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ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

POLITICA DE MEDIU

Muzeul Naṭional Brukenthal Sibiu ca o marcă aparte
printre muzeele din România ṣi din Centrul Europei,
se implică în îmbunătăṭirea performanṭei sale de mediu, fiind consecvent in reducerea impactului asupra
mediului an de an ṣi promovarea conṣtientizării de
mediu ca parte a activităṭilor culturale ṣi educative pe
care le desfăṣoară.
Ne angajăm la:
- îmbunătăţirea continuă a unui sistem comunitar de management de mediu şi audit conform
EMAS;
- reducerea consumului de materiale ṣi minimizarea generării deṣeurilor în activităṭile noastre;
- promovarea utilizării responsabile ṣi eficiente atât
a energWiei cât ṣi a apei în clădiri ṣi în activităţile
pe care le desfăşurăm;
- acceptarea ṣi colaborarea numai cu furnizorii care
recunosc ṣi aplică activ cerinṭele de mediu cât ṣi
aplicarea celor mai bune practici în domeniu cu
privire la produsele ṣi servicile achiziṭionate de la
aceṣtia;
Ne vom conforma integral cu cerinţele legale şi ne
preocupăm continuu de prevenirea poluării.
Vom promova dezvoltarea durabilă prin expoziţii tematice şi vom comunica experienţele noastre vizitatorilor şi celor interesaţi.
Manager,
Prof.dr. Sabin Adrian LUCA
16.03.2015
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PREZENTAREA GENERALĂ A
MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL

Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, este o instituţie de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în directa subordonare a Ministerului Culturii şi Cultelor
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 (anexa II, poz.7) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată. Muzeul
Naţional Brukenthal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei
române în vigoare şi cu dispoziţiile ROF-ului.
Muzeul Naţional Brukenthal este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în
subordinea Ministerul Culturii, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la
bugetul de stat. Patrimoniul Muzeului Naţional Brukenthal are ca proprietar Biserica
Evanghelică C.A.Sibiu şi se află în custodia Statului Român.
Domeniul de activitate pentru care a fost proiectat ṣi implementat sistemul de management de mediu este: 9102 – Activități ale muzeelor.
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Muzeul Național Brukenthal

Muzeul Național Brukenthal reprezintă o marcă aparte deoarece este cel dintâi muzeu
din România şi din Centrul Europei (deschis pentru public din anul 1817), datorându-şi existenţa uneia dintre cele mai importante personalităţi ale Transilvaniei: Baronul
Samuel von Brukenthal, guvernator al acestei provincii în a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea.
Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost singurul exponent al comunităţii
săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului
austriac condus de împărăteasa Maria Theresa, cea dintâi funcţie ocupată fiind aceea
de cancelar aulic al Transilvaniei. Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada constituirii colecţiei sale de pictură, menţionată în 1773 în Almanach
de Vienne drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare ce putea fi admirată
în mediul cultural vienez al vremii. Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal (constând din pinacotecă, cabinet de stampe, bibliotecă şi o colecţie numismatică) au luat
naştere cu precădere în intervalul de timp dintre anii 1759 şi 1774.
Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între
anii 1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal construieşte la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu, după modelul palatelor vieneze.
Clădirea Palatului Brukenthal şi colecţiile baronului reprezintă nucleul Muzeului Naţional
Brukenthal de astăzi, având porţile deschise publicului larg încă de la înfiinţare prin dispoziţia testamentară a fondatorului său. Pe tot parcursul secolului al XIX-lea, principala misiune a muzeului a fost conservarea patrimoniului existent, lărgirea colecţiilor prin intermediul achiziţiilor şi donaţiilor şi înfiinţarea de noi colecţii, cu precădere în sfera culturii săseşti.
Din anul 2005, Muzeul Naţional Brukenthal funcţionează ca o instituţie publică cu proprietate mixtă în urma acordului încheiat între Statul Român şi Biserica Evanghelică
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C. A. Sibiu. În perioada cuprinsă între anii 2006 şi 2009, muzeul a constituit subiectul
unei spectaculoase transformări, toate clădirile pe care le administrează fiind renovate, 85% din expoziţii reconsiderate şi extinse în acord cu metodologii şi concepte ale
muzeografiei contemporane, iar în spaţiile exterioare au fost amenajate grădini dotate
cu facilităţi de relaxare pentru vizitatori.
Patrimoniul Muzeului Naţional Brukenthal este format din bunuri imobile şi bunuri mobile, aflate în proprietatea publică a statului sau în proprietate privată (Parohia Evanghelică C.A. Sibiu), pe care le administrează, în condiţiile legii, cu diligenţa unui bun
proprietar. Patrimoniul imobiliar al Muzeului include drepturi asupra următoarelor imobile în care se implementează un Sistem de Management de Mediu:
- Palatul Brukenthal situat în Sibiu, P-ţa Mare nr.4, cu terenul aferent (proprietatea
privată a Parohiei Evanghelice C.A.. Sibiu, potrivit Deciziei nr. 614/21.11.2005 a
Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România);
- clădirea nouă a Bibliotecii Brukenthal, imobil situat în Sibiu, Piaţa Mare nr.4, în
incinta Palatului Brukenthal, cu terenul aferent (proprietate publică a statului);
- Casa Albastră, imobil situat în Sibiu, Piaţa Mare nr.5, cu terenul aferent (proprietate publică a statului);
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PALATUL BRUKENTHAL

Palatul Brukenthal este unul dintre cele mai însemnate monumente în stil baroc din
România, construirea clădirii petrecându-se în etape, între anii 1778 şi 1788.
Aspectul palatului văzut dinspre Piaţa Mare este unul deosebit de elegant, fapt datorat
verticalităţii impuse de pilaştri şi acoperişul mansardat în trei trepte. Edificiul a fost
ridicat pentru a servi drept reşedinţă oficială a baronului şi sediu al colecţiilor sale.
Structura Palatului Brukenthal este dezvoltată în înălţime pe două etaje, având un plan
dreptunghiular şi incluzând două curţi interioare. Etajul întâi a fost conceput pentru a
cuprinde saloane de primire şi camere de locuit, iar etajul al doilea pentru expunerea
pieselor de colecţie.
Deoarece construcţia palatului a avut loc la sfârşitul secolului al XVIII-lea, abordarea
decorativă, atât în cazul faţadei cât şi al primei curţi interioare, aduce o alăturare a Barocului cu Rococo-ul şi Neoclasicismul, curentele influente în arta epocii.
Principalul element al faţadei palatului îl constituie portalul din piatră, prezentând diverse elemente decorative sculptate: blazonul aurit al guvernatorului, coloane încoronate de urne, ornate cu ghirlande susţinute de rozete. Uşile din lemn de stejar sunt
decorate în basorelief cu simboluri ale artelor şi ale bogăţiei (cornul abundenţei) într-o
alăturare metaforică ce avertizează vizitatorul asupra faptului că palatul este un lăcaş
al bogăţiei culturale şi artistice.
Feroneria portalului şi a ferestrelor de la parter este realizată în stilul Rococo, derivat
din stilul Baroc, ilustrând predilecţia pentru reprezentările florale şi liniatura spiralată.
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Amenajată pentru primire, prima curte interioară era adesea folosită în vremea baronului von Brukenthal pentru evenimente artistice, structura, elementele arhitectonice
şi decorative păstrând până astăzi atmosfera epocii. Între prima şi cea de a doua curte
interioară se află un pasaj de trecere, centrat de un portal din piatră similar cu cel al
faţadei, locul coloanelor fiind însă luat de reprezentările celor doi atlanţi. Iniţial, în cea
de a doua curte interioară se aflau anexele gospodăreşti şi grajdurile. Această curte a
suferit foarte multe modificări în urma amenajărilor întreprinse de-a
lungul timpului.
Cele mai impresionante
încăperi ale Palatului
Brukenthal sunt Saloanele Baroc sau saloanele
de recepţie, în număr de
cinci, amplasate la faţada
palatului. Aceste încăperi
destinate recepţiilor şi
seratelor muzicale sunt
deschise publicului pentru vizitare.
În Saloanele Baroc pot fi admirate o sumă de elemente de decoraţie interioară şi
mobilier din vremea baronului Samuel von Brukenthal: candelabrele din sticlă de
Murano, parchetul, tapetul din pânză pictată, mătase roşie sau hârtie chinezească.
Tavanele încăperilor sunt bogat decorate cu stucaturi. Sobele din faianţă prezentând
elemente decorative în stil Baroc, Neoclasic şi Rococo au fost aduse de baronul
Samuel von Brukenthal de la Viena. În prezent, Palatul Brukenthal adăposteşte
Galeria de Artă Europeană a Muzeului Naţional
Brukenthal şi Biblioteca
Brukenthal.
Baronul Samuel von
Brukenthal a fost un iubitor al naturi: a introdus noi soiuri de fructe
şi legume în Transilvania, a fost acţionar la
principalele mine din
M.Apuseni – şi pleda
pentru cunoaşterea resurselor de mediu dar
şi protejarea lor. În Sibiu, în diferite locuri erau
grădini amenajate sub îndrumarea baronului: în curtea Palatului, grădini de zarzavat etc. sau renumita grădină a Palatului de Vară de la Avrig. În prezent Palatul
Brukenthal dispune de o grădină ce reconstituie, atât cât este posibil, grădinile din
timpul vieţii baronului. Grădina este loc de relaxare.
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MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ

În Transilvania veacurilor trecute, cercetarea ştiinţifică se desfăşura sistematic atât în
privinţa conţinutului tematic cât şi în privinţa posibilităţilor de afirmare publică. Alături
de societăţi cu caracter economic şi cultural, din iniţiativa unor intelectuali saşi a luat
naştere în 1849 „Societatea Ardeleană pentru Ştiinţele Naturii” ((Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt), care îşi propunea cercetarea naturii Transilvaniei în toată complexitatea domeniilor de abordare: cunoaşterea faunei, vegetaţiei,
florei, bogăţiilor subsolului etc. dar şi răspândirea rezultatelor cercetării proprii, a tot ce
apărea nou în domeniul ştiinţelor naturii. Prin tot ce au făcut membrii Societăţii au întreprins activităţi de pionierat şi în domeniul protecţiei mediului. Societatea, Muzeul acesteia au fost gândite şi realizate pentru comunitatea locală: pentru informare, educaţie, relaxare. drept scop cercetarea istoriei acestei provincii, precum şi a bogăţiilor ei naturale.
Timp de 46 de ani nu au avut un sediu propriu dar în 12 mai 1895 s-a inaugurat Muzeul
de Istorie Naturală ca depozitar al patrimoniului adunat de-a lungul timpului. Clădirea a
fost construită în stilul Renaşterii italiene târzii, având 3 nivele (demisol, parter şi etaj),
fiind complet renovată între 2006 şi 2008. Faţada principală a clădirii, de conformaţie
neoclasicistă, are un portic cu patru coloane ionice deasupra cărora se află un balcon cu
patru coloane corintice. Clădirea, monument istoric, la fel ca şi clădirile din jur este situată pe locul uneia dintre centurile de apărare ale cetăţii medievale. Curtea ce are pe una
din laturi zidul exterior al cetăţii constituie, în prezent, un loc de relaxare pentru vizitatorii
muzeului dar şi de cunoaştere a unor specii rare, chiar ocrotite, de plante.
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După ce Societatea a avut sediu propriu şi muzeu pentru
colecţiile aflate în patrimoniul acesteia activitatea în Societate şi inclusiv în muzeu a
devenit din ce în ce mai complexă şi diversificată. Relaţia
cu publicul devine din ce în ce
mai susţinută existând locaţia
pentru conferinţe, activităţi educaţionale etc. personalităţi
marcante ale timpului din cadrul Provinciei dar şi din afara ei
au vizitat muzeul şi si-a manifestat interesul legat de activitatea membrilor Societăţii.
Dintre personalităţile a căror trecere a fost marcată în cartea de impresii a muzeului enumerăm: Mihai Eminescu, Costache Negruzzi (preşedinte Academia Română),
Emil Racoviţă (preşedinte Societatea de Ştiinţe din Cluj), Alexandru Borza (director al
Muzeului Botanic Cluj) etc.
Renovat şi organizat de-a lungul existenţei sale, de mai bine de un secol, de trei ori,
Muzeul prin expoziţiile permanente organizate a fost şi este un promotor al muzeografiei naturaliste româneşti. Astfel, în 1954 vechea expoziţie tip depozit a fost reorganizată şi a avut în plus o ”Sala a evoluţionismului” – care a fost prima de acest fel
în România comunistă. În 1972 s-a reorganizat expoziţia permanentă sub o altă temă
”Sistematica lumii vii” care a constituit şi atunci unicat în peisajul muzeografic românesc. Din decembrie 2007 muzeul se prezintă vizitatorilor secolului XXI într-o nouă
concepţie.
S-au colectat, achiziţionat, de la înfiinţarea Societăţii, piese muzeografice – alcătuind, în prezent, un patrimoniu de peste un milion de piese: mineralogie – petrografie
(19.000), paleontologie (57.000), botanică (168.000), entomologie (266.000), malacologie (510.000), vertebrate (8.386).
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Muzeul Naţional Brukenthal ca instituţie de cultură urmăreşte îndeplinirea scopului şi
funcţiilor sale principale prin următoarele activităţii specifice obiectului său de activitate:
- cercetarea, în conformitate cu programele anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl administrează;
- cercetarea şi documentarea în vederea completării şi îmbogăţirii patrimoniului
muzeal prin achiziţii, donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituirea patrimoniului muzeal;
- organizarea evidenţei patrimoniului cultural deţinut în administrare în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
- conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
- punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor educative specifice, a
publicaţiilor etc.;
- punerea în valoare şi comunicarea către publicul larg a rezultatelor ştiinţifice pe
care le obţine în activitatea de cercetare;
- menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor
culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de acestea;
- menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi foruri
internaţionale de profil;
- formarea şi perfecţionarea specialiştilor în toate domeniile specific muzeale.
Muzeul Naţional Brukenthal este o instituţie de cultură, aflată în serviciul societăţii, fără
scop lucrativ, deschisă publicului, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului
înconjurător.
Căile de transmitere a informaţiilor sunt multiple şi în continuă restructurare. Principala cale de transfer o reprezintă expoziţiile de bază, ghidajele în cadrul acestora,
expoziţiile temporare, publicaţiile, conferinţele, programele de educaţie muzeală etc.
Programele de pedagogie reprezintă una din căile importante de transmiterea a informaţiilor, de educare a publicului vizitator – mai ales a tinerilor. Celorlalte categorii de
vârstă, Muzeul comunică informaţiile dorite prin celelalte căi. Activitatea educaţională,
prin programe specifice s-au desfăşurat mai ales după 2009, când s-a creat atât cadrul organizatoric dar şi logistica necesară. Astfel, s-au organizat 3 săli (2 în Palatul
Brukenthal şi 1 sală la Muzeul de Istorie Naturală) pentru desfăşurarea activităţilor
educaţionale.
Misiunea unui Muzeu de Istorie Naturală este studiul biodiversităţii prin cercetarea
pe colecţii şi transferul cunoştinţelor ştiinţifice către public, urmărindu-se educarea sa
concomitent cu petrecerea agreabilă a timpului liber, răspândirea cunoştinţelor legate
de patrimoniul natural al României şi de pe glob, ca şi sensibilizarea publicului faţă de
problemele actuale legate de protecţia mediului, a speciilor şi a habitatelor acestora.
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În fiecare an cu peste 105.136 de vizitatori Palatul Brukenthal şi 48.000 Muzeul de
Istorie Naturală, Muzeul Naţional Brukenthal informează comunitatea locală, vizitatorii
muzeelor componente pe lângă informaţiile specifice patrimoniului muzeal şi referitoare la mediu, la protejarea acestuia, la economisirea resurselor de mediu etc.
Prin rolul său în societate Muzeul Naţional Brukenthal este un promotor al principiilor
şi obiectivelor EMAS. Activităţile de informare şi educaţie ecologică sustenabilă sunt
parte din calendarul anual al muzeului. Implementarea unui Sistem de Management
de Mediu aduce numeroase beneficii acestei instituţii dar şi angajaţilor acesteia care
pot aplica măsurile de economisire a resurselor de mediu, reciclarea deşeurilor etc. în
propria familie.
Principalele căi de transmitere a informaţiilor legate de mediu sunt: publicaţiile MNB,
expoziţiile de bază şi temporare, ghidajele, programele educaţionale, evenimente culturale etc.
2.Căile de transmitere a informaţiilor legate de mediu în Muzeul
Național Brukenthal
2.1. Publicaţii
Una dintre modalităţile de transmitere a rezultatelor cercetării personalului Muzeului Naţional
Brukenthal fie că se referă la patrimoniul muzeal fie că se referă la studii legate de mediu

îl reprezintă publicaţiile. Muzeul publică o revistă Brukenthal. Acta Musei, pentru fiecare din
secţiile mari ale acestuia Artă, Istorie, Naturale şi Restaurare-Conservare dar şi alte publicaţii.
Cu tematică de mediu sunt articolele publicare în revista secţiei Muzeului de Istorie
Naturală care prin specific are ca domeniu de cercetare, comunicare, valorificare – a
ştiinţelor Pământului, dar şi în alte publicaţii specifice.
În cele ce urmează exemplifică prin câteva exemple, studii publicate de angajaţii Muzeului,
ce au ca tematică mediul natural – cunoaştere, protecţie: Ciobanu, 2009, Marioara Costea,
Favourable and restrictive elements of the saliferous environment in tourism: case study
Ocna Sibiului, ”Brukenthal.Acta Musei”, IV.3, p.529-543, Sibiu. / Bucşa, C., Tăuşan, I., 2009,
Traditional and emerging perspectives of xylophagous insects roles in forest ecosystems,
In: “Forest Ecology, Mapping and Sustainable Management: Progress and Perspectives”
International Symposium, pp. 34, Bucureşti. / Ghizela Vonica, Laurenţiu Anghel, Economic
Analysis of Loviştea Inner Mountain Depression Flora , Bulletin UASVM Horticultureculture,
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67(1), 2010, pp. 408-415. / Ioan Tăuşan, Oana Teodora Bota, Aurelia-Andreia Ştefu, Adriana-Valentina Cravă, Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania: new records, distribution and habitat preferences, Brukenthal. Acta Musei,
Sibiu, VI.3, 2011, pp. 459-464./ Corneliu Bucşa, Ioan Tăuşan, Problematica spaţiilor verzi urbane şi periurbane din municipiul Sibiu. In: Rákosy László & Momeu Laura (eds.), „80 de ani
de la naşterea prof. univ. dr. Bogdan Stugren”, Cluj-Napoca, 2011, pp. 47-56./ Tăuşan Ioan,
Tatu I. Alexandru, Stoian M. Alexandra, Comparative analysis of ground-dwelling arthropod
communities of deciduous forests in Transylvania (Romania), Annual Zoological Congress of
„Grigore Antipa” Museum. Book of Abstracts, ed. D.Murariu et al., 2012, Bucharest, p. 170./
Vonica Ghizela, New consideration regarding Centaurea genus from Transylvania (Romania), Acta Oecologica Carpatica, IV, 2012, Sibiu, pp. 37-52. / Roberta Brutaru, Ioana Puşcaşu, / Ioan Tăuşan, Ant communities (Hymenoptera: Formicidae) from urban green spaces.
Case study: Sibiu city (Transylvania, Romania), în: Annual Zoological Congress of “Grigore
Antipa” Museum Book of Abstracts, Murariu et al. (eds.), 5, Bucureşti (2013), p. 175./ Ghizela
DanielaVonica, Mihaela Andreea Sava, Morphological analysis and community patterns of
Centaurea kotschyana Heuff. in the Romanian Carpathians, în: Brukenthal. Acta Musei, IX.3,
Sibiu (2014), p. 537-554./ Sergiu Török, / Gabriela Cuzepan, Butterfly (Insecta: Lepidoptera)
hot spots in Sibiu County (Transylvania, Romania), în: Brukenthal. Acta Musei, IX.3, Sibiu
(2014), p.469-490.

Şi alte publicaţii ale Muzeului de Istorie Naturală promovează informaţii legate de mediu, ne referim la teze de doctorat, ghiduri, cărţi de poveşti, ample studii etc.
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2.2. Expoziţii, Ghidaje
Încă de la apariţia Muzeului, ca instituţie publică, principala activitate de transmitere
a informaţiei, este ghidajul fie că se desfăşoară în expoziţia de bază fie într-una temporară. Ghidajul poate fi o activitate educativă, în practica de specialitate, adaptat
unui eveniment şi la expoziţii cu dificultate de abordare. Atractivitatea prezentării unei
expoziţii, tipul de informaţii transmise rezidă în capacitatea educatorului de muzeu de
a transmite informaţii adaptate nivelului de înţelegere a diverselor grupuri de elevi, capacitatea sa de a crea asocieri cu noţiunile din programa şcolară, cultura generală sau
un cadru narativ din categoria poveştilor.

Expoziţiile temporare ale Muzeului de Istorie Naturală, prin tematica aleasă, justifică
caracterul cultural-educativ pentru şi despre natură al instituţiei. Muzeul prin colecţiile
proiectele şi expoziţiile sale contribuie la procesul educativ al comunităţii în domeniul
protecţiei mediului. Pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor de cunoaştere, de informare a publicului vizitator, tematica este stabilită din perspectiva a trei dimensiuni:
conţinutul de educaţie social cultural constând din educaţia pro-patrimoniu şi pentru
memorie naţională, educaţia pentru valori fundamentale ale culturii şi educaţia estetică; conţinutul de educaţie ambientală pentru mediu prin noţiuni legate de conservarea
animalelor şi a habitatelor; conţinuturi de educaţie şi formare ştiinţifică – profesională
prin gardul de conţinut al cunoştinţelor generale al dezvoltării competenţelor şi nu în
ultimul rând educaţia pentru lectură.
În cele ce urmează exemplificăm, preocuparea muzeografilor de a aborda tematici
legate de mediu, în organizarea de expoziţii temporare. Muzeul de Istorie Naturală în
toate activităţile desfăşurat pledează pentru cunoaşterea şi protejarea mediului.
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2009
Mărţişoare şi podoabe ecologice (curator: Rodica Ciobanu, Ghizela Vonica; perioada: 26.02-26.04. 2009)
Alternative vegetale în vopsirea ouălor (curator: Ghizela Vonica, Rodica Ciobanu;
perioada: 15-26 aprilie 2009)
Specii exotice in colecţiile Muzeului ( curator: Ana Maria Mesaroş, Ioan Tăuşan;
perioada: 30.04.-15.09.2009)
2010
El şi Ea în lumea vie (curator : AnaMaria Mesaroş, Gabriela Cuzepan, Ghizela Vonica; perioada: 4.02-31.03)
Plantele – Panaceul sănătăţii. Remedii naturiste în tratarea bolilor hepato-biliare
(curator: Ghizela Vonica, Ana- Maria Mesaroş, Rodica Ciobanu; perioada: 15.04.-14.05)
Schimbul trei în natură (curator: Ana-Maria Mesaroş, Rodica Ciobanu, Ioan Tăuşan
perioada: 18.05-31.12)
2011
Culoarea în Natură (curator Ana-Maria Mesaroş, Gabriela Cuzepan, Rodica:
perioada:18.04-7.04)
Miracole din lumea adâncurilor(curator Ana-Maria Mesaroş, Ioan Tăuşan:
perioada:15.04-30.05)
Eroul meu din natură (curator: Raluca Stoica;
perioada:14.05)
Jocuri şi Jucării din Plante (curator: Ghizela
Vonica; perioada:1.06-25.06)
Cătina- Ginsengul Românesc, (curator: Ghizela Vonica dr. ing. Ioan Păşcănuţ, dr. Ramona
Ţeposu, Magazinul Krya; perioada:2.09-1.10)
Fluturii în natură şi artă (curator: Gabriela
Cuzepan; Anca Serfozo - Liceul de Artă Sibiu
perioada:8.06-31.09),
Biomimetica sau brevetele naturii (curator:
Gabriela Cuzepan; Colaboratori: National Geographic România perioada:26.10-1.12),
Mineraloterapia (curator: Rodica Ciobanu; perioada:9.12 – 15.02. 2012)
Colocatarii văzuţi şi nevăzuţi (curator: Ana-Maria Mesaroş, Ioan Tăuşan, Rodica
Ciobanu; perioada:9.12-15.02.2012)
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2012
Maeştrii zborului (curator: Ana Maria Mesaroş;
perioada:februarie - aprilie)
Animale de poveste (curator: Ana-Maria Mesaroş,
Gabriela Cuzepan; ,perioada:iulie - decembrie)
Plantele în tratarea bolilor de piele, (curator: Ghizela
Vonica, a X-a CNGL Sibiu, prof. coord. Cristina Muntean,
dr. Ramona Ţeposu; perioada:mai- iulie 2012)

Super-societăţi: Fascinanta lume a furnicilor (curator: Tăuşan Ioan; Dr. Alex Wild (Universitatea din
Illinois, S.U.A perioada:august 2012-ianuarie 2013)
Poveste de iarnă (curator Ciobanu Rodica, Dana Hrib
manager OBI Sălcudean Lucian; perioada:9 noiembrie – 28 decembrie 2012)
Ştiaţi că?, (curator: Gabriela Cuzepan, Ana Maria
Mesaroş; perioada:14 decembrie 2012- februarie 2013)
2013
Legendele Naturii (curator: Ana-Maria Păpureanu; perioada:22. 03. – 31.05. 2013)
Oshibana-Arta verde (curator: Ghizela Daniela Vonica, elevii Liceului de Artă Sibiu,
coordonaţi de prof. Anca Serfözö; perioada:05.-06.2013)
Anotimpul fluturilor (curator: Gabriela Cuzepan; Maria Ciuntu, Oana Bogorin-Predescu perioada:25.07. -17.11.2013)
Colecţia de bijuterii – visul oricărei femei (curator: Rodica Ciobanu; Angela Gabriela Popescu
(Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu); perioada:29.11.2013 – 31.01.2014)
Peştii marini din supermarketuri (curator Liviu
Răzvan Pripon; perioada:29.11.2013 – 31.01.2014)
2014
Dezvoltarea sustenabilă a peisajului: Perspectivele
dezvoltării socio-ecologice în sudul Transilvaniei (curator: prof.dr. Joorn Fischer ; perioada:19.07 – 19.08.2014)
Clipe din viaţa păsărilor (curator: Gabriela Cuzepan, Mircea Radu Achim – fotograf; perioada:18.07-30.09.2014)
Geologia de zi cu zi (curator: Rodica Ciobanu; perioada:18.07 – 30.09.2014)
Plante medicinale de pădure (curator: Ghizela Vonica; perioada:7.11.2014-31.01.2015)
Musafiri în colecţii (curator: Raluca Stoica; perioada:14.11.2014 – 31.01.2015)
România ţara mea! curator: Liviu Pripon, Gabriela Cuzepan; perioada: (5.12.2014-31.03.2015)
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2.3. Proiecte educaţionale
Conţinutul educaţiei pentru mediu derivă din misiunea generală a muzeului. Misiunea
unui muzeu de ştiinţele naturii este studiul patrimoniului natural al României şi de pe
glob prin intermediul colecţiilor, transmiterea şi răspândirea rezultatelor acestui studiu
cu scopul de educare şi sensibilizare a publicului faţă de protecţia mediului, speciilor şi
a habitatelor concomitent cu petrecerea agreabilă a timpului liber.
Primul proiect educaţional de mare amploare, lansat în anul şcolar 2008/2009, desfăşurat în Muzeul Naţional Brukenthal, a fost proiectul „Descoperind Muzeul” care a
fost ales de către Comisia Europeana şi Europa Nostra între câştigătorii ediţiei 2010 a
Premiilor Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural/ Europa Nostra, la Categoria 4
– Educaţie, Instruire şi Conştientizare devenind astfel primul muzeu din România care
a primit acest premiu al Uniunii Europene. Acest proiect , spre exemplu la nivelul anului
2008 a inclus 57 de teme şi 8 proiecte. S-a colaborat cu 102 instituţii de învăţământ
– 82 din judeţul Sibiu. În perioada septembrie 2008 – decembrie 2010, programul „Descoperind muzeul” a înregistrat un total de 25.029 de vizitatori.
Un program educaţional amplu desfăşurat în cadrul proiectului „Descoperind Muzeul”
a fost proiectul Educaţia ecologică între realitate şi necesitate. Acest proiect s-a bucurat de apreciere în cadrul Galei Super Voluntari Sibiu, 2010, unde Muzeul de Istorie

Naturală a primit premiul pentru „Cel mai reuşit proiect extraşcolar” iar Petre Gliga (4
ani), participant la proiect a primit premiul „Cel mai tânăr voluntar”.
Proiectul a fost unul complex, au participat cadre didactice-din mediul rural şi urban-,
preşcolari, părinţi. La acest proiect au participat 1.500 de copii ale căror educatoare au
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participat la cursuri de formare şi peste 800 de părinţi. În cadrul proiectului s-au diseminat informaţii legate de reducerea deşeurilor, refolosirea acestora, noţiuni de ecologie
şi protecţia mediului.
S-au organizat cursuri pentru educatoare din mediul rural şi urban iar la workshopuri au
participat preşcolari. Proiectul a fost structurat în două părţi: prima parte structurată pe
deşeuri şi implicaţiile în protecţia mediului şi economisirea resurselor - Deşeurile între
reciclare şi depozitare şi partea a doua care s-a axat pe tema alimentaţiei sănătoase.
Obiectele obţinute, în cadrul Workshopurilor au fost etalate în două expoziţii temporare:
Mărţişoare şi podoabe ecologice şi O alternativă vegetală în vopsirea ouălor. Prin participarea copii-părinţi informaţiile au fost transmise şi implementate şi în cadrul familiilor.
Tematic proiectele educaţionale desfăşurate în Muzeu au avut şi au ca scop transmiterea de informaţii legate de mediul natural: lumea vie animală şi vegetală, Terra ca
suport al vieţii, aspecte geologice şi fenomene tectonice, evoluţia vieţii etc.
Pe de altă parte prin tematica proiectelor s-a dorit interconectarea, interpretarea informaţiilor
legat de medii naturale şi s-au derulat proiecte cu teme ecologice. Spre exemplu în Proiectul
Mediul în care trăim, în cadrul activităţilor educaţionale cu tema Pădurile s-au prezentat informaţii privind pădurile, rolul lor în natură, ce se întâmplă dacă poluăm acest mediu de viaţă.
Puţini elevi ştiau că hârtia pe care ei scriu este făcută din lemn, că 90% din structura hârtiei
provine din lemn şi că o tonă de hârtie reciclată înseamnă 17 copaci salvaţi de la tăiere, o
economie de 30 000 de litri de apă, 3.000 - 4.000 KWh (electricitate necesară pentru consumul anual al unei case cu 3-4 camere) şi o reducere cu 95% a emisiilor de C02. Reacţia lor
la aflarea acestor date a fost: Dar unde pot să duc hârtia să fie reciclată? intervenind lipsa de
informare a tinerei generaţii cu privire la reciclare şi lipsa de informare locală.
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În continuare exemplificăm din
proiectele educaţionale cu tematică de mediu desfăşurate în Muzeul de Istorie Naturală:
2009
Educaţia ecologică în muzeu, ianuarie-iunie 2009, 10 activităţi.
În muzeu învăţăm să ocrotim animalele, aprilie – iunie 2009, 10
activităţi.
Leave us a healty world / Lăsaţine o lume sănătoasă, aprilie 2009,
1 activitate.
Noaptea muzeelor, 16 mai 2009,
9 activităţi.
Planeta pe care trăim, oct.
2009-iunie 2010 (în desfăşurare),
24 activităţi.
Plantele şi animalele lumii, oct.
2009-iunie 2010 (în desfăşurare), 6 activităţi.
Lumea dinozaurilor, oct. 2009-iunie 2010 (în desfăşurare), 3 activităţi.
Cartea de poveşti a Muzeului de Istorie Naturală, oct. 2009-iunie 2010 (în desfăşurare), 3 activităţi.
Ecosistemele lumii, oct. 2009-iunie 2010 (în desfăşurare), 1 activitate.
2010
Comportamentul animalelor în lumea vie, octombrie 2009-iunie 2010, 12 activităţi
Cunoaşterea mediului pentru ciclul primar - octombrie 2009-iunie 2010, 99 activităţi
Cunosterea mediului pentru prescolari, ianuarie-aprilie 2010, 5 activităţi.
Cunoaşterea mediului pentru grupe speciale (autism, surdo-muţi), ianuarie-mai 2010,
6 activităţi.
Cunoaşterea mediului la clasele cu predare în limba germană, ianuarie-mai 2010, 23
activităţi.
Cunoaşterea mediului pentru liceu, ianuarie- aprilie 2010, 5 activităţi
Planetele sistemului solar – Sistemul Solar - octombrie 2009-iunie 2010, 10 activităţi
Evenimente catastrofale ale Terrei, ianuarie-mai 2010, 10 activităţi
Educaţia ecologică în muzeu. Reciclarea deşeurilor, ianuarie-mai 2010, 13 activităţi
Vrem o planeta sanatoasă?, ianuarie-iunie 2010, 4 activităţi
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Ecosistemele lumii vii, septembrie – noiembrie 2010, 5 activităţi
Atac vs Apărare, ianuarie-mai 2010, 2 activităţi
Plantele şi animalele lumii, octombrie 2009-iunie 2010, 10 activităţi
Fluturi în Natură şi Artă, octombrie 2010 – iunie 2011, 1 activitate
În muzeu să cunoaştem lumea, octombrie 2009- noiembrie 2010, 5 activităţi
2010 Anul Biodiversităţii, aprilie-mai 2010, 4 activităţi
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Chiriaş în natură, aprilie 2010, 3 activităţi
Naturkunde, septembrie 2010-iunie 2011, 36 activităţi
Plantele- Panaceul sănătăţii, aprilie 2010, 1 activitate
2011
Natur kundestunde (Ora de cunoaştere a naturii) An şcolar 2010-2011; Activităţi: 91C
Detectiv in muzeu 1 Octombrie 2011 – 30 Iunie 2012; 35 de activităţi cu 929 participanţi
Eroul meu în natură Februarie – Mai 2011; 60 de activităţi la care au participat 1.025
elevi
Cunoaşterea mediului An şcolar 2010-2011; Activităţi: 68 (Viata de pe Planeta Pământ,
Ecosistemele lumii (planeta Pământ), Atac vs.apărare, Compartamentul animalelor în
lumea vie, Cunoaşterea mediului pentru ciclul primar, Insectele lumii, Cunoasterea mediului pentru şcolile speciale, Lumea animată a animalelor, Mediul in care traim, Cunoasterea mediului pentru preşcolari, Chiriaş in natura, Natura prin ochii camerei de filmat)

Planeta pe care trăim An şcolar 2010-2011 Activităţi: 30 (Lumea dinozaurilor, Viata de
pe Planeta Pământ, Evenimente catastrofale ale Terrei, Apariţia vieţii pe Pământ, O
lume dispărută).
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2012
Detectiv in muzeu 1 Octombrie
2011 – 30 Iunie 2012; Activităţi:
109 activităţi la care au participat
la proiect 14 învăţătoare însoţite
de 2.499 de elevi.
Cunoaşterea mediului An şcolar
2011-2012, Activităţi: 15 (Natura
prin ochii camerei de filmat),
Naturfarben; anul şcolar 20112012 pentru clase cu predare în
limba germană,
Cunoaşterea mediului An şcolar
2010-2011, Activităţi: 8
2013
Spectacolul Vieţii. Natura An şcolar
2012 – 2013; 11 activităţi, 3 instituţii
partenere, 242 participanţi
Zilele Naturii An şcolar 2013 – 2014;
21 activităţi, 9 instituţii partenere, 442
participanţi.
Vizite ghidate în expoziţia de bază a
Muzeului de Istorie Naturală An şcolar
2012 – 2013; 23 activităţi, 17 instituţii
partenere, 501 participanţi.
Ora Pământului. Schimbarea suntem
noi! Fiecare eu, fiecare tu. Împreună.
An şcolar 2012 – 201321 activităţi, 3
instituţii partenere, 242 participanţi.
Naturkundestunde an şcolar 2013; 98
activităţi, 6 instituţii partenere, 1419
participanţi.
EMAS- Reciclarea deşeurilor aprilie
2013; 2 activităţi, 1 instituţie parteneră, 63 elevi participanţi.

2014
Zilele Naturii ian.-august 2014, 3
activităţi la care au participat 57
elevi,
Plantele - panaceul sănătăţii
Perioada de desfăşurare: anul 2009,
5 activităţi la care au participat 117
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elevi, 1 instituţii partenere, 17 elevi
ghizi
Naturkundestunde (Ora de cunoaştere a naturii): 2014-în curs de
desfăşurare, 244 activităţi, 1 instituţie
parteneră, 3602 participanţi.
Vizitatori în curtea Muzeului de Istorie
Naturală: 2014-în curs de desfăşurare, 19 activităţi, 1 instituţie parteneră,
14 participanţi
Ghid în lumea animalelor an şcolar
2014-2015, 4 activităţi la care au participat 78 elevi şi 17 elevi ghizi - Colegiul Naţional Samuel von Brukenthal
Sibiu .
Lumea animalelor la Spitatul Orăşenesc Agnita- secţia Pediatrie, 0102.2014, 3 activităţi la care au participat 5 copii de vârstă şcolară, pacienţi
ai spitalului.
Educaţia ecologică în şi prin muzeu
– Vreau să fiu prietenul naturii 0305.2014, 4 activităţi la care au participat 18 elevi Grupul Şc. Independenţa
Sibiu (teme susţinute: Aditivii alimentari, Workshop pictură pe materiale
reciclabile ).
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2.4. Evenimente culturale cu tematică de mediu
Muzeul Naţional Brukenthal a organizat activităţi educaţionale, vernisare de expoziţii
legate de evenimente culturale cu tematică de mediu cum ar fi: Ziua mondială a Zonelor

Umede, Ziua Mondială a Apei, Ziua Păsărilor, Ziua Internaţională a Biodiversităţii etc. Activităţile educaţionale desfăşurate în cadrul acestor evenimente au inclus prezentări PPT
ale specialiştilor Muzeului – diseminare informaţii legate de mediu natural, cunoaştere,
protecţie - workshopuri adaptate vârstei participanţilor, activităţi relaxante-jocuri, etc.
Exemple de astfel de evenimente desfăşurate în cadrul Muzeului de Istorie Naturală:
Fii creativ, fii verde, mai 2010, 1 activitate (coordonator: Agenţia de Mediu ARPM7
Centru, cu ocazia Anului Internaţional al Mediului).
Ziua Pământului, 22 aprilie 2010, 1 activitate (colaboratori: Grupul Şcolar Avram
Iancu Sibiu, Şc. Gen Şelimbăr, Şc. Gen nr 17 Sibiu, Şc. Gen. Răşinari, Grup Şcolar Cisnădie)
Ziua păsărilor, 11 mai 2010, 1 activitate
Noaptea Liliecilor, 15 mai 2010, 12 activităţi (colaborare cu APLR Sibiu)
Concursul Naţional dedicat zilei de 5 iunie 2012- Ziua internaţională a mediului
”Corola de minuni a lumii” participare la jurizare (Coordonatori: Scoala nr. 25 Sibiu)
Animale de poveste – ora de lectură;1 iunie 2013, au participat 21 de elevi clasa a
III-a, de la Şcoala Generală nr. 2 din Sibiu
Ora Pământului. Schimbarea suntem noi! Fiecare eu, fiecare tu. Împreună. anul
2014, 21 activităţi, 3 instituţii partenere, 242 participanţi. anul 2014,
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Un eveniment cultural internaţional, aflat sub patronajul Consiliului European la care
participă şi Muzeul Naţional Brukenthal este Noaptea Muzeelor. Spre exemplu, în 19
mai 2007, Noaptea Muzeelor, în cadrul Muzeului de Istorie Naturală a avut ca temă
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„Oraşul şi Natura”. În cadrul evenimentului s-au comunicat informaţii legate de natură
şi protecţiei ei iar în cadrul workshopurilor s-au confecţionat plante şi animale din materiale reciclabile ce au fost ulterior etalate într-o expoziţie.
2.5. Acţiuni culturale în cadrul proiectului EMAS
Pentru că acest proiect s-a dorit a fi nu numai o modalitate de implementare a unui
Sistem de Management de Mediu ci şi una de comunicare pentru mediu şi despre
mediu, s-au organizat expoziţii care au armonizat cele elementele de bază şi care
reprezintă pe cei implicaţi în proiect şi scopul acestuia. Astfel, s-au organizat expoziţii
plecând de la patrimoniul muzeal – lucrări de artă, ce au demonstrat legătura din totdeauna între Om – fie el pictor, antreprenor, literat şi resursele de mediu.
Exemplifică acest demers prin următoarele expoziţii temporare organizate în Palatul
Brukenthal
Bestiarum Brukenthalium: O
incursiune în universul animal
oglindit în ilustraţie de carte rară,
sec. XVI – XVIII;, curator Frank
Th. Ziegler (19.02 – 27.04.2014)
Darurile naturii. Bogăţie şi
cumpătare; 12.02.-30.04.2015,
curator Frank Th. Ziegler
Samuel von Brukenthal, antreprenor, curatori Gabriella Zsigmond, Frank-Thomas Ziegler
(18.06.-26.09.2015)
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Prin obţinerea unui certificat EMAS pentru cele
două amplasamente, Muzeul naţional Brukenthal, va deveni primul muzeu acreditat EMAS din
România, un Muzeu „prietenos cu mediul” în care
informaţiile culturale se împletesc armonios, relaxat
cu cele legate de mediu. De asemeni, ne dorim
ca informaţiile diseminate în cadrul proiectului să
meargă şi către cei care lucrează în muzeu, ca
aceştia la rândul lor să le aplice de fiecare casa, în
comunitatea în care trăiesc.
Acest proiect nu însemnă numai implementare
unui Sistem de Management de Mediu cu posibile
rezolvări legate de folosirea resurselor de mediu
conform conceptelor dezvoltării sustenabile ci înseamnă şi un act cultural – organizare de expoziţii,
comunicare către comunitate.
Considerăm importantă continuarea proiectului prin
prezentări power-point semestriale adresate angajaţilor cu privire la EMAS; activităţi de team biulding adresate angajaţilor pe teme EMAS; activităţi
informative educaţionale semestriale pentru angajaţi şi familiile lor pe diferite teme cum ar fi: Energy
labelling (etichetarea produselor electrocasnice) –
ce produse electrocasnice sunt eco-friendly; Ciclul
de viaţă al produselor, Reciclarea. Un mod de viaţă
verde. Intoducerea pe blogul Muzeului de Istorie
Naturală (http://naturalmuseum.wordpress.com) a
unei secţiuni EMAS cu informaţii utile. Prezentarea
în câteva cuvinte a principiilor EMAS şi promovarea implementării unui sistem de mediu integrat la
sfârşitul fiecărui ghidaj în expoziţiile de bază.
3.SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU, PENTRU O PERFORMANTA DE MEDIU ADEVARATA
Sistemul managementului de mediu ṣi audit adoptat de Muzeul Naţional Brukenthal
Sibiu pentru a se conforma legislaţiei şi reglementărilor aplicabile, de prevenire a
poluării, pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi pentru a demonstra această conformitate în faţa beneficiarilor, a organismelor de certificare şi a altor
părţi interesate este descris în Manualul de Management de Mediu. Acesta asigură
cadrul pentru ţinerea sub control a managementului activităţilor relevante cu impact
actual sau potenţial asupra mediului.
Manualul de Management de Mediu descrie elementele esenţiale ale sistemului de
management de mediu, aplicat şi menţinut conform cerinţelor Regulamentului CE nr.
1221 : 2009 EMAS, interacţiunea acestor elemente şi indică documentaţia conexă.
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3.1. Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare al Sistemul de Management al Mediului (prescurtat SMM), include toate activităţile, produsele şi serviciile desfăşurate de Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu pe amplasamentul din Sibiu, al Palatului Brukenthal (Piaţa Mare 4-5) şi al
Muzeului de Istorie Naturală (Cetăţii 1).
3.2. Politica de mediu
Politica de mediu a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu stabilită, adoptată şi aprobată
de către Manager, este documentată si în anexa 4 din Manualul de Management de
Mediu. Aceasta este adusă la cunoştinţa personalului şi a părţilor interesate pe pagina
web, afişare, comunicare scrisă instituţiilor cu care colaborează şi alte mijloace.
Politica este revizuită periodic, în cadrul analizei efectuată de management, pentru a
asigura că aceasta este conformă cu impactul activităţilor asupra mediului şi continuă
să îndeplinească scopul de a proteja mediul şi preveni poluarea. De asemenea, ea
este revizuită pentru a asigurarea compatibilităţii cu alte politici de management.
3.3. Planificare
Planificarea destinată realizării politicii de mediu cuprinde următoarele etape:
- identificarea aspectelor de mediu, a impacturilor de mediu şi evaluarea acestora
după criterii prestabilite pentru a le determina pe cele semnificative;
- identificarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile, care privesc aspectele de
mediu ale activităţilor sau serviciilor Muzeului Naṭional Brukenthal Sibiu;
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- stabilirea obiectivelor de mediu pornind de la politica de mediu şi luând în considerare în mod special acele aspecte cu impact semnificativ asupra mediului;
- elaborarea unui program pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite.
3.3.1. Aspecte de mediu
Aspectele de mediu ale activităţilor, produselor şi serviciilor Muzeului Naṭional Brukenthal Sibiu, pe care le poate controla şi asupra cărora se presupune că are o influenţă,
sunt identificate, evaluate şi actualizate prin aplicarea procedurii PS-4.3.1 Aspecte de
mediu. Au fost analizate atât aspectele de mediu directe, cât şi cele indirecte şi cele
aferente noilor dezvoltări, în condiţii de funcţionare normale, anormale şi situaţii de
urgenţă.
Aspectele cu un impact semnificativ sunt luate în considerare la stabilirea obiectivelor
de mediu.
3.3.2. Cerinţe legale şi alte cerinţe
Cerinţele legale conţinute în actele normative naţionale şi europene în vigoare şi cerinţele formulate de către părţile interesate sunt identificate şi actualizate conform procedurii PS-4.3.2 Cerinţe legale şi alte cerinţe. În urma identificării cerinţelor legale ṣi a
altor cerinţe, s-a întocmit „Lista cerinţelor legale şi diagrama matricială de aplicabilitate
în Muzeul Naṭional Brukenthal Sibiu” ṣi „Lista altor cerinṭe de mediu”.
3.3.3. Obiective, ţinte şi programe
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu stabileşte obiective, ţinte şi programe specifice de mediu în vederea minimizării impactului activităţii instituţiei asupra mediului înconjurător.
Conducerea asigură personalul adecvat şi alte resurse necesare pentru stabilirea şi
atingerea obiectivelor şi ţintelor. Conducerea analizează rezultatele în cadrul Analizei
efectuate de conducere.
Se stabilesc obiective şi ţinte ce privesc activitatea din toate compartimentele organizaţiei, la toate nivelurile. Atingerea obiectivelor se face prin Programul de management de mediu 2015 care defineşte responsabilităţi, termene, resurse şi acţiuni.
În stabilirea obiectivelor s-a ţinut seama de:
- aspectele semnificative de mediu;
- cerinţele legale şi alte cerinţe;
- dezvoltări viitoare;
- cerinţe financiare;
- punctele de vedere ale părţilor interesate, inclusiv cele conţinute în politica de
mediu.
Managementul de vârf asigură prin mijloace specifice aplicarea programului. Acesta
se revizuieşte periodic pentru a reflecta modificările obiectivelor şi este aprobat de
managementul de vârf.
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3.4. Punerea în aplicare şi funcţionarea
3.4.1. Resurse, atribuţii, responsabilităţi şi autoritate
Managementul Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu asigură disponibilitatea resurselor
pentru a stabili, implementa, menţine şi a îmbunătăţi sistemul de management de
mediu.
Managementul la cel mai înalt nivel a definit în cadrul organizaţiei responsabilităţile şi
autorităţile membrilor săi prin:
- Decizii privind numirea funcţiunilor cu responsabilităţi în sistemul de management
de mediu;
- Organigrama;
- Regulament de Organizare Intern;
- Fişe de post;
3.4.2. Competenţă, formare profesională şi sensibilizare
Prin procedura Procedura PS-4.4.2 Competenţă, formare profesională şi sensibilizare,
se documentează faptul că întregul personal a cărui activitate se desfăşoară în condiţii
cu impact semnificativ asupra mediului este competent şi este instruit în mod corespunzător. Sunt identificate şi planificate anual necesităţile de instruire şi perfecţionare specifice.
Noilor angajaţi li se prezintă structura instituṭiei, regulile şi organizarea, prevederile
privind managementul de mediu ṣi audit şi cerinţele specifice ale instituṭiei.
3.4.3. Comunicare
Procedura de comunicare, cod PS-4.4.3, se reglementează primirea, documentarea şi
transmiterea informaţiilor şi răspunsurilor corespunzătoare, la solicitările pertinente ale
părţilor interesate din exterior cât şi pentru comunicarea între diferitele niveluri şi funcţii
ale societăţii. Se are în vedere şi procesul de comunicare externă privind aspectele
semnificative de mediu, cu păstrarea deciziilor luate în această direcţie.
Angajaţii sunt implicaţi în dezvoltarea şi analizarea politicilor şi procedurilor de management de mediu prin consultare atunci când apare o modificare care poate afecta
mediul.
Instituṭia este angajată la un dialog deschis cu publicul ṣi cu celelalte părṭi interesate
în ceea ce priveṣte impactul asupra mediului al activităṭilor sale pentru a identifica
preocupările publicului ṣi a altor părṭi interesate.
3.4.4. Documentaţie
Documentaţia sistemului de management de mediu are la bază prevederile Regulamentului CE nr. 1221 : 2009 EMAS şi include:
- Politica de mediu, Programul de management de mediu 2015;
- Descrierea domeniului de aplicare a sistemului de management de mediu;
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- Manualul sistemului de management de mediu şi documentele conexe;
- Procedurile sistemului de management de mediu ṣi audit;
- Documentele interne şi externe necesare asigurării eficacităţii activităţilor;
- Înregistrările specifice activităţilor, produselor şi serviciilor referitoare la aspectele
de mediu semnificative.
3.4.5. Controlul documentelor
Documentele referitoare la sistemul de management de mediu sunt menţinute sub
control în conformitate cu procedura Controlul documentelor, cod PS-4.4.5.
Documentaţia pentru funcţionarea sistemului este furnizată acelor persoane care au
nevoie de informaţiile conţinute în documentaţie.
3.4.6. Controlul operaţional
Instituṭia a identificat aspectele semnificative de mediu şi a elaborat proceduri documentate pentru ţinerea lor sub control.
Se aplică pentru elaborarea unor proceduri sau instrucţiuni de control operaţional care
detaliază modul în care se controlează activităţile asociate aspectelor de mediu semnificative, în acord cu politica şi obiectivele de mediu ale organizaţiei.
Procedurile de control operaţional sunt elaborate şi utilizate în situaţii în care absenţa
lor ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele generale şi obiectivele specifice de mediu. Nu sunt necesare proceduri scrise în cazul în care calificarea
şi competenţa personalului este adecvat şi poate fi demonstrat prin instruire sau experienţă. Instrucţiunile pot fi parte a unor proceduri de lucru existente.
Sunt stabilite şi menţinute proceduri specifice referitoare la aspectele de mediu semnificative identificabile ale bunurilor şi serviciilor utilizate de instituṭie şi comunicarea
către furnizori şi contractanţi a procedurilor şi cerinţelor relevante.
Documente conexe:
- Procedura “Managementul deşeurilor ” cod PO-4.4.6-01;
- Procedura “Managementul substanţelor şi amestecurilor periculoase” cod
PO-4.4.6-02;
- Procedura “Furnizori de produse şi servicii cu impact asupra mediului” cod
PO-4.4.6-03.
3.4.7. Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de reacṭie în astfel de situaṭii
Procedura PS-4.3.1, Aspecte de mediu, furnizează informaţii despre aspecte şi impacturile de mediu care pot fi semnificative în cazul unor accidente sau situaţii de urgenţă. Aceste informaţii sunt folosite pentru a determina punctele critice şi acţiunile prioritare în planificarea pentru situaţii de urgenţă, conform procedurii PS-4.4.7 Pregătire
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pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns.
Planurile de urgenţă elaborate în cadrul organizaţiei urmăresc identificarea şi răspunsul la accidentele potenţiale şi la situaţiile de urgenţă pentru a preveni şi a reduce
impactul asupra mediului asociat acestor situaţii. Analiza şi revizuirea procedurilor se
face în special după producerea accidentelor sau apariţia unor situaţii de urgenţă.
3.5. Verificări
3.5.1. Monitorizare şi măsurare
Prin procedura PS-4.5.1 Monitorizare şi măsurare, se documentează modul în care
caracteristicile principale ale operaţiilor şi activităţilor care pot avea sau au impact
semnificativ asupra mediului sunt monitorizate şi măsurate regulat, iar informaţiile sunt
înregistrate şi păstrate, ceea ce permite urmărirea performanţei, a controalelor operaţionale relevante şi a conformităţii cu obiectivele de mediu ale instituṭiei.
3.5.2. Evaluarea conformităţii
Procedura PS-4.5.2 Evaluarea conformării cu cu cerinţele legale şi alte cerinţe documentează modul în care se face verificarea periodică a conformării instituṭiei cu reglementările şi legislaţia de mediu în vigoare.
Instituṭia păstrează înregistrările rezultatelor evaluărilor periodice .
3.5.3. Neconformitate, acţiune corectivă şi acţiune preventivă
Pentru identificarea şi tratarea neconformităţilor s-a elaborat procedura documentată cod PS4.5.3 Neconformitate, acṭiune corectivă şi acṭiune preventivă, care stabileṣte responsabilităţile,
evidenţa, tratarea şi controlul neconformităţilor în vederea adoptării unor măsuri pentru reducerea oricărui impact produs, iniţierea şi finalizarea acţiunilor corective şi preventive
Orice acţiune corectivă sau preventivă întreprinsă pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor existente sau posibile este adaptată importanţei problemelor şi este proporţională cu impactul produs asupra mediului.
Din acţiunile corective şi preventive pot rezulta modificări în procedura documentată
care sunt implementate şi păstrate.
3.5.4. Controlul înregistrărilor
Sistemul de management de mediu include procedura PS-4.5.4 Controlul înregistrărilor, care documentează identificarea, păstrarea, protecţia, retragerea şi eliminarea
înregistărilor. Aceste înregistări includ: înregistrări ale instruirilor, rapoarte de inspecţie,
rapoarte de audit al sistemului, rapoarte ale accidentelor, înregistrări privind activităţile
de întreţinere şi mentenanţă, analize efectuate de management şi altele.
3.5.5. Audit intern
Pentru a ne asigura de buna funcţionare a sistemului de management de mediu, organizăm periodic o auditare internă, în baza unui program anual de audituri interne.
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Auditul, care se realizează conform procedurii PS-4.5.5 Audit intern, are ca scop de
a determina dacă sistemul este implementat şi menţinut în mod eficace şi dacă este
conform cu cerinţele Regulamentului CE nr. 1221 : 2009 EMAS.
Rezultatele auditurilor se prezintă ca date de intrare în analiza de management la cel
mai înalt nivel în vederea îmbunătăţirii continue.
3.6. Analiza efectuată de către conducere
Managementul de la cel mai înalt nivel analizează anual Sistemul de Manangement de
Mediu, pentru a se asigura că sistemul este în permanenţă corespunzător, adecvat şi eficace. Analiza efectuată de management, include oportunităţi de îmbunătăţire, schimbări în
sistem, schimbări sau adecvări de politică, obiective şi ţinte de mediu. Pentru toate analizele se păstrează înregistrări. Datele de intrare ale analizei efectuate de management includ:
- Rezultate ale auditurilor interne şi ale conformităţii cu cerinţele legale şi cu alte
cerinţe la care Muzeul Naṭional Brukenthal Sibiu a subscris;
- Comunicări de la părţi externe interesate, inclusiv plângerile;
- Performanţa de mediu;
- Măsura în care au fost atinse obiectivele şi ţintele;
- Stadiul acṭiunilor corective şi preventive;
- Măsurile de urmărire luate în urma evaluărilor precedente efectuate de către
conducere;
- Modificarea circumstanţelor, inclusiv evoluṭii în domeniul cerinṭelor legale ṣi al altor cerinṭe legate de aspectele de mediu relevante pentru organizaṭie;
- Recomandări de îmbunătăţire;
Datele de ieşire ale analizei efectuate de management includ un plan cu recomandări
de îmbunătăṭire.
4. ANALIZA INITIALĂ DE MEDIU
Analiza iniṭială de mediu în Muzeul Naṭional Brukenthal Sibiu s-a realizat având în
vedere cu două obiective:
Realizarea unui audit energetic, sistem de management energetic, inclusiv certificarea energetică a clădirii;
Raportul de audit energetic al clădirii, întocmit de dr. ing. Radu Reff, auditor energetic
autorizat, a identificat măsuri de creştere a performanţelor energetice a clădirii Palatului Brukenthal şi Bibliotecii Brukenthal aflată în aceeaşi clădire.
Rezultatele acestui audit energetic :
Planificarea ṣi realizarea analizei iniṭiale de mediu în toate unităṭile funcṭionale ale
Muzeului Naṭional Brukenthal Sibiu. Pentru fiecare unitate funcṭională au fost stabilite documentele de întocmit, echipa de lucru ṣi responsabilul acesteia ṣi termenul de finalizare.
Au fost identificate ṣi evaluate aspectele de mediu directe, indirecte ṣi cele aferente noilor
dezvoltări pentru toate activităṭile ṣi serviciile, în condiṭii de funcṭionare normale, anormale
ṣi situaṭii de urgenṭă.
31

Notare
energetică

PerformanĠa energetică a clădirii

Sistemul de certificare:Metodologia de calcul al
Clădirea
PerformanĠei Energetice a Clădirilor elaborată în
certificată
aplicarea Legii 372/2005

92,5
Clădirea
referinĠă

de

EficienĠă energetică ridicată

A

B

B

B

C

D
E
F

G
EficienĠă energetică scăzută
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]

Certificat de performanĠăenergetică

Indice de emisii echivalent CO2

[kgCO2/m²an]

181

160

36

32

Consum anual specific de energie

Clasă energetică

[kWh/m²an] pentru:

Clădirea
certificată

Încălzire:

Clădirea
de
referinĠă

170/145

C

C

4/5

A

A

Climatizare:

-

-

-

Ventilare mecanică:

-

-

-

7/10

A

A

Apă caldă de consum:

Iluminat artificial:

Cons
um
anual
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ic de
energ
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regen
erabil
e
[kWh/
m²an]

:-

Date privind clădirea certificată: PALATUL BRUKENTHAL
Adresa clădirii: Sibiu, PiaĠa Mare nr.4.

Aria utilă: 4963 m²

Categoria clădirii: Muzeu

Aria construită desfăúurată: 7457 m²

Regim de înălĠime: S + P + 2E

Volumul interior al clădirii: 20.230 m³

Anul construirii:

1790
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Notare
energetică

PerformanĠa energetică a clădirii

Sistemul de certificare:Metodologia de calcul
Clădirea
al PerformanĠei Energetice a Clădirilor elaborată
certificată
în aplicarea Legii 372/2005

92,5
Clădirea
referinĠă

de

EficienĠă energetică ridicată

A

B

B

B

C

D
E
F

G
EficienĠă energetică scăzută
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]

Certificat de performanĠăenergetică

Indice de emisii echivalent CO2

[kgCO2/m²an]

181

160

36

32

Consum anual specific de energie

Clasă energetică

[kWh/m²an] pentru:

Clădirea
certificată

Încălzire:

Clădirea
de
referinĠă

170/145

C

C

4/5

A

A

Climatizare:

-

-

-

Ventilare mecanică:

-

-

-

7/10

A

A

Apă caldă de consum:

Iluminat artificial:

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]:-

Date privind clădirea certificată: BIBLIOTECA BRUKENTHAL
Adresa clădirii: Sibiu, PiaĠa mare nr.4.

Aria utilă: 721,08 m²

Categoria clădirii: Muzeu

Aria construită desfăúurată: 914,95 m²

Regim de înălĠime: S + P + 2E +Mz

Volumul interior al clădirii: 2164 m³

Anul construirii:

1998
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Criteriile de evaluare a aspectelor de mediu au inclus:
- respectarea legislaţiei şi reglementarilor de mediu (L);
- sensibilitatea mediului receptor si punctele de vedere ale părţilor interesate (S);
- criticitatea impactului determinat (C) = gravitate x frecvenţă;
- mijloace de control ale impactului (MC);
- efecte asupra mediului la nivel local şi global (ELG);
4.1. Aspecte de mediu directe
Aspectele de mediu directe sunt asociate cu activitatile si serviciile instituṭiei, asupra
cărora aceasta detine control managerial direct.
Aspectele de mediu directe identificate sunt:
4.1.1. Consumul de apa:
Alimentarea cu apă se realizează din reṭeaua de alimentare cu apă a municipiului
Sibiu, conform contractului cu SC APA-CANAL SA Sibiu. Apele uzate de la grupurile
sanitare sunt deversate în reṭeaua de canalizare a municipiului Sibiu.
Cea mai mare cantitate de apă este consumată în laboratoare. După efectuarea analizelor, aceasta este neutralizată înainte de deversare în reṭeaua de canalizare.
In luna noiembrie 2014, au fost analizaṭi următorii indicatori de calitate ai apelor uzate:
pH, materii în suspensie, consum chimic de oxigen ṣi azot amoniacal. Valorile măsurate pentru Palatul Brukenthal, raport de încercare nr.77/12.12.2014, au fost :
- pH

6,74

- MS

92 mg/dm3

- CCO-Cr

627 mg O2/dm3

- NH4+

0,0289 mg/dm3

Valorile măsurate pentru Muzeul de Istorie Naturală, raport de încercare
nr.77/12.12.2014, au fost :
- pH

7,73

- MS

45 mg/dm3

- CCO-Cr

143 mg O2/dm3

- NH4+

0,0628 mg/dm3

Deci, valorile obtinute sunt sub limitele impuse de legislaṭia în vigoare (H.G. nr.352/2005).
4.1.2. Emisiile de gaze de ardere, din cadrul MNB, provin de la :
- Arderea gazelor naturale în centrala termică din cadrul PB si MIN Sibiu
In conformitate cu rapoartele de verificări, încercări ṣi probe ISCIR de la cazanele din
componenṭa centralei termice, valorile măsurate ale emisiilor CO, NO, NOx ṣi SO2 au
fost sub limitele impuse de legislaṭia în vigoare.
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Detalii privind valorile exacte, se gasesc in rapoartele de incercari disponibile la sediul
Muzeului Naṭional Brukenthal .
- Arderea combustibilul fosil (motorina, benzina) utilizat de autovehiculele parcului
auto al Muzeului Naṭional Brukenthal Sibiu.
Acestea sunt performante din punct de vedere al emisiilor si au reviziile tehnice realizate la termenele impuse.
4.1.3. Consum de energie :
a)
Consumul de energie electrică: în toate unităṭile funcṭionale din cadrul Muzeului Naṭional Brukenthal Sibiu.
Alimentarea cu energie electrică se face din reteaua existenta. Energia electrica este
folosita pentru :
- Functionarea echipamentelor de birou (calculatoare, imprimante, copiatoare, etc.);
- Iluminatul artificial;
- Climatizare
Sunt implementate măsuri de eficientizare, care au în vedere:
- urmărirea periodică ṣi contorizarea cantităṭii de energie consumată;
- asigurarea iluminării spaṭiilor cu sisteme ce asigură consum mic de energie ṣi utilizarea luminii naturale ori de câte ori este posibil;
- Masuri de izolare termica eficienta a cladirii, pentru reducerea nevoii de climatizare
b)
Consumul de combustibil fosil (motorina) : la parcul auto al Muzeului Naṭional Brukenthal Sibiu.
c)
Consumul de gaze naturale – la centrala termica a Muzeului Naṭional
Brukenthal Sibiu, care realizeaza incalzirea si apa calda menajera necesare activitatilor zilnice
4.1.4. Utilizare de substanṭe periculoase, precursori de droguri, solvenṭi organici cu conṭinut de COV în cadrul Laboratorului de restaurare ṣi conservare.
4.1.5. Deseuri rezultate din activitatile proprii - in organizatie se disting mai
multe categorii de deṣeuri, în funcṭie de provenienṭa acestora :
d)

deseuri specifice activităṭii de birou;

e)

deseuri specifice activităṭii de transport;

f)

deseuri periculoase generate la Laboratorul de restaurare ṣi conservare ;

g)

deseuri stocate temporar.

a) Deṣeurile specifice activităṭii de birou
- deṣeuri de tip menajer (care se depozitează în coṣuri/containere speciale,
codificate),
- hârtie/carton, plastic (care se colectează în containere speciale),
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- deṣeuri de echipamente electrice si electronice – provenite din activitatea de service aparatura de birou: calculatoare, imprimante, copiatoare, etc. (care sunt depozitate temporar în containere speciale asigurate de RoRec ),
- deṣeuri de cartuṣe de toner, care sunt reîncărcate sau eliminate prin firme
autorizate.
In vederea reducerii consumului de hârtia, atunci când este posibil, hartia este imprimată pe ambele părṭi. Hârtia imprimată doar pe o singură parte este refolosită pentru
scrierea notiṭelor.
b) Deṣeurile specifice activităṭii de transport:
- baterii auto ṣi/sau acumulatori uzaṭi;
- anvelope uzate,
- ulei uzat - care sunt predate la firmele care efectueaza activitatea de service auto.
MNB are în dotare 2 maşini iar deşeurile rezultate în urma activităţii de transport sunt
foarte reduse.
c) Deṣeurile periculoase generate din activităṭile Laboratorul de restaurare ṣi
conservare:
- ambalaje contaminate,
- textile contaminate,
- reactivi expiraṭi.
Acestea sunt eliminate prin firme autorizate.
4.2.

Aspectele de mediu indirecte din Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, pot fi :

- datorate furnizorilor de produse ṣi servicii ( exemple : generare deşeuri ambalaje
hârtie si carton, etc.)
- aferente noilor dezvoltări (care pot include : deşeurile de materiale de construcţii,
metalice, sticla, lemn, etc.).
4.3. Nivelul de semnificaṭie al aspectelor de mediu
5. PREVENIREA RISCURILOR SI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENTĂ
In urma analizei iniṭiale de mediu au fost identificate punctele critice pentru care s-au
întocmit planuri pentru situaṭii de urgenṭă ṣi capacitate de răspuns.
Acestea sunt:
- laboratorul de restaurare ṣi conservare ṣi magazia de reactivi;
- centrala termică;
- tablourile electrice;
- instalaṭiile de condiṭionare aer;
- pierderi de ulei.
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Aspect de mediu

SemnificaĠie impact
1

5

10

15

20

30

Contaminare cu agenĠi
biologici si praf
Emisii pulberi, vapori acizi
anorganici
Emisii gaze de ardere
Emisii gaze de eúapament
Utilizare substanډe
periculoase, precursori de
droguri, solvenډi organici cu
COV (Laborator)
Utilizare substanډe
periculoase (Depozite)
Consum apă
Consum gaze naturale
Generare deٿeuri

În planurile pentru situaṭii de urgenṭă ṣi capacitate de răspuns sunt descrise:
- scopul ;
- situaţia de urgenţǎ;
- cauza;
- aspectul de mediu accidental;
- impactul de mediu accidental ;
- riscurile SSM;
- echipa de intervenṭie;
- mijloacele de intervenṭie;
- unde se păstrează mijloacele de intervenṭie;
- planul de alarmă;
- modul de intervenṭie ṣi comunicare;
- informarea autorităṭilor;
- ajutoare externe.
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6. PERFORMANTA ORGANIZATIEI IN RAPORT CU OBIECTIVELE SALE DE MEDIU SI INDICATORI DE PERFORMANTA
In urma analizei de mediu efectuata la MNB Sibiu, a rezultat ca o serie de indicatori
principali de mediu, solicitati de Regulamentul EU nr. 1221: 2009 (EMAS) nu sunt relevanti pentru activitatea MNB.
MNB, prin domeniul sau de activitate are un rol activ in constientizarea comunitatii cu
privire la beneficiile unui mediu curat pentru fiecare din noi.
Activitatile sale nu au un caracter comercial, cu obtinere de realizari masurabile in
milioane de euro (MEUR) sau producţia fizică totală anuală exprimată în tone, pentru
a putea defini niste indicatori principali relevanti.
De aceea, MNB a considerat ca următorii indicatori principali nu sunt relevanti pentru
activitatea sa:
- Indicatorul de biodiversitate – nu este relevanṭ pentru aspectele semnificative
de mediu din MNB Sibiu. MIN desfasoară o serie de proiecte care au un impact
pozitiv asupra biodiversităṭii, dar care nu pot fi definite ca si indicatori masurabili.
- Indicatorul de emisii - nu este relevanṭ, deoarece MNB Sibiu deṭine centrale termice murale, de capacitate mică
Tabel de prezentare a evolutiei indicatorilor principali din MNB Sibiu

PALATUL BRUKENTHAL
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*Indicatorii privind performanţa de mediu pentru anul 2015 şi 2016 s-au determinat utilizând ca bază de calcul numărul de angajaţi şi vizitatori înregistraţi pentru anul 2014.
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MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ
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*Indicatorii privind performanţa de mediu pentru anul 2015 şi 2016 s-au determinat utilizând ca bază de calcul numărul de angajaţi şi vizitatori înregistraţi pentru anul 2014.
Aceşti indicatori sunt stabiliţi fără a se lua în consideraţie extinderea spaţiilor expoziţionale în PB, creşterea exporturilor culturale-toate aceste însemnând creşteri ale consumului de energie electrică, gaze naturale, apă. Un factor necunoscut este evoluţia
climatică ce poate influenţa temperatura ambientală în expoziţii, depozite.
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Dacă aveţi întrebări în legătură cu sistemul de management de mediu
Date de contact:
MUZEUL NAŢIONAL BRUKENTHAL
Piaţa Mare , Nr. 4 – 5, 550163 - SIBIU
Tel : (+40) 269 217691 Secretariat
Fax: (+40) 269 211545
E-mail: info@brukenthalmuseum.ro
Pagina web: www.brukenthalmuseum.ro
Persoana de contact: Rodica CIOBANU
Persoana responsabilă cu comunicarea: Maria BRANA

Denumirea organizatiei :

MNB Sibiu

Numele Organismului de
verificare:

Manager :

Prof.univ.dr.
Sabin
Adrian
Luca

Verificatori de mediu :

Semnatura :

SC SRAC-CERT :
Elena Zinca

Mara Liliana

Semnatura

Data :
Reprezentant management
de mediu :

Ciobanu
Rodica

Numarul Certificatului de
acreditare ca verificator
mediu (EMAS) :

Data prezentarii urmatoarei
Declaratii de mediu :

2016

Data validarii :

RO-V-0002
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