: “Reparaţii curente” și “Achiziții bunuri culturale mobile”. În cadrul primului 

proiect, a fost efectuată revizia Centralei Termice a Muzeului, iar realizarea celui de-al doilea s-a dovedit 

imposibilă: inițial – din cauza situației juridice incerte a domeniului, iar ulterior – a imposibilității 

prevederii în bugetul pentru 2021 a sumelor necesare realizării investițiilor (din cauza intabulării 

domeniului pe Consiliul Județean Cluj abia la mijlocul anului trecut).  

3) Programul “Evidența și cercetarea ştiinţifică a patrimoniului muzeal” a cuprins 6 proiecte: 

“Evidența informatizată a patrimoniului muzeal”; “Digitalizarea bunurilor culturale mobile din 

patrimoniul muzeal”; “Clasarea bunurilor culturale mobile”; “Cercetarea si valorificarea editoriala a 

patrimoniului muzeal: Editarea unui nou catalog al muzeului”; “Reevaluarea patrimoniului cultural al 

muzeului” și “Asigurarea bunurilor culturale mobile”. Deoarece, în 2021, realizarea acestora s-a dovedit 

imposibilă (din cauza intabulării domeniului pe Consiliul Județean Cluj abia la mijlocul anului trecut și, 

respectiv, a imposibilității prevederii în bugetul pentru 2021 a sumelor necesare realizării investițiilor), 

ele au fost cuprinse în proiectul de buget pentru anul 2022.  

4) Programul “Punerea în valoare a patrimoniului muzeal prin expoziția de bază și expoziții 

temporare” a cuprins 5 proiecte, fiecare dintre acestea constând în organizarea unor expoziții, din care 

primele patru nominalizate – la sediul muzeului (“Expoziție de artă plastică dedicată personalității lui 

Octavian Goga”; “Expoziție de grafică și gravură”; “Patrimoniul de la Ciucea în imagini”; “Natura 
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statică în colecția Goga”; “Piese din colecțiile Goga în muzee din țară (piese itinerate)”. Din cauza 

situației juridice incerte a domeniului și a pandemiei de Coronavirus (SARS-CoV-2), realizarea 

expozițiilor itinerante a fost imposibilă, însă, în schimb, a fost depășit numărul expozițiilor preconizate 

pentru realizare la sediul Muzeului (34 în loc de 16).  

5) Programul “Educație muzeală” a cuprins 4 proiecte: “Cabinet de pedagogie muzeală”, 

“Educație muzeală și de patrimoniu pentru toți”, “Ne cheamă pământul” și “Muzeul și Ciucea de ieri și 

de azi” – acțiuni culturale legate de muzeu și tradițiile locale. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia 

de Coronavirus (SARS-CoV-2), realizarea proiectelor cu participarea publicului a fost anulată.  

6) Programul “Integrarea muzeului în circuitul programelor culturale naţionale şi 

internaţionale” a cuprins 3 proiecte, în acord cu programele organizate la nivel național și european: 

“«Noaptea Muzeelor» la Muzeul Memorial «Octavian Goga»”, “Școala Altfel”, şi “Expoziție dedicată 

prieteniei dintre O. Goga și A. Endre”. În condițiile pandemiei de Coronavirus (SARS-CoV-2), primul 

proiect (“«Noaptea Muzeelor»…”) a putut fi realizat doar în regim on-line, iar cel de-al doilea (“Școala 

Altfel”) – a fost anulat.  

7) În cadrul Programului “Turism cultural şi suveniruri muzeale” s-au derulat 2 proiecte: 

“Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice din regiunea Nord-Vest” și “Suveniruri 

muzeale”.  

8) În cadrul Programului “Promovarea imaginii Muzeului Memorial «Octavian Goga» Ciucea” 

s-au derulat 2 proiecte “Muzeul Memorial «Octavian Goga» în viaţa comunităţii și în lume” și “Muzeul 

Memorial «Octavian Goga» în spaţiul virtual”.  

9) Programul “Promovarea valorilor și creației contemporane”, a cuprins 3 proiecte: 

“Festivalul și Concursul Național de poezie «Zilele Octavian Goga»”, “Creație contemporană” 

(expoziții de artă, lansări de carte) și “Promovarea potențialului artistic din Nord-vestul Transilvaniei” 

(spectacole și acțiuni culturale realizate în parteneriat cu instituții din subordinea Consiliului Județean 

Cluj (C.J.C.P.C.T. Cluj și așezămintele culturale din județ). Participarea la manifestările culturale 

menționate (inclusiv la spectacolul extraordinar “Reîntoarcerea la tradiții”, susținut de către Grigore 

Leșe, împreună cu Orchestra “Cununa Transilvană”, grupul “Jijicanii”, grupul instrumental “Lia Pop” 

etc.) s-a realizat cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-Cov-2.  

10) Programul “Formare profesională și mobilitatea specialiștilor” a cuprins 2 proiecte: 

“Formare profesională continuă” (pregătire profesională continuă pentru salariații muzeului, asigurarea 

unui cadru adecvat de practică pentru studenții din domeniile istorie, istoria artei și arte plastice) și 

“Mobilitatea specialiștilor” (participarea personalului de specialitate la sesiuni de comunicări științifice, 

expoziții documentare în biblioteci).  

În 2021, managerul Muzeului a participat la lucrările Simpozionului “Porți deschise către 

civilizații” (Constanța), prezentând în fața auditoriului articolul științific “Prietenia dintre Octavian 

Goga și Ady Endre”, articol dedicat amiciției dintre două personalități marcante ale culturii românești, 

cărora le datorăm, de facto, existența instituției de cultură de la Ciucea: Octavian Goga (poet, publicist, 

om politic, cel mai important poet mesianic al Ardealului antebelic) și Ady Endre (unul dintre cei mai 

importanți poeți ai secolului XX și ai literaturii maghiare în special). Articolul a fost publicat în 

culegerea de comunicări științifice (volum intitulat “Porți deschise către civilizații. Tomis – 

Constanța MMXXI”) apăruta la editura “Mega” (Cluj-Napoca) la finele anului.  

Pe lângă cele menționate, în 2021 a fost aprobată întregirea postului de Contabil 1A – studii 

medii: de la 0,25 normă (2 ore/zi), la o normă întreagă (8 ore/zi).  

Așadar, realizarea în totalitate a programelor și proiectelor preconizate pentru anul 2021 a fost 

împiedicată de următoarele forțe majore:  

a) situația judirică incertă a Muzeului (intabularea domeniului pe pretinșii moștenitori ai Veturiei 

Goga), până la jumătatea anului 2021;  
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b) imposibilitatea prevederii în bugetul pentru 2021 a sumelor necesare realizării investițiilor (din 

cauza intabulării domeniului pe Consiliul Județean Cluj abia la mijlocul anului 2021);  

c) restricțiile impuse de pandemia de Coronavirus (SARS-CoV-2), pe tot parcursul anului.  

Datorită anulării certificatului de moștenitor al pretinșilor urmași ai Veturiei Goga și grație 

constatării calității Consiliului Județean Cluj de proprietar al Complexului Muzeal de la Ciucea de către 

Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost înscris în Cartea Funciară dreptul de proprietate al acestuia, 

astfel abia acum eliminându-se obstacolele ce au împiedicat, ani în șir, atât procesul investițional, cât și 

atragerea fondurilor europene.  

 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare 

ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor inst. ce pot fi atrase din alte surse   

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

 

Nr. 

Crt. 
Categorii 

UM Prevăzut 

Buget iniţial 2022 

0 1     2 3 

1 1. Venituri totale, din care: Mii lei 1.315,05   

1.1 12. Subvenţii /alocaţii Mii lei 1.269,05  

 d.c. cheltuieli de personal Mii lei    824,05  

1.2 Venituri proprii Mii lei      46,00 

1.3 Sponsorizări Mii lei - 

1.4 Alte venituri proprii (excedent) Mii lei     71,76  

2. Cheltuieli totale, din care: Mii lei 1.386,81  

2.1. Cheltuieli de personal Mii lei    824,05  

2.2 Bunuri şi servicii, d.c. Mii lei    391,00 

2.2.1 Cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele 

decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, 

contracte si convenții civile)  

Mii lei             0 

2.3 Cheltuieli de capital  Mii lei   171,76 

 

Sursa de finanțare a cheltuielilor 

Nr. 

Crt. 
Indicatori 

UM, 

Mii lei 

Prevăzut 

Buget iniţial 

2021 

0 1      2 3 

1 1. Cheltuieli totale, din care:  1.386,81 

1.1. Secțiunea funcționare, din care:  1.215,05 

1.1.1 12. Subvenţii /alocaţii Mii lei 1.169,05 

 d.c. cheltuieli de personal Mii lei    824,05 

 d.c.cheltuieli materiale Mii lei   345,00 

1.1.2 Venituri proprii Mii lei    46,00 

1.1.3 Sponsorizări Mii lei 0,00 

1.1.4 Alte surse Mii lei 0,00 

1.2. Secțiunea dezvoltare, din care: Mii lei 171,76 

1.2.1 Subvenţii /alocaţii Mii lei 100,00 

1.2.2 Venituri proprii Mii lei   71,76 
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2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management: 

 

Pentru anul 2022 (ianuarie – noiembrie), din cauza restricțiilor impuse în contextual pandemiei 

de coronavirus, estimăm un număr de 18.375 beneficiari (spectatori, vizitatori, cursanți, cititori etc.), 

dintre care 11.000 plătitori și 7.375 neplătitori.  

 

3. Analiza programului minimal realizat:  

Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe:  

 
 

   Nr. crt. 

 

Programul 

 

Denumirea proiectului  

Devizul estimat 

(după rectificare)  

2021, Mii lei  

Devizul realizat 

   2021, Mii lei  

     (1) (2) (3) (4) (5) 

   1.1. 1. Conservarea, 

restaurarea şi 

asigurarea 

securităţii 

patrimoniului 

muzeal 

Conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile  10,00 10,00 

1.2. Restaurarea bunurilor culturale mobile  13,50 11,50 

1.3. Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal  10,00 10,00 

1.4. Amenajarea, dotarea și punerea în folosință a laboratorului 

de conservare și a depozitelor de patrimoniu  

13,50 13,50 

1.5. Asigurarea bunurilor muzeale  10,00 10,00 

   Total: 57,00 Total: 55,00 

2.1. 2. Investiţii, reparaţii 

şi modernizarea 

infrastructurii 

Reparaţii curente 11,00 11,00 

2.2. Achiziții bunuri culturale mobile  11,00 10,45 

   Total: 22,00 Total: 21,45 

3.1. 3. Evidența și 

Cercetarea ştiinţifică 

a patrimoniului 

muzeal 

Evidența informatizată a patrimoniului muzeal 0,90 0,90 

3.2. Digitalizarea bunurilor culturale mobile din patrimoniul 

muzeal 

0,90 0,90 

  3.3. Clasarea bunurilor culturale mobile  9,50 9,50 

  3.4. Cercetarea și valorificarea editorială a patrimoniului muzeal: 

Editarea unui nou catalog al muzeului  

23,50 23,50 

  3.5. Reevaluarea patrimoniului cultural al muzeului  0,90 0,90 

  3.6. Asigurarea bunurilor culturale mobile  5,50 5,50 

   Total: 41,20 Total: 41,20 

 4.1. 4. Punerea în 

valorare a 

patrimoniului muzeal 

prin expoziţia de 

bază 

şi expoziţii 

temporare 

Expoziție de artă plastică dedicată personalității lui Octavian 

Goga  

0,90 0,90 

 4.2. Expoziție de grafică și gravură  0,90 0,90 

 4.3. Patrimoniul de la Ciucea în imagini  9,00 9,00 

 4.4. Natura statică în Colecția Goga 9,00 9,00 

 4.5. Piese din colecțiile Goga în muzee din țară (piese itinerate)  9,00 9,00 

   Total: 28,80 Total: 28,80 

5.1 5. Program de 

educaţie 

muzeală 

Cabinet de pedagogie muzeală  9,00 9,00 

5.2. Educație muzeală și de patrimoniu pentru toți 9,00 9,00 

5.3 “Ne cheamă pământul” – Acțiuni cult.-artistice cu rol 

educativ  

9,00 9,00 

 “Muzeul și Ciucea de ieri și de azi” – acțiuni culturale legate 

de Muzeu și tradițiile locale  

9,00 9,00 

   Total: 36,00 Total: 36,00 

6.1. 6. Integrarea 

Muzeului în circuitul 

“Noaptea Muzeelor” la Muzeul Memorial “Octavian Goga” 25,50 25,50 

6.2. “Școala Altfel”  6,00 6,00 
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   Nr. crt. 

 

Programul 

 

Denumirea proiectului  

Devizul estimat 

(după rectificare)  

2021, Mii lei  

Devizul realizat 

   2021, Mii lei  

     (1) (2) (3) (4) (5) 

6.3. programelor 

culturale naţionale 

şi internaţionale 

Expoziție dedicată prieteniei dintre O. Goga și A. Endre    0,90 0,90 

   Total: 32,40 Total: 32,40 

7.1. 7. Turism cultural şi 

suveniruri muzeale 

Muzeul Memorial “Octavian Goga” în itinerariile turistice  

din regiunea Nord-Vest 

9,00 9,00 

7.2. Suveniruri muzeale 9,00 9,00 

   Total: 18,00 Total: 18,00 

8.1. 8. Promovarea 

imaginii Muzeului 

Memorial “O. Goga”, 

Ciucea 

Muzeul Memorial “O. Goga” în viaţa comunităţii și în lume 5,00 5,00 

8.2. Muzeul Memorial “O. Goga” în spaţiul virtual  5,00 5,00 

   Total: 10,00 Total: 10,00 

9.1. 9. Promovarea 

valorilor și a creației 

contemporane 

Festivalul și Concursul Național de Poezie “Zilele O. Goga” 9,00 9,00 

9.2. Creație contemporană (expoziții de artă, lansări de carte) 9,00 9,00 

9.3. Promovarea potențialului artistic din Nord-vestul 

Transilvaniei 

9,00 9,00 

   Total: 27,00 Total: 27,00 

10.1. 10. Formarea 

profesională și 

mobilitatea 

specialiștilor 

Formare profesională continuă 9,00 9,00 

10.2. Mobilitatea specialiștilor 3,60 3,60 

   Total: 12,60 Total: 12,60 

 Total: 10 programe Total: 34 proiecte  Total estimat: 

285,00 

Total 

realizat:       

281,45 

 

În urma analizării Proiectului minimal realizat, la unele proicte constatăm realizarea economiilor, 

iar la altele – a depășirii, față de valorile inițiale.   

 

a) Proiecte realizate cu reducerea valorilor inițiale:  

Denumire program   Mii lei   Mii lei 
Restaurarea bunurilor culturale mobile  13,50 11,50 

Achiziții bunuri culturale mobile  11,00 10,45 

 

b) Proiecte realizate cu depășirea valorilor inițiale: nu sunt.   

 

Imposibilitatea realizării în totalitate a proiectelor menționate a fost cauzată, în special, de 

următorii factori obiectivi:   

- restricțiile impuse de pandemia de Coronavirus, pe tot parcursul anului;  

- situația juridică incertă a Muzeului, în prima jumătate a anului;  

- existența litigiului cu S.C. “Salmir Impex” S.R.L., executantul lucrărilor în cadrul Proiectului 

“Refacerea aleilor auto și pietonale, ziduri de sprijin, drenuri și refacerea gardului de împrejmuire a 

incintei Muzeului Memorial «Octavian Goga»”;   

- insuficiența personalului de specialitate.  
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3) Nerealizări și cauzele acestora  

Situația juridică incertă a domeniului în prima jumătate a anului 2021, clarificarea acesteia și 

întabularea domeniului pe Consiliul Județean Cluj abia la jumătatea anului 2021, imposibilitatea 

prevederii în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a sumelor necesare proiectelor de 

investiții, restricțiile impuse de pandemia de Coronavirus (SARS-CoV-2) și, respectiv, imposibilitatea:  

- accesării fondurilor europene;  

- accesării unor granturi și fonduri nerambursabile;  

- achiziționării pieselor muzeale cu valoare de investiție;  

- finalizării obiectivelor de investiții angajate anterior;  

au împiedicat în mod substanțial realizarea în totalitate a programelor și a proiectelor preconizate pentru 

anul 2021.  

Din cauza demarării fără autorizație de construire și fără dispunerea experților acreditați de 

Ministerul Culturiii a obiectivului de investiții “Reabilitarea aleilor pietonale şi auto, a zidurilor de 

sprijin şi a gardului de împrejmuire a muzeului” de către firma “SALMIR IMPEX” S.R.L. (2013), 

actualmente este în curs de soluționare un litigiu cu executantul (contract în prezent suspendat) care 

solicită un rest de plată imposibil de achitat în lipsa documentelor (autorizație de construire) și a 

procedurilor legale (realizare a recepțiilor parțiale și a recepției finale a lucrărilor). Pentru soluționarea 

litigiului, s-a recurs la externalizarea serviciilor juridice, încheindu-se un contract de asistență 

juridică/reprezentare cu Cabinetul de avocatură “Melinda Tuțu” (Cluj-Napoca).  

 

4.) Propuneri pentru remedierea deficiențelor  

Conducerea și întreg colectivul Muzeului Memorial “Octavian Goga” își vor intensifica 

eforturile în vederea valorificării resurselor culturale, protejării patrimoniului cultural, impulsionării 

creșterii consumului cultural, dezvoltării creativității contemporane, conservării, promovării și creșterii 

prezenței patrimoniului administrat la nivel internațional, diversificării ofertei de servicii culturale, 

sporirii interesului vizitatorilor, atragerii unui public avizat cât mai numeros, diversificării programelor 

și a evenimentelor culturale, intenționând, în special:  

a) sporirea și diversificarea programelor de educație muzeală adaptate mijloacelor de comunicare a 

informației si tehnologiei moderne;  

b) intensificarea relațiilor de colaborare cu instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean 

Cluj și a Ministerului Culturii;  

c) intensificarea relațiilor de colaborare cu instituții de cultură similare din țară și de peste hotare;  

d) remedierea situației generate de gestionarea defectuosă a derulării obiectivului de investiții 

“Reabilitarea aleilor pietonale şi auto, a zidurilor de sprijin şi a gardului de împrejmuirea muzeului” 

din anii 2013-2014;  

e) demararea/continuarea procedurilor de conservare, restaurare și asigurare a securității bunurilor 

culturale;  

f) demararea procedurilor de investiții, reparații și modernizare a infrastructurii;  

g) realizarea unui proiect de amenajare/modernizare a depozitelor existente pentru bunurile 

culturale gestionate;  

h) realizarea unui proiect de amenajare/modernizare a parcului Muzeului;  
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i) implementarea tuturor recomandărilor formulate în Raportul de Audit Public Intern nr. 

43.848/21.12.2020 (inclusiv a celor realizabile doar după aprobarea proiectului de buget pentru 

investiții);  

j) întocmirea Registrului Analitic Informatizat de Evidență a Bunurilor Culturale în conformitate 

cu Norma metodologică privind evidența, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de 

muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil din 18.04.2000, în 

format Excel, pe baza înregistrărilor din Registrele Analitice de Evidență a Bunurilor existente în Muzeu;  

k) reevaluarea bunurilor culturale mobile clasate, redactarea și semnarea raportului de evaluare de 

către evaluatori autorizați ANEVAR și experți ai Ministerului Culturii (procedură realizată prin metoda 

comparației vânzărilor, specific abordării prin piață, conform OMCIN 2239/2019 pentru 

aprobarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept 

public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate);  

l) reevaluarea bunurilor culturale mobile neclasate, redactarea și semnarea raportului de evaluare 

de către evaluatori autorizați ANEVAR și experți ai Ministerului Culturii (procedură realizată prin 

metoda indexării, în conformitate cu art. 5 din OMCIN 2239/2019 pentru aprobarea Normelor privind 

reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, în vederea asigurării 

unei juste reflectări a acestora în contabilitate).  

Privitor la ultimele trei sarcini specificate, am primit deja ofertele de preț, urmând demararea 

procedurilor aferente.   

 

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. – Nu este cazul.  

 

 

Dr. Eduard BOBOC, 

Manager  
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