
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE MANAGEMENT   

PENTRU ADMINISTRAREA 

MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

ÎN PERIOADA 2018-2021 

 
 

 



PROIECT DE MANAGEMENT                                                                  MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

 2 

 

A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Muzeul Municipiului București 
şi propuneri privind evoluţia acestuia în sistemul instituţional existent: 

Prezentul proiect de management identifică direcţiile strategice, cadrul operaţional, resursele 
financiare, materiale, culturale şi umane care fac posibilă funcţionarea în condiţii moderne, eficiente şi 
atractive ale Muzeului Municipiului București. Prin misiunea sa, „...muzeul este o instituţie non-profit, 
permanentă, aflată în serviciul societăţii şi al dezvoltării sale, deschisă publicului, care achiziţionează, conservă, 
studiază, comunică şi expune patrimoniul material şi imaterial al umanităţii şi al mediului său în scopul 
educaţiei, studiului şi al delectării” (International Council of Museums, ICOM, 2007). Muzeul Municipiului 
București este o instituție pusă permanent în slujba societății și dezvoltării sale, deschisă publicului prin 
punerea la dispoziția acestuia, spre vizitare, a patrimoniului muzeal și are ca obiective achiziționarea, 
cercetarea, conservarea, restaurarea și valorificarea mărturiilor legate de om și mediul înconjurător în scopul 
studierii, educării și recreerii, tezaurizând mărturii din zona municipiului București și a împrejurimilor sale.  

Pornind de la obiectivele și cadrul fixate prin caietul de sarcini pentru perioada 2018-2021, prin 
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020, precum și prin Strategia Culturală a Municipiului 
București 2016-2026, documentele europene ”Europa 2020”, Programul Europa Creativă și prin alte acte 
normative privind patrimoniul cultural național și european, având în vedere o analiză SWOT a mediului 
intern și a celui extern, prezentul proiect managerial propune dezvoltarea muzeului în beneficiul atât al 
patrimoniului cultural – respectiv al mediului cultural bucureștean, cât și al comunităților bucureștene.  

În perioada anterioară de management (2014-2017) muzeul a făcut progrese însemnate pe toate 
planurile strategiei de management, așa cum rezultă din raportul de activitate deja aprobat de către 
ordonatorul de credite. Ca o atestare a succesului strategiilor și instrumentelor de management, orientate 
spre toţi factorii locali activi, în august 2017 muzeul a fost acreditat de către Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale pentru prima dată de la înființarea sa. Pe plan concret, strategia adoptată în ultimii ani a dus la 
reorganizarea și mai buna gestionare a spațiilor – indiferent că este vorba de cele de expunere, de cele 
administrative, sau de cele asociate colecțiilor (depozitare, conservare, studiu etc.) -, dezvoltarea imaginii, 
atragerea unui public divers și numeros, mai buna valorificare a patrimoniului la toate sediile muzeului etc. 

Bucureștiul este cel mai important oraș al țării, atât prin prismă economică și politică, cât și culturală. 
Suprafața și populația sa (de cca. 1,9 mil. locuitori în 2014) fac din București unul dintre cele mai dens 
populate orașe din Uniunea Europeană. La rezidenții orașului se adaugă cel puțin 1 mil. de persoane care 
lucrează în oraș, precum și un număr tot mai mare de turiști români și străini. De altfel, Bucureștiul este 
capitala europeană cu cea mai mare creștere a numărului de turiști străini, de 10.4% între 2009 și 2016.  

În capitală sunt concentrate majoritatea instituțiilor politico-administrative și culturale ale țării: 
Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Senatul, Palatul de Justiție, Palatul Poștelor, Academia Română, etc. 
Prima atestare documentară este la 20 septembrie 1459, într-un act emis de Vlad Țepeș, domn al Țării 
Românești, dar, cu siguranță așezarea este mult mai veche. În primele documente, orașul apare menționat și 
cu denumirea de Cetatea Dâmboviței sau Târgul Bucureștilor. Din 1862 până în prezent, Bucureștiul devine 
oficial capitală, mai întâi a Principatelor Unite ale Moldovei și Munteniei și, mai târziu, a României.  

Numărul mare al locuitorilor, serviciile diverse și multiplele activități economice conferă 
Bucureștiului statutul de cea mai mare piață din România și din sud-estul Europei. Evoluția istorică, 
economică, socială, culturală și teritorială marcată prin realizarea zonei metropolitane a determinat 
dezvoltarea generală a orașului precum și implementarea unor proiecte inovative de dezvoltare și cooperare. 
Concentrarea culturală a Bucureștiului este susținută de multitudinea instituțiilor publice, private, de 
organizațiile neguvernamentale care activează în spațiul său socio-economic și cultural-educațional. 
Indiferent de subordonarea administrativă (centrală sau locală), de statutul public sau privat, oferta culturală 
este valoroasă și are un caracter permanent. Această infrastructură culturală este și unul dintre factorii care 
influențează pozitiv activitatea culturală din metropolă. Bucureștiul este și cel mai dinamic oraș dpdv 
cultural.  

Cea mai importantă instituție a administației publice locale este Primăria Municipiului București. 
Primarul General și Consiliul General își exercită autoritatea cu sprijinul instituțiilor publice de interes local, 
regii autonome și societăți comerciale cu capital social municipal. Primarul General este șeful administrației 
publice locale a Municipiului București și al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce și 
controlează, conform prevederilor din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată cu 
modificările și completările ulterioare, reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale și este 
de asemenea reprezentantul Municipiului București în relație cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau 
juridice române sau străine, precum și în justiție.  
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Potrivit declarației și angajamentului Primarului General, în calitate de autoritate executivă, la nivelul 
Municipiului București, în domeniul socio-cultural, au fost stabilite următoarele obiective: 

 Accentuarea laturii sociale a instituției, prin aducerea în prim plan a cetățeanului și a exigențelor sale; 

 Promovarea culturii, artelor și sportului, sprijinirea educației, tradițiilor și divertismentului. 

În aceste condiţii, în conformitate cu specificul instituţiei, legislaţia în vigoare şi obligaţiile ce derivă 
din strategiile şi hotărârile Consiliului General al Municipiului București, potrivit cerinţelor de continuitate şi 
inovare la nivelul activităţii Muzeului, precum şi în concordanţă cu resursele materiale şi umane ce pot fi 
asigurate, obiectivele strategice ale instituţiei în perioada 2018 – 2021 vor fi:  

 Consolidarea muzeului ca centru informaţional, cultural şi educaţional;  

 Dezvoltarea patrimoniului și asigurarea condițiilor optime de gestiune, depozitare, conservare și 
valorificare; 

 Studierea patrimoniului și diseminarea rezultatelor acestui proces către publicul larg, precum și către 
alte categorii de stakeholderi ai muzeului.  

 Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor reali şi potenţiali ai Muzeului;  

 Dezvoltarea şi adecvarea serviciilor la cerinţele beneficiarilor;  

 Diversificarea ofertei culturale şi extinderea parteneriatelor, cu punerea accentului pe educarea 
publicului;  

 Promovarea serviciilor şi a imaginii instituţiei;  

 Promovarea şi implementarea proiectelor inovative şi a celor cu finanţare externă;  

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului și susținerea profesionalismului în sectorul 
muzeal;  

 Menţinerea calităţii şi standardului Muzeului în condiţiile culturale, tehnologice şi economice în 
permanentă schimbare prin realocarea resurselor umane şi financiare;  

 Aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare;  

 Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiei; 

 Transformarea Muzeului Municipiului București într-un adevărat muzeu metropolitan, relevant pentru 
toate comunitățile acestui spațiu.  

 

a.1.  Instituţii, organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi: 

Municipiul București are în subordine 26 de instituții publice de cultură care își desfășoară 
activitatea în 116 clădiri, dintre care: 16 instituții de spectacol, 2 muzee (Muzeul Municipiului București şi 
Muzeul Național al Literaturii Române), Centrul de Cultură de la Porțile Bucureștilor – Palatele Brâncovenești 
«Mogoșoaia», Biblioteca Metropolitană București, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, 
Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al 
Municipiului București – CREART, Casa de Cultură „F. Schiller”, Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”, Școala 
de Artă București. De asemenea, printre instituțiile publice importante se pot regăsi 14 instituții de spectacol 
extrem de importante, cu impact semnificativ asupra vieții culturale: Teatrul „C.I. Nottara”, Teatrul Evreiesc, 
Teatrul Ţăndărică, Teatrul „L.S. Bulandra”, Teatrul Odeon, Teatrul Național „I.L. Caragiale”, Filarmonica 
„George Enescu”, Ateneul Român, Opera Română, Opera Comică pentru Copii etc. Pe lângă muzeele și 
instituțiile culturale subordonate Primăriei Capitalei, în București operează și alte organizații culturale foarte 
active. Printre acestea, cele mai dinamice muzee sunt cele subordonte Ministerului Culturii și Identității 
Naționale: Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Artă Contemporană, sau Muzeul Național 
de Istorie Naturală Grigore Antipa.  

Ultima ediție a Barometrului de Consum Cultural înregistrează pentru București cea mai intensă 
activitate culturală din România. Muzeele și teatrele sunt în topul preferințelor bucureștenilor, conform 
barometrului. Participarea culturală este direct proporțională cu gradul de educație, cu venitul persoanelor, 
dar și indirect corelată cu vârsta. De reținut și faptul că se înregistrează o tendință de creștere a numărului de 
vizitatori ai muzeelor.  

Conform „Strategiei Culturale a Municipiului București 2016-2026”, obiectivele strategice pe care 
Primăria Municipiului București le urmărește vizează creșterea gradului de acces și participare la cultură prin 
stimularea accesului la cultură și dezvoltarea fenomenului cultural, promovarea diversității culturale, 
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sprijinirea întreținerii bunurilor cultural mobile și imobile și programe de investiție specifice, luarea de 
măsuri de protejare a monumentelor de for public din Municipiul București și punerea în valoare a acestora 
prin mediatizare și informarea cetățenilor asupra valorii lor istorice și artistice. Totodată, autoritatea publică 
locală este preocupată de oprirea procesului de degradare a patrimoniului cultural național, de restaurarea, 
protejarea și promovarea acestuia prin dezvoltarea proiectelor integrate și a rețelelor de cooperare culturală. 
Direcțiile principale de acțiune vizate sunt: 1. Relaţia dezechilibrată dintre centru şi periferie; 2. Recuperarea 
spaţiului urban de către locuitorii oraşului, ca spațiu al domeniului public; 3. Patrimoniul Bucureștiului – zonă 
identitară abandonată; 4. Bucureştiul ca oraș european; 5. Potenţialul neexploatat al industriilor creative; 6. 
Necesitatea ameliorării radicale în administraţia şi legislaţia culturală. Acestea sunt activ vizate de strategia 
MMB.  

Muzeul Municipiului București, prima instituție muzeală de istorie urbană din sud-estul Europei, s-a 
numit la început „Muzeul Comunal București” și a luat ființă în 1921, printr-o hotărâre a Consiliului Comunal 
al Primăriei București. Din 1959, în ajunul centenarului Unirii Principatelor, muzeul își are sediul în Palatul 
Suțu, monument istoric datând din anii 1833 – 1835, opera arhitecților Johann Veidt și Conrad Schwinck. 
Stilul romantic, neogotic al edificiului individualizează ctitoria familiei Suțu în peisajul arhitectonic al 
Capitalei. În anul 1931 se deschide publicului prima expoziție de bază a muzeului. 

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de HCGMB nr. 229/2017, Muzeul 
Municipiului București este un serviciu public organizat ca instituție publică de cultură și de cercetare 
științifică de interes local și național, persoană juridică de drept public, finanțată din alocații de la bugetul 
local al Municipiului București și din venituri proprii, subordonată conform prevederilor legale în vigoare, 
Consiliului General al Municipiului București. Muzeul Municipiului București este organizat și funcționează cu 
respectarea în mod expres a prevederilor Legii muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. În acest context, Muzeul are obligația de a aplica și respecta normele și 
normativele elaborate în domeniul muzeelor și a colecțiilor publice de către Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiilor și 
politicilor în domeniul culturii, în vederea asigurării cercetării, evidenței, conservării, restaurării, protejării și 
promovării patrimoniului muzeal propriu. Prin Decizia Consiliului Popular al Municipiului București – Comitetul 
Executiv nr. 139/1984 de comasare a Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti cu Muzeul de Artă al 
Municipiului București se constituie Muzeul de Istorie ș i Artă al Municipiului București. În 1999, muzeul își 
schimbă denumirea în Muzeul Municipiului București. Prin HG nr 84/2007, muzeul primește titulatura de „muzeu 
de importanță națională”, urmând să obțină acreditarea conform prevederilor legale în vigoare. 

Colecțiile Muzeului Municipiului București cuprind aproape 400.000 de obiecte care ilustrează 
devenirea urbei lui Bucur din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Aici pot fi admirate „Zeița de la 
Vidra”, capodoperă a artei neolitice, documentul emis de Vlad Țepeș care atestă pentru prima dată existența 
Capitalei (20 septembrie 1459), prima Biblie tipărită în limba română (1688), Sabia lui Constantin 
Brâncoveanu încrustată cu diamante (1713) etc. În același timp, instituția posedă, probabil, cea mai bogată 
colecție de costume de epocă din țară, alături de o importantă colecție de fotografii (peste 50.000), de hărți și 
planuri (aproape 1.000), de documente, stampe și gravuri, de numismatică, medalistică și sigilografie. Un 
bogat patrimoniu aparține secției de artă a muzeului, patrimoniu constituit din cele peste 6 .000 de picturi, 
sculpturi, desene etc.  

Muzeul Municipiului Bucureşti este un complex muzeal care include mai multe muzee şi case 
memoriale – majoritatea deja consolidate și redeschise publicului într-o formulă nouă: Palatul Suţu, Casa 
Filipescu-Cesianu, Muzeul Minovici, Observatorul Astronomic etc. Pentru celelalte au început procedurile sau 
sunt planificate planurile de consolidare și reamenajare după principii noi, în beneficiul publicului și al 
comunităților bucureștene.  

Cadrul instituțional de profil și plasarea Muzeului Municipiului București în actualul peisaj urban 
conturează câteva linii de acțiune pentru prezentul plan de management, în perioada 2018-2021:  

 Dezvoltarea și implementarea strategiei de management a patrimoniului MMB; 

 Cercetarea patrimoniului și diseminarea rezultatelor către toți stakeholderii muzeului;  

 Educația muzeală, vizând comunitățile bucureștene și publicul muzeului;  

 Dezvoltarea infrastructurii muzeului, atât în ceea ce privește oferta publică, cât și activitatea muzeală 
(depozite, laboratoare etc.);  

 Cercetarea sistematică a publicului muzeului;  

 Dezvoltarea strategiei de marketing a muzeului, inclusiv activitatea de creștere a auto-finanțării MMB.  

Toate aceste direcții vor fi explicate și dezvoltate pe parcursului prezentului proiect managerial.  
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a.2.  Analiza SWOT 

Pentru înțelegerea contextului intern și extern, a evoluțiilor care influențează activitatea muzeului, 
periodic se realizează analize SWOT. În urma acestora se pot identifica strategii de dezvoltare. Aceste analize, 
avute în vedere dintr-o perspectivă temporală, au evidențiat că începând cu anul 2014, MMB a cunoscut un 
dinamism fără precedent pe toate palierele activității sale: expoziții și programe publice, activitate de 
cercetare și diseminarea acesteia, publicații diverse, soluționarea problemelor de infrastructură și dezvoltare 
logistică etc. Aceste analize au susținut și proiectarea unor strategii de management care au eliminat o parte 
din problemele identificate și au dus la dezvoltarea fără precedent a muzeului, în perioada 2014-2017. În 
acest moment, analiza SWOT a MMB se realizează pentru definirea unei strategii de management care să ducă 
la continuarea dezvoltării muzeului și la creșterea impactului său.  

Mediul intern 

PUNCTE TARI 

- Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanță recunoscută la nivel național; 

- MMB a obținut pentru prima oară acreditarea instituțională din partea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, datorită îndeplinirii standardelor de conservare, depozitare, protejare și valorificare a 
patrimoniului cultural, precum și ca urmare a activității științifice și dezvoltării de public; 

- MMB este singurul muzeu din centrul capitalei care oferă expoziții relevante și moderne de istorie şi artă, în 
special pentru perioada modernă și contemporană;  

- Clădirile muzeului sunt restaurate și refuncționalizate, adăpostind noi expoziții, realizate în mod profesionist;  

- O parte importantă a sediilor muzeului este amplasată în zone turistice ale Bucureștiului;  

- Diversificarea canalelor de comunicare în mediul online; Existența site-ului MMB și a unui complex de conturi 
social media care permit implementarea unei strategii coerente și convingătoare de comunicare;  

- Creșterea semnificativă a numărului de vizitatori virtuali;  

- Muzeul este prezent în aproape toate sectoarele capitalei (1, 2, 3, 4, 5), oferind un context favorabil atragerii 
comunităților locale;  

- Existența unui brand muzeal care a început să se consolideze, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje 
bine evidențiate; 

- Existența unor materiale de promovare moderne, în acord cu noua identitate vizuală.  

- MMB se adresează mai multor categorii de stakeholderi și implică parteneri extrem de diverși în activitatea 
sa;  

- MMB organizează numeroase expoziții temporare și evenimente, multe cu caracter interdisciplinar, care 
valorifică atât patrimoniul propriu, cât și alte colecții din țară;  

- Activitățile conexe – muzeul organizează activități apreciate, care se adresează unor largi categorii de public;  

- Muzeul începe să devină un punct de reper în mediul muzeal din România, atât prin prisma activității sale 
publice, cât și în zona profesională (cercetare și dezvoltare profesională); 

- Multiplicarea manifestărilor științifice și profesionale organizate de MMB; 

- Muzeul are specialiști recunoscuți în domeniile lor de competență: muzeologie, istorie, arheologie, artă, 
conservare și restaurare. Majoritatea angajaților au participat în ultimii trei ani la cel puțin un program de 
formare profesională;  

- Există deja un nucleu de voluntari fideli muzeului, care se implică în buna desfășurare a activităților. 

PUNCTE SLABE 

- Personal insuficient și suprasolicitat (personal calificat în domenii de actualitate precum: managementul de 
proiect, marketingul cultural, relațiile publice, educația muzeală, fundraising sau IT);  

- Insuficiența unor specialiști în sfera educației muzeale; 

- Expuneri inegale din punct de vedere calitativ (în special la muzeele și casele memoriale de talie mică). În 
general expozițiile temporare sunt de mică amploare și nu valorifică decât o mică parte a patrimoniului 
muzeului, iar abordarea muzeografică este uneori puțin interactivă; 

- Unele sedii și colecții (Muzeul Storck, Curtea Veche, Muzeul Tattarescu, Colecția Macovei) necesită ample 
activități de conservare și restaurare, motiv pentru care nu sunt accesibile publicului în condiții optime; 
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- Spații insuficiente pentru depozitarea și expunerea colecțiilor; MMB deține câteva colecții memoriale 
valoroase, care au nevoie de spații pentru expunere precum colecția Medrea, colecția Marinescu sau colecția 
Nottara. 

- Materiale informative și promoționale insuficiente și în alte limbi de circulație internațională în afară de 
engleză (franceză, germană ș.a.), eventual pliante distribuite gratuit;  

- Infrastructura necesară vizitatorilor este destul de slabă. MMB nu are practic parcări proprii și nu sunt 
parcări în apropierea majorității muzeelor. Lipsa unor magazine bine dotate în interiorul muzeelor MMB, 
precum și a altor spații care să asigure confortul vizitatorilor și satisfacerea altor nevoi decât a celor culturale 
(cafeterie);  

- Neimplicarea muzeului în programe ample cu finanțare europeană şi în expoziții internaționale; 

- Lipsa unor studii sociologice complexe cu privire la vizitatorii muzeului, dar și a celor care nu vizitează 
muzeul. 

Mediul extern 

OPORTUNITĂȚI 

- Interes pentru cultura și istoria Bucureștiului, manifestat activ de reprezentanți ai mediului academic, al unor 
institute de cercetare și al mediul asociativ, precum și al publicului larg;  

- MMB a obținut pentru prima oară acreditarea instituțională din partea Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar acest statut îi oferă posibilitatea să aplice pentru proiecte cu finanțare externă în calitate de 
coordonator instituțional; 

- Ascensiunea turismului de larg consum în general și a turismului cultural în particular. Creșterea numărului 
de vizitatori străini în București;  

- Dinamism al mediului cultural bucureștean și inițiative din ce în ce mai multe legate de anumite comunități 
bucureștene (pot genera o deschidere mai mare către muzeele de talie mică din subordinea MMB); 

- Dezvoltarea sectorului non-profit orientat spre dezvoltarea culturală și educarea comunității; 

- Creșterea interesului publicului pentru expoziții temporare, activități conexe și alte proiecte culturale 
organizate de muzee;  

- Diversificarea piețelor interesate de bunurile și serviciile din domeniul cultural; 

- Existența unor profesori dedicați misiunii lor educaționale, care caută oportunități de diversificare și 
îmbunătățire a activității lor;  

- Creșterea interesului media pentru inedit, inclusiv a interesului în activități culturale și educaționale 
interactive și originale; 

- Creșterea interesului pentru voluntariat și a obișnuinței de a voluntaria în rândul publicului de toate vârstele;  

- Existența unor programe naționale și europene pentru cercetarea, conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil. Existența unor finanțări nerambursabile pentru programe și 
proiecte la nivel național și internațional; 

- Priorități recunoscute la nivel internațional și național legate de formarea profesională a specialiștilor și 
mobilitatea acestora; 

- Deschiderea altor organizații publice sau private către colaborări, în scopul protejării și punerii în valoare a 
patrimoniului cultural național; 

- Creșterea interesului unor companii comerciale în susținerea culturii și a activităților de divertisment; 

- Existența unui cadru coerent de reglementare a domeniului și a unei strategii de dezvoltare culturală a 
Bucureștiului.  

AMENINȚĂRI 

- Consum cultural scăzut la nivel de București;  

- Diversificarea ofertei culturale în capitală și creșterea valorii acesteia, precum și intensificarea evenimentelor 
de divertisment (creșterea concurenței); Muzeele bucureștene, de asemenea, și-au diversificat oferta și devin 
tot mai atractive;  

- Concentrarea instituțiilor culturale în zona centrală a capitalei și lipsa de structuri care să răspundă nevoilor 
populației din cartiere (ofertă culturală inegală între centru și cartierele periferice);  
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- Exploatare nesistematică și aleatoare a potențialului cultural al capitalei pentru dezvoltarea turismului în 
domeniu, în comparație cu alte capitale europene; 

- Bucureștiul nu este pe o hartă culturală relevantă la nivel european; 

- Lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil, îndeosebi 
în relație cu turismul și industria hotelieră, precum și cu alte servicii pentru consumatori; 

- Insuficienta implicare și responsabilizare din partea autorităților locale în gestionarea bunurilor de 
patrimoniu cultural existente în teritoriu, prin intermediul muzeelor; 

- Insuficiența programelor de formare și de specializare a resurselor umane prin învățământul formal și prin 
cel informal și nonformal;  

- Creșterea concurenței pentru fondurile nerambursabile și programele de finanțare a proiectelor culturale și 
educaționale;  

- Interes slab al reprezentanților mass-media din București pentru activitățile cu profil cultural; 

- Insuficiența unor studii de piață de amploare care să fundamenteze oferta instituțiilor publice de cultură;  

- Legislație insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituției. 

Concluzii 

Analiza SWOT evidențiază persistența trendurilor observate în mediul extern în ultimii trei ani, dar și 
unele modificări, în special în sfera creșterii concurenței. Analizând mediul intern și cel extern al MMB se 
evidențiază în continuare mai multe dificultăți cu care se confruntă muzeul, care pot fi grupate pe mai multe 
direcții:  

- caracterul ofertei publice propuse vizitatorilor, care deși s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii 3 ani, 
prezintă încă deficiențe. Numeroase probleme de infrastructură au fost eliminate pentru unele sedii, dar alte 
muzee și case memoriale prezintă condiții de vizitare neatractive;  

- oferta culturală a Bucureștiului a crescut foarte mult și s-a diversificat. În acest cadru nou, atractivitatea 
MMB și în general a muzeelor poate intra în declin. Se observă totuși nu numai o concurență tot mai 
puternică, ci și o deschidere mai mare pentru parteneriate cu organizații culturale; 

- managementul resurselor umane și a relațiilor interne care trebuie să se dezvolte în continuare pe linia 
dezvoltării profesionale în special în sfera proiectării și derulării de proiecte pentru public, dar și pe linia 
dezvoltării unei culturi organizaționale adecvate; 

- finanțare insuficientă pentru derularea unor proiecte de amploare, cu vizibilitate națională și internațională; 
de asemenea, analiza SWOT evidențiază progresele făcute, precum și bazele solide pe care muzeul se poate 
dezvolta în continuare; 

- creșterea prestigiului MMB în rândul profesioniștilor și al specialiștilor;  

- valoarea colecțiilor și poziția unică pe piața culturală a orașului.  

În urma analizei SWOT rezultă că este necesară atât dezvoltarea în continuare a ofertei publice, cât și 
întărirea patrimoniului și o dezvoltare a managementului colecțiilor. Patrimoniul – ca element central al 
strategiei de management în perioada următoare – poate fi un catalizator al activității și o rampă de 
dezvoltare. 

 

a.3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia 

Muzeul Municipiului București este un complex muzeal de tip pavilionar, cu patrimoniu diversificat și 
numeros, reprezentativ pentru dezvoltarea orașului București dintr-o perspectivă culturală amplă: istoric, 
artistic, spiritual etc. El este un muzeu de importanță națională, cum este stipulat și în HG 84/2007 și 
reprezintă o instituție culturală unică și vitală atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiștii din oraș – români 
și străini. În prezent este singurul muzeu de istorie amplasat în centrul orașului care are colecțiile deschise 
publicului. De asemenea, oferta în sfera artei a crescut semnificativ o dată cu organizarea unor expoziții 
temporare cu patrimoniul Pinacotecii la Palatul Suțu, precum și a amplelor lucrări de restaurare a lucrărilor 
ce compun Pinacoteca.  

În ultimii 3 ani a fost cel mai dinamic muzeu bucureștean, atât prin prisma numărului de proiecte 
culturale oferite publicului, cât și prin cea a dinamicii vizitării. De asemenea, MMB a făcut și cele mai mari și 
mai complexe investiții. Prestigiul muzeului, atât în rândul publicului larg, cât și al specialiștilor, s-a dezvoltat 
și începe să se consolideze datorită investițiilor realizate în ultimii 3 ani, a dezvoltării unei identități vizuale 
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clare și a unui brand muzeal, datorită diversificării ofertei publice, dar și a proiectelor de cercetare și 
dezvoltare profesională inițiate de conducerea muzeului începând cu anul 2014. O confirmare a succesului 
strategiei și a îmbunătățirii imaginii este și acreditarea obținută de la Ministerul Culturii și Identității 
Naționale în august 2017.  

Îmbunătățirea imaginii muzeului și a indicatorilor de performanță evidențiați în raportul de 
activitate se datorează în primul rând strategiei anterioare de management care a avut ca axă principală 
îmbunătățirea proceselor de restaurare și reorganizare a tuturor spațiilor expoziționale ale muzeului. 
Procesul acesta a început în anul 2015, imediat după preluarea conducerii muzeului de către actualul 
manager, când a fost modernizată și extinsă expoziția principală a MMB, cea de la Palatul Suțu, și au început 
lucrările de consolidare și renovare a unora dintre muzeele și casele memoriale: Muzeul dr. Nicolae Minovici, 
Casa Filipescu-Cesianu, Observatorul Astronomic etc. Aceste trei clădiri administrate de MMB au fost 
consolidate și restaurate de către PMB cu fonduri europene nerambursabile.  

O altă direcție prioritară care a dus la dezvoltarea imaginii a fost îmbogățirea ofertei muzeului, 
orientată către diverse categorii de vizitatori. MMB și-a dezvoltat foarte mult oferta publică în ultimii doi ani. 
Cifrele privind numărul de expoziții și alte proiecte muzeale o dovedesc cu prisosință. În ultimii 4 ani, 
numărul de expoziții temporare a crescut de la 3, câte s-au realizat înainte de preluarea conducerii de către 
actualul manager, la cca. 40 în toate sediile MMB (înainte de 2014 muzeele satelit nu ofereau expoziții 
temporare sau alte programe publice), iar numărul programelor publice dezvoltate la peste 80 de conferințe 
publice, concerte, piese de teatru etc. numai în primul semestru al anului 2017 (fără a avea în vedere 
proiectele educaționale adresate copiilor și adolescenților). În anul 2014 MMB nu era partener în niciun 
proiect cu finanțare nerambursabilă, în timp ce în 2017 sunt în derulare 10 astfel de proiecte. 
Dinamizarea activității a dus și la dublarea numărului de parteneri în numai 3 ani, precum și la creșterea 
voluntarilor de câteva ori.  

Imaginea muzeului în sectorul neguvernamental s-a schimbat în bine datorită deschiderii dovedite 
pentru colaborare. O contribuție pozitivă a avut și programul muzeului de susținere a proiectelor comunitare, 
care a fost prezentată deja în raport. 

Imaginea muzeului s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 4 ani și în rândul specialiștilor, a mediului 
academic și muzeal. De la un muzeu relativ absent în rețeaua profesională, MMB este astăzi activ în 
promovarea bunelor practici muzeale, organizează mai multe conferințe și simpozioane de specialitate, 
publică volume și reviste științifice într-un ritm alert. Astfel, muzeul devine un punct de referință în sfera 
antropologiei urbane, a cercetării arheologice, precum și a marketingului cultural.  

Prestigiul muzeului este dovedit și de primirea, în ultimii 2 ani, a 19 distincții acordate de alte muzee 
(Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național de Istorie a României etc.), instituții publice (Academia Română 
– Institutul de Antropologie Fr. I. Rainer, Statul Major al Forțelor Terestre, Ministerul Fondurilor Europene, 
Ministerul Apărării Naționale, Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul etc.), universități (Universitatea Fan S.Noli – 
Albania, ASE), organizații sociale (Societatea Română de Istoria Medicinei, Cercetașii României etc.), 
organizații culturale (Institutul Cervantes) din țară și din străinătate.  

Un alt factor care a determinat dezvoltarea imaginii este strategia de branding a MMB. Începând din 
anul 2014, Muzeul Municipiului București are un brand dezvoltat profesionist. Este unul dintre puținele 
muzee din România cu o strategie de brand bine definită, urmărită cu perseverență. Acest brand este 
dezvoltat avându-se în vedere atât publicul larg, cât și specialiștii (cercetători, mediul academic și muzeal). 
Acțiunile din zona brandingului realizate în ultimii 2 ani au vizat dezvoltarea unui sistem integrat, dar 
personalizat și la zi, de comunicare online – inclusiv prin mai multe canale social media, proiectarea unor 
materiale de informare și promovare care să susțină brandul muzeului, dezvoltarea unor manifestări 
științifice și profesionale în concordanță cu noua strategie de dezvoltare, realizarea unor filme documentare 
pentru muzeele membre sau diverse expoziții temporare etc.  

Imaginea muzeului s-a dezvoltat în mod constant de la începutul implementării acestei strategii de 
branding, avându-se în vedere atât evoluția vizitării, cât și a reacțiilor publicului în mediul online. Internetul a 
devenit un barometru semnificativ al interesului publicului, cât și al impactului pe care îl poate avea o 
organizație. Avându-se în vedere scorurile bune realizate de toate unitățile MMB, precum și faptul că trei 
dintre acestea au înregistrat o creștere a punctajului, arată aprecierea de care se bucură muzeele și activitatea 
acestora.  

Ca urmare a strategiei muzeului și a parteneriatelor media încheiate în ultimii ani, activitatea 
muzeului este mult mai vizibilă în spațiul public, iar cei interesați sunt mai bine informați. Numeroasele 
parteneriate media au dus la creșterea vizibilității muzeului și la dezvoltarea imaginii. Consistența acestei 
imagini este dovedită de solicitările de colaborare venite în partea reprezentanților media, a interviurilor 
realizate de personalul MMB, precum și a documentarelor asociate complexului muzeal.  
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Îmbunătățirea imaginii pentru perioada de management 2018-2021 are în vedere următoarele 
două  direcții principale:  

- Fundamentarea strategiei de comunicare, de branding și a celei privind dezvoltarea ofertei pe studii 
privind vizitatorii muzeului și a pieței sale. Astfel se poate asigura eficiența culturală crescută a activității 
muzeului.  

- Proiectarea și derularea unei campanii de susținere a brandului muzeului, ca organizație culturală 
dinamică, unică atât în București, cât și la nivel național. Prin această strategie, publicul va percepe foarte clar 
specificul muzeului, importanța sa culturală și va crește interesul pentru a vizita/ participa la programele 
publice ale muzeului.   

 

a4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

În perioada de management 2018-2021 propunem inițierea unei cercetări sistematice complexe a 
vizitatorilor muzeului. Aceasta, realizată cu ajutorul unei agenții specializate în studii de marketing, va urmări 
în special următoarele aspecte:  

- Realizarea profilului vizitatorilor pentru fiecare dintre muzeele membre MMB; 

- Înțelegerea motivelor de vizitare și a intereselor vizitatorilor; 

- Înțelegerea coordonatelor imaginii MMB în rândul publicului bucureștean.  

Aceste studii vor permite mai buna înțelegere a diverselor categorii de beneficiari ai muzeului, care 
se vor pune la baza dezvoltării unor expoziții și programe muzeale atractive, adecvate și eficiente din punct 
de vedere cultural și economic.  

 Studiul sistematic propus se va baza atât pe cercetări cantitative, cât și calitative. De asemenea, el va 
fi complementat de o analiză de conținut și de monitorizare a publicului online și a beneficiarilor muzeului 
din mediul online.  

 

a5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/ mediu 

Pentru următoarea perioadă de management, categoriile principale de public vizate de actuala 
propunere de strategie sunt:  

- Familii și copii – publicul serviciilor culturale se dezvoltă în timp, începând de la vârste fragede. Avându-se 
în vedere acest aspect, Strategia Culturală a Municipiului București plasează acest public printre cele 
prioritare. În mod similar MMB urmărește educarea și dezvoltarea spirituală a acestei categorii de public prin 
programe și proiecte complexe incluse într-o nouă strategie de educație muzeală. Și până în prezent această 
categorie a fost o prioritate, fapt dovedit de evoluția vizitării, a programelor educaționale, precum și a ofertei 
complementare adresate acestora (de exemplu cărțile pentru copii dezvoltate pentru magazinele muzeului).  

- Publicul tânăr – acesta este format cu precădere din adolescenți, dar și din studenți. Până în prezent 
adolescenții au fost vizați direct de către muzeu prin anumite proiecte. Acest aspect urmează să se amplifice 
prin noua strategie de management. Adolescenții, ca parte relevantă, dinamică, cu nevoi specifice a 
comunităților bucureștene este un public în general ignorat de către muzee. MMB va acorda o atenție specială 
aceastei categorii de public. Atragerea publicului local va fi urmărită prin organizarea unor evenimente de 
anvergură precum aducerea expoziţiilor internaţionale în galeriile muzeului, organizarea de evenimente 
culturale de interes pentru această categorie de  public (de exemplu Noaptea Muzeelor, Ziua Tineretului, Ziua 
Pământului, Ziua Europei etc.), creşterea numărului de parteneriate cu instituţiile de cultură şi învăţământ, 
colaborarea la evenimentele şi festivalurile locale, găzduirea acestora, promovarea valorilor locale prin 
participarea la premieri şi constituirea unei prezenţe active la nivelul oraşului.  

- Specialiști și cercetători în domeniile istorie, arheologie, numismatică, antropologie și istoria artei – acesta 
este un public nou pentru MMB, vizat numai începând cu anul 2014. În continuare, o categorie importantă în 
cadrul acestui grup va fi formată din profesioniști în sectorul muzeal și din mediul academic din străinătate.  

- Vizitatori străini – aceștia vor fi atrași în primul rând printr-o strategie de promovare mai adecvată, 
actualizată prin mijloacele și aplicațiile Internetului și o diversificare a ofertei culturale, ce trebuie 
mediatizată în consecință. Strategia urmărită în stimularea vizitării pentru această categorie de public va 
consta în anii următori în promovarea patrimoniului muzeului şi programelor culturale ale instituţiei peste 
hotare prin intermediul extinderii conținutului site-ului prin traducerecea acestuia în limbi de circulație 
internațională, a expoziţiilor internaţionale şi prin participarea la proiecte de cooperare prin finanțări 
europene și aplicații la premii internaţionale.  
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Atragerea altor grupuri-țintă:  

Atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, potrivit disponibilităţii de servire a intereselor de studiu, 
informare şi recreere ale tuturor categoriilor de public din cadrul comunităţii, considerăm că muzeul trebuie 
să îşi focalizeze şi mai mult capacitatea de atragere a următoarelor categorii de beneficiari-ţintă: 

- adulţi şi persoane de vârsta a treia (în consens şi cu obiectivele educaţiei permanente sau ale învăţării pe tot 
parcursul vieţii);  

- persoane defavorizate (persoane cu dizabilităţi, şomeri, persoane private de libertate);  

 

Strategii pe termen scurt : 

 Valorificarea la maximum a potenţialului de vizitare a Muzeului prin intermediul actorilor de 
audienţă locală, naţională  şi internaţională (site, media, publicaţii de specialitate);  

 Promovarea brand-ului Muzeului la nivel național și internațional; 

 Atragerea publicului local prin evenimente de anvergură, în special găzduirea de expoziţii  de impact 
național și internaţional; 

 Continuarea şi diversificarea activităţilor de atragere a diferitelor categorii de beneficiari;  

 dezvoltarea de proiecte și servicii atractive, interactive, formative care utilizează aplicații ale 
tehnologiilor TIC (QR code, Realitate Augmentată, jocuri video, etc); 

 Servicii de ghidaj  realizate cu ajutorul voluntarilor (elevi și studenți pasionați de istoria, cultura și 
arta românească);  

 Oportunitatea este oferită de parteneriatele dintre instituţia noastră şi şcoli şi licee prin demararea 
de proiecte educaţionale pe tot parcursul parteneriatelor dar mai ales în cadrul programului național dedicat 
şcolii altfel.  

 Organizarea de activităţi socio-educative şi oferte culturale de calitate;  

Desigur, în funcţie de consistenţa evoluţiilor favorabile ale realităţilor demografice, social-economice 
şi culturale la nivelul comunităţii, muzeul îşi poate stabili, ca obiectiv strategic, intensificarea eforturilor 
depuse în fidelizarea beneficiarilor care deja îl frecventează, dar şi în atragerea de noi categorii. În prezent, 
beneficiarii ţintă ai muzeului sunt elevii şi studenţii.  

Strategii pe termen lung: 

 Proiecte educative cu programe tematice de vizitare și crearea unui circuit cultural care să pună în 
valoare celelalte obiective de patrimoniu muzeal aflate în administrarea Muzeului; 

 Dezvoltarea de proiecte și servicii atractive, interactive, formative care utilizează aplicații ale 
tehnologiilor TIC (QR code, Realitate Augmentată, jocuri video, hărți interactive turistice și de oferte integrate 
- cazare/masă/transport, alte atracții turistice, etc); 

 Dezvoltarea unor strategii integrate de marketing care să promoveze atât MMB, centrul vechi al 
Bucureștiului, alte obiective de patrimoniu imobil și mobil mai puțin cunoscute de publicul autohton și cel de 
tranzit; 

 Intensificarea campaniei de branding a Muzeului, perceput ca emblemă a dezvoltării comunității 
locale; 

 Participarea în parteneriat cu instituții prestigioase de profil din țară și străinătate la evenimente 
culturale de mare audienţă; 

 

a6.  Profilul beneficiarului actual 

 Analiza beneficiarilor MMB s-a bazat în trecut pe mai multe direcții: analiza structurii vânzării de 
bilete, realizarea unor studii punctuale ale vizitatorilor și ale participanților la programele educaționale ale 
muzeelor, precum și pe analiza traficului și a conținutului de pe conturile online ale muzeului.  

Analiza numărului și tipului de bilete vândute dă o primă indicație cu privire la profilul vizitatorilor 
muzeului, atât la sediul principal, cât și la muzeele satelit. Ca vector principal al cunoașterii vizitatorilor 
menționăm observarea sistematică a participanților la evenimentele organizate de muzeu. Aceasta arată că 
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muzeul se poate mândri cu o comunitate fidelă de participanți la evenimentele sale, familiarizată cu 
activitatea sa, care urmărește activitatea muzeului pe Facebook.  

A crescut foarte mult ponderea copiilor mici, veniți atât cu familia, cât și în grup organizat. Creșterea 
numărului de copii la MMB este legată de continuarea diversificării programelor educaționale adresate 
copiilor, atât realizate de către muzeu, cât și în colaborare cu asociații și animatori culturali din București.  

Studiile realizate în ultimii 3 ani au identificat profilul vizitatorului MMB: femeie, posibil studentă, 
interesată de expoziții, concerte și conferințe, care urmărește probabil activitatea muzeului prin intermediul 
platformei Facebook. Adulții sunt atrași în mod special de expozițiile muzeului și evenimentele organizate în 
toate muzeele satelit – concerte și spectacole de teatru. Avându-se în vedere acești vizitatori s-au lansat deja 
noi proiecte muzeale, cum este proiectul ”Idei în Agora”, moderat de Sorin Antohi. 

Corelând studiile de vizitatori cu trendurile de vizitare, observăm următoarele:  

- A crescut ponderea tinerilor în numărul total de vizitatori. Ei erau extrem de puțini în urmă cu 3 ani, când 
conducerea muzeului a fost preluată de actualul manager. În 2017 au o pondere foarte mare, reprezentând 
aproape jumătate din vizitatori. 
- Crește în mod constant ponderea copiilor, ajungând să formeze cca. o treime din totalul vizitatorilor.  
- Profilul participantului la evenimentele organizate de muzeu este femeie, probabil studentă, interesată de 
expoziții și concerte, care este atentă la oferta muzeului și care participă destul de des la programele propuse.  
- Publicul muzeului se informează în mod special de pe internet / Facebook, mai ales în zilele de miercuri și 
marți, în intervalul orar 10:00-15:00.  
 

B. Analiza activităţii instituției și propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

b1. Analiza programelor și a proiectelor instituţiei 

Strategia de dezvoltare a Muzeului Municipiului București, respectiv programele și proiectele 
asociate, sunt în acord cu Strategia culturală a Municipiului București. Avându-se în vedere direcțiile 
specificate de aceasta (p. 53), MMB acționează pe următoarele direcții: 

I. Înscrierea culturii ca motor al dezvoltării urbane durabile. În acest sens, s-a mers pe mai multe direcții, 
precum activarea cartierelor prin participarea la proiecte în cartierele bucureștene și activarea sediilor 
muzeului amplasate în cartiere, revitalizarea și valorizarea patrimoniului construit și a patrimoniului 
imaterial prin consolidarea și reamenajarea clădirilor de patrimoniu; deschiderea muzeului către manifestări 
culturale complexe, interdisciplinare și interactive  

II. Asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate și echilibrate a tuturor cetățenilor 
orașului la sistemul cultural. Ca direcții de acțiune asociate specificăm diversificarea și creșterea 
atractivității și accesibilității ofertei culturale și încurajarea participării cetățenilor care nu se regăsesc în 
oferta culturală prezentă; încurajarea dezvoltării unui public interesat de cultură. 

III. Poziționarea Bucureștiului ca o capitală culturală atractivă a spațiului european. Începând cu anul 
2015, MMB încurajează schimburile culturale și academice la nivel local, național și european prin susținerea 
mobilităților angajaților săi, prin participarea la proiecte interdisciplinare internaționale. Au fost sau sunt pe 
cale să se dezvolte mai multe parteneriate cu muzee europene: Galeriile Naționale din Sofia, Galeriile 
Municipale din Sofia, Institutul și Muzeul de Arheologie din Sofia, Muzeul de Etnografie din Sofia, Muzeul 
Național de Istorie din Tirana, Muzeul de Istoria Artei din Viena, Muzeul de Istorie Naturală din Viena, Muzeul 
Orașului Viena, Muzeul Orașului Derby, Muzeul Orașului Liverpool, Muzeul Orașului Londra. Prin activitatea 
sa, muzeul asigură dezvoltarea infrastructurii culturale a Bucureștiului pe mai multe paliere, dar în principal 
în asociere cu sediile sale, amplasate în întreg orașul. În cursul anului 2017 s-a dinamizat în special activitatea 
muzeelor Severeanu și Minovici.  

IV. Transformarea paradigmei de gândire în ceea ce privește antreprenoriatul creativ. MMB susține și 
stimulează prin manifestările sale profesionale și prin exemplul pe care îl dă o viziune antreprenorială în 
sectorul cultural, public și privat. De asemenea, a susținut proiecte educaționale comunitare. 

V. Creșterea capacității și sustenabilității sectorului cultural. Muzeul încurajează colaborarea între diverși 
actori din sectorul culturii și educației pentru dezvoltarea unei oferte atractive în București, dar și prin 
dezvoltarea de parteneriate internaționale, în special în Europa. 

Elementele specificate anterior, în mod sintetic, arată că Muzeul Municipiului București este un factor 
important al implementării Strategiei Culturale a Municipiului București. Actualul plan de management 
continuă această direcție.  

În cele ce urmează vom analiza punctual principalele programe ale muzeului din ultimii ani.  



PROIECT DE MANAGEMENT                                                                  MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

 12 

Networking având muzeul ca un centru vital  

Afirmarea muzeului ca centru informațional, cultural și educațional s-a realizat prin dezvoltarea de 
parteneriate cu organizații și stakeholderi diverși. MMB a devenit centrul unei rețele de organizații active, 
numărul partenerilor și diversitatea acestora este în creștere, iar solicitările de colaborare, din cele mai 
diverse, sunt numeroase. Aceste lucruri arată că muzeul este un punct de reper pentru actori importanți care 
se adresează comunităților bucureștene, precum și mediului profesional. MMB a dezvoltat deja parteneriate 
durabile cu organizații din domeniul culturii, educației și cercetării, dar și din sfera mass-media și mediul de 
afaceri.  

Tabel 1. Parteneriate încheiate de MMB (2014-2017) 

Tipul de organizație 2014* 2015 2016 2017** 

Total 56 88 125 115 

** Sunt incluse parteneriate realizate în perioada ianuarie-octombrie 2017. 

Muzeul Municipiului București derulează strategia de dezvoltare în concordanță cu strategia 
culturală a Municipiului București. Strategia Culturală a Municipiului București pentru perioada 2016-2026 
are în vedere Bucureștiul ca un ecosistem, în care cultura are un rol cu mai multe fațete (p.51). În acest 
context, Muzeul Municipiului acționează activ pentru dezvoltarea de parteneriate cu mediul academic și de 
cercetare, cu mediul cultural, dar și cu mediul economic. De asemenea, strategia muzeului este în concordanță 
cu principiile asumate de această strategie (pp.51-52): cultură și guvernanță; cultură, sustenabilitate și 
teritoriu; cultură și economie. Se pune accent pe educarea publicului bucureștean de la cele mai fragede 
vârste, precum și pe dezvoltarea imaginii internaționale a muzeului – pe consolidarea Bucureștiului ca o 
atracție turistică și culturală.  

O direcție importantă de acțiune a acestui program este creșterea dimensiunii internaționale a 
muzeului, atât în corelație cu vizitatorii străini, cât și în mediul profesional. Astfel se observă nu numai prin 
creșterea numărului de vizitatori străini, ci și intrarea MMB într-un circuit profesional internațional. 
Dezvoltarea strategică a parteneriatelor internaționale permite promovarea bunelor practici în sectorul 
muzeal și dezvoltarea unor oferte publice mai atractive pentru MMB. Reprezentanți ai muzeului au realizat 
vizite de schimb de experiență și bune practici în străinătate. O serie de specialiști străini au susținut și 
prelegeri publice în beneficiul celor interesați de domeniul lor de expertiză: Marco Riccomini, specialist în 
artă italiană din Milano; Dorian Koçi, directorul Muzeului Național de Istorie din Tirana;  Tony Butler, 
directorul Derby Museums, Regatul Unit; Mona Momescu, Columbia University, New York . Sunt în curs de 
pregătire vizite de lucru și dezvoltare de parteneriate cu muzee din Anglia: Museum of London, Derby 
Museums, British Museum și Albert and Victoria Museum, precum și pentru muzee din Germania. Prin 
intermediul Ambasadei României din Berlin se realizează demersuri similare cu muzee din Germania. S-au 
derulat schimburi de experiență în Austria și Bulgaria.  

Parteneriate pentru dezvoltarea ofertei complexului MMB  

Au continuat parteneriatele tradiționale privind evenimente devenite deja repere culturale în 
București. Patrimoniul deținut de MMB a făcut obiectul unor proiecte de cercetare sau expoziționale ale 
muzeului, precum și ale altor organizații, finalizate prin expoziții publice.  

 

Tabel 2. (2014-2017) 

  2014 2015 2016 2017* 

Expoziții realizate de alte organizații cu piese din 
patrimoniul MMB 

3 3 7 7 

Expoziții realizate de către MMB în alte locații 0 6 6 3 

* Sunt incluse expoziții realizate în perioada ianuarie-octombrie 2017. 

 

La preluarea mandatului de management de către actuala conducere, MMB nu avea în derulare 
proiecte culturale complexe, finanțate prin concursuri de finanțare organizate de instituții publice sau de 
către Ministerul Culturii și Identității Naționale. În prezent muzeul este implicat în mai multe proiecte, 
majoritatea acestora fiind coordonate de asociații neguvernamentale active în București, dovedind că MMB 
este apreciat de reprezentanții comunității locale. 
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Tabel 3. Proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă în care MMB a fost partener 

2014 2015 2016 2017* 

0 3 15 10 

* Sunt incluse proiecte din perioada ianuarie – octombrie 2017. 

Dinamizarea ofertei educaționale a MMB 

Începând cu anul 2014 secția de educație a muzeului a fost reorganizată pentru a putea susține 
strategia educațională a muzeului. Aceasta a vizat extinderea ofertei educaționale și diversificarea publicului 
vizat.  

Tabel 4. Numărul de programe educaționale derulate de MMB 

2014 2015 2016 2017* 

5 6 15 12 

* Evaluare pentru perioada ianuarie – 10 noiembrie 2017. 

În anul 2016 MMB a lansat un program inedit în România, în sfera muzeală: de susținere a unor 
proiecte culturale și educaționale pe baza unui concurs de proiecte adresat reprezentanților comunităților 
bucureștene. Scopul acestei inițiative a fost de a diversifica oferta muzeului în colaborare directă cu 
comunitatea locală, prin oferirea de noi programe interactive și interdisciplinare, care să se adreseze unor 
categorii noi de public. În anul 2016 au fost organizate 10 astfel de proiecte, iar în anul 2017 au fost 
organizate 11 proiecte propuse de către comunitate. O parte dintre acestea au avut un conținut educativ, 
adresându-se unor diverse categorii de publicuri țintă: studenți, adolescenți, copii înscriși de părinți și 
grupuri organizate, persoane defavorizate, persoane cu dizabilități ș.a. 

În perioada de raportare avută în vedere s-a dinamizat oferta de programe publice ale muzeului. 
Anterior erau destul de rar organizate conferințe și lansări de carte, iar evenimentele interdisciplinare erau 
propuse în mod excepțional.  

 

Tabel 5. Proiecte culturale în care MMB a fost partener 

Program public 2014 2015 2016 2017* 

Concerte 19 69 57 41 

Conferințe 43 62 65 50 

Spectacole de teatru 7 5 36 31 

Lansări de carte 6 7 14 6 

* Sunt incluse evenimente realizate în perioada ianuarie – octombrie 2017. 

 

Promovarea bunelor practici și a dezvoltării sectoriale 

Un segment important al publicului-țintă este format de specialiști, din cercetători în domeniile 
istorie, arheologie, numismatică, antropologie și istoria artei. A fost continuată organizarea de evenimente 
științifice relevante, care urmăresc difuzarea cercetării științifice, dar și promovarea bunelor practici în 
sectorul muzeal. Începând cu anul 2014, MMB a inițiat următoarele manifestări academice și profesionale: 
Conferința de Marketing Cultural (prima ediție a avut loc în 2014), Simpozionul de Antropologie Urbană 
(2015 – prima ediție), Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice” (2015 – prima ediție), 
Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban (2015 – prima ediție), Simpozionul de Artă și Istoria Artei (2017 
– prima ediție). De asemenea, MMB a fost constant partener al unor manifestări academice naționale și 
internaționale: Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice; Congresul European de Istoria Medicinei; Școala 
de vară Forensic Anthropology Field School reprezintă numai câteva exemple recente.  

 

Pinacoteca 

MMB derulează de doi ani un amplu proces de restaurare și punere în valoare a Pinacotecii, o colecție 
deosebită, uitată în ultimele decenii. S-au realizat și alte acțiuni în sfera protejării patrimoniului cultural 
național – atât a celui mobil, cât și a celui imobil, dacă ne referim la clădirile aparținând complexului muzeal.  
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Cercetarea patrimoniului și diseminarea cercetării  

Activitatea de cercetare a patrimoniului este atât un efort individual, cât și de echipă. Mai mult de 15 
angajați ai MMB din diverse secții au participat la proiecte de cercetare, proiecte arheologice, au predat 
cursuri, au fost activi în manifestări academice și profesionale în țară și străinătate.  

Tabel 6. Activitatea de cercetare științifică și diseminare asociată MMB 

  2014 2015 2016 2017* 

Părticipări la manifestării științifice, 
proiecte de cercetare etc. 

22 21 35 26 

Contribuții în publicații științifice 6 13 42 9**  

Lucrări de popularizare 2 3 6 6 

Participarea la manifestările științifice 
organizate de MMB 

50 200 200 180*** 

* Evaluare pentru perioada ianuarie – octombrie 2017 

** Cea mai mare parte a articolelor urmeză să fie editate în noiembrie-decembrie iar statistica se referă la 
perioada ianuarie-octombrie 2017. De aceea decalajul mare față de 2016. Linia ascendentă va continua. 

*** Fără Conferința de Marketing Cultural, programată pentru luna 23 - 24 noiembrie 2017. 

 

În special arheologii MMB colaborează cu specialiști din alte instituții culturale și de cercetare. Se 
recomandă o mai mare colaborare, la nivel național și internațional, pentru creșterea relevanței și mai ales a 
expunerii rezultatelor cercetărilor asociate muzeului. În perioada de raportare, principalele direcții de 
investigare a specialiștilor MMB sunt istoria, arheologia, numismatica, arta, antropologia, etc. Se observă că 
muzeografii și cercetătorii muzeului au continuat să participe la diverse evenimente științifice în țară și 
străinătate. 

Editura MMB continuă să publice lucrări academice de mare relevanță culturală și științifică. Astfel, 
pe lângă revistele academice ale muzeului, București Materiale de Istorie și Muzeografie, Revista de Cercetări 
Arheologice și Numismatice,  au apărut în ultimii 4 ani (dar sunt și în curs de apariție) volume cu o valoare 
științifică și culturală deosebită precum Revista de Artă și Istoria Artei al cărei prim număr este programat să 
apară în 2018. 

Tabel 7. Numărul de publicații ale Editurii MMB (volume, albume etc. – exclusiv publicațiile periodice) 

2014 2015 2016 2017* 

16 9 10 18 

* Evaluare pentru perioada ianuarie – octombrie 2017. 

Relevanța activității de cercetare este conectată și de participarea reprezentanților MMB la viața 
profesională națională și internațională. Astfel, personalului MMB face parte din diverse organizații 
profesionale. 9 persoane sunt înscrise în Registrul Arheologilor, dintre care 5 sunt specialiști.  

 

Patrimoniu  

Acest program este unul complex, care vizează acțiunea pe mai multe direcții: digitizarea 
patrimoniului, restaurarea, conservarea, îmbunătățirea sistemului de depozitare etc. O atenție deosebită s-a 
acordat configurării Registrului general de evidență. S-a consolidat metadata privind evidența primară a 
patrimoniului, s-au identificat erorile de înscriere, dublurile și alte inadvertențe. S-a inițiat proiectul privind 
Registrul informatizat de evidență. S-a continuat inventarierea și evidenţa patrimoniului. A continuat 
evidența și centralizarea dosarelor de clasare a obiectelor de patrimoniu. La nivelul MMB, în perioada 2014-
2017 au fost propuse spre clasare aproximativ 6.000 piese. În aceeași perioadă s-au completat peste 18.000 
fișe analitice, cca. 8000 fișe de conservare, 1300 fișe de restaurare.  

A fost inițiat și în mare parte este finalizat procesul de inventariere al patrimoniului muzeului.  

În paralel cu gestionarea colecțiilor existente, patrimoniul muzeului a beneficiat de noi intrări, prin 
achiziții, cercetare arheologică și donații. Cele mai multe piese cu valoare istorică au intrat în patrimoniul 
MMB în urma șantierelor de arheologie din raza Municipiului București.  
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Infrastructura 

Situația clădirilor MMB era problematică în 2014 prin prisma asigurării condițiilor optime de 
depozitare și expunere a patrimoniului, și chiar și a derulării activităților curente. Prin urmare a început un 
amplu proces de consolidare, restaurare, chiar extindere a spațiilor și ulterior redeschidere către public a 
muzeelor asociate MMB. De asemenea s-a realizat un audit al sistemului de securitate, care a fost completat. 
În prezent situația este următoarea:  

1. Palatul Suțu: Renovarea și regândirea spațiului acestui muzeu s-a realizat în mai multe etape pentru a nu 
opri accesul la expoziția de bază. Aceasta a fost extinsă, prin alocare de noi spații care anterior erau 
administrative. Spațiile muzeului care sunt dedicate expozițiilor temporare au fost igienizate integral, după 
mai bine de 30 de ani. Este în proces de realizare un proiect de refuncționalizare a holului de intrare pentru a 
găzdui un magazin modern al muzeului. Până în decembrie 2017 întregul Palat Suțu va fi introdus în circuitul 
muzeal. La Palatul Sutu este și Pinacoteca Bucureștiului, accesibilă, după decenii, din nou, publicului. 

2. Casa Filipescu-Cesianu: Clădirea a beneficiat de un proces complex de consolidare, restaurare și 
amenajare. Aici a fost amenajat în 2016 Muzeul Vârstelor, primul muzeu de antropologie urbană din țară. Aici 
se organizează în prezent numeroase programe publice, foarte apreciate de public. În Lapidarium a fost 
inaugurată în februarie 2017 o expoziție cu caracter permanent cuprinzând frescele mănăstirii Văcărești. A 
fost finalizat și proiectul de amenajare expozițională a subsolului corpului A. Expoziția deschisă aici, Zeițe și 
șamani în credințele străvechi, valorifică patrimoniul arheologic foarte bogat al MMB și este și aceasta o 
expoziție pe termen mai lung, cu profil arheologic. Depozitul de pictură al Pinacotecii a fost amenajat în 
corpul B - etaj în anul 2016, iar transferul obiectelor a fost finalizat în iulie 2017. Administrația MMB s-a 
mutat în corpul B - parter. Parcul a fost deschis publicului și în zilele când muzeul este închis. Spațiul destinat 
publicului la Casa Filipescu-Cesianu este acum de aproape 100%. 

3. Muzeul dr. Nicolae Minovici: Acesta este un alt muzeu deosebit care a beneficiat de consolidare, 
restaurare și amenajare completă. Muzeul a fost redeschis pentru public în mai multe etape. Expoziția 
permanentă de etnografie, restaurată integral, a fost inaugurată în octombrie 2017, după aproape 30 de ani. 
Apoi, tema expoziției permanente de etnografie va fi completată de expoziția temporară Știință și etnicitate. 
Cercetarea antropologică austriacă în Banat în anii 1930, realizată în parteneriat cu Naturhistorisches 
Museum Wien, Centre for Medical Humanities - Oxford Brookes University, University of Oxford, Arts & 
Humanities Research Council din UK. De asemenea, s-a inițiat un proiect inedit de amenajare a parcului 
muzeului prin noi plantări, și anume peste 70 de foioase care flanchează aleile. De asemenea, a continuat 
proiectul de restaurare a pieselor litice din parc pentru a finaliza amenajarea acestuia. Spațiul muzeului dr. 
Nicolae Minovici este destinat publicului în proporție de 90 %.  

4. Observatorul Astronomic: Și acest muzeu, aflat inițiat într-o stare precară, a fost complet consolidat, 
restaurat și reamenajat. Tot aici s-a amenajat noul sediu al bibliotecii MMB, modernizat și extins. Se află la 
parterul clădirii și a fost inaugurat in octombrie 2017. În mansarda clădirii sunt spații destinate conferințelor, 
expozițiilor temporare și, mai ales, observațiilor astronomice. Expoziția permanentă a Observatorului 
Astronomic ocupă primul etaj al clădirii și a fost inaugurată în septembrie 2017. În acest moment  
Observatorul Astronomic este deschis publicului în proporție de 100%. De la redeschiderea sa, Observatorul 
este unul dintre cele mai populare muzee din București.  

5. Muzeul Theodor Aman: După o lungă perioadă de neglijență, acest muzeu avea nevoie de intervenții 
substanțiale. Prin urmare a fost realizat un proces dificil de restaurare a tavanului biroului lui Theodor Aman 
iar expoziția permanentă a fost extinsă cu un spațiu nou iar în prezent muzeul este redeschis către public în 
totalitate.  

6. Muzeul George Severeanu: Și acest muzeu a fost închis o perioadă publicului pentru consolidare și 
restaurare. După redeschidere el a găzduit mai multe expoziții temporare inedite, din punct de vedere 
muzeografic, cu patrimoniul numismatic și arheologic al muzeului și al unor parteneri. În prezent este în curs 
de amenajare expoziția permanentă, care va fi inaugurată pe 29 noiembrie 2017. 

7. Muzeul Frederic Storck și Cecilia-Cuțescu Storck:  Aici au fost realizate o serie de intervenții pentru 
modernizarea sistemului de termoficare. Fiind un imobil oferit în comodat de proprietari a fost obținut în 
2017 de către aceștia, un aviz de intervenții urgente, iar în următoarea perioadă de timp vor demara lucrări 
de restaurare. 

8. Curtea Veche: Acest sit arheologic este în continuare închis publicului, prezentând un risc seismic ridicat. 
Este în curs organizarea licitației privind proiectul tehnic de restaurare, consolidare și revenire in circuitul 
turistic, programat a se realiza pâna în anul 2021.  

9. Muzeul Victor Babeș: În anul 2017 s-a desfășurat un șantier de igenizare a spațiilor muzeale, parter și etaj, 
incluzând termoficare și tâmplărie. Urmează ca muzeul să fie redeschis pentru vizitare într-o variantă 
modernă, încorporând tehnologie de tip virtual reality, începând cu anul 2018. 
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10. Muzeul C.I. și C.C. Nottara a fost închis din cauza avarierii imobilului închiriat în 2014. Colecția se află în 
depozitul amenajat în 2016, iar pe site este publicat un tur virtual al expunerii vechi, recuperându-se astfel 
valoarea memorială a acesteia.  

11. Muzeul Gheorghe Tattarescu necesită intervenții urgente de consolidare, reabilitare și restaurare. Astfel, 
patrimoniul acestui muzeu a fost mutat într-un depozit amenajat la standardele cerute de normele de 
conservare iar clădirea a fost pusă în conservare. În octombrie 2017 a fost finalizat studiul tehnic Dali privind 
proiectul tehnic de consolidare, reabilitare și restaurare, PMB incluzând acest imobil monument de 
patrimoniu pe lista proiectelor de finanțare europeană pentru perioada 2018-2021 

Nu numai spațiile de expunere ale MMB prezentau în 2014 probleme majore, ci și cele de depozitare 
care nu asigurau în mare măsură condițiile necesare păstrării patrimoniului. În acest context, depozitele MMB 
au cunoscut ample procese de renovare și reamenajare conform viziunii moderne și utilizându-se sisteme noi 
de securizare. În cursul anului 2017 s-a înființat un nou depozit: Depozitul de patrimoniu și sediul Secției de 
Artă din strada Moinești-Militari. Acest spațiu nou, modern, a fost închiriat pentru depozitarea patrimoniului 
casei Gheorghe Tattarescu și, parțial, al Pinacotecii, drept urmare a deteriorării fizice a imobilului amintit mai 
sus, și care va fi pus în conservare până în decembrie 2017. Acest spațiu a fost amenajat din punctul de vedere 
al securizării și este în derulare amenajarea depozitului și transferul obiectelor, proces care va fi finalizat 
până la 30 noiembrie 2017. 

 

Comunitatea internă a muzeului 

Tot pe linia dezvoltării profesionale, muzeul încurajează angajații să participe la programe de 
formare profesională de scurtă durată sau de lungă durată. Dacă înainte de 2014, personalul nu participa 
decât în mod excepțional la programe de dezvoltare profesională, acum acest lucru a devenit o regulă. În anul 
2016 au participat la aceste programe 27 de persoane, iar în anul 2017 au participat 7 și vor mai participa 
încă 15 angajați. Scăderea numărului de participanți la aceste programe se datorează acoperirii nevoilor în 
cursul anilor 2015 și 2016. Susținerea dezvoltării profesionale este o prioritate pentru conducerea MMB. 

În acest context, în anul 2017 s-a inițiat și o strategie de team building și de schimb de experiență 
între angajații MMB și angajați ai unor muzee importante din țară. În anul 2017 au fost organizate întâlniri 
aplicate la Muzeul Național Peleș, șantierele arheologice de la Histria și Argamum (2016), Sultana și Capidava 
(2017). În aceeași direcție au fost organizate întâlniri în străinătate cu muzee și instituții culturale din Albania 
(2016), din Sofia și Viena (2017), Tirana (2017), Berlin și Leipzig (2017), urmând Londra și Liverpool în 
2018, deja programate.  

b.2. Concluzii  

Activitatea MMB din ultimii 3 ani urmărește fidel o strategie de management sustenabil. În acest 
cadru, muzeul s-a dezvoltat an de an, atât prin prisma activității interne, a locului în comunitatea muzeelor 
românești, dar și din perspectiva publicului – lucruri dovedite de creșterea continuă a vizității și participării 
la programele sale, a expunerii media, a calității și cantității parteneriatelor etc. Muzeul a început să aibă și un 
profil internațional atractiv. Concluzionând, putem spune ca MMB este o prezență atractivă și activă în 
sectorul cultural, avându-se în vedere atât publicul, cât și specialiștii/ profesioniștii.  

Actualul program de management propune dezvoltarea în continuare a activității publice, 
dezvoltarea relațiilor internaționale, dezvoltarea brandului muzeului prin creștere calitativă și consolidarea 
comunității MMB.  

2.1. Mesajul  

La nivel naţional, MMB a devenit o instituţie modernă, actuală, activă, în continuă actualizare şi 
dezvoltare, caracterizată prin transparenţă şi dinamism. Misiunea muzeului rămâne aceeași, conform 
legislației în vigoare, obiectivul managementului instituțional performant pentru perioada următoare fiind 
acela de a sprijini continuarea transformării muzeului în mediator cultural, de creator de servicii cultural-
muzeale pe piaţa culturală și schimbarea mentalităţii vetuste privind rolul muzeelor în societate, identificate 
cu nişte simple depozite de obiecte vechi, prin îmbunătățirea programelor privind  cercetarea conservarea și 
punerea în valoare a colecțiilor muzeului și a patrimoniului aflat în spațiile administrate de MMB. Muzeul a 
devenit un brand caracterizat de dinamism, interdisciplinaritate, facilitare culturală și agregator al unor 
direcții de acțiune culturală diverse – expunere, teatru, muzică etc. Adițional, muzeul se proiectează ca un 
muzeu al comunităților bucureștene, un spațiu deschis și incluziv.  

La nivel internaţional, Muzeul a devenit o voce profesionistă. Se va continua dezvoltarea de 
parteneriate cu instituții de cultură și cercetare din străinătate, în beneficiul publicului muzeului, dar și al 
mediului profesional.  
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2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii 

În urma analizei succinte a strategiei de management și a rezultatelor obținute pentru perioada 
2014-2017, se pot identifica mai multe direcții generale de acțiune pentru perioada următoare, cu mai multe 
abordări operaționale:  

a. Dezvoltarea activității publice și educaționale: 

- Axarea pe patrimoniu și valorificarea sa în mod inedit și interdisciplinar. 

- Dezvoltarea de parteneriate strategice.  

- Multiplicarea și diversificarea programelor publice. 

- Continuarea dezvoltării profesionale a angajaților pentru mai buna susținere a activității muzeului. 

b. Dezvoltarea relațiilor internaționale  

- Inițierea de parteneriate cu muzee din regiune, dar și din țări cu o largă experiență muzeografică. 

- Inițierea de parteneriate cu universități din Europa. 

- Internaționalizarea manifestărilor științifice a muzeului.  

- Asimilarea de bune practici europene. 

c. Dezvoltarea brandului muzeului  

- Fundamentarea unor studii ale vizitatorilor 

- Proiectarea și implementarea unei campanii de comunicare integrate 

- Exinderea comunicării prin canale noi, cu accent pe social media 

- Dezvoltarea unei strategii de dezvoltare a magazinelor muzeului. 

d. Consolidarea comunității MMB 

- Extinderea voluntariatului și a colaborărilor cu stakeholderii locali. 

- Întărirea legăturilor profesionale și stimularea bunelor practici în sectorul muzeal din România. 

- Organizarea de activități publice în sediile MMB care să vizeze cu precădere comunitățile locale.  

e. Patrimoniu  

- Continuarea procesului de digitizare și acces virtual 

- Dezvoltarea unui depozit integrator al muzeului 

- Cercetare și diseminare pe plan național și internațional  

 

C. Analiza organizării Muzeului Municipiului București şi propuneri de reorganizare/ restructurare: 
 
c.1. Analiza reglementărilor interne şi ale actelor normative incidente: 

Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Muzeului Municipiului București a fost 
modificat în cursul anului 2015 şi completat în prima jumătate a anului 2017 și corespunde nevoilor actuale 
ale muzeului. Principiile care stau la baza acestuia sunt:  

 Funcționalitate. Structurile propuse sunt organizate din punct de vedere tematic, reunind sub-secții care 
au în comun aceleași elemente de expertiză. În acest fel se face în mod rapid transferul de bune practici în 
cadrul organizației.  

 Consolidare economico-financiară. Se crează premisele pentru o mai bună gestionare a resurselor și 
pentru control financiar eficient.  

 Flexibilitate. Noua organigramă și noul ROF asigură mai multă flexibilitate în derularea activității 
instituției prin gruparea specialiștilor similari într-o secție. Se crește astfel timpul de reacție, se scurtează 
circuitele relaționale în contextul dezvoltării și derulării de proiecte instituționale.  

 Modernizare. Ținându-se cont atât de specificul activității muzeului și de evoluțiile din ultimii ani, 
precum și de tendințele din lumea culturală și științifică, sunt propuse o serie de secții și servicii cu 
responsabilități noi: Secția Antropologie Socială și Urbană; Biroul Istorie Bucureșteană; Serviciul Relații 
Publice, Marketing, Proiecte Culturale; Secția Patrimoniu și Evidență Centralizată.  
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Noua organigramă a permis dezvoltarea organizației.  

Dezvoltarea organizațională și dinamica internă au avut repercursiuni și asupra structurii 
personalului. Datorită nevoii de personal specializat în perioada 2014-2017 s-a pus accentul pe dezvoltarea 
profesională. De asemenea, s-au realizat angajări și promovări interne în funcție de necesar și de evaluarea 
performanței angajaților, a strategiei de management a resursleor umane și a celei de motivare.  

În mod continuu, în ultimii ani, s-a realizat reevaluarea structurilor interne și revizuirea 
regulamentelor de funcționare acolo unde este cazul.  

În anul 2017 a fost scos la concurs și ocupat postul de director adjunct pentru componenta de istorie 
și patrimoniu pentru a întări administrativ organizarea colecțiilor, digitizarea și clasarea obiectelor de 
patrimoniu și pregătirea inventarierii colecțiilor, proces care va demara în anul 2018. Separat, a fost creat al 
doilea post de director adjunct pentru zona de artă pentru a oferi o dezvoltare administrativă, dar și de 
specialitate colecției de artă și Pinacotecii. Urmează dezvoltarea unei strategii de valorificare a patrimoniului 
de artă și de întărire a administrației Muzeului Municipiului București și în zona colecțiilor de artă care în 
ultimii doi ani sunt tot mai intens valorificate. 

Dezvoltarea organizațională și dinamica internă au avut repercursiuni și asupra structurii 
personalului. Datorită nevoii de personal specializat pe tot parcursul primului semestru al anului 2017 au fost 
îndeplinite procedurile pentru angajarea a 16 persoane și procedurile de promovare în grad a 11 salariați. 

Pentru perioada 2018-2021 se propune în continuare reevaluarea structurilor interne și revizuirea 
regulamentelor de funcționare acolo unde este cazul.  

În cadrul Muzeului Municipiului București funcționează, începând cu anul 2014, Comisia de 
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, în 
conformitate cu Ordinul 400/2015, privind aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților 
publice, cu modificările și completările ulterioare. Din cadrul comisiei fac parte conducătorii 
compartimentelor instituției, conform legislației care guvernează domeniul. Comisia funcționează în baza 
unui regulament propriu și se întrunește o dată pe lună sau mai des, atunci când situațiile apărute o cer. 
Comisia are un președinte, membri și un secretar. Sistemul de control intern/managerial este dezvoltat în 
cadrul Muzeului Municipiului București având în vedere specificul legal, organizațional, de personal, de 
finanțare etc. Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente ale controlului intern/managerial: mediul 
de control; performanțe și managementul riscului; activități de control; informarea și comunicarea; evaluare 
și audit. 

Începând cu anul 2014, comisia a realizat și a avizat peste 50 proceduri generale și specifice care 
conduc la o mai bună funcționare a activităților în cadrul Muzeului Municipiului București. Acestea au fost 
puse la dispoziție managerului pentru aprobare, în conformitate cu legislația, și au fost difuzate personalului 
impactat. Începând cu anul 2017, procedurile aferente standardelor de control intern/managerial, folosite în 
activitățile curente ale Muzeului Municipiului București, pot fi accesate la adresa web 
http://www.muzeulbucurestiului.ro/proceduri.html. 

Activitatea SCIM în cadrul Muzeului Municipiului București va continua, astfel încât, pe măsura 
identificării unor noi activități procedurabile, acestea să fie procedurate conform legislației, în vederea 
asigurării unei bune funcționări care să conducă la atingerea obiectivelor generale și specifice. 
 
c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne  

Pentru perioada 2018 – 2021 se propune continuarea procesului de eficientizare a activității, 
susținut de un cadru intern funcțional și bine reglementat: 

-Monitorizarea modului în care actuala structură corespunde necesităților instituției; 

-Actualizarea fişelor de post pentru personalul care a cunoscut schimbări şi completări de atribuţii în cadrul 
muzeului;  

-Întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului;  

-Actualizarea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice din domeniile muzeologiei, și activitățile 
functional-administrative (contabilitate, resurse umane, etc.); 

-Actualizarea Regulamentului Intern în urma apariţiei unor modificări ale cadrului legal în care muzeul îşi 
desfăşoară activitatea.  

În managementul resurselor informative, muzeul trebuie să garanteze în continuare: 

 faptul că fiecare angajat deţine informaţia necesară pentru îndeplinirea îndatoririlor şi că indicatorii sunt 
bine definiţi şi vizibili; 

http://www.muzeulbucurestiului.ro/proceduri.html
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 faptul că informaţiile semnificative sunt la dispoziţie în formă centralizată pentru o documentare precisă 
oricând este nevoie; 

 accesibilitatea şi securitatea, confidenţialitatea şi acurateţea informaţiei în acord cu regulamentele în 
vigoare.  

Dezvoltarea în continuare a culturii organizaționale este un alt element important la nivelul 
modului de funcționare și reglementare internă a activității. Potenţialul fiecărui angajat trebuie exploatat în 
întregime, fapt bazat pe un set de valori unanim împărtăşit şi un mediu din ce în ce mai bine aşezat în tiparele 
încrederii şi auto-responsabilizării. Există forme comune de comunicare şi participare, susţinute de multe 
oportunităţi de învăţare şi dezvoltare a noilor competențe şi calificări.  

Aici subliniem importanța delegării responsabilității curatoriale către cercul de specialiști, care nu 
sunt oficial decidenți, dar, care trebuie să-și dezvolte abilități de decidență curatorială și organizațională prin 
coordonarea unor proiecte expoziționale și culturale. În martie 2018 România este țară invitată la Târgul de 
Carte din Leipzig. Cu acest prilej, ambasada României de la Berlin implicată în acest proiect a propus MMB 
organizarea unei expoziții dedicată fenomenului social și economic al lipscăniilor, alături de o carte si un film 
documentar. În implicarea curatorială a acestui amplu eveniment au fost delegați doi coordonatori de secție 
(Artă și Antropologie socială şi urbană), care au făcut o primă deplasare la Berlin și Leipzig în noiembrie 
2017, pentru primele discuții de organizare cu factorii decidenți locali. 

Muzeografii dar și ceilalți specialiști precum restauratori, conservatori, și specialiști în social media 
sunt motivați să propună și să coordoneze expoziții temporare, proiecte editoriale sau cultural-educaționale, 
situație începută între anii 2016-2017 și care va reprezenta unul din factorii cei mai importanți ai 
profesionalizării continue, în interiorul instituției, pentru următoarea perioadă de management 2018-2021. 
Începând cu anul 2016, o dată pe lună, unul dintre specialiștii MMB prezintă într-o conferință publică 
proiectul expozițional pe care l-a finalizat. 

c.3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/ sau 
externalizate  

Resursa umană a muzeului este în egală măsură un punct forte, cât și o slăbiciune. Pe de o parte, în 
cadrul muzeului acționează personalități recunoscute în lumea muzeelor și a cercetării. Pe de altă parte, pe 
anumite arii personalul este insuficient și suprasolicitat. Prin urmare trebuie continuate eforturile de 
formare, în special în domenii de graniță, cum ar fi marketingul muzeal, educația muzeală, antropologie, 
fundraising etc., precum și identificarea unor angajați calificați pentru posturile disponibile.  

În perioada 2014-2017 dinamica resurselor umane a fost una destul de mare, avându-se în vedere 
schimbarea climatului organizațional, creșterea dinamismului instituțional, creșterea exigențelor la locul de 
muncă, nevoia de dezvoltare a competențelor etc.  

Dezvoltarea profesională a personalului Muzeului Municipiului Bucuresti este o prioritate. În acest 
context, începând cu anul 2014, după o pauză de aproximativ 10 ani, salariaţii muzeului au fost trimişi la 
cursuri de formare şi specializare, aşa cum rezultă din tabelul următor. 

Tabel 8. Dinamica personalului MMB  

  2014 2015 2016 2017 

Număr total posturi 140 155 155 155 

Număr posturi ocupate 113 111 130 138 

Număr posturi de conducere 12 14 14 15 

Număr posturi personal de specialitate 105 120 120 120 

Persoane care au participat la programe de 
formare 

4 21 35 14 

 

Angajații muzeului au fost și sunt încurajați să urmeze diverse programe de formare și perfecționare 
profesională.  

 Pentru ridicarea nivelului de pregătire, Instituţia alocă fonduri bugetare suficiente, astfel încât toţi 
salariaţii să parcurgă programele de formare şi perfecţionare, să participe la diverse seminarii în domenii 
specifice şi/sau domenii conexe, care să cuprindă toate activităţile derulate într-o instituţie publică de 
cultură. Perfecţionarea profesională, în vederea lărgirii şi actualizării cunoştinţelor, dezvoltării aptitudinilor 
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necesare desfăşurării unei activităţi competitive se reflectă şi în faptul că, în această perioadă, opt salariaţi au 
obţinut titlul ştiintific de doctor, iar alţi cinci sunt înscrişi la şcoli doctorale. 

Urmare a creşterii nivelului calitativ al activităţii lor profesionale, între anii 2014 – 2017, au fost 
promovaţi în grad profesional un număr de 63 de salariaţi, iar 13 salariaţi au promovat în funcții. Situația 
actuală a personalului MMB este următoarea:  

Posturi insuficient acoperite: 

 activitatea de achiziții publice, resursă insuficientă, activitatea fiind externalizată; 
 activitatea de promovare a activităţilor muzeale, fundraising etc.  

Principalele puncte tari legate de personal: 

 resursă umană înalt calificată; 
 o importantă parte a salariaţilor sunt cunoscători de limbi străine care influenţează constructiv 

dezvoltarea relaţiilor profesionale; 
 deschiderea angajaţilor şi disponibilitatea către parteneriate și colaborari cu instituţii similare din 

țară şi din afara ţării; 
 bunele relaţii de colaborare ale specialiştilor din MMB cu specialişti din alte instituţii similare din 

ţară şi străinătate; 
 abilitatea personalului de a comunica profesional rezultatele cercetării partimoniului muzeal în 

diferite medii ştiinţifice şi academice; 
 abilitatea personalului de a redacta şi publica rezultatele cercetării partimoniului muzeal în reviste şi 

publicaţii cotate internaţional; 
 disponibilitatea de adaptare a resurselor umane la noile provocări; 
 disponibilități bugetare suficient de mari pentru pregatirea profesională a salariaților; 

Puncte slabe: 

 comunicare deficitară între anumite structuri ale MMB; 
 rezistență la schimbare din partea unei mici părţi a angajaţilor; 
 incapacitatea de adaptare la cerințele postului ocupat care duce la o  mare fluctuație a personalului; 

 personal insuficient în comparație cu complexitatea diferitelor activităţii muzeale; 
 centre de formare şi pregătire profesională ce nu acoperă toate domeniile de activitate specifice 

muzeului (exp. restaurare) 
 

Măsuri propuse pentru perioada următoare pentru eliminarea disfuncţionalităţilor semnalate: 
 stabilirea unor obiective realizabile în raport cu pregătirea profesională a fiecărui salariat; 
 evaluarea corectă şi obiectivă a performanţelor profesionale individuale anuale;  
 adoptarea unor metode eficiente de fidelizare a personalului; 
 ridicarea capacităţii de adaptare a resurselor umane la modificările aduse structurii muzeului, prin 

Organigramă şi Stat de funcţii; 
 o mai bună comunicare între departamentele instituţiei; 
 ridicarea capacităţii de adaptare a resurselor umane la diversitatea sarcinilor de serviciu specifice 

muzeului; 
 creşterea încrederii, respectului, loialităţii pentru instituție; 

 
 

Strategia de perfecționare a personalului în perioada următoare: 
 permanenta deschidere spre înnoire și perfecționare, prin participarea la cursuri de specialitate 

acreditate; 
 disponibilitatea salariaţilor de a profita de oportunitățile privind participarea la diverse acţiuni 

organizate în muzeu şi în afara lui; 
 alocarea de fonduri pentru pregătirea profesională a salariaţilor în domenii specifice atât muzeului 

cât şi în domenii conexe; 
 organizarea de seminarii interne cu specialiştii muzeului; 
 identificarea resursei umane care nu s-a adaptat la cerinţele postului de muncă și înscrierea la 

cursuri de pregătire profesională sau cursuri de reconversie profesională; 
 
În ceea ce privește colaborarea cu experți externi, aceasta este o practică curentă deja în cadrul MMB  

acolo unde specialiștii muzeului nu pot să asigure expertiza necesară. Colaborarea se face pe două direcții: 
atât tehnic, administrativ – cum ar fi colaborarea pe direcția dezvoltării unor strategii de marketing -, cât și 
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pentru dinamizarea și creșterea ofertei publice. De exemplu, prin echipe interdisciplinare, formate din 
specialiști ai muzeului dar și din experți externi s-au realizat mai multe cărți pentru copii, cu un puternic 
aspect edcațional, nu numai de divertisment. Un alt exemplu relevant este lansarea împreună cu dl. Sorin 
Antohi a unui program complex care are un mare succes la public: Idei în Agora.  
 

c4. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției. 
Propuneri de îmbunătățire  

Așa cum s-a arătat anterior, în ultimii trei ani spațiile muzeului – atât cele accesibile publicului, cât și 
cele asociate administrației muzeului sau managementului colecțiilor – au suferit îmbunătățiri radicale. 
Numeroase spații erau improprii expunerii sau depozitării colecțiilor. Multe spații sufereau de o proastă 
gestionare a traficului, de infrastrctură insuficientă etc. Prin intermediul unor proiecte complexe de 
consolidare și restaurare a clădirilor, de reamenajare și chiar refuncționalizare a spațiilor și sălilor 
expoziționale au fost deschise pentru public spații expoziționale moderne, atractive, care permit mai buna 
conservare și protecție a patrimoniului, fac vizitarea o experiență în egală măsură atractivă și instructivă și 
care au determinat o creștere a vizitării.  

Muzeele care deja au beneficiat de acest proces sunt Palatul Suțu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul N. 
Minovici, Muzeul Th. Aman, Muzeul Severeanu și Observatorul Astronomic care sunt total reînnoite. Mai buna 
gestionare a spațiului, coroborat cu dinamizarea activității educaționale și diversificarea ofertei publice au 
dus la oganizarea mai multor progame și evenimente în aceste spații. Astfel gradul de utilizare al acestor 
muzee este mult ridicat față de anul 2014, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Situația se 
prezintă astfel: 

1. Palatul Suțu: Spațiile muzeului care sunt dedicate expozițiilor temporare au fost igienizate integral în anul 
2016, după mai bine de 30 de ani. În aceste spații a fost deschisă în noiembrie 2017 o expoziție dedicată 
Centenarului Unirii. De asemenea, urmează o regândire a holului de intrare pentru a găzdui un magazin 
modern al muzeului. Până în decembrie 2017 amenajarea holului pentru loisirul publicului va continua cu 
aripile laterale, de acces către noile spații expoziționale. 
Palatul Suțu este recuperat pentru public în totalitate. Spațiul vechi al bibliotecii a fost igienizat și 
recompartimentat astfel încât, în perioada următoare de management, să fie dezvoltate activități și ateliere 
pentru copii și tineri. Astfel, până în decembrie 2017 întregul Palat Suțu a fost introdus în circuitul muzeal , iar 
în perioada 2018-2021 ne propunem să devină un muzeu multifuncțional. 

2. Casa Filipescu-Cesianu: În Lapidarium a fost inaugurată în februarie 2017 o expoziție cu caracter 
permanent cuprinzând frescele mănăstirii Văcărești. A fost finalizat și proiectul de amenajare expozițională a 
subsolului corpului A. Expoziția deschisă aici, Zeițe și șamani în credințele străvechi, valorifică patrimoniul 
arheologic foarte bogat al MMB și este o expoziție pe termen mai lung, cu profil arheologic. Depozitul de 
pictură al Pinacotecii a fost amenajat în corpul B - etaj în anul 2016, iar transferul obiectelor a fost finalizat în 
iulie 2017. Administrația MMB s-a mutat în corpul B - parter. Parcul a fost deschis publicului și în zilele când 
muzeul este închis. Spațiul destinat publicului la Casa Filipescu-Cesianu este acum de 100%. Dupa finalizarea 
acetsor proiecte, ne propunem ca în perioada 2018-2021 și acest spațiu să devină un muzeu multifuncțional. 

3. Muzeul dr. Nicolae Minovici: Expoziția permanentă a muzeului dr. Nicolae Minovici este amenajată parțial 
și s-a deschis pentru public în octombrie 2017, și anume trei spații din cele cinci care sunt la etaj și două la 
parter. Datorită numărului foarte mare de piese care trebuiesc restaurate, celelalte două spații de la etajul 
vilei vor fi integrate expoziției permanente de etnografie în cursul anului 2018. Până atunci, în cele două 
spații de la etaj va fi deschisă expoziția temporară Știință și etnicitate. Cercetarea antropologică austriacă în 
Banat în anii 1930, în parteneriat cu Naturhistorisches Museum Wien, Austria; Centre for Medical Humanities, 
Oxford Brookes University, Marea Britanie; University of Oxford, Marea Britanie; Arts & Humanities Research 
Council, Marea Britanie. În primăvara anului 2017 a continuat amenajarea parcului muzeului prin noi 
plantări, și anume peste 70 de foioase care flanchează aleile. Separat, au fost eliminați șapte brazi, care s-au 
uscat din cauza șantierului și au fost plantați noi arbori conform avizului de la mediu. De asemenea, a 
continuat proiectul de restaurare a pieselor litice din parc pentru a finaliza amenajarea acestuia. 
Redeschiderea muzeului dr.Nicolae Minovici s-a bucurat de un mare succes în comunitate iar în perioada 
următoare de management, 2018-2021, spațiile muzeale vor fi deschise intergal (2018) iar spațiul parcului va 
fi în continuare amenajat peisagistic. Sala pentru conferințe este folosită pentru activități variate, expoziții, 
conferințe, concerte etc. După finalizarea acestor proiecte, ne propunem ca în perioada 2018-2021 și acest 
obiectiv muzeal să aibe un caracter multifuncțional. 

4. Observatorul Astronomic: În octombrie 2017, la parterul imobilului a fost inaugurat noul sediu al 
bibliotecii MMB, modernizat și extins. La etajul clădirii a fost inaugurată, în luna septembrie,  expoziția 
permanentă de astronomie, Să cunoaștem Universul, cu multe elemente interactive și de realitate 
augmentată. În mansarda clădirii sunt spații destinate conferințelor, expozițiilor temporare și, mai ales, 
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observațiilor astronomice. Până în decembrie 2017 Observatorul Astronomic a fost deschis publicului în 
proporție de 100% și este deja un spațiu multifuncțional.  

5. Muzeul Theodor Aman: Șantierul de restaurare a plafonului atelierului lui Aman a fost finalizat în luna 
iulie 2017, iar atelierul pictorului a fost reintrodus în circuitul muzeal, alături de un spațiu nou la parterul 
clădirii. 

6. Muzeul George Severeanu: A fost realizat proiectul expoziției permanente al Casei Severeanu, expoziție 
care a fost inaugurată în luna noiembrie a anului 2017, după mai bine de 30 de ani. Spațiul a fost îmbunătățit 
și în urma unei amenajări peisagistice. 

 7. Depozitele MMB: În ultimii ani depozitele MMB au cunoscut ample procese de renovare și reamenajare 
conform viziunii moderne și utilizându-se sisteme noi de securizare. În cursul anului 2017 s-a înființat un nou 
depozit: Depozitul de patrimoniu și sediul Secției de Artă din strada Moinești-Militari. Acest spațiu nou, 
modern, a fost închiriat pentru depozitarea patrimoniului casei Gheorghe Tattarescu și, parțial, Pinacoteca, 
drept urmare a deteriorării fizice a imobilului amintit mai sus, și care va fi pus în conservare. Acest spațiu a 
fost amenajat din punctul de vedere al securizării și este în derulare amenajarea depozitului și transferul 
obiectelor, proces care va fi finalizat până la 30 noiembrie 2017. 

8. Completarea sistemului de securizare: A fost completat și extins sistemul de securizare, antiefracție și 
supraveghere video în toate atelierele de restaurare și în depozitul de patrimoniu din strada Marin 
Serghiescu. Referitor la sistemul de securizare al MMB, la preluarea mandatului de către actualul manager, 
majoritatea obiectivelor nu erau protejate conform normelor. Începând cu aprilie-mai 2014 și până în prezent 
au fost realizate: analize de risc pentru fiecare unitate deoarece nu existau; contract mentenanță PSI; 
securizare antiefracție, antiincendiu și conectare la dispecerat în timp real cu camere de luat vederi, interior 
și exterior. Începând cu anul 2016, toate unitățile MMB (muzee, depozite etc.) au și pază umană permanentă. 

Celelalte muzee parte a MMB beneficiază de atenție în perioada următoare și se încep demersurile pentru 
inițierea unor procese similare. În perioada următoare de management strategia prevedere ca toate spațiile 
publice ale MMB să fie la standarde optime de prezentare și de susținere anor activități publice în condiții 
adecvate pentru patrimoniu și pentru utilizări, în conformitate cu misiunea muzeului. Astfel, pentru următorii 
4 ani sunt prevăzute următoarele intervenții:  

Muzeu V. Babeș –  În anul 2017 s-a desfășurat un șantier de igenizare a spațiilor muzeale, parter și etaj. 
Urmează ca muzeul să fie redeschis pentru vizitare într-o variantă modernă, încorporând tehnologie de tip 
virtual reality, începând cu a doua parte a anului 2018. Expunerea va fi una modernă, interactivă, cu susținere 
în mediul digital.  

Muzeul Macovei – colecția și clădirea acestui muzeu sunt unice în peisajul cultural al Bucureștiului, sunt 
foarte ofertante din acest punct de vedere. Scopul viitoarei expuneri a muzeului va urmări deschiderea 
muzeului către comunitatea locală, dorindu-se ca muzeul să devină un centru cultural relevant pentru 
aceasta. Se are în vedere un amplu proiect pentru reabilitarea, consolidarea și restaurarea acestui imobil 
astfel încât până în anul 2021 sa devină și muzeul Macovei un obiectiv multifuncțional, aflat în vecinătatea 
parcului Carol I.  

Muzeul Storck – va beneficia în continuare de reparații curente, dar și de modernizarea expunerii. Imobilul 
este deținut de către MMB printr-un contract de comodat cu proprietarii. Aceștia au obținut un aviz de 
urgență privind o serie de intervenții la acoperiș și hidroizolarea fundației, pentru anul 2018. 

Muzeul Tattarescu – va intra într-un amplu proces de restaurare, cu finanțare europeană deoarece necesită 
intervenții urgente de consolidare, reabilitare și restaurare. Astfel, patrimoniul acestui muzeu a fost mutat 
intr-un depozit amenajat la standardele cerute de normele de conservare iar clădirea a fost pusă în 
conservare. În octombrie 2017 a fost finalizat studiul tehnic Dali privind proiectul tehnic de consolidare, 
reabilitare și restaurare, PMB incluzând acest imobil monument de patrimoniu pe lista proiectelor de 
finanțare europeană pentru perioada 2018-2021. Acest muzeu se va diferenția prin realizarea unor ateliere 
de pictură șevalet precum și modelaj pentru tineri si seniori la parter, în afară de recuperarea expozițională a 
patrimoniului Tattarescu. De asemenea aici va fi inclus și un magazin-librărie. 

Curtea Veche, una dintre cele mai populare locații ale MMB atât pentru români, cât și pentru turiști străini, 
va beneficia de lucrări complexe. Acest sit arheologic este în continuare închis publicului, prezentând un risc 
seismic ridicat. Este în curs organizarea licitației privind proiectul tehnic de restaurare, consolidare și 
revenire în circuitul turistic, programat a se realiza pînă în anul 2021. Proiectul include amenajare de spații 
expoziționale permanente dedicate Curții Vechi Domnești, expoziții temporare, care să valorifice patrimoniul 
arheologic al MMB. Vor fi și ample spații dedicate evenimentelor educaționale și culturale(conferințe, 
concerte, teatru, ateliere etc) dar și spații pentru depozitare a patrimoniului. Acest proiect va include Curtea 
Veche pe lista muzeelor MMB multifuncționale până în anul 2021. 
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Un alt obiectiv important pentru creșterea capacității instituționale și extinderea spațiilor destinate 
activității publice este identificarea și deschiderea unui sediu pentru Pinacotecă. În prezent, parte a 
Pinacotecii, care este într-un continuu proces de restaurare și documentare, este prezentat la Palatul Suțu. 
Însă, avându-se în vedere semnificația culturală a Pinacotecii și dimensiunile sale, aceasta ar trebui să 
beneficieze de un spațiu propriu, să devină un muzeu de artă al Bucureșiului.  

În perioada de management anterioară o prioritate a fost buna gestionare a depozitelor muzeului. 
În 2014 ele erau practic improprii pentru buna conservare a colecțiilor și insuficiente ca spațiu. În ultimii trei 
ani problemele majore au fost rezolvate. În ultimii ani depozitele MMB au cunoscut ample procese de 
renovare și reamenajare conform viziunii moderne și utilizându-se sisteme noi de securizare.  

Depozitul MMB de pe Str. Marin Serghescu: clădirea închiriată a fost securizată cu toate elementele de 
siguranţă cerute de lege (camere de luat vederi exterior şi interior, alarme efracţie şi incendiu, la care se 
adaugă paza umană - poliţie locală). A fost obţinut avizul IGP privind noul spaţiu de depozitare a colecţiei de 
arme de panoplie în depozitul din strada Marin Serghescu. Aici au fost depozitate într-o logistică specifică 
nouă, majoritatea colecțiilor MMB. 

Depozitul din Calea Griviţei 230B: spaţiul închiriat pentru depozitarea patrimoniului din muzeele dr. 
Nicolae Minovici, Observatorul Astronomic şi curtea Casei Cesianu a fost securizat cu toate elementele de 
siguranţă cerute de lege (camere de luat vederi exterior şi interior, alarme efracţie şi incendiu, la care se 
adaugă paza umană - poliţie locală). Aici au fost aduse colecția de etnografie a muzeului dr.Nicolae Minovici și 
o parte a colecției Corneliu Medrea. 

Depozitul MMB din cartierul Crângași 
Acest imobil a fost închiriat în vara anului 2015 pentru depozitarea și organizarea arhivei MMB, care se afla în 
subsolul insalubru al unui bloc de pe Calea Victoriei, dar și pentru depozitul de mobilier de la etajul Palatului 
Suțu. Tot aici a fost depozitată o parte din patrimoniul de sculptură Corneliu Medrea, care se afla depozitat 
inadecvat la Casa Tattarescu. Dupa închiriere, a fost amenajat pentru depozitare și securizat conform 
normelor în vigoare privind protejarea patrimoniului mobil. 
 
Magazia MMB – spațiu administrativ destinat depozitării obiectelor de inventar 
Acest parter de bloc nu a beneficiat de îmbunătățiri de peste 50 de ani. Devenise insalubru, avea igrasie foarte 
prezentă și instalații de termoficare precare, plafonul era căzut. Investiția a constat în igienizarea totală a 
acestui spațiu: refacere tencuială și plafon, zugrăvit și vopsit, refacere tâmplărie și căi de acces, 
compartimentare interioară și geamuri noi. Spațiul găzduiește în prezent depozitul MMB și atelierul MMB, 
ultimul mutat de la etajul Palatului Suțu. 
 
Depozitul din strada Moinești (Militari) 
În cursul anului 2017 s-a înființat un nou depozit: Depozitul de patrimoniu și sediul Secției de Artă din strada 

Moinești-Militari. Acest spațiu nou, modern, a fost închiriat pentru depozitarea patrimoniului casei Gheorghe 

Tattarescu și, parțial, Pinacoteca, drept urmare a deteriorării fizice a imobilului amintit mai sus, și care va fi 

pus în conservare până în decembrie 2017. Acest spațiu a fost amenajat din punctul de vedere al securizării și 

este în derulare amenajarea depozitului și transferul obiectelor, proces care va fi finalizat până la 30 

noiembrie 2017. 

Depozitul din Casa Filipescu-Cesianu corp B.  
În cursul anului 2016 a fost amenajat depozitul de pictură al Pinacotecii la standarde europene, la etajul 
corpului B al casei Filipescu-Cesianu, cu logistica aferentă. Patrimoniul a fost transferat în prima parte a 
anului 2017 de la muzeul Tattarescu, aflat într-o stare avansată de degradare. 

A fost completat și extins sistemul de securizare, antiefracție și supraveghere video în toate atelierele 
de restaurare și în depozitul de patrimoniu din strada Marin Serghiescu. 

Referitor la sistemul de securizare al MMB, la preluarea mandatului de către actualul manager, 
majoritatea obiectivelor nu erau protejate conform normelor. Începând cu aprilie-mai 2014 și până în prezent 
au fost realizate: analize de risc pentru fiecare unitate deoarece nu existau; contract mentenanță PSI; 
securizare antiefracție, antiincendiu și conectare la dispecerat în timp real cu camere de luat vederi, interior 
și exterior. Începând cu anul 2016, toate unitățile MMB (muzee, depozite etc.) au și pază umană permanentă. 

Astfel, în prezent depozitele beneficiază de infrastructura și securitatea necesară ca patrimoniul să 
fie păstrat și conservat în condiții optime. Totuși, patrimoniul este distribuit în mai multe locații, pentru unele 
dintre ele se plătește chirie. Ținând cont de creșterea colecțiilor, trebuie avute în vedere și spații noi de 
depozitare. În plus, laboratoarele de restaurare și conservare, precum și spațiile de cercetare a patrimoniului 
nu sunt întotdeauna în proximitatea depozitelor muzeului. În acest context, această strategie de management 
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propune dezvoltarea unui depozit integrat care să fie un Centru al patrimoniului, modern și deschis 
cercetării interdisciplinare.  

Biblioteca muzeului a beneficiat, de asemenea, de o atenție specială deoarece spațiul în care se regăsea în 
anul 2014 era impropriu și insuficient pentru nevoile specifice. În prezent, biblioteca beneficiază de un spațiu 
modern și suficient de mare pentru a putea fi deschis tuturor celor interesați de colecțiile sale de carte și 
documente.  

Un ultim aspect asupra cărora prezenta strategie de management insistă în ceea ce privește gestionarea 
spațiilor în contextul dezvoltării capacității organizaționale este magazinul muzeului.  De fapt, este vorba de 
mai multe magazine asociate oficiului de vânzare a biletelor în cadrul următoarelor muzee: Palatul Suțu, 
Muzeul Vârstelor, Muzeul Minovici și Observatorul Astronomic. În anul 2017 a fost realizată o strategie 
privind magazinele muzeului. Aceasta va fi implementată și extinsă în următoarea perioadă de 
management, în conexiune cu noi spații expoziționale: Muzeul Macovei, Curtea Veche și Muzeul Tattarescu. 
Procesul va începe prin amenajarea la Palatul Suțu a unui spațiu model pentru astfel de magazine în context 
muzeal românesc.  

În ceea ce privește patrimoniul, actualul proiect de management urmărește dezvoltarea colecțiilor 

muzeului. Ca și până acum, se va merge pe utilizarea tuturor celor trei căi de extindere: cercetare arheologică, 

donații și achiziții.  

Principala modalitate de îmbogățire a patrimoniului mobil va consta în efectuarea de cercetări 

arheologice. Pe de o parte vor fi desfășurate șantiere de arheologie preventivă, realizate, în funcție de 

circumstanțe, în București și județul Ilfov, care vor conduce la sporirea de artefacte reprezentative pentru 

preistoria și istoria locală. Partea cea mai consistentă a bunurilor de patrimoniu care vor îmbogății colecțiile 

muzeului va proveni din șantierele de arheologie sistematică. Acestea continuă abordarea începută în anul 

2017 prin care s-au dezvoltat parteneriatele în sfera exploatărilor arheologice. Va fi acoperit atât segmentul 

perioadei preistorice, prin cercetări în situri renumite, precum cele de la Gumelnița și Sultana (jud. Călărași), 

cât și segmentul perioadei antice, prin cercetări în situl de la Capidava (jud. Constanța). Cele mai importante 

bunuri provenite din cercetarea arheologică vor fi integrate expunerii de bază a muzeului/ prezentate în 

expoziții temporare.  

În ceea ce privește politica de achiziții, va fi promovată colecționarea activă prin achiziția liberă de 

bunuri culturale de patrimoniu care să reflecte diverse aspecte ale vieții oamenilor din Bucureștiul trecut sau 

prezent. Comisia de achiziţii a obiectelor de patrimoniu din cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti este 

formată din experţi acreditaţi de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care acoperă o plajă largă de 

specialităţi în conexiune cu cercetarea muzeală. În prezent această Comisie este în proces de evaluare în 

vederea achiziţionării unei importante colecţii de instrumentar şi mobilier medical, compusă din peste 300 

obiecte, care se află în custodie la Muzeul Municipiului Bucureşti şi este expusă în cadrul expoziţiei „Muzeul 

vârstelor” de la Casa Filipescu-Cesianu. 

O altă strategie de îmbogăţire a patrimoniului muzeal, care a stat la baza înfiițării multor colecții ale 

muzeului și care va fi în continuare utilizată, este cea a acceptării selective a donațiilor. În ultimii patru ani la 

Muzeul Municipiului Bucureşti au fost înregistrate mai bine de 20 cereri de donaţii, cuprinzând obiecte din 

cele mai vechi timpuri şi ajungând la perioada contemporană, bunuri cu însemnătate documentară, istorică şi 

artistică. Aceste bunuri culturale sunt integrate mai apoi de către specialiştii Muzeului Municipiului Bucureşti, 

expoziţiilor temporare şi permanente care pot fi admirate de comunitate. 

Strategia privind activitatea expozițională a muzeului are ca obiectiv principal facilitarea accesului la 
patrimoniul și istoria Bucureștiului într-un mod în egală măsură educativ și agreabil pentru public. Această 
strategie are în vedere mai multe principii, care să faciliteze înțelegerea patrimoniului și a istoriei 
Bucureștiului într-un mod plăcut, cu efecte educaționale de durată. Principalele elemente sunt:  

 utilizarea noilor tehnologii pentru a face vizita la muzeu o experiență stimulantă și plăcută;  

 interdisciplinaritate care să faciliteze înțelegerea tematicilor abordate într-un mod complex și să 
stârnească interesul a cât mai multe categorii de vizitatori;  

 focus educațional – asocierea cu fiecare expoziție a unui complex de produse educaționale.  

 Dezvoltarea depozitului vizitabil virtual prin amenajarea unei baze de date online pentru publicul 
specializat, dar și pentru publicul doritor să se intereseze de cercetarea patrimoniului. Acest spațiu 
este preconizat să fie organizat în mansarda Casei Filipescu-Cesianu. Sistemul este deja operabil pe 
site-ul MMB 
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 Dezvoltarea capacităților de interacțiune a publicului cu expozițiile temporare și permanente prin 
organizarea unor cursuri de introducere în cunoașterea patrimoniului, cursuri destinate publicului 
larg, de către specialiștii MMB. 

 Introducerea timpului prezent în tematici expoziționale pentru a dezvolta dezbateri publice dedicate 
prognozei și a viitorului la scară medie pentru mediul urban. 

 Realizarea acestor programe de întărire a capacității instituționale și dezvoltare cantitativă și calitativă a 
muzeului ar duce la transformarea muzeului într-un muzeu metropolitan, un centru cultural și patrimonial 
complex, relevant pentru o arie extinsă, un model de bune practici. 

c5. Viziunea proprie asupra delegării responsabilităţilor, ca modalitate legală de asigurare a 
continuității procesului de management 

Delegarea responsabilităților este prevăzută în noul regulamentul de organizare și funcționare a 
Muzeului Municipiului București, fiind un instrument de management important pentru administrarea 
eficientă și agilă a muzeului. De asemenea, în această direcţie Muzeul Municipiului Bucureşti are chiar şi o 
procedură foarte bine pusă la punct. Realizarea acestui proces se face avându-se în vedere procedurile legale 
în vigoare.  

Proiectul de management pentru perioada 2014-2017 și-a propus și a realizat  

 Elaborarea unui calendar al şedintelor ordinare, pentru a putea fi adus la cunoştinţa Direcției Generale 
Dezvoltare si Investiții - Direcția Cultură, Învățămant, Turism - Serviciul Cultură - din cadrul Primăriei 
Municipiului București, în vederea delegării unui reprezentant al acestuia care să participe la şedinţe.  

 Întrunirea Consiliului Ştiinţific ori de câte ori este nevoie pentru buna desfăşurare a activităţilor de 
specialitate, implicarea mai intensă a acestuia în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţii culturale dar şi 
în scopul unor consultări şi informări, asigurând buna colaborare a tuturor serviciilor muzeului şi 
îmbunătăţirea muncii profesionale;  

 Implicarea membrilor Consiliului de Administraţie în activităţi de atragere de fonduri, lobby şi advocacy 
pentru obţinerea de noi spaţii şi dotări;  

 Întrunirea periodică, conform unui program stabilit, a Consiliului de Administraţie pentru monitorizarea 
derulării programelor şi proiectelor muzeelor;   

 Întrunirea lunară, conform unui program stabilit, a Consiliului de Administraţie pentru a analiza 
activitatea curentă prin prisma indicatorilor specifici;  

Aceste direcții au și fost implementate și sistemul a funcționat eficient. Deciziile au putut fi luate și 
implementate în mod operativ.  Tot pentru ca instituția să funcționeze indiferent de problemele și urgențele 
care pot apărea, în momentele în care managerul general nu este în București – cum a fost în cazul 
deplasărilor la instituțiile partenere din străinătate – responsabilitățile au fost delegate conform 
reglementărilor către directorii adjuncți.  

Foarte productivă a fost organizarea unor comandamente săptămânale, alteori mai des, pentru 
proiectele mari expoziționale, uneori de trei sau patru ori într-un singur an, cum a fost 2017. Aceste 
comandamente adună laolaltă specialiști din interior (șefi sectie, curatori expoziție, muzeografi, conservatori, 
restauratori, specialiști social media) dar și din exterior precum proiectantul arhitect, executanți ai logisticii 
muzeale. Stabilirea unui calendar de lucru pe etape de operațiuni și mai ales sincronizarea acestora atunci 
când expoziția ajunge în etapa etalării a determinat dezvoltarea capacităților de organziare și de modelare 
profesională specifice muncii în echipă iar ca strategie a întărit încrederea în organizarea propriului proiect, 
parte componentă dintr-un proiect mai amplu, unde sunt asociate și alte idei, alte profesii. Este procesul de 
lucru și strategia de dezvoltare inter-profesională în interiorul unui proiect, dezvoltate de Muzeul 
Municipiului București începând cu anul 2015. 
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D. Analiza situației economic-financiare a instituției 

D.1. Analiza datelor de buget 
 
Buget aprobat / executat în perioada 2014 – 2017 
 
-mii lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Aprobat 

2014 
Executat 

2014 
Aprobat 

2015 
Executat 

2015 
Aprobat 

2016 
Executat 

2016 
Aprobat 

2017 
Executat 

2017 

1 
Total 
venituri, din 
care: 

13.654 11.500 15.211 14.959 21.891 19.769 32.435 19.331 

2 Subvenții 13.514 11.361 14.941 14.668 21.242 19.347 31.760 19.003 

3 
Venituri 
proprii 

140 139 270 291 649 422 675 328 

4 
Total 
cheltuieli, 
din care: 

13.654 11.500 15.211 14.959 21.891 19.769 32.435 15.263 

5 
Cheltuieli de 
personal 

3.299 3.030 3.024 2.857 5.394 4.080 7.240 4.565 

6 

Cheltuieli cu 
bunuri și 
servicii, din 
care: 

10.355 8.470 11.574 11.511 15.521 14.804 21.673 10.175 

7 
Cheltuieli de 
întreținere 

3.125 2.755 3.514 3.428 6.333 6.119 7.500 3.366 

8 

Cheltuieli 
proiecte 
culturale, 
inclusiv 
colaboratori 
(art.20.30.30) 

3.185 1.998 3.971 3.971 3.731 3.683 7.001 4.229 

9 Alte cheltuieli 0 0 3 3 10 10 60 0 

10 
Cheltuieli de 
capital 

80 0 610 588 966 875 3.462 523                                                                                                                                                                                                                                         

 

Referitor la concluzia principală privind datele de buget anual prezentate mai sus, putem susține că evoluția a 
fost ascendentă, fapt cuantificabil prin diversitatea și ritmul tot mai accelerat al proiectelor expoziționale, 
culturale și educaționale, de la un an la altul. Pentru anul 2017 proiecția nu este încheiată și drept urmare 
diferența din tabel nu este una pe minus. 

 

D.1.1. Bugetul de venituri 

Din graficul de mai sus se observă o variație importantă a bugetului de venituri, pe perioada 
analizată, atât în structură, cât și în volum. Astfel, creșterea bugetului de venituri în anul 2015 față de anul 
2014 a fost de 11,40%, în anul 2016 față de anul 2015 a fost de 43,91%, iar în anul 2017 față de anul 2016 a 
fost de 48,16%.  

 Procentul de realizare a bugetului aferent veniturilor este de 84,22% în anul 2014, 98,34% în anul 
2015, de 90,30% în anul 2016 şi de 59,59% în anul 2017 (la trimestrul III). 

Procentul subvențiilor din total venituri a fost de 98,79% în anul 2014, 98,22% în anul 2015, 97,03% 
în anul 2016 și 97,91% în anul 2017. Totodată se observă o realizare a veniturilor proprii, în fiecare din anii 
analizați aproape de nivelul veniturilor proprii aprobate. 

 

D.1.2.  Bugetul de cheltuieli 

În ceea ce privește bugetul de cheltuieli, variaţia cheltuielilor totale de la un an la altul este 
semnificativă, remarcându-se o creștere de aproximativ 50% în fiecare an, explicabilă prin creșteri în 
structura, la toate categoriile de cheltuieli.  
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Cheltuielile de personal prezintă o fluctuaţie de la un an la altul, în sensul creşterii acestora. De altfel, 
cheltuiala de personal per salariat (salarii + contribuții) a fost în anul 2014 de 2359 lei, în anul 2015 de 2225 
lei, în anul 2016 de 2615 lei, iar în anul 2017 de 3729 lei. În condițiile în care numărul de personal angajat 
este aproape identic de la un an la altul, creşterea din anul 2017 se explică prin creșterea salarială de la 
sfârșitul anului 2016, iar în anul 2016 faţă de 2015 creşterea se datorează angajarii unui numar de 23 de 
salariaţi. 

 Într-adevăr, din datele analizate reiese faptul că până în prezent nu au existat probleme în plata 
drepturilor salariale şi că rectificările bugetare au suplimentat, când a fost cazul, suma alocată acestora. Este 
necesar ca pe viitor acest capitol de cheltuieli de personal să se majoreze cu un anumit procent, în servicii 
importante ca financiar–contabil, comunicare sau tehnic-administrativ. 

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au urmat același trend crescător în 2015 fata de 2014, 2016 față 
de 2015 și dar şi în 2017 față de 2016, așa cum s-a observat și la nivelul cheltuielilor totale. De remarcat aici 
este faptul că ponderea cheltuielilor privind întreținerea administrativă, dar și ponderea cheltuielilor cu 
proiectele culturale, este relativ constantă, ceea ce denotă o preocupare continuă pentru realizarea 
obiectivelor atât în plan funcțional, cât şi pe plan cultural. 

 

D.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și realizate) în anii 2014-2017 

 

Nr 
crt 

Program Deviz estimate Deviz realizat  

  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 

Program de 
evidenţă 
computerizată, 
conservare şi 
restaurare a 
patrimoniului 
cultural mobil 238,000 500,000 500,000 500,000 173,897 511,000 521,000 486,556 

2 

Programul de 
cercetare, 
restaurare 238,000 400,000 1,200,000 1,200,000 191,323 262,000 1,269,910 496,906 

3 

Programul de 
valorificare a 
patrimoniului prin 
expoziţii 
temporare 250,000 1,210,000 1,500,000 1,500,000 195,901 1,360,000 1,520,000 677,435 

4 

Programul de 
educaţie muzeală 
și dezvoltare de 
public 200,000 600,000 600,000 600,000 149,536 383,000 296,518 51,960 

5 

Programul 
editorial, de 
promovare, 
marketing, relații 
publice și de 
comunicare 190,000 700,000 1,000,000 1,000,000 106,987 335,000 713,585 874,283 

  TOTAL 1,116,000 3,410,000 4,800,000 4,800,000 817,644 2,851,000 4,321,013 2,587,140 

 

 Referitor la programul de evidenţă computerizată, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural 
mobil au fost investiții în închirierea unor spații noi pentru depozitarea patrimoniului MMB alături de arhiva 
instituției. Depozitele au fost apoi securizate conform normelor în vigoare iar investiția a fost completată cu 
logistica adecvată depozitării patrimoniului. A fost înființată Secția Patrimoniu și Evidență Informatizată în 
2015 și a fost demarat proiectul de digitizare, clasare și expertizare a patrimoniului MMB. 

Referitor la Programul de cercetare, restaurare amintim aici proiectele pilot de restaurare a 
lucrărilor Pinacotecii București, recuperarea expozițională a frescelor mănăstirii Văcărești și continuarea 
restaurării altor cinci piese aflate la UNARTE. Programul de restaurare a continuat cu restituirea 
expozițională a colecției de etnografie Nicolae Minovici, apoi colecția de costume a MMB, colecția Maria si 
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George Severeanu etc. Programele de cercetare și-au diversificat temele, istoriei și arheologiei adăugându-se 
arta și antropologia. MMB este organizatorul a nu mai puțin de cinci simpozioane și conferințe anuale și 
publică două reviste științifice. 

Referitor la Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziţii temporare Muzeul Municipiului 
București a deschis o serie de mari proiecte expoziționale la standarde europene, precum Timpul Orașului 
(expoziția permanentă a MMB la Palatul Suțu), Muzeul Vârstelor (cel dintâi proiect expozițional de 
antropologie urbană din țară) la casa Filipescu Cesianu; expoziția Să descoperim Universul, la Observatorul 
Astronomic, singura expoziție de profil din această parte a țării; restituirea unor case memoriale prin 
redeschiderea lor precum Minovici sau Severeanu sau completarea expoziției permanente la Muzeul Aman. 
Expozițiile temporare au exploatat teme inedite pentru spațiul urban românesc, aducând în premieră în fața 
publicului și piese de patrimoniu ale unor instituții care nu sunt muzee precum INML dr.Mina Minovici, 
Institutul de Antropologie Fr. Rainer sau Spitalul Clinic Filantropia. Acest efort pentru originalitate și 
standard european se poate observa și în creșterea fluxului de vizitare și aprecierile beneficiaurilor în cărțile 
de onoare ale muzeelor iar în ultimă instanță, în creșterea substanțială a investițiilor în acest program. 

Programul de educaţie muzeală și dezvoltare de public a dezvoltat variate programe destinate 
copiilor, în fiecare an, precum Școala la palat, Școala de vara, Caravana Muzeelor, Școala de astronomie, Școala 
de antropologie, Ateliere de Bandă Desenată, observații astronomice și conferințe dedicate popularizării 
astronomiei. 

Programul editorial, de promovare, marketing, relații publice și de comunicare a beneficiat de 
investiții în realizarea pentru început a unui nou brand instituțional care a ridicat din zona gri a anonimatului 
cultural a Muzeului Municipiului București încă din anul 2014. Adăugăm investiția constantă în modernizarea 
site-ului, a realizării unui depozit de patrimoniu online, o platformă binevenită pentru publicul larg dar și 
pentru specialiști, care pot studia patrimoniul MMB de la distanță. MMB deține unul dintre cele mai inovative 
programe editoriale specifice recuperând pentru public prin repertorii de specialitate o bună parte a 
patrimoniului aflat în depozite dar și monografii dedicate orașului București, precum: Istoria fizionomiei 
urbane de la copilărie la senectute între 1800-2000 și Timpul Orașului București. 

 
D.3 Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituției 
Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 

Analiza numărului și tipului de bilete vândute dă o primă indicație cu privire la profilul vizitatorilor muzeului, 
atât la sediul principal, cât și la muzeele satelit.  

Categoriile de bilete oferite de MMB sunt următoarele: 

- bilet gratuit: copii mai mici de 7 ani, persoane care lucrează în sectorul muzeal; 
- bilet redus: elevi, studenți, militari, pensionari, grupuri organizate. 
-  

Tabel 8. Numărul de bilete la MMB (2014-2017)* 

2014 2015 2016 2017** 

42.000 61.293 63.251 51.919 

* inclusiv numărul de gratuități pentru Noaptea Muzeelor 

** Evaluare pentru perioada ianuarie-iulie 2017 

 

Analizând structura biletelor vândute în prima parte a anului 2017, pentru care se face această 
raportare, dacă excludem Noaptea Muzeelor și alte câteva evenimente speciale cu acces gratuit (cum ar fi 
vernisajele și vizitele speciale), observăm că aproape jumătate dintre vizitatorii care au beneficiat de 
expozițiile muzeului pe tot parcursul anului au plătit bilet întreg.  

Muzeul a devenit mult mai atractiv nu numai pentru români, dar și pentru străini. Mai mult de 12.000 
de persoane au vizitat muzeele MMB de Noaptea muzeelor în ultimul an.  
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Figura 1. Analiza structurii biletelor vândute ne arată profilul demografic al vizitatorilor. 

 

Comparativ cu anul 2016, în anul 2017 procentul biletelor cu preț întreg vândute a scăzut de la 47%, 
în timp de procentul gratuităților a crescut de la 20%. Acest lucru arată că a crescut semnificativ ponderea 
copiilor mai mici de 7 ani (inclusiv grupuri de copii de grădiniță) și a vizitatorilor cu statut special (de 
exemplu profesioniști din sectorul muzeal).  

Totuși, în continuare, publicul adult formează principala categorie de vizitatori ai complexului MMB. 

Pentru a înțelege mai bine vizitatorii muzeului, în ultimii 3 ani se realizează o observație sistematică 
a participanților la evenimentele organizate de muzeu. Aceasta arată că muzeul se poate mândri cu o 
comunitate fidelă de participanți la evenimentele sale, familiarizată cu activitatea sa, care urmărește 
activitatea muzeului pe Facebook.  

 
D.4 Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii din 

totalul veniturilor 
 
În perioada 2018-2021, răspunzând nevoilor publicului, ne propunem creşterea numărului 

evenimentelor culturale, care pot aduce venituri.  
În sprijinul obţinerii de venituri suplimentare pot fi enumerate şi alte tipuri de activităţi, precum: 

 încheierea unor parteneriate cu alte instituții, în vederea organizării unor evenimente comune; 
 obținerea de venituri din vânzarea așa numitelor gadgeturi (insigne, căni, afișe, tricouri, semne de carte, 

ilustrate, tiparituri) în urma unor discuții cu compartimentul juridic și cu cel economic pentru stabilirea 
cadrului juridic și financiar care să ofere această oportunitate, practica fiind foarte întâlnită în cazul 
instituțiilor occidentale; 

 obținerea de venituri din închiriere spații pentru activități culturale diverse celor interesați (școli, firme 
etc.); 

 identificarea și accesarea unor linii de finanțare, fie externă (Programul Europa creativă), fie internă 
(AFCN, ICR). Totodată vor fi urmarite Programele de CSR (responsabilitate socială corporativă) derulate 
de unele corporații care activează în România; 

 donații și sponsorizări. 
 
 D.4.1 Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 
 

 2014 2015 2016 2017 

Pondere cheltuieli de personal din 
total cheltuieli (%) 

26,34% 19,09% 20,63% 29,90% 

  

Așa cum s-a observat anterior, cheltuielile de personal nu variază semnificativ de la un an la altul. Pe 
viitor însă având în vedere pe de o parte legislaţia salarizării unice iar pe de altă parte cele expuse în capitolul 
privitor la resurse umane, ponderea personalului din totalul cheltuielilor va reprezenta un procent mai mare. 
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D.4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 
 

 2014 2015 2016 2017 

Pondere cheltuieli de capital din total cheltuieli (%) 0% 3,93% 4,42% 3,42% 

  

Deși procentul cheltuielilor de capital din total cheltuieli este destul de mic, se observă totuși o 
preocupare permanentă pe parcursul anilor 2015-2017 de a dezvolta continuu activitatea instituției, având în 
vedere faptul că numai prin investiții putem ține pasul cu ritmul modernizării. La capitolul despre 
patrimoniul instituției am facut câteva propuneri care vor necesita fonduri de investitii în anii următori. 

 

D.4.3 Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție / alocație 
 
Acest procent este de 100% în toți anii 2014-2017, din sursele atrase fiind acoperite celelalte tipuri 

de cheltuieli. 
 
D.4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile) 
 

 2014 2015 2016 2017 

Pondere cheltuieli cu colaboratori din total cheltuieli (%) 5,79% 8,85% 6,21% 9,23% 

 

Se observă o creștere a cheltuielilor cu colaboratorii instituției, urmărindu-se totodată și o implicare 
activă a întregului personal, dar și o negociere serioasă cu persoanele contractate, astfel încât raportul 
calitate - preț să fie unul cât mai corect, fără a avea influențe negative asupra evenimentelor, în condițiile în 
care solicitările acestora privind onorariile cresc de la an.  

 

D.4.5. Cheltuieli pe beneficiar 
 

 2014 2015 2016 2017 

Cheltuieli pe beneficiar     

-din subvenție 270,50 270,48 292,00 355,94 

-din venituri proprii 3,31 3,34 6,67 6,32 
  

Conform criteriilor de performanță ale instituției, activitatea pe anii 2014-2017 a fost, în general, 
într-o direcție ascendentă, continuînd trendul pozitiv inițiat în anul 2014: a crescut numărul de vizitatori 
plătitori și frecvența medie zilnică, a crescut numărul de vernisaje și apariții în presă, numărul de proiecte 
este destul de constant (peste 20 / an din 2015 până în 2017), veniturile proprii din activitatea de bază și din 
alte activități s-au dublat față de anul 2014. Chiar dacă muzeul nu a coordonat proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, a fost beneficiar al unor finanțări prin parteneriatele atrase. Cheltuielile în creștere, pe 
beneficiar, au fost determinate îndeosebi de investițiile făcute pentru realizarea logisticii muzeale pentru 
palatul Sutu, Casa George Severeanu, Casa Filipescu-Cesianu, Observatorul Astronomic și Muzeul dr.Nicolae 
Minovici. Ultimele trei imobile au fost reintroduse în circuitul turistic, în perioada 2016-2017, după șantierele 
de consolidare și restaurare realizate prin finanțare europeană de către PMB. Adăugăm aici și extinderea 
spațiului expozițional la Muzeul Theodor Aman, Palatul Suțu (etaj și parter) în perioada anilor 2015 – 2017. 

  

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a Muzeului  
Municipiului București conform sarcinilor formulate de autoritate 

 
e1. Viziune 

În cadrul actualei propuneri de program managerial, viziunea avută în vedere pentru MMB este 
următoarea: Muzeul Municipiului București crează experiențe unice pentru vizitatorii și participanții la 
activitățile muzeului, prin care aceștia se familiarizează nu numai cu colecțiile muzeului, ci și cu caracteristici și 
evoluții ale societății bucureștene, într-un cadru mai larg – național și european.  

Această viziune se reflectă în toate programele și expozițiile muzeului. Caracterul lor interdisciplinar, 
dar și faptul că permit interacțiunea cu publicul, generează o experiență unică vizitatorilor și participanților 
la diverse programe publice. Această experiență este în relație cu faptul că expozițiile muzeului fac referire și 
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la aspecte care țin de societatea actuală, permițând publicului să reflecteze mai profund, prin raportare la 
sine, la semnificația temelor abordate. Muzeul Vârstelor este un bun exemplu în acest context. El permite 
vizitatorilor să compare Bucureștiul trecut cu Bucureștiul prezent. De asemenea, permite vizitatorilor să 
reflecteze asupra viitorului său și al orașului. De asemenea, alte expuneri nou reproiectate – cum ar fi cea de 
la Observatorul Astronomic  - imersează vizitatorul nu numai în universtul cunoașterii , ci și în cel senzorial.   

Această viziune a dus și la asumarea de către MMB a unui loc activ în contextul sectorului cultural, nu 
numai prin prisma dinamizării ofertei, ci și din punct de vedere profesional. Muzeul promovează bunele 
practici și excelența. Dimensiunea internațională a muzeului s-a dezvoltat avându-se în vedere și acest 
deziderat. Muzeul stimulează dezvoltarea profesională în sectorul muzeal, este membru activ – prin 
reprezentanții săi – în organizații profesionale și științifice.  

e2. Misiune 

Având în vedere specificul colecțiilor și activitatea Muzeului Municipiului București, precum și 
contextul cultural contemporan, misiunea MMB a fost formulată astfel: Muzeul Municipiului București 
urmărește să devină o instituție modernă, actuală, activă, în continuă actualizare și dezvoltare, caracterizată 
prin transparență și dinamism și relevantă atât pentru publicul român, cât și pentru turiștii și rezidenții străini 
prin proiectele cu ridicată valoare culturală și educațională organizate. 

Misiunea aceasta este punct de reper atât pentru dezvoltarea strategiei de management, cât și a 
fiecărei activități a muzeului în parte. Creșterea calității ofertei a determinat și dezvoltarea imaginii muzeului 
și creșterea atractivității atât pentru publicul local, cât și pentru turiștii români și străini.  

e3. Obiective (generale și specifice) 
 
Obiectivele strategice generale ale MMB pentru perioada 2018-2021 propuse prin actualul program 
managerial sunt următoarele:  
 
 Consolidarea muzeului ca centru informaţional, cultural şi educaţional;  

 Dezvoltarea patrimoniului și asigurarea condițiilor optime de gestiune și valorificare; 

 Studierea patrimoniului și diseminarea rezultatelor acestui proces către publicul larg, precum și către 
alte categorii de stakeholderi ai muzeului.  

 Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor reali şi potenţiali ai Muzeului;  

 Dezvoltarea şi adecvarea serviciilor la cerinţele beneficiarilor;  

 Diversificarea ofertei culturale şi extinderea parteneriatelor, cu punerea accentului pe educarea publicului;  

 Promovarea serviciilor şi a imaginii instituţiei;  

 Promovarea şi implementarea proiectelor inovative şi a celor cu finanţare externă;  

 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului și susținerea profesionalismului în sectorul muzeal;  

 Menţinerea calităţii şi standardului Muzeului în condiţiile culturale, tehnologice şi economice în 
permanentă schimbare prin realocarea resurselor umane şi financiare;  

 Aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare;  

 Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiei; 

 Transformarea MMB într-un adevărat muzeu metropolitan, relevant pentru toate comunitățiile acestui spațiu.  

 
Aceste obiective corespund direcției de dezvoltare a muzeului imprimată încă din 2014, au în vedere 
evoluțiile din mediul cultural din București, precum și cerințele expres formulate în caietul de obiective. Ele 
acoperă toate dimensiunile activității unui muzeu modern: patrimoniu, cercetare, dezvoltare profesională, 
valorificarea patrimoniului  etc.  
 
 
Obiectivele specifice ale Muzeului Municipiului București propuse pentru perioada de management sunt 
următoarele: 
 

 Dezvoltarea ofertei muzeului pe baza studiilor privind publicul și stakeholderii muzeului;  

 Dezvoltarea parteneriatelor muzeului, avându-se în vedere toate categoriile de stakeholderi ai muzeului;  
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 Dezvoltarea parteneriatelor internaționale;  

 Dezvoltarea publicului, inclusiv prin atragerea turiștilor străini;  

 Cercetarea științifică în conformitate cu programele de perspectivă și programele anuale de patrimoniu, 
pe care le administrează; 

 Cercetarea și documentarea în vederea completării și îmbogățirii patrimoniului muzeal prin achiziții, 
donații sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal; 

 Organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrare în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

 Studierea și clasarea patrimoniului muzeului;  

 Digitizarea patrimoniului și creșterea accesului la informații privind colecțiile muzeului; 

 Dezoltarea procesului de organizare a depozitelor prin construirea unui depozit integrator, model 
pentru sectorul muzeal;  

 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal; 

 Îmbunătățirea infrastructurii asociată laboratoarelor MMB pentru asigurarea condițiilor optime pentru 
performanță în sfera conservării, resturării și cercetării patrimoniului muzeului;  

 Dezvoltarea activității de cercetare a patrimoniului muzeului, a istoriei urbane, a antropologiei urbane, 
astfel încât MMB să devină un reper în domeniu;  

 Punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expozițiilor 
permanente și temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc.; 

 Evaluarea periodică a expozițiilor de bază și integrarea în acestea a feedbackului vizitatorilor, precum și 
actualizarea lor periodică;  

 Promovarea patrimoniului prin mijloace neconvenționale, care să contribuie la atragerea unor categorii 
noi de public;  

 Realizarea profilului vizitatorilor muzeului și înțelegerea profilului acestora;  

 Identificarea nevoilor culturale ale publicului și orientarea programelor de punere în valoare a 
patrimoniului cultural administrat, în funcție de acestea; 

 Definirea și implementarea unei strategii de comunicare, precum și a unei strategii de dezvoltare a 
imaginii MMB;  

 Dezvoltarea strategiei educaționale a muzeului, care să vizeze în mod personalizat diverse segmente ale 
publicului;  

 Inițierea și derularea unor proiecte culturale interdisciplinare, în parteneriat cu organizații prestigioase 
din București, din țară și sin străinătate;  

 Dezvoltarea colaborării cu societatea civilă, cu mediul cultural, academic și de cercetare;  

 Dezvoltarea imaginii MMB, precum și cea a tuturor muzeelor-satelit; 

 Menținerea contactului cu mediile de informare, cu organizații neguvernamentale, culturale, instituții de 
învățământ și cercetare, organisme și foruri internaționale de profil;  

 Atragerea de finanțări/cofinanțări locale, naționale și/sau europene, precum și sponsorizări/donații;  

 Dezvoltarea profesională a angajaților; 

 Dezvoltarea parteneriatelor profesionale, naționale și internaționale;  

 MMB să devină un punct de reper în mediul profesional;  

 Susținerea în continuare a Primăriei Generale în implementarea strategiei culturale.  

e4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 

Fără a exclude publicul adult, vizitator tradițional al MMB, actuala strategie de management vizează 
atragerea unor segmente de public mai puțin vizate în trecut de către muzeu: familii cu copii, adolescenți, 
specialiști și cercetători, precum și turiști străini. Astfel relevanța muzeului și a colecțiilor sale va crește pe 
ansamblu, contribuind la atingerea misiunii și viziunii organizaționale.  
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Pentru aceasta este nevoie de o mai bună cunoaștere a publicului vizitator, a publicului potențial, 
precum și a participanților la programele publice ale muzeului. Fundamentarea strategiei culturale și a 
activităților specifice integrate acesteia se va face pe baza unor studii profesioniste ale vizitatorilor tuturor 
muzeelor MMB.  

Strategia propusă prin acest program de management vizează acționarea simultană pe mai multe 
direcții: dezvoltarea activității publice și educaționale, dezvoltarea profilului internațional al muzeului,  
consolidarea și dezvoltarea brandului muzeului, dezvoltarea comunității muzeului și managementul 
patrimoniului. Astfel se asigură o abordare complexă a multiplelor aspecte ale managementului muzeal, care 
să contribuie la realizarea viziunii asumate prin prezentul program managerial. Principiile avute în vedere în 
definirea strategiei,  vor fi cadru de implementare a programului de management, sunt: responsabilitate 
culturală și economică, interdisciplinaritate, deschidere și colaborare, accesibilitate, valoare culturală și 
educare, protejarea patrimoniului, sustenabilitate și asigurarea unor experiențe împlinitoare pentru 
beneficiari. 

Dezvoltarea activității publice și educaționale 

  Valoarea educațională a unui muzeu îl face o instituție indispensabilă pentru o societate. Prin 
urmare, strategia MMB urmărește asumarea potențialului educațional al MMB și dezvoltarea activității 
publice cu un puternic impact educațional. Pentru realizarea acestui deziderat se va acționa pe mai multe 
direcții – unele legate de asigurarea unui cadru care să asigure dezvoltarea și calitatea proiectelor 
educaționale, altele operaționale și punctuale care să ducă la oferirea unor programe educaționale de calitate 
și cu impact la public.  

  Această componentă a strategiei contribuie nu numai la creșterea numărului de vizitatori și 
atragerea unor segmente noi de public, dar influențează și calitatea activității educaționale a muzeului, 
respectiv gradul în care muzeul transmite mesajul său cultural într-un mod eficient. Pentru atingerea acestor 
deziderate se va acționa cu precădere pe următoarele direcții:   

 Axarea pe patrimoniu și valorificarea sa în mod inedit și interdisciplinar. 

 Dezvoltarea de parteneriate strategice.  

 Multiplicarea și diversificarea programelor publice. 

 Continuarea dezvoltării profesionale a anagajaților pentru mai buna susținere a activității muzeului. 

Dezvoltarea relațiilor internaționale 

  Această direcție strategică continuă activitatea începută în 2017 de dezvoltare de parteneriate 
internaționale. Aceste parteneriate vizează nu numai facerea cunoscută a muzeului în mediul extern, cât mai 
ales stimularea bunelor practici în mediul muzeal, precum și dezvoltarea ofertei MMB. Aceste parteneriate 
internaționale vor contribui direct și indirect la valorificarea mai bună a patrimoniului muzeului, atât în țară, 
cât și în străinătate.  

  În cadrul acestei componente a strategiei de management, se urmăresc în principal următoarele aspecte:   

 Inițierea de parteneriate cu muzee din regiune, dar și din țări cu o largă experiență muzeografică. 

 Inițierea de parteneriate cu universități din Europa. 

 Internaționalizarea manifestărilor științifice a muzeului.  

 Asimilarea de bune practici europene. 

 Realizarea de proiecte culturale și educaționale în comun cu parteneri internaționali.  

Dezvoltarea brandului muzeului 

  În societatea contemporană imaginea și credibilitatea unei organizații – inclusiv din domeniul 
culturii – sunt factorii cheie care influențează succesul public al demersurilor acesteia. Prin urmare, 
atractivitatea și impactul muzeului asupra publicului său sunt dependente de puterea și valoarea brandului 
său. MMB este unul dintre puținele muzee din țară care are un brand definit, dar acest brand trebuie 
consolidat și dezvoltat în timp, cu perspeverență.   

  Dezvoltarea strategiei de brand a MMB, propusă pentru perioada următoare de management, se 
bazează pe mai multe componente:   

 Fundamentarea pe studii ale vizitatorilor, efectivi și potențiali, precum și ale participanților la 
programele publice ale muzeului  

 Proiectarea și implementarea unei campanii de comunicare integrate 
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 Exinderea comunicării prin canale noi, cu accent pe social media (cum ar fi realizarea unui blog cultural 
asociat muzeului) 

 Dezvoltarea strategiei de dezvoltare a magazinelor muzeului. 

Consolidarea comunității MMB 

  Muzeele nu au numai vizitatori. Ideal ele trebuie să contruiască comunități în jurul lor, comunități la 
a cărei dezvoltare culturală să contribuie. Acesta este și unul dintre dezideratele asumate prin actuala 
strategie de către MMB. Pentru aceasta, se vor realiza următoarele:  

 Extinderea voluntariatului și a colaborărilor cu stakeholderii locali. 

 Întărirea legăturilor profesionale și stimularea bunelor practici în sectorul muzeal din România. 

 Organizarea de activități publice în sediile MMB care să vizeze cu precădere comunitățile locale.  

Managementul patrimoniului 

   Activitatea unui muzeu se bazează pe patrimoniul pe care îl deține. Însă acest patrimoniu este 
punctul de plecare pentru dezvoltarea unor proiecte care să îl valorifice în beneficiul stakeholderilor 
muzeului, a publicului său, al comunităților asociate. Pentru o bună gestionare a patrimoniului muzeal se 
pornește de la depozitare, conservare și restaurare adecvate, dar activitatea de management a patrimoniului 
nu trebuie să se oprească aici. Actuala propunere de strategie de management presupune o viziune dinamică 
și creativă de valorificare a patrimoniului MMB, care să aibă ca și coordonate:  

 Continuarea procesului de digitizare și acces virtual 

 Dezvoltarea unui depozit integrator al muzeului 

 Cercetare și diseminare pe plan național și internațional  

 Valorificarea patrimoniului în mod creativ și eficient 

e5. Strategie și plan de marketing 

Până în anul 2014 MMB nu a avut o strategie de marketing care să susțină dezvoltarea instituțională. 
Strategia adoptată în contextul programului de management asociat perioadei 2014-2017 propus de către 
actualul manager a urmărit și a realizat deja următoarele: 

 Construirea unei identități vizuale coerente, moderne și atrăgătoare, ca prim pas spre dezvoltarea 
brandului muzeului; 

 Dezvoltare de parteneriate cu mass-media și stakeholderi relevanți;  

 Implementarea unui sistem de comunicare rapid și profesionist cu publicul, utilizând noile tehnologii, 
dar și prin intermediul canalelor tradiționale;  

 Implementarea unui sistem de monitorizare și cunoaștere a publicului muzeului;  

 Asigurarea pregătirii continue a personalului în domeniul marketingului cultural și comunicării publice. 

Strategia de marketing pentru 2017 a prevăzut următoarele direcții prioritare:  

 Dezvoltarea brandului muzeului, prin consolidarea atributelor cu care deja începe să fie asociat: 
profesionalism, dinamism și interdisciplinaritate. O parte esențială a strategiei de branding este dinamizarea 
strategiei de promovare. Creșterea prestigiului muzeului se va face atât în rândul publicului larg/respectiv a 
beneficiarilor muzeului, cât și a profesioniștilor (muzeografi, cercetători etc.) 

 Dezvoltarea de parteneriate cu diverse categorii de stakeholderi și cu reprezentanți mass-media. 
Crearea de parteneriate cu media scrisă și audio-vizuală națională și europeană; Imaginea, serviciile și 
activitățile culturale efectuate în cadrul Muzeului au nevoie de o bună reprezentare în presă. Vor fi publicate 
analize de specialitate privind activitățile muzeistice, colecțiile, conservarea și promovarea patrimoniului 
cultural mobil și imobil; În parteneriat cu posturile de televiziune naționale se vor realiza emisiuni privind 
activitatea muzeului; ne propunem ca în următorii 4 ani să cultivăm relația cu mass-media locală aspirând la 
cel puțin 260 de apariții în presă sub formă de știri, articole, interviuri, informații pentru o mai bună 
receptare a instituției în rândul comunității. 

 Creșterea profesionalismului în activitatea de marketing. Aici se are în vedere nu numai continuarea și 
dezvoltarea conferinței anuale de marketing, ci și dezvoltarea abilităților și cunoștințelor profesionale ale 
persoanelor din muzeu responsabile cu diverse componente ale activității de marketing.  
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 Cunoașterea publicului și înțelegerea stakeholderilor muzeului. Deși primii pași în înțelegerea 
participanților la programele muzeului au fost deja făcuți, nu se poate încă face un portret robot al celor care 
vizitează muzeul, respectiv al celor care nu îl vizitează. Mai buna înțelegere a vizitatorilor, precum și a non-
vizitatorilor, crează premisele dezvoltării ofertei muzeelor în mod eficient.  

Pentru perioada 2018-2021 se propune continuarea direcțiilor deja asumate, care corespund perfect 
propunerii de management supuse atenției în prezentul document. Principalele direcții pe care se acționează 
sunt: 

1. Dezvoltarea audienței, atât a vizitatorilor tuturor muzeelor MMB, cât și a participanților la 
programele publice ale MMB 

2. Dezvoltarea brandului MMB 
3. Dezvoltarea și implementarea unei strategii integrate de comunicare.  

 
Ca instrumente specifice menționăm realizarea unei campanii de imagine profesionistă, realizată 

împreună cu o agenție de publicitate/ branding recunoscută sau dezvoltarea unui blog cultural al muzeului 
care să funcționeze nu numai ca vector de imagine, ci și ca vector educațional / de susținere a misiunii 
muzului. Acceastă strategie se va bază pe studii complexe, profesioniste, ale publicului.  

Se vor continua direcțiile care au fost aplicate cu succes și în perioada anterioară de management: 

- Promovarea diferenţiată şi adresabilitate orientată spre audiență în funcţie de caracterul programului/ 
activității/ serviciilor culturale propuse; 

- Parteneriate media cu ziare, publicații, reviste de specialitate locale și naționale, posturi TV și radio, la care 
se adaugă mass-media activă în mediul online; 

- Crearea de noi produse personalizate de promovare;  

- Promovarea prin agenţii de turism, hoteluri şi centre de informare turistică / târguri de turism;  

- Elaborarea unor programe/proiecte/activități ancorate în realitatea culturală urbană cotidiană și în acord 
cu interesele socio-culturale ale audienței MMB; 

- Continuarea procesului de modernizare a site-ului instituţiei și completarea cu o interfaţă interactivă (blog), 
înzestrate cu sistem de monitorizare a audienţei online; 

- Realizarea unui tur virtual al MMB şi obiectivelor de patrimoniu imobil aflate în administrarea MMB;  

- Continuarea procesului de comunicare prin social media (în special prin paginile de facebook).  

- Continuarea newsletter-ului săptămânal în care se prezintă activitatea muzeului, noutăţi, activitatea 
celorlaltor obiective de patrimoniu aflate în administrarea MMB.  

- Continuarea ziarului tipărit cu apariție lunară, inițiat în mai 2017, în care se prezintă activitatea muzeului, 
noutăţi, interviuri, activitatea celorlaltor obiective de patrimoniu aflate în administrarea MMB 

e6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

A. Programul de evidență computerizată, conservare și restaurare a patrimoniului cultural mobil  

Activitățile din cadrul programului vor fi orientate către finalizarea procesului de evidență 
computerizată a obiectelor de patrimoniu mobil, fișarea și digitizarea acestora. Estimăm finalizarea 
procesului de digitizare până la finalul perioadei de management, în 2021. Deoarece activitatea de conservare 
și restaurare a patrimoniului se poate realiza acum în bune condiții, în perioada 2018-2021 va fi realuată 
activitatea de inventariere integrală a patrimoniului MMB coroborat cu finalizarea programului de digitizare 
și îmbunătățire constantă a normelor de conservare. Adăugăm aici proiectul depozitului integrat de 
patrimoniu al MMB, care să aibe asociate în același loc și atelierele de restaurare. Vor fi continuate, de 
asemenea, activitățile de clasare și publicare a patrimoniului MMB in repertoare dedicate. Organizarea 
depozituluui vizitabil virtual de către publicul larg și publicul specializat va fi posibilă cu anul 2018 prin 
reorganizarea mansardei de la casa Filipescu-Cesianu. 

 
B. Programul de cercetare, restaurare 

Programul de cercetare va fi orientat către realizarea temelor propuse de muzeu și dezvoltarea 
componentei antropologice, prin parteneriatele cu Universitatea București și alte universități din țară, 
intershipuri și teme de cercetare actuale, în conformitate cu interesele Muzeului și ale partenerilor, curricula 
națională și europeană din domeniul de activitate al instituției și ale partenerilor.  În următoarea perioadă de 
management, 2018-2021, va continua programul amplu privind restaurarea patrimoniului MMB. În 2018 ne 
vom focaliza pe restaurarea celeilalte jumătăți a patrimoniului Nicolae Minovici și finalizarea restuarării 
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frescelor mănăstirii Văcărești, șase piese, care sunt contractatecu UNARTE sa fie restaurate.  Din cauza 
volumului foarte mare de intervenție, în afara restauratorilor din interior vom continua colaborarea cu 
restauratori experți pentru mobilier, icoane lemn și pictură.  În perioada 2019-2021 se va derula un amplu 
program de restaurare si cercetare/publicare a patrimonilui muzeelor Victor Babes, Pompiliu Macovei și a 
Pinacotecii. Avem în vedere si restaurarea tâmplei mici și a tâmplei mari a mănăstirii Văcărești și 
valorificarea lor expozițională prin parteneri externi. 

 Dezvoltarea activității de restaurare în perioada 2018-2021 este legată și de proiectul integrat de 
patrimoniu al MMB care să adune în același loc, pentru optimizarea activităților de cercetare și restaurare, 
atelierele de restaurare și colecțiile MMB. 

O altă activitate de mare importanță în perioada 2018-2021, privind patrimoniul MMB, va fi continuarea 
clasării și mai ales a autentificării acestuia, îndeosebi colecțiile de artă al MMB, de catre experți acreditați. 

Activitatea de cercetare a patrimoniului va fi valorificată în modalități diferite de către personalul 
MMB: în cadrul expozițiilor, în publicațiii academice și în cadrul unor manifestări științifice din țară și 
străinătate, sau prin articole de popularizare.  În următoarea perioadă de timp MMb va fi implicat în cercetări 
sistematice de arheologie pe sdantiere consacrete precum Gumelnița, Sultana-Malul Roșu și Capidava, alături 
de parteneri externi precum Universitatea București. Vom continua de asemenea să dezvoltăm și activitatea 
de cercetare în echipe internaționale, inclusiv se înregistrează inițierea de proiecte de cercetare arheologică 
internaționale. Principalele direcții de cercetare ale angajaților muzeului sunt istorie, arheologie, 
numismatică, antropologie urbană, marketing, management și istoria artei. 

C. Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziții temporare 

În contextul consolidării și reamenajării a mai multora dintre sediile muzeelor MMB, în ultimii doi 
ani s-au reproiectat expozițiile de bază ale Palatului Suțu, Casei Filipescu-Cesianu – Muzeul Vârstelor, Muzeul 
Severeanu, Muzeul dr. Nicolae Minovici și a Observatorului Astronomic. În perioada de raportare, respectiv în 
ultimii 4 ani, a crescut atât numărul, cât și calitatea expozițiilor temporare, așa cum a fost arătat mai sus în 
acest raport. S-a diversificat și tematica acestor expoziții, dar și tipul lor. Muzeul a început să colaboreze pe 
scară mai largă cu organizații culturale din țară și din străinătate pentru aceste expoziții. De asemenea, MMB 
a inițiat o serie de expoziții itinerante.  

Pentru următoarea perioadă de management 2018-2021 se au în vedere proiecte expoziționale 
realizate în colaborare cu parteneri externi precum Muzeul de Istorie Naturală din Viena (martie 2018), 
Muzeul National de Istorie din Tirana (aprilie 2018), Ambasada Romaniei din Berlin si Muzeul orasului 
Leipzig (martie 2018), pentru a aminti pe cele stabilite deja. Faptul că majoritatea obiectivelor muzeale ale 
MMB au deja un caracter multifuncțional organizarea de expoziții temporare, de către MMB sau de către 
comunitate, va fi un proces accelerat pentru următoarea perioadă de management. Aceste obiective muzeale 
cu caracter multifuncțional sunt: Palatul Suțu, casa Filipescu Cesianu, Observatorul Astronomic, muzeul 
dr.Nicolae Minovici carora li se vor adauga pâna în 2021 Muzeul Curtea Veche, Muzeul Gheorghe Tattarescu, 
Muzeul Macovei şi Muzeul George Severeanu. 

D. Programul de educație muzeală și dezvoltare de public 

Prin proiectele desfășurate în cadrul acestui program se dorește creșterea și diversificarea numărului 
de vizitatori ai muzeului, educația publicului, în special al celui tânăr, ca viitori consumatori de artă muzeală. În 
societatea contemporană se conturează tot mai mult rolul muzeelor ca medii în care procesul de învăţare este 
stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea informaţiilor primite de elevi în cadrul 
şcolii prin contactul direct cu obiectele de patrimoniu. Educaţia muzeală evidenţiază potenţialul formator al 
operei de artă şi capacitatea sa extraordinară de a stimula deopotrivă sensibilitatea şi intelectul. 

Dezvoltarea de programe publice, adresate tuturor categoriilor de public, va rămâne o prioritate în 
perioada 2018-2021. Se are în vedere diversificarea numărului de programe astfel încât să  determinăm 
schimbarea structurii publicului muzeului, prin creșterea procentajului publicului tânăr și foarte tânăr.  
Cele mai ample programe educaționale și programe publice care se au în vedere pentru perioada 2018-2021 sunt:  

- Școala de Vară cu ateliere foarte variate (pictură, modelaj, teatru, muzică, fabricarea hartiei manuale, 
reenactement, bandă desenată etc.) 

- Școala de Astronomie 
- Caravana Muzeelor 
- Școala Altfel 
- Proiectul 5 licee, 5 muzee 
 

Două mențiuni speciale trebuie făcute vis-a-vis de programul de educație muzeală și dezvoltare de 
public. Vom continua în perioada 2018-2021 strategia de dezvoltare  de programe variate și în muzeele 
satelit pentru a crește numărul de manifestări la aceste sedii, fapt care va implica dezvoltarea imaginii lor și 
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creșterea vizitării în cazurile respective. Al doilea program special care va fi amplificat în următoarea 
perioadă va fi dezvoltarea de proiecte comunitare în parteneriat cu reprezentanți ai comunității.  Pentru 
următoarea perioadă de management 2018-2021 se are în vedere organizarea programelor educaționale din 
anii precedenti pentru o perioadă mai mare și sincron în toate spațiile funcționale pentru acest tip de 
activități. Cel mai recent spațiu aflat în curs de organizare și cu finalizare în 2018 este aripa stângă de la 
parterul palatului Suțu. 
 
E. Programul editorial, de promovare, marketing, relații publice și de comunicare 

Prin temele abordate și conținut, activitățile subsumate acestui program au în vedere diversificarea 
mijloacelor de promovare a patrimoniului Muzeului, a serviciilor și ofertei culturale propuse, construcția și 
consolidarea unui brand cultural care să sprijine imaginea și poziționarea Muzeului în rândul instituțiilor 
importante de cultură ale metropolei. 

Pentru următoarea perioadă de management 2018-2021 se are în vedere recalibrarea secției de 
Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale prin extinderea ei și asocierea acesteia a unor spații destinate 
atelierelor pentru copii și tineri în 2018. Se are în vedere îmbunătățirea ziarului publicat de Muzeul 
Municipiului București, numit București în cinci minute și realizarea unor podcast-uri și alte materiale de 
informare și educare. Pentru aceeași perioadă 2018-2021 se dorește indexarea revistelor de specialitate ale 
MMB și publicarea unei reviste noi de specialitate, care să valorifice activitatatea de cercetare a secțiilor de 
Artă și Restaurare-Conservare. Cartea pentru copii și tineri va varia în tematică și se va integra unor serii 
editoriale dedicate precum cartea de colorat sau cartea de bandă desenată. Componenta de marketing 
precum și aceea de management muzeal se vor regăsi într-o revistă dedicată cu apariție anuală, care va 
valorifica și lucrările Conferinței anuale de marketing muzeal organizată de MMB din anul 2014. 
 
e7. Proiecte din cadrul programelor 
Lista programelor și proiectelor culturale propuse pentru anul 2018 sunt următoarele: 

Nr. 
crt.  

PROGRAM 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 
proiecte 
în cadrul 
progra-
mului 

DENUMIREA PROIECTULUI 

Bugetul 
prevăzut 

pe 
program 

Primul an de management – anul 2018 

1. Program de evidenţă 
computerizată, 
conservare şi 
restaurare a 
patrimoniului cultural 
mobil 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către finalizarea procesului 
de evidență computerizată a 
obiectelor de patrimoniu 
mobil, fișarea și digitizarea 
acestora. 
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-Dezvoltarea digitizării 
patrimoniului mobil (proiect 
pilot pe patru ani 2018-
2021). 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a buletinelor de 
investigații fizico-chimice. 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a fișelor de 
restaurare la nivelul întregii 
secții de Restaurare-
Conservare. Proiect pilot 
pentru patru ani 2018-2021. 

-Continuarea evidenței 
patrimoniului MMB prin 
introducerea codurilor de 
bare, pe colectii specifice. 

-Continuarea clasării 
patrimoniului MMB în 
categoriile juridice Fond și 
Tezaur. 

-Digitizarea Registrului 
General de Inventar al MMB. 

-Finalizarea introducerii în 
Registrul General de Inventar 
a obiectelor de patrimoniu 
donate sau aflate în comodat, 
sau lipsite de număr de 
inventar, conform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 
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procedurilor elaborate și 
aprobate de CSCM a MMB în 
ultimii patru ani. Proiect pe 
patru ani, în coroborare cu 
organizarea procesului de 
inventariere a întregului 
patrimoniu al MMB. 

-Evidența financiar 
contabilă-analitică a 
patrimoniului MMB (proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021, 
cu finalizare în 2021). 

-Continuarea organizării 
bazei de date a MMB cu 
vizualizare pe website de 
către publicul specializat. 
Finalizare în 2021. 

-Îmbunătățirea evidenței 
obiectelor de patrimoniu în 
coroborare cu organizarea 
inventarierii întregului 
patrimoniu al MMB. Proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021. 

-Demararea și organizarea 
procesului de inventariere a 
patrimoniului MMB la nivelul 
întregii instituții (proiect 
multianual, 2018-2020). 

2. Programul de 
cercetare, restaurare 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către restaurarea unor ample 
colecții precum Minovici, 
Victor Babeș, Pompiliu 
Macovei si colecțiile de artă 
alături de Pinacotecă.  

Principalele direcții de 
proiectelor de cercetare ale 
angajaților muzeului sunt 
istorie, arheologie, 
numismatică, antropologie 
urbană, marketing, 
management și istoria artei. 
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-Proiecte de restaurare a 
patrimoniului MMB pentru 
colecția dr. Nicolae Minovici 
și colecția Victor Babeș. 

-Proiectul de restaurare a 
cinci fresce ale mănăstirii 
Văcărești cu specialiști 
experți restaurare murală de 
la UNARTE. 

-Demararea unor proiecte de 
cercetare în parteneriat 
extern. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în 
situl arheologic preistoric 
Sultana-Malul Roșu. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în 
situl arheologic neolitic 
Gumelnița. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în 
situl arheologic Capidava. 

-Dezvoltarea unui program 
de restaurare și cercetare 
sistematică a patrimoniului 
mobil, cu accent pe colecțiile 
de Artă, inclusiv Pinacotecă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200.000 

3. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului prin 
expoziţii temporare 

Valorificarea patrimoniului 
prin expozițiile temporare 
vor avea o tematică 
actualizată, în contextul unor 
teme urbane de interes 
general, în contextul cărora 

 

 

 

-Salonul de bandă desenată 
asociat cu ateliere destinate 
copiilor și tinerilor. 

-Finalizarea expoziției 
permanente la Muzeul de 
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expozițiile se vor articula în 
variante demonstrative sau 
polemice în susțimerea 
și/sau detalierea unor 
aspecte ce țin de instoria 
devenirii comunității locale 
în complexitatea sa socio-
culturală. Sunct incluse și 
priectele expoziționale cu 
parteneri externi precum și 
proiectele itinerante. 
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Artă Populară «dr Nicolae 
Minovici». Amenajarea 
ultimelor două spații. 

-Expoziție cu patrimoniul 
Pinacotecii dedicată artei 
europene, la etajul palatului 
Suțu. 

-Expoziție de arheologie 
propusă pentru subsolul 
Casei Filipescu-Cesianu. 

-Organizarea Depozitului 
vizitabil cu acces virtual 
pentru public în mansarda 
Casei Filipescu-Cesianu.   

Colecțiile MMB la 100 de ani: 
expoziție pilot bi-anuală care 
să prezinte colecțiile MMB: 
artă decorativă și carte 
veche. 

-Amenajarea și dotarea 
spațiului expozițional în 
vederea redeschiderii 
Muzeului Victor Babeș. 

-Activități conexe dedicate 
centenarului Unirii în cadrul 
expoziției «Fizionomii 
Unificatoare». 

-Amenajarea proiectului 
cultural și expozițional 
dedicat fenomenului social și 
economic al lipscăniilor – 
Leipzig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600.000 

4. Programul de educaţie 
muzeală si dezvoltare 
de public 

Prin proiectele desfăsurate în 
cadrul acestui program se 
dorește creșterea și 
diversificarea numărului de 
vizitatori ai muzeului, 
educația publicului, în special 
al celui tânăr, ca viitori 
consumatori de artă muzeală. 
În societatea contemporană 
se conturează tot mai mult 
rolul muzeelor ca medii în 
care procesul de învăţare 
este stimulat eficient, 
facilitând asimilarea de 
cunoştinţe noi şi completarea 
informaţiilor primite de elevi 
în cadrul şcolii prin contactul 
direct cu obiectele de 
patrimoniu. Educaţia 
muzeală evidenţiază 
potenţialul formator al 
operei de artă şi capacitatea 
sa extraordinară de a stimula 
deopotrivă sensibilitatea şi 
intelectul. 
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-Proiect cultural și 
educațional – Caravana 
Muzeelor. 

-Proiect cultural și 
educațional – Școala de vară 
la Palat. 

-Proiect cultural și 
educațional – Școala de 
astronomie. 

-Proiect cultural și 
educațional – Ateliere pentru 
copii. 

-Simpozionul de artă și 
istoria artei; 

-Simpozionul de arheologie 
și numismatică; 

-Simpozionul de istorie și 
patrimoniu; 

-Simpozionul de 
antropologie urbană. 

-Organizarea unei „Luni a 
muzeului”, o campanie de 
promovare focusată pe 
diferitele unități MMB; 

-Conferința de marketing 
muzeal care să cuprindă și o 
secțiune privind dezvoltarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.000 
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managementului muzeal. 

-Proiect cultural 
neconvențional și 
interdisciplinar pentru 
dezvoltare de public: 
Stagiunea Muzeală 

5. Programul editorial, de 
promovare, marketing, 
relații publice și de 
comunicare 

Prin temele abordate și 
conținut, activitățile 
subsumate acestui program 
au în vedere diversificarea 
mijloacelor de promovare a 
patrimoniului Muzeului, a 
serviciilor și ofertei culturale 
propuse, construcția și 
consolidarea unui brand 
cultural care să sprijine 
imaginea și poziționarea 
Muzeului în rândul 
instituțiilor importante de 
cultură ale metropolei. 
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-Proiect editorial – 
vestimentație și accesorii 
urbane în secolul XX. 

-Proiect editorial – ceramica 
populară din colecția dr. 
Nicolae Minovici. 

-Proiect editorial – sticla 
romană din colecţia 
Severeanu. 

-Campanie de promovare a 
patrimoniului de artă prin 
publicarea unui repertoar 
dedicat.  

-Campanie de promovare a 
Colecției Macovei în rândul 
turiștilor prin publicarea 
unei monografii a colecției de 
pictură semnată Ligia 
Macovei. 

-Volum de prezentare a 
unităților MMB cu 
valorificarea unor studii 
istorice dedicate. 

-Studiu privind profilul 
publicului vizitator la MMB 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin replicarea în 
obiecte de larg consum 
cultural. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin realizarea unei 
expoziții itinerante în 
străinătate. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin editarea și 
punerea în circulație a 
filmelor documentare despre 
toate muzeele MMB și 
expozițiile permanente 
amenajate în ultimii trei ani 

-Proiect educațional, 
vocațional și editorial Cartea 
pentru copii. 

-Proiect educațional și 
editorial de comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 

 

TOTAL 2018                                                                                                                                                                    4.000.000 
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E8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management 

Muzeul Municipiului București este afiliat comunității muzeale din țară și din străinătate și, în plus, a 
dezvoltat deja parteneriate strategice cu alte muzee, cu universități, institute culturale, ONG-uri și alte 
organizații active în domeniile de specialitate, în vederea organizării unor expoziții, evenimente și alte 
activități de profil.  

Astfel, MMB se va implica și în anii următori în evenimente precum Ziua Internațională a Muzeelor (inițiată 
de ICOM - Consiliul Internațional al Muzeelor) și Noaptea Europeană a Muzeelor (inițiată de Ministerul 
Culturii și Comunicării din Franța).  

În plus, se va relua anual apelul de proiecte adresat reprezentanților comunităților bucureștene, prin care 
muzeul va organiza expoziții temporare care să răspundă nevoilor comunității, dar și alte evenimente 
culturale și educaționale. 

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce 
ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. 

 

f1.  Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:  

                                                                                                                                   -mii lei- 
Nr. 
Crt. 

Categorii An 2018 An 2019 An 2020 An 2021 

1. TOTAL VENITURI, din care: 30000 36000 40000 40000 

 - venituri proprii 1000 1200 1200 1200 

 - subvenții / alocatii 29000 34800 38800 38800 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 30000 36000 40000 40000 

 2.1 Cheltuieli de personal, din care: 9000 13000 16000 19000 

 - cheltuieli cu salariile 8000 10000 12000 14000 

 - alte cheltuieli de personal 2000 3000 4000 5000 

 2.2 Cheltuieli cu bunuri și servicii, dintre 
care: 

19000 23000 24000 21000 

 - cheltuieli pt proiecte 4000 6000 6000 7000 

 - cheltuieli cu colaboratorii 1000 1000 1000 1000 

 - cheltuieli de întreținere 8000 8000 9000 9000 

 - cheltuieli pt. reparații curente 2000 3000 3000 1000 

 - cheltuieli pt chirii 2000 2000 2000 1000 

 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2000 3000 3000 2000 

 2.3. Cheltuieli de capital 2000 3000 3000 3000 

 

f2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru următoarea perioadă de management  
 

2.1. la sediu   

- 2018: 67000 vizitatori 

- 2019: 69000 vizitatori 

- 2020: 71000 vizitatori 

- 2021: 73000 vizitatori 

 2.2. în afara sediului  

- 2018: 10000 vizitatori 

- 2019: 11000 vizitatori 
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- 2020: 12000 vizitatori 

- 2021: 13000 vizitatori 

Se adaugă beneficiarii în mediul virtual (site MMB) 

- 2018: 120000 vizitatori 

- 2019: 130000 vizitatori 

- 2020: 140000 vizitatori 

- 2021: 150000 vizitatori 

2.3 Numărul estimat al beneficiarilor managementului  

Numărul de vizitatori ai MMB în anul 2018 va fi influențat pozitiv de următoarele proiecte:  

- Redeschiderea parțială a expoziției permanente a Muzeului de Artă Populară „dr. Nicolae Minovici” și 
totalitatea activităților conexe realizării acestui obiectiv;  

- Redeschiderea expoziției permanente a Muzeului George Severeanu; 

- Redeschiderea Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și totalitatea activităților conexe 
realizării acestui obiectiv; 

- Valorificarea noilor spații expoziționale de la Palatul Suțu; 

- De asemenea, beneficiarii Bibliotecii muzeului vor fi influențați pozitiv de programul profesional de 
bibliotecă din noul sediu amenajat.  

- Implementarii unor campanii integrate de branding și comunicare 

  
 f3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată  
  

Nr. 
crt.  

PROGRAM 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. 
proiecte 
în cadrul 
progra-
mului 

DENUMIREA PROIECTULUI 

Bugetul 
prevăzut 

pe 
program 

Primul an de management – anul 2018 

1. Program de evidenţă 
computerizată, 
conservare şi 
restaurare a 
patrimoniului cultural 
mobil 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către finalizarea procesului 
de evidență computerizată a 
obiectelor de patrimoniu 
mobil, fișarea și digitizarea 
acestora. 
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-Dezvoltarea digitizării 
patrimoniului mobil (proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021). 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a buletinelor de 
investigații fizico-chimice. 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a fișelor de restaurare 
la nivelul întregii secții de 
Restaurare-Conservare. 
Proiect pilot pentru patru ani 
2018-2021. 

-Continuarea evidenței 
patrimoniului MMB prin 
introducerea codurilor de 
bare, pe colectii specifice. 

-Continuarea clasării 
patrimoniului MMB în 
categoriile juridice Fond și 
Tezaur. 

-Digitizarea Registrului 
General de Inventar al MMB. 

-Finalizarea introducerii în 
Registrul General de Inventar a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 



PROIECT DE MANAGEMENT                                                                  MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

 43 

obiectelor de patrimoniu 
donate sau aflate în comodat, 
sau lipsite de număr de 
inventar, conform 
procedurilor elaborate și 
aprobate de CSCM a MMB în 
ultimii patru ani. Proiect pe 
patru ani, în coroborare cu 
organizarea procesului de 
inventariere a întregului 
patrimoniu al MMB. 

-Evidența financiar contabilă-
analitică a patrimoniului MMB 
(proiect pilot pe patru ani 
2018-2021, cu finalizare în 
2021). 

-Continuarea organizării bazei 
de date a MMB cu vizualizare 
pe website de către publicul 
specializat. Finalizare în 2021. 

-Îmbunătățirea evidenței 
obiectelor de patrimoniu în 
coroborare cu organizarea 
inventarierii întregului 
patrimoniu al MMB. Proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021. 

-Demararea și organizarea 
procesului de inventariere a 
patrimoniului MMB la nivelul 
întregii instituții (proiect 
multianual, 2018-2020). 

2. Programul de 
cercetare, restaurare 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către restaurarea unor ample 
colecții precum Minovici, 
Victor Babeș, Pompiliu 
Macovei si colecțiile de artă 
alături de Pinacotecă.  

Principalele direcții de 
proiectelor de cercetare ale 
angajaților muzeului sunt 
istorie, arheologie, 
numismatică, antropologie 
urbană, marketing, 
management și istoria artei. 
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-Proiecte de restaurare a 
patrimoniului MMB pentru 
colecția dr. Nicolae Minovici și 
colecția Victor Babeș. 

-Proiectul de restaurare a cinci 
fresce ale mănăstirii Văcărești 
cu specialiști experți 
restaurare murală de la 
UNARTE. 

-Demararea unor proiecte de 
cercetare în parteneriat 
extern. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic preistoric Sultana-
Malul Roșu. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic neolitic Gumelnița. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic Capidava. 

-Dezvoltarea unui program de 
restaurare și cercetare 
sistematică a patrimoniului 
mobil, cu accent pe colecțiile 
de Artă, inclusiv Pinacotecă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200.000 
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3. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului prin 
expoziţii temporare 

Valorificarea patrimoniului 
prin expozițiile temporare 
vor avea o tematică 
actualizată, în contextul unor 
teme urbane de interes 
general, în contextul cărora 
expozițiile se vor articula în 
variante demonstrative sau 
polemice în susțimerea 
și/sau detalierea unor 
aspecte ce țin de instoria 
devenirii comunității locale 
în complexitatea sa socio-
culturală. Sunct incluse și 
priectele expoziționale cu 
parteneri externi precum și 
proiectele itinerante. 
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-Salonul de bandă desenată 
asociat cu ateliere destinate 
copiilor și tinerilor. 

-Finalizarea expoziției 
permanente la Muzeul de Artă 
Populară «dr Nicolae Minovici». 
Amenajarea ultimelor două 
spații. 

-Expoziție cu patrimoniul 
Pinacotecii dedicată artei 
europene, la etajul palatului Suțu. 

-Expoziție de arheologie propusă 
pentru subsolul Casei Filipescu-
Cesianu. 

-Organizarea Depozitului vizitabil 
cu acces virtual pentru public în 
mansarda Casei Filipescu-
Cesianu.   

Colecțiile MMB la 100 de ani: 
expoziție pilot bi-anuală care să 
prezinte colecțiile MMB: artă 
decorativă și carte veche. 

-Amenajarea și dotarea spațiului 
expozițional în vederea 
redeschiderii Muzeului Victor 
Babeș. 

-Activități conexe dedicate 
centenarului Unirii în cadrul 
expoziției «Fizionomii 
Unificatoare». 

-Amenajarea proiectului cultural 
și expozițional dedicat 
fenomenului social și economic al 
lipscăniilor – Leipzig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600.000 

4. Programul de educaţie 
muzeală si dezvoltare 
de public 

Prin proiectele desfăsurate în 
cadrul acestui program se 
dorește creșterea și 
diversificarea numărului de 
vizitatori ai muzeului, educația 
publicului, în special al celui 
tânăr, ca viitori consumatori de 
artă muzeală. În societatea 
contemporană se conturează 
tot mai mult rolul muzeelor ca 
medii în care procesul de 
învăţare este stimulat eficient, 
facilitând asimilarea de 
cunoştinţe noi şi completarea 
informaţiilor primite de elevi 
în cadrul şcolii prin contactul 
direct cu obiectele de 
patrimoniu. Educaţia muzeală 
evidenţiază potenţialul 
formator al operei de artă şi 
capacitatea sa extraordinară 
de a stimula deopotrivă 
sensibilitatea şi intelectul. 
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-Proiect cultural și educațional – 
Caravana Muzeelor. 

-Proiect cultural și educațional – 
Școala de vară. 

-Proiect cultural și educațional – 
Școala de astronomie. 

-Proiect cultural și educațional – 
Ateliere pentru copii. 

-Simpozionul de artă și istoria 
artei; 

-Simpozionul de arheologie și 
numismatică; 

-Simpozionul de istorie și 
patrimoniu; 

-Simpozionul de antropologie 
urbană. 

-Organizarea unei „Luni a 
muzeului”, o campanie de 
promovare focusată pe diferitele 
unități MMB; 

-Conferința de marketing muzeal 
care să cuprindă și o secțiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.000 
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privind dezvoltarea 
managementului muzeal. 

-Proiect cultural neconvențional 
și interdisciplinar pentru 
dezvoltare de public: Stagiunea 
Muzeală 

5. Programul editorial, de 
promovare, marketing, 
relații publice și de 
comunicare 

Prin temele abordate și 
conținut, activitățile 
subsumate acestui program 
au în vedere diversificarea 
mijloacelor de promovare a 
patrimoniului Muzeului, a 
serviciilor și ofertei culturale 
propuse, construcția și 
consolidarea unui brand 
cultural care să sprijine 
imaginea și poziționarea 
Muzeului în rândul 
instituțiilor importante de 
cultură ale metropolei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

-Proiect editorial – 
vestimentație și accesorii 
urbane în secolul XX. 

-Proiect editorial – ceramica 
populară din colecția dr. 
Nicolae Minovici. 

-Proiect editorial – sticla 
romană din colecţia 
Severeanu. 

-Campanie de promovare a 
patrimoniului de artă prin 
publicarea unui repertoar 
dedicat.  

-Campanie de promovare a 
Colecției Macovei în rândul 
turiștilor prin publicarea unei 
monografii a colecției de 
pictură semnată Ligia Macovei. 

-Volum de prezentare a 
unităților MMB cu 
valorificarea unor studii 
istorice dedicate. 

-Studiu privind profilul 
publicului vizitator la MMB 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin replicarea în obiecte 
de larg consum cultural. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin realizarea unei 
expoziții itinerante în 
străinătate. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin editarea și punerea 
în circulație a filmelor 
documentare despre toate 
muzeele MMB și expozițiile 
permanente amenajate în 
ultimii trei ani 

-Proiect educațional, 
vocațional și editorial Cartea 
pentru copii. 

-Proiect educațional și 
editorial de comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 

 

TOTAL 2018                                                                                                                                                                                                 4.000.000 
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Anul 2019 

1. Program de evidenţă 
computerizată, 
conservare şi 
restaurare a 
patrimoniului cultural 
mobil 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către finalizarea procesului 
de evidență computerizată a 
obiectelor de patrimoniu 
mobil, fișarea și digitizarea 
acestora. 
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-Dezvoltarea digitizării 
patrimoniului mobil (proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021). 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a buletinelor de 
investigații fizico-chimice. 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a fișelor de restaurare 
la nivelul întregii secții de 
Restaurare-Conservare. 
Proiect pilot pentru patru ani 
2018-2021. 

-Continuarea evidenței 
patrimoniului MMB prin 
introducerea codurilor de 
bare, pe colecții specifice. 

-Continuarea clasării 
patrimoniului MMB în 
categoriile juridice Fond și 
Tezaur. 

-Digitizarea Registrului 
General de Inventar al MMB. 

-Finalizarea introducerii în 
Registrul General de Inventar a 
obiectelor de patrimoniu 
donate sau aflate în comodat, 
sau lipsite de număr de 
inventar, conform 
procedurilor elaborate și 
aprobate de CSCM a MMB în 
ultimii patru ani. Proiect pe 
patru ani, în coroborare cu 
organizarea procesului de 
inventariere a întregului 
patrimoniu al MMB. 

-Evidența financiar contabilă-
analitică a patrimoniului MMB 
(proiect pilot pe patru ani 
2018-2021, cu finalizare în 
2021). 

-Continuarea organizării bazei 
de date a MMB cu vizualizare 
pe website de către publicul 
specializat. Finalizare în 2021. 

-Îmbunătățirea evidenței 
obiectelor de patrimoniu în 
coroborare cu organizarea 
inventarierii întregului 
patrimoniu al MMB. Proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021. 

-Demararea și organizarea 
procesului de inventariere a 
patrimoniului MMB la nivelul 
întregii instituții (proiect 
multianual, 2018-2020). 

-Organizarea unui nou depozit 
de patrimoniu pentru colecția 
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de pictură contemporană a 
Pinacotecii. 

-Proiectul depozitului integrat 
de patrimoniu al MMB 

2. Programul de 
cercetare, restaurare 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către restaurarea unor ample 
colecții precum Minovici, 
Victor Babeș, Pompiliu 
Macovei si colecțiile de artă 
alături de Pinacotecă.  

Principalele direcții de 
proiectelor de cercetare ale 
angajaților muzeului sunt 
istorie, arheologie, 
numismatică, antropologie 
urbană, marketing, 
management și istoria artei 
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-Demararea unor proiecte de 
cercetare în parteneriat 
extern. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic preistoric Sultana-
Malul Roșu. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic neolitic Gumelnița. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic Capidava. 

-Dezvoltarea unui program de 
restaurare și cercetare 
sistematică a patrimoniului 
mobil, cu accent pe colecțiile 
de Artă, inclusiv Pinacotecă. 

-Proiectul de restaurare a cinci 
fresce ale mănăstirii Văcărești 
cu specialiști experți 
restaurare murală de la 
UNARTE. 

-Program multianual de 
săpături arheologice 
preventive. 

-Proiect de restauare pe 
termen mediu a Pinacotecii cu 
un calendar stabilit pentru 
perioada 2019/2021. 

-Restaurare tâmpla mică a 
Mănăstirii Văcăreşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600.000 

3. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului prin 
expoziţii temporare 

Valorificarea patrimoniului 
prin expozițiile temporare 
vor avea o tematică 
actualizată, în contextul unor 
teme urbane de interes 
general, în contextul cărora 
expozițiile se vor articula în 
variante demonstrative sau 
polemice în susțimerea 
și/sau detalierea unor 
aspecte ce țin de instoria 
devenirii comunității locale 
în complexitatea sa socio-
culturală. Sunct incluse și 
priectele expoziționale cu 
parteneri externi precum și 
proiectele itinerante. 
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-Salonul de bandă desenată 
asociat cu ateliere destinate 
copiilor și tinerilor. 

-Expoziție cu patrimoniul 
Pinacotecii dedicată artei 
europene, la etajul palatului Suțu. 

-Expoziție de arheologie 
propusă pentru subsolul Casei 
Filipescu-Cesianu. 

-Colecțiile MMB la 100 de ani: 
expoziție pilot bi-anuală care 
să prezinte colecțiile MMB. 

Expoziţie tematică de 
arheologie cu obiecte din 
colecţia Severeanu, la Muzeul 
Severeanu, sala mare. 

Expoziţie cu documente, 
tipărituri şi imprimate din din 

 

 

 

 

 

 

 

1.700.000 
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colecţia Severeanu, la Muzeul 
Severeanu, sala mare. 

Expoziţie de arheologie 
dedicată culturii Gumelniţa, la 
Palatul Suţu. 

Expoziţie de fotografii dedicată 
împlinirii a 30 ani de la 
Revoluţia română din 1989. 

Expoziţie dedicată colecţiei 
Nottara la Palatul Suţu. 

Portretul – de la imaginile de 
donatori la portretul de aparat 

4. Programul de educaţie 
muzeală si dezvoltare 
de public 

Prin proiectele desfăsurate în 
cadrul acestui program se 
dorește creșterea și 
diversificarea numărului de 
vizitatori ai muzeului, 
educația publicului, în special 
al celui tânăr, ca viitori 
consumatori de artă muzeală. 
În societatea contemporană 
se conturează tot mai mult 
rolul muzeelor ca medii în 
care procesul de învăţare 
este stimulat eficient, 
facilitând asimilarea de 
cunoştinţe noi şi completarea 
informaţiilor primite de elevi 
în cadrul şcolii prin contactul 
direct cu obiectele de 
patrimoniu. Educaţia 
muzeală evidenţiază 
potenţialul formator al 
operei de artă şi capacitatea 
sa extraordinară de a stimula 
deopotrivă sensibilitatea şi 
intelectul. 
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-Proiect cultural și educațional – 
Caravana Muzeelor. 

-Proiect cultural și educațional – 
Școala de vară. 

-Proiect cultural și educațional – 
Școala de astronomie. 

-Proiect cultural și educațional – 
Ateliere pentru copii. 

-Simpozionul de artă și istoria 
artei; 

-Simpozionul de arheologie și 
numismatică; 

-Simpozionul de istorie și 
patrimoniu; 

-Simpozionul de antropologie 
urbană. 

-Organizarea unei campanii de 
promovare focusată pe 
diferitele unități MMB prin 
Obiectul Lunii; 

-Conferința de marketing 
muzeal care să cuprindă și o 
secțiune privind dezvoltarea 
managementului muzeal. 

-Pregatirea Congresului MMB 
2021. 

-Proiect cultural 
neconvențional și 
interdisciplinar pentru 
dezvoltare de public: 
Stagiunea Muzeală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000 

5. Programul editorial, de 
promovare, marketing, 
relații publice și de 
comunicare 

Prin temele abordate și 
conținut, activitățile 
subsumate acestui program 
au în vedere diversificarea 
mijloacelor de promovare a 
patrimoniului Muzeului, a 
serviciilor și ofertei culturale 
propuse, construcția și 
consolidarea unui brand 
cultural care să sprijine 

 

 

 

15 

-Campanie de promovare a 
patrimoniului de artă prin 
publicarea unui repertoar 
dedicat.  

-Studiu privind profilul 
publicului vizitator la MMB 

 

 

 

 

1.300.000 
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imaginea și poziționarea 
Muzeului în rândul 
instituțiilor importante de 
cultură ale metropolei. 

 

 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin replicarea în obiecte 
de larg consum cultural. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin realizarea unei 
expoziții itinerante în 
străinătate. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin editarea și punerea 
în circulație a filmelor 
documentare despre toate 
muzeele MMB și expozițiile 
permanente amenajate în 
ultimii trei ani 

-Proiect educațional, 
vocațional și editorial Cartea 
pentru copii. 

-Proiect educațional și 
editorial de comunicare. 

-Proiect editorial dedicat 
documentelor din colecţia 
Severeanu. 

-Proiect editorial dedicat 
monedelor Ţării Româneşti 
din colecţia Severeanu (vol II). 

-Repertoriul siturilor 
arheologice de pe teritoriul 
Bucureştiului şi jud. Ilfov. 

-Portretul – de la imaginile de 
donatori la portretul de aparat 

-Proiect editorial dedicat 
fotografiei 

-Proiect editorial dedicat 
Muzeului Theodor Aman – 
grafică 

-Proiect editorial dedicat 
Muzeului Frederic Storck și 
Cecilia Cuțescu-Storck – 
pictură semnată Cecilia 
Cuțescu-Storck  

-Proiect editorial dedicat 
comunităților minoritare: 
comunitatea rromă  

TOTAL 2019                                                                                                                                                                                                 6.000.000 

Anul 2020 

1. Program de evidenţă 
computerizată, 
conservare şi 
restaurare a 
patrimoniului cultural 
mobil 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către finalizarea procesului 
de evidență computerizată a 
obiectelor de patrimoniu 
mobil, fișarea și digitizarea 
acestora. 

 

 

 

 

 

-Dezvoltarea digitizării 
patrimoniului mobil (proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021). 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a buletinelor de 
investigații fizico-chimice. 
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-Realizarea unei evidențe 
digitale a fișelor de restaurare 
la nivelul întregii secții de 
Restaurare-Conservare. 
Proiect pilot pentru patru ani 
2018-2021. 

-Continuarea evidenței 
patrimoniului MMB prin 
introducerea codurilor de 
bare, pe colectii specifice. 

-Continuarea clasării 
patrimoniului MMB în 
categoriile juridice Fond și 
Tezaur. 

-Digitizarea Registrului 
General de Inventar al MMB. 

-Finalizarea introducerii în 
Registrul General de Inventar a 
obiectelor de patrimoniu 
donate sau aflate în comodat, 
sau lipsite de număr de 
inventar, conform 
procedurilor elaborate și 
aprobate de CSCM a MMB în 
ultimii patru ani. Proiect pe 
patru ani, în coroborare cu 
organizarea procesului de 
inventariere a întregului 
patrimoniu al MMB. 

-Evidența financiar contabilă-
analitică a patrimoniului MMB 
(proiect pilot pe patru ani 
2018-2021, cu finalizare în 
2021). 

-Continuarea organizării bazei 
de date a MMB cu vizualizare 
pe website de către publicul 
specializat. Finalizare în 2021. 

-Îmbunătățirea evidenței 
obiectelor de patrimoniu în 
coroborare cu organizarea 
inventarierii întregului 
patrimoniu al MMB. Proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021. 

-Demararea și organizarea 
procesului de inventariere a 
patrimoniului MMB la nivelul 
întregii instituții (proiect 
multianual, 2018-2020). 

-Recalibrarea depozitelor de 
patrimoniu conform normelor 
de conservare adecvate. 

-Repertorierea patrimoniului 
de artă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.000 

2. Programul de 
cercetare, restaurare 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către restaurarea unor ample 
colecții precum Minovici, 

 

 

 

-Demararea unor proiecte de 
cercetare în parteneriat extern. 
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Victor Babeș, Pompiliu 
Macovei si colecțiile de artă 
alături de Pinacotecă.  

Principalele direcții de 
proiectelor de cercetare ale 
angajaților muzeului sunt 
istorie, arheologie, 
numismatică, antropologie 
urbană, marketing, 
management și istoria artei 
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-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic preistoric Sultana-
Malul Roșu. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic neolitic Gumelnița. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic Capidava. 

-Dezvoltarea unui program de 
restaurare și cercetare 
sistematică a patrimoniului 
mobil, cu accent pe colecțiile 
de Artă, inclusiv Pinacotecă. 

-Proiect restaurare tâmpla 
mare a Mănăstirii Văcăreşti. 

-Program multianual de 
săpături arheologice 
preventive. 

-Proiect de restaurare pe 
termen mediu a Pinacotecii cu 
un calendar stabilit pentru 
perioada 2019/2021. 

-Proiect de restaurare obiecte 
/ documente din colecția 
Muzeului Simu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600.000 

3. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului prin 
expoziţii temporare 

Valorificarea patrimoniului 
prin expozițiile temporare 
vor avea o tematică 
actualizată, în contextul unor 
teme urbane de interes 
general, în contextul cărora 
expozițiile se vor articula în 
variante demonstrative sau 
polemice în susțimerea 
și/sau detalierea unor 
aspecte ce țin de instoria 
devenirii comunității locale 
în complexitatea sa socio-
culturală. Sunct incluse și 
priectele expoziționale cu 
parteneri externi precum și 
proiectele itinerante. 
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-Salonul de bandă desenată 
asociat cu ateliere destinate 
copiilor și tinerilor. 

-Expoziție cu patrimoniul 
Pinacotecii la etajul palatului Suțu. 

-Expoziție de arheologie 
propusă pentru subsolul Casei 
Filipescu-Cesianu. 

-Colecțiile MMB la 100 de ani: 
expoziție pilot bi-anuală care 
să prezinte colecțiile MMB. 

-Expoziţie de medalistică la 
Muzeul Severeanu, sala mare 

-Expoziţie numismatică la 
Palatul Suţu 

-Expoziţie fotografică dedicată 
activităţilor specifice pe şantierele 
arheologice ale MMB 

-Expoziţie arheologică cu 
patrimoniu medieval la Palatul 
Suţu 

-Expoziţie tematică cu piese 
sculpturale de mici dimensiuni  
din colecţia Medrea  

Expoziție dedicată Muzeului 
Simu la Palatul Suțu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.700.000 
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4. Programul de educaţie 
muzeală si dezvoltare 
de public 

Prin proiectele desfăsurate în 
cadrul acestui program se 
dorește creșterea și 
diversificarea numărului de 
vizitatori ai muzeului, 
educația publicului, în special 
al celui tânăr, ca viitori 
consumatori de artă muzeală. 
În societatea contemporană 
se conturează tot mai mult 
rolul muzeelor ca medii în 
care procesul de învăţare 
este stimulat eficient, 
facilitând asimilarea de 
cunoştinţe noi şi completarea 
informaţiilor primite de elevi 
în cadrul şcolii prin contactul 
direct cu obiectele de 
patrimoniu. Educaţia 
muzeală evidenţiază 
potenţialul formator al 
operei de artă şi capacitatea 
sa extraordinară de a stimula 
deopotrivă sensibilitatea şi 
intelectul. 
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-Proiect cultural și educațional – 
Caravana Muzeelor. 

-Proiect cultural și educațional – 
Școala de vară la Palat. 

-Proiect cultural și educațional – 
Școala de astronomie. 

-Proiect cultural și educațional – 
Ateliere pentru copii. 

-Simpozionul de artă și istoria 
artei; 

-Simpozionul de arheologie și 
numismatică; 

-Simpozionul de istorie și 
patrimoniu; 

-Simpozionul de antropologie 
urbană. 

-Organizarea unei campanii de 
promovare focusată pe 
diferitele unități MMB prin 
Obiectul Lunii; 

-Conferința de marketing 
muzeal care să cuprindă și o 
secțiune privind dezvoltarea 
managementului muzeal. 

-Proiect cultural 
neconvențional și 
interdisciplinar pentru 
dezvoltare de public: 
Stagiunea Muzeală. 

-Organizarea Congresului 
MMB 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000 

5. Programul editorial, de 
promovare, marketing, 
relații publice și de 
comunicare 

Prin temele abordate și 
conținut, activitățile 
subsumate acestui program 
au în vedere diversificarea 
mijloacelor de promovare a 
patrimoniului Muzeului, a 
serviciilor și ofertei culturale 
propuse, construcția și 
consolidarea unui brand 
cultural care să sprijine 
imaginea și poziționarea 
Muzeului în rândul 
instituțiilor importante de 
cultură ale metropolei. 
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-Campanie de promovare a 
patrimoniului de artă prin 
publicarea unui repertoar 
dedicat.  

-Studiu privind profilul 
publicului vizitator la MMB 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin replicarea în obiecte 
de larg consum cultural. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin realizarea unei 
expoziții itinerante în 
străinătate. 
 
-Promovarea patrimoniului 
MMB prin editarea și punerea 
în circulație a filmelor 
documentare despre toate 
muzeele MMB și expozițiile 
permanente amenajate în 
ultimii trei ani. 

-Proiect educațional, 
vocațional și editorial Cartea 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.300.000 
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pentru copii. 

-Proiect educațional și 
editorial de comunicare. 

-Proiect editorial privind 
opaiţele din colecţia 
Severeanu. 

-Proiect editorial privind 
tezaurul otoman din monede 
de aur descoperit la Sala 
Palatului. 

-Proiect editorial privind 
ceramica neolitică din 
patrimoniul MMB. 

-Proiect editorial privind 
documentele din patrimoniul 
MMB. 

-Proiect editorial privind 
costumele şi accesoriile textile 
din patrimoniul MMB. 

-Proiect editorial dedicat 
Muzeului Simu 

-Proiect editorial dedicat 
Colecției Macovei – pictori 
români din colecția Macovei 

-Proiect editorial dedicat 
comunităților minoritare: 
comunitatea evreiască 

TOTAL AN 2020                                                                                                                                                                                          6.000.000 

Anul 2021 

1. Program de evidenţă 
computerizată, 
conservare şi 
restaurare a 
patrimoniului cultural 
mobil 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către finalizarea procesului 
de evidență computerizată a 
obiectelor de patrimoniu 
mobil, fișarea și digitizarea 
acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

-Dezvoltarea digitizării 
patrimoniului mobil (proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021). 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a buletinelor de 
investigații fizico-chimice. 

-Realizarea unei evidențe 
digitale a fișelor de restaurare 
la nivelul întregii secții de 
Restaurare-Conservare. 
Proiect pilot pentru patru ani 
2018-2021. 

-Continuarea evidenței 
patrimoniului MMB prin 
introducerea codurilor de 
bare, pe colectii specifice. 

-Continuarea clasării 
patrimoniului MMB în 
categoriile juridice Fond și 
Tezaur. 

-Digitizarea Registrului 
General de Inventar al MMB. 

-Finalizarea introducerii în 
Registrul General de Inventar a 
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obiectelor de patrimoniu 
donate sau aflate în comodat, 
sau lipsite de număr de 
inventar, conform 
procedurilor elaborate și 
aprobate de CSCM a MMB în 
ultimii patru ani. Proiect pe 
patru ani, în coroborare cu 
organizarea procesului de 
inventariere a întregului 
patrimoniu al MMB. 

-Evidența financiar contabilă-
analitică a patrimoniului MMB 
(proiect pilot pe patru ani 
2018-2021, cu finalizare în 
2021). 

-Continuarea organizării bazei 
de date a MMB cu vizualizare 
pe website de către publicul 
specializat. Finalizare în 2021. 

-Îmbunătățirea evidenței 
obiectelor de patrimoniu în 
coroborare cu organizarea 
inventarierii întregului 
patrimoniu al MMB. Proiect 
pilot pe patru ani 2018-2021. 

-Demararea și organizarea 
procesului de inventariere a 
patrimoniului MMB la nivelul 
întregii instituții (proiect 
multianual, 2018-2020). 

-Digitizarea în format 3D a 
obiectelor de patrimoniu din 
colecţia MMB. 

-Digitizarea şi punerea la 
dispoziţie pe site-ul MMB a 
primului anuar al MMB, 
Bucureştii (1935-1937). 

2. Programul de 
cercetare, restaurare 

Activitățile din cadrul 
programului vor fi orientate 
către restaurarea unor ample 
colecții precum Minovici, 
Victor Babeș, Pompiliu 
Macovei si colecțiile de artă 
alături de Pinacotecă.  

Principalele direcții de 
proiectelor de cercetare ale 
angajaților muzeului sunt 
istorie, arheologie, 
numismatică, antropologie 
urbană, marketing, 
management și istoria artei 
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-Demararea unor proiecte de 
cercetare în parteneriat 
extern. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic preistoric Sultana-
Malul Roșu. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic neolitic Gumelnița. 

-Proiect de cercetare 
arheologică sistematică în situl 
arheologic Capidava. 

-Dezvoltarea unui program de 
restaurare și cercetare 
sistematică a patrimoniului 
mobil, cu accent pe colecțiile 
de Artă, inclusiv Pinacotecă. 
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-Program multianual de 
săpături arheologice 
preventive. 

-Proiect de restauare pe 
termen mediu a Pinacotecii cu 
un calendar stabilit pentru 
perioada 2019/2021. 

-Restaurarea tâmplei mari a 
mănăstirii Văcărești 

-Proiect de restaurare a 
colecţiei de carte veche - 
Severeanu 

-Proiect de restaurare a 
colecţiei de grafică de la 
Muzeul Storck 

3. Programul de 
valorificare a 
patrimoniului prin 
expoziţii temporare 

Valorificarea patrimoniului 
prin expozițiile temporare 
vor avea o tematică 
actualizată, în contextul unor 
teme urbane de interes 
general, în contextul cărora 
expozițiile se vor articula în 
variante demonstrative sau 
polemice în susțimerea 
și/sau detalierea unor 
aspecte ce țin de instoria 
devenirii comunității locale 
în complexitatea sa socio-
culturală. Sunct incluse și 
priectele expoziționale cu 
parteneri externi precum și 
proiectele itinerante. 
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-Salonul de bandă desenată 
asociat cu ateliere destinate 
copiilor și tinerilor. 

-Expoziție cu patrimoniul 
Pinacotecii dedicată, la etajul 
palatului Suțu. 

-Expoziție de arheologie 
propusă pentru subsolul Casei 
Filipescu-Cesianu. 

-Colecțiile MMB la 100 de ani: 
expoziție pilot bi-anuală care 
să prezinte colecțiile MMB 

-Tezaure monetare din 
patrimoniul Muzeului 
Municipiului Bucureşti la 
Palatul Suţu 

-Löwentaler, înaintaşul 
monedei naţionale, la Muzeul 
Severeanu, sala mare 

-Expoziţie de insigne şi 
decoraţii la Muzeul Severeanu, 
sala mare 

-Viaţa în preistorie în zona 
capitalei, la Palatul Suţu 

-Personalităţi ale Muzeului 
Municipiului Bucureşti la 100 de ani 
 
-Expoziție temporară dedicată 
colecției de fotografie 

-Școala de la Balcic în colecțiile MMB 

-Expoziție temporară dedicată 
comunităților etnice 

-Expoziție temporară Calea 
Moșilor în colecțiile MMB  

-Expoziție temporară dedicată 
artistului și fotografului Carol 
Popp de Szathmary 
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-Expoziție temporară dedicată 
arhitecturii orașului București 

4. Programul de educaţie 
muzeală si dezvoltare 
de public 

Prin proiectele desfăsurate în 
cadrul acestui program se 
dorește creșterea și 
diversificarea numărului de 
vizitatori ai muzeului, 
educația publicului, în special 
al celui tânăr, ca viitori 
consumatori de artă muzeală. 
În societatea contemporană 
se conturează tot mai mult 
rolul muzeelor ca medii în 
care procesul de învăţare 
este stimulat eficient, 
facilitând asimilarea de 
cunoştinţe noi şi completarea 
informaţiilor primite de elevi 
în cadrul şcolii prin contactul 
direct cu obiectele de 
patrimoniu. Educaţia 
muzeală evidenţiază 
potenţialul formator al 
operei de artă şi capacitatea 
sa extraordinară de a stimula 
deopotrivă sensibilitatea şi 
intelectul. 
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-Proiect cultural și educațional 
– Caravana Muzeelor. 

-Proiect cultural și educațional 
– Școala de vară. 

-Proiect cultural și educațional 
– Școala de astronomie. 

-Proiect cultural și educațional 
– Ateliere pentru copii. 

-Simpozionul de artă și istoria 
artei; 

-Simpozionul de arheologie și 
numismatică; 

-Simpozionul de istorie și 
patrimoniu; 

-Simpozionul de antropologie 
urbană. 

-Organizarea unei campanii de 
promovare focusată pe 
diferitele unități MMB prin 
Obiectul Lunii; 

-Conferința de marketing 
muzeal care să cuprindă și o 
secțiune privind dezvoltarea 
managementului muzeal. 

-Proiect cultural 
neconvențional și 
interdisciplinar pentru 
dezvoltare de public: 
Stagiunea Muzeală. 

-Desfășurarea Congresului 
MMB 2021 

-Organizarea Muzeului 
Metropolitan București cu 
schimbare de ROF și 
organigramă 

 - Proiect cultural și educațional 
Muzeul și școala 

- Proiect  Turismul cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 

5. Programul editorial, de 
promovare, marketing, 
relații publice și de 
comunicare 

Prin temele abordate și 
conținut, activitățile 
subsumate acestui program 
au în vedere diversificarea 
mijloacelor de promovare a 
patrimoniului Muzeului, a 
serviciilor și ofertei culturale 
propuse, construcția și 
consolidarea unui brand 
cultural care să sprijine 
imaginea și poziționarea 
Muzeului în rândul 
instituțiilor importante de 
cultură ale metropolei. 
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-Campanie de promovare a 
patrimoniului de artă prin 
publicarea unui repertoar dedicat.  

-Studiu privind profilul 
publicului vizitator la MMB 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin replicarea în obiecte 
de larg consum cultural. 

-Promovarea patrimoniului 
MMB prin realizarea unei 
expoziții itinerante în 
străinătate. 
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-Promovarea patrimoniului 
MMB prin editarea și punerea 
în circulație a filmelor 
documentare despre toate 
muzeele MMB și expozițiile 
permanente amenajate în 
ultimii trei ani 

-Proiect educațional, 
vocațional și editorial Cartea 
pentru copii. 

-Proiect educațional și 
editorial de comunicare. 

-Proiect editorial privind 
teracotele din colecţia 
Severeanu. 

-Proiect editorial dedicat 
monedelor romane din 
colecţia MMB. 

-Proiect dedicat plasticii 
preistorice din colecţia MMB. 

-Proiect editorial dedicat 
comunităților etnice 

-Proiect editorial dedicat 
Colecției Macovei – grafica 
Ligiei Macovei 

-Proiect editorial Calea Moșilor 
în colecțiile MMB 

-Proiect editorial dedicat 
artistului și fotografului Carol 
Popp de Szathmary 

-Proiect editorial dedicat 
Colecției Icoane și obiecte de 
cult 

-Proiect editorial dedicat 
Muzeului Frederic Storck și 
Cecilia Cuțescu-Storck – 
grafică Cecilia Cuțescu-Storck 

-Proiect editorial dedicat 
turismului cultural 

 

TOTAL 2021                                                                                                                                                                                                  7.000.000 

 
 
 

  


