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Comunicat 

 

Referitor la: Rezultatele analizei întreprinse de corpul de control al Ministerului Culturii cu privire 
la Concertul de Revelion organizat la sediul Bibliotecii Naționale a României  

 

Biblioteca Națională a României a primit, în data de 03.02.2020, Raportul de Control întocmit 
de comisia desemnată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2501/06.01.2020 în vederea 
analizei informațiilor prezentate în mass-media, legate de derularea unui eveniment în mai 
multe spații din sediul central al Bibliotecii Naționale. 

În cuprinsul acestuia, este consemnat faptul că „mobilierul, mesele și scaunele utilizate în 
cadrul evenimentului au fost aduse din exteriorul instituției de către beneficiar. Nu a fost 
identificat vreun mobilier, respectiv vreo masă care aparține BNaR și care să se fi deteriorat în 
perioada evenimentului artistic“.  De asemenea, în urma vizionării înregistrărilor realizate de 
serviciul de monitorizare și supraveghere video, comisia a constatat că „nu au existat situații 
în care să se fi utilizat în spațiile de desfășurare ale evenimentului artificii, ci doar confetti” și  „nu 
au existat incidente în perioada evenimentului”. Prin urmare, acuzațiile de vandalism 
prezentate în mod tendențios în media online și pe anumite rețele de socializare au fost 
infirmate de Corpul de control desemnat în acest scop de Ministerul Culturii.  

Totodată, așa cum reiese din Procesul Verbal de încheiere al evenimentului, preluat în textul 
Raportului de control, nu au avut loc deteriorări/distrugeri de bunuri materiale, beneficiarul a 
ridicat toate materialele suport, precum și deșeurile rezultate în urma evenimentului.  

În urma efectuării controlului, reprezentanții Ministerului Culturii au trasat Bibliotecii 
Naționale a României o serie de măsuri ce vor fi puse în aplicare în următoarea perioadă și  a 
căror implementare va clarifica procedura de organizare a evenimentelor în regim de prestări 
servicii și vor conduce la o mai bună planificare și derulare  a acestora, în condiții de siguranță 
și în acord cu prevederile legislative și reglementările interne în vigoare. 

 

Carmen Mihaiu 

Director General 
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