
 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 
Consiliul Local al Municipiului București, pentru Muzeul Municipiului București, aflate în 
subordinea sa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2014 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.  

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul 
raport sunt aferente perioadei: de la 17 martie 2014 la 31 decembrie 2014, reprezentând prima 
evaluare a actualului manager al muzeului.  
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PARTEA I 

 

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 
raport cu sistemul instituţional existent 

 

 

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu 
acestea 

 

În perioada 2009-2012 Muzeul Municipiului București (MMB) nu a dezvoltat nici un proiect în 
parteneriat cu alte organizații. În general colaborarea sa cu instituții sau alte instituții culturale a 
fost foarte redusă. Ținându-se cont de importanța colaborării cu organizații de cultură, educație 
și cercetare care se adresează acelorași comunități și interesate de subiecte similare cu cele ale 
muzeului, o direcție prioritară pentru muzeu, asumată prin planul de management actual, este 
dezvoltarea de parteneriate durabile.  

Astfel, în anul 2014 au fost inițiate peste 40 de parteneriate în special cu instituții de educație, cu 
asociații neguvernamentale, cu centre culturale și cu diferite organizații mass-media.  

 

Tabelul nr.1: Parteneriate încheiate de MMB în perioada aprilie – decembrie 2014 

Tipul de organizație Nr. de parteneriate 

Instituții de invățământ superior  8 

Institute de cercetare 5 

Licee și școli  1 

Centre culturale  4 

Asociații neguvernamentale  17 

Firme  4 

Mass media  8 

Muzee 5 

Altele  5 

 

Parteneriatele cu universităție privesc în principal oferirea de stagii de practică pentru studenți. 
Astfel, MMB contribuie la formarea de specialiști. De asemenea, parteneriatele vizează punerea 
la dispoziția celor interesați a bibliotecii și arhivei muzeului pentru documentarea studenților și 
a profesorilor. Cu unele universități s-au realizat în colaborare și diverse manifestări științifice. 
Prin acestea muzeul susține cercetarea interdisciplinară. Instituțiile de învățământ superior cu 
care s-au încheiat parteneriate în anul 2014 sunt:  
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1. Catedra de Peisagistică și Amenajarea Teritoriului,  Facultatea de Urbanism, 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”  

2. Facultatea de Istorie, Universitatea București  

3. Facultatea de Istoria Artei, Universitatea București 

4. Facultatea de Etnografie şi Folclor, Universitatea București  

5. Facultatea pentru Administrație și Afaceri, Universitatea București 

6. Academia de Studii Economice  

7. Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 

8. Facultatea de Geografie, Universitatea București 

 

Pe lângă diversele colaborări cu instituțiile de învățământ superior, Muzeul Municipiului 
București a încheiat și peste 70 de contracte de voluntariat cu studenți de la Universitatea 
București - Facultatea de Istorie, Facultatea de Istoria Artei, precum și de la Facultatea de 
Etnografie şi Folclor. Aceștia au beneficiat de training din partea specialiștilor muzeului pentru a 
participa la activități de ghidaj în cadrul muzeului.  

 

Parteneriatele cu diverse centre culturale și asociații neguvernamentale vizează în principal 
dezvoltarea în comun de expoziții, proiecte culturale sau dezvoltare de proiecte editoriale.  

Centre culturale cu care sunt încheiate parteneriate:  

1. ARCUB 

2. Centrul Cultural al Republicii Cehe  

3. Centrul de Muzică Veche al Universitatii Naționale de Muzică Veche din București 

4. Institutul Goethe 

5. Biblioteca Metropolitană 

Organizații neguvernamentale cu care s-au încheiat parteneriate în cursul anului 2014:  

1. Fundația ACCUMM 

2. ARCEN 

3. Asociația Promovarea Artei Contemporane 

4. Fundatia Ioan Gavrilă Ogoran 

5. Asociația Artiștilor Fotografi din România (AAFR) 

6. Asociaţia „Aromânii” 

7. Asociaţia Culturală „Kitharalogos” 

8. Asociația Culturală ”Noua Acropolă” 

9. Asociaţia Marketer Club 

10. Elite Art Club UNESCO 

11. Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Bucureşti 

12. Uniunea Studenților din România 

13. UNITER 

14. Ordinul Arhitecților din România 

15. Asociația Tradiția Militară 

16. Societatea colecționarilor de artă din România 
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17. Asociația „Bucureștiul meu drag” 

 

Asociațiile neguvernamentale sunt parteneri strategici ai MMB. Acesta dorește să se adrese unui 
număr cât mai mare de persoane, în contexte diverse – atât în interiorul muzeului, cât și în 
exteriorul său. Parteneriatele cu organizații neguvernamentale diverse oferă aceste oportunități. 
Astfel muzeul poate atrage public care poate că altfel nu ar fi fost interesat de oferta sa. 
Proiectele dezvoltate în parteneriat cu ONG-urile sunt foarte diverse: prelegeri, workshopuri, 
oferirea de expertiză, expoziții, concerte, programe culturale și educative complexe.  

Proiectele inițiate în anul 2014, în parteneriat cu diverse organizații culturale și de cercetare 
sunt multiple. Prin colaborarea cu diverse institute de cercetare, cu alte muzee, MMB urmărește 

dezvoltarea de proiecte multi-
disciplinare, care să analizeze în mod 
complex fenomenele investigate. Unele 
dintre ele sunt de cercetare și proiecte 
editoriale, altele vizează direct educarea 
publicului și se adresează vizitatorilor 
muzeului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine din expoziția Cotidian de război din anii neutralității, în colaborare cu Muzeul Militar Național. 
Copyright: Artists Photographer Editors 

 

Tabelul nr. 2: Proiecte adresate vizitatorilor, în parteneriat: 

Nume Proiect Partener Perioada 

Stagiunea muzicală ”Iosif Sava” Fundația ACCUMM Pe parcursul 
anului 

Expoziția retrospectivă ”Constantin  
ISACHIE – pictor al mondenității 
bucureștene” 

Federaţia Română a Asociaţiilor, 
Cluburilor şi Centrelor UNESCO 

Societatea Colecţionarilor de Artă din 
România 

3.07-
29.09.2014 

Expoziția ”Willi Romer. Viața 
cotidiană la Berlin ”  

Institutul Goethe  10.06-
4.07.2014 

Expoziția ”Serviciul tehnic şi 
administrativ al Primăriei 
Bucureştilor” 

Arhivele Naţionale ale României 15.08-
15.09.2014 

Expoziția de fotografie în aer liver 
”Trecut-au anii” 

Asociația Bucureștiul meu drag 12.09-
31.10.2014 
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Expoziția ”1814 Anul Miracolelor” Ambasada Norvegiei 17.10-
17.11.2014 

Expoziția ”Cotidian de război din anii 
neutralității” 

Muzeul Militar Național 19.11-
15.12.2014 

Expoziția ”Pentru o istorie a 
simbolurilor: Moda tatuajelor în 
România” 

Institutul Medico Legal “Mina Minovici” 3.12.2014-
30.04.2015 

Salonul Internațional al României  Asociația Artiștilor Fotografi din 
România 

15.12.2014 

Expoziţia ”Muzeul Naţional de 
Antichităţi. O excursiune arheologică” 

Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” 19.12.2014-
2015 

 

 

 

 

 

 

 

Recitalul cvartetului "Credo", miercuri 17 decembrie 
2014, Copyright: Artists Photographer Editors 

 

 

De asemenea, MMB a colaborat cu alte organizații culturale, în special muzee, pentru realizarea 
unor expoziții în afara sediilor muzeului.  

 

Tabelul nr. 3: Expoziții realizate cu piese din patrimoniul Muzeului Municipiului București: 

Expoziție / proiect Parteneri Data 

Expoziția itinerantă: ”Aurul şi argintul 
antic al României” 

Muzeul Național de Istorie a 
României  

19.12.2013-
23.04.2014 

Expoziția ”GENIO GALLICO. Ceasuri 
istorice franceze din colecţii muzeale 
româneşti” 

Muzeul Național de Istorie a 
României 

23.07-31.08.2014 

Expoziția ”Învăţământul artistic 
bucureştean şi arta românească după 
1950” 

Muzeul Național de Artă 
Contemporană 

Asociația Unarte 

27.11-14.06.2015 

Expoziţia ”Arhitectura interbelică în 
Bucureşti” 

Secţia Arte, Arhitectură şi 
Audiovizual a Academiei 
Române  

Biblioteca Academiei Române 

3-13.12.2014 
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AAB Plus 

Expoziție dedicată frescelor mănăstirii 
Văcărești 

 Complexul Palatele 
Brâncovenești 

1.12.2014-1.12.2015 

Participare cu exponate în cadrul 
expoziției permanente 

Muzeul de Artă din Timişoara 1.12.2014-1.12.2015 

Expunere Lapidarium Mănăstirea Stavropoleos 1.12.2014-1.12.2015 

 

 

Alte proiecte importante, dezvoltate în parteneriat, vizează diferite categorii de public, cum ar fi 
mediul profesional sau cercetătorii. Astfel muzeul urmărește să devină un important punct de 
reper în mediul profesional și academic. Reprezentanți ai muzeului participă în proiecte de 
cercetare comune cu alte muzee sau institute de cercetare.  

 

Tabelul nr.4: Principalele proiecte vizând alte categorii de stakeholderi: 

Nume Proiect Partener Tip proiect 

Asezarea de tip Tell. Săpăturile 
din perioada 1924-1984 

Muzeul Național de Istorie a României Volum științific 

Conferinţei Naţionale de 
Toponomie şi Geografie Istorică 
„Numele de locuri: memorie, 
patrimoniu, identitate” 

Facultatea de Geografie, Universitatea 
Bucureşti 

Institutul de Geografie al Academiei Române 

Societatea de Geografie din România 

Direcţia Topografică Militară „General de 
divizie Constantin Barozzi” 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară 

 Centrul Naţional de Cartografie 

Conferință 
științifică 

Zilele Francisc Rainer. 
Antropologia şi munca 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Simpozion 
științific 

Arhitectura interbelică în 
București 

Academia Română Simpozion 
științific 

Imagine şi identitate în Facultatea pentru Administrație și Afaceri - Conferință 
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Dintre parteneriate mai evidențiem numai pe cel cu Artists Photographer Editors. Acest 
parteneriat permite muzeului să beneficieze de imagini profesioniste de la manifestările sale. 
Astfel MMB poate să comunice profesionist, în mod convingător, evenimentele și se poate 
consolida o nouă imagine pentru muzeu.  

 

 

a.2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, 
participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale  

 

În cursul anului 2014 MMB a inițiat mai multe proiecte culturale și de cercetare. Finanțarea lor 
se face din sursele interne ale partenerilor. De asemenea, MMB s-a alăturat unor evenimente 
naționale / internaționale de amploare. Cu ocazia Zilei Internaționale a Jazzului muzeul a inițiat 
proiectul Jazz Compas Alive în Muzeu (40.04.2014), în colaborare cu Revista Jazz Compas. De 
asemenea, muzeul a participat la cel mai popular eveniment cultural din România – Noaptea 
muzeelor.  De asemenea, în cadrul Festivalului Internațional al Comediei, la Palatul Suțu s-a 

jucat piesa Căldură mare, după I.L. Caragiale,  în 
colaborare cu «Un Teatru». MMB a fost prezent și la 
Bucharest Art Week, prin expoziția ”Solitar Urban” 
deschisă la Curtea Veche (2.10 – 2.11.2014).  

Un proiect inițiat de muzeu care a genat ecouri 
puternice pozitive este Salonul de Benzi Desenate. 
Proiect independent finanțare propriu, neinclus în 
planul minimal. Pentru edițiile următoare se 
următește atragerea de finanțare și parteneri 
relevanți.  

 

Pentru prima dată în ultimii ani, muzeului este parte a unor proiecte de anvergură, cu finanțare 
internațională. Acestea contribuie la dezvoltarea ofertei muzeului și la lărgirea accesului la 
colecțiile sale.  

 

Tabelul nr.5: Proiecte europene depuse spre finanțare în 2014 

Nume proiect Finanțare Parteneri 
Statutul muzeului în 

proiect 

Digitizarea 
patrimoniului 

Granturi norvegiene Biblioteca 
Metropolitană 

Partener 

Restaurarea picturii 
murale la Muzeul 
Stork  

Granturi norvegiene Fundatia Casa 
Storck 

Sveinssafn – 
Iceland 

Partener 

Aceste proiecte nu au obținut finanțare, dar echipa muzeului a câștigat experiență în realizarea 
de propuneri și suntem convinși că următoarele solicitări vor avea succes.  

marketingul muzeal Universitatea București 

Hotel Continental 



 11 

 

 

 

 

a.3. Acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei  

 

Ținându-se cont de costurile extrem de ridicate ale publicității, în general, strategia muzeului s-a 
axat pe dezvoltarea de parteneriate media și pe afișajul asociat locațiilor proprii. În paralel s-au 
intensificat acțiunile de relații publice vizând reprezentanții media, pentru creșterea vizibilității 
muzeului în presa tradițională și în cea online.  

Promovarea muzeului, a colecțiilor sale, a activităților sale și a proiectelor pe care le derulează 
este extrem de importantă pentru ca muzeul să poată să își atingă misiunea. Prin promovare, 
muzeul beneficiază de creștere a notorietății, de sporire a vizibilității, îi crește atractivitatea. 
Prin urmare, crește numărul de vizitatori pentru expoziții, de participanți în proiectele sale, se 
îmbunătățesc relațiile cu diverși stakeholderi, iar muzeul devine mai credibil în atragerea de 
fonduri sau de noi parteneri.  

În ultimii ani muzeul nu a încheiat parteneriate media, ceea ce a dus la o vizibilitate scăzută a 
activității sale și a ofertei publice. Ca urmare numărul de vizitatori a scăzut de la 82.000 
persoane în 2009 la 50.000 de vizitatori în 2012. În acest context, o prioritate pentru noul plan 
de management a fost realizarea de parteneriate media. Au fost încheiate peste 20 de 
parteneriate media, cu profil extrem de divers. Printre partenerii media predomină presa 
culturală și cea de informare (vezi secțiunea următoare). În acest context, programele și 
acțiunile muzeului au fost vizibile în rândul unui public foarte variat. Lucrul acesta s-a simțit în 
creșterea numărului de vizitatori, precum și a traficului pe platformele online ale muzeului.  

Activitatea de publicitate a fost facilitată și de proiectarea și implementarea unei strategii de 
branding a muzeului. O parte importantă a acestei strategii a fost adoptarea unei identități 
vizuale atractive și elegante, respectiv standardizarea instrumentelor și a formatului 
instrumentelor de publicitate folosite. Menționăm elementele definitorii ale acestei strategii: 

- Adoptarea unor logo-uri distincte pentru muzeu și toate muzeele-satelit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglele noi ale muzeelor membre MMB 
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- Adoptarea unui template unitar pentru postere, avizierele muzeelor, afișaj stradal, 
elemente de mobilier promoțional  

 

 

 

 

- realizarea de steaguri personalizate cu siglele muzeelor, care să fie amplasate la fiecare 
locație în parte, semnalând de la distanță muzeul și atrăgând atenția asupra acestuia. De 
asemenea, s-a apelat la meshuri pentru a semnala prezenta punctelor de interes 

 

 

 

- realizarea de materiale publicitare pentru MMB:  
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- pliant bilingv cuprinzând cele 11 muzee satelit  

- cartoline bilingve de promovare pentru Palatul Suțu, Muzeul Storck, Muzeul 
Curtea Veche, Muzeul Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, Muzeul 
Victor Babeş, Colecţia Ligia şi Pompiliu Macvovei și Casa Memorială 
C.I.Nottara. 
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- mape și materiale promoționale personalizate cu sigla muzeului  

 

 

 

Toate proiectele muzeului, precum și muzeele și colecțiile-satelit beneficiază în acest fel de o 
publicitate mai atractivă și mai convingătoare. Prin aceste două direcții strategice, MMB a 

asigurat prezența vizuală publică în mod extins, cu costuri 
minime.  

Afișajul outdoor este o componentă importantă a strategiei 
de publicitate a muzeului. În primul rând panourile de 
informare și gardurile muzeelor sunt suporturile vizate, 
deoarece afișarea aici necesită costuri minimale. De 
asemenea, se beneficiază de avantajul locației centrale a 
Palatului Suțu.  

 

Copyright: Artists Photographer Editors 

 

 

a.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR/de 
strategii media 

 

Până în martie 2014 cu greu se poate vorbi de o strategie de promovare eficientă pentru 
Muzeului Municipiului București. Conform noului plan de management, strategia de promovare 
este una dintre fundamentele succesului muzeului, motiv pentru care s-a dinamizat această 
activitate pe toate componentele: promovare clasică, promovare online, relații publice. 
Importanța crescută acordată acestei componente strategice a muzeului este ilustrată și de 
schimbările propuse în Organigramă. Vechiul serviciu de Expoziții, Îndrumare Muzeală și Relații 
Publice a fost înlocuit de Serviciul Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale. Ca urmare a 
acestei modificări vor fi realizate și schimbări la nivelul posturilor din cadrul serviciului și se va 
investi mai mult în formarea profesională adecvată a membrilor acestui serviciu.  

 

Așa cum s-a arătat anterior, o componentă strategică importantă a politicii de promovare a 
muzeului a fost dezvoltarea parteneriatelor media și a prezenței muzeului în mass media. 
Procesul a fost anevoios. Muzeul nefiind perceput ca o organizație dinamică și un partener 
pentru proiecte de amploare mai mare. Pentru identificarea celor mai potriviți parteneri media, 
din multitudinea de canale media și de reprezentanți media activi pe piață, s-a realizat o 
cercetare pentru a se selecta acele media adecvate din punct de vedere al profilului, intereselor 
si al publicului vizat.  
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Tabelul nr. 6: Strucutra partenerilor media  

Tipologie Număr 
TV 

- TVR 1 
- TVR 2 
- TVR International 
- Digi 24 
- TV City. Pulsul Orașului București  
- România de Maine 

6 

Radio 
- Radio România Cultural  
- Radio ProDiaspora  
- București FM 

3 

Presa cotidiană 
- Gazeta de știri  
- Romanian Global News 
- Feeder.ro  

3 

Presa culturală  
- Artindex. A Romanian Art Review  
- Redescoperă Istoria 
- Igloo 
- ArtInfo News 
- Modernism 
- Onlinegallery.ro  
- Un Teatru 

7 

Altele  
- Orașul Vechi 
- Bucureștii Vechi și Noi  
- Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 
- Clubul Presei Transatlantice  
- Liber să spun  

5 

 

Așa cum se observă, profilul partenerilor media este extrem de divers. Acest lucru este justificat 
de marea diversitate a colecțiilor muzeului și de varietatea expozițiilor și a proiectelor sale. 
Toate acestea fac ca muzeul să se adrese unor categorii foarte diverse de public. Prin urmare și 
canalele de comunicare cu acProest public trebuie să fie foarte diversificate.  

O parte dintre parteneriatele media nu se referă numai la transmiterea de informații cu privire 
la muzeu și activitatea sa, ci sunt mai complexe. Ele vizează ca media să devină canal de educare 
a publicului muzeului, se constituie într-o modalitate prin care muzeul își poate atinge direct 
misiunea sa publică.  

Tabelul nr.7: Parteneriate media complexe  

Proiect Partener media 

Anul Brâncovenu  TVR2  

Pro Memoria – 555 de ani de atestare 
documentară a Bucureștiului 

România de Maine 

Documentar privind Muzeul Frederik Strock și 
Cecilia Cuțescu Storck 

TVR Internațional 

 

O altă direcție extrem de importantă a fost dezvoltarea 
unui newsletter propriu. În prezent, MMB este unul 
dintre puținele muzee care utilizează acest instrument de 
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comunicare în mod profesionist. El este trimis celor interesați ori de câte ori muzeul are un 
mesaj important, se organizează o expoziție sau are loc un eveniment. În prezent sunt înscriși 
pentru a primi acest newsletter 40 de persoane venite independent de pe site-ul muzeului, plus 
persoanele din bazele de date curente ale instituției.  

 

În general promovarea online a devenit o axă importantă a strategiei de promovare a 
muzeului.  

A fost refăcut complet site-ul muzeului, în concordanță cu noua identitate vizuală, cu noua 
strategie de dezvoltare. Site-ul este o ilustrare a noii strategii de marketing a muzeului – este 
modern, dinamic, se actualizează permanent, structura sa este în concordanță cu activitatea 
variată și bogată a muzeului. Sunt prezentate muzeele satelit, evenimentele muzeului, anunțuri 
și expoziții. Ceea ce individualizează siteul MMB față de alte site-uri de muzee românești este 
existența unei secțiuni ”magazin„ de unde pot fi deocamdată achiziționate numai publicațiile 
muzeului și o secțiune ”blog”.   

 

 

De asemenea, s-a realizat o versiune în limba engleză a site-ului. Aceasta vizează, în 
conformitate cu strategia de management, atragerea străinilor care sunt rezidenți în București și 
a turiștilor din alte țări. Aceștia sunt tot mai numeroși, constituind un public tot mai atractiv 
pentru muzeu.  

 

Noul site a fost lansat în septembrie 2014. Faptul că este interesant, precum și succesul 
strategiei de comunicare adoptate sunt dovedite de traficul în creștere al site-ului și creșterea 
continuă a numărului de vizitori unici.   
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Evoluția traficului pe site-ul muzeului 

 

S-a realizat și o nouă strategie de comunicare 
online a muzeului prin canalele social 
media, care sunt atât de influente în rândul 
unei categorii extreme de importante de public: 
adolescenții și tinerii bucureșteni. Strategia de 
promovare prin intermediul Facebook are 
următoarele linii definitorii: informarea la zi cu 
privire la toate evenimentele muzeului, 
prezentarea de materiale vizuale ilustrative, 
educarea publicului cu privire la istoria Bucureștiului.  

De asemenea, s-au realizat pagini de Facebook pentru muzeele satelit: Muzeul Palatul Voievodal 
Curtea Veche, Muzeul George Severeanu, Muzeul Storck, Muzeul de Artă Populară dr.Nicolae 
Minovici și Muzeul Theodor Aman.  

În decurs de 9 luni pagina de Facebook  a acumulat peste 3400 de likeuri, depășind muzee de 
prestigiu, care sunt active online de mai multă vreme, cum este Muzeul Național Bruckenthal 
sau Astra din Sibiu. În medie, în fiecare zi sunt contabilizate 6 noi persoane care dau ”like” 
paginii și peste 200 de utilizatori activi / angajați.  

 

 

 

Traficul pe contul de Facebook al MMB este ridicat comparativ cu alte organizații culturale. 
Interesul crescut poate fi asociat și cu noutatea demersului muzeului. O dată ce publicul s-a 
obișnuit cu prezența activă a muzeului , curiozitatea scade, la fel ca și traficul. Acest fenomen, 
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coroborat cu faptul că în luna decembrie oamenii sunt mai interesați de cadourile de Crăciun și 
alte activități de sezon, poate explica mica scădere a traficului spre sfâșit de an.  

 

Muzeul are și un cont pe YouTube, cea mai populară rețea de distribuire de material video. MMB 
pune la dispoziția celor interesați materiale filmate pe teme de istorie bucureșteană sau legate 
de expozițiile și activitățile muzeului. Unele dintre materiale sunt realizate de către muzeu, 
altele sunt produse în parteneriat. Au fost realizate până la finalul perioadei de raportare 14 
materiale filmate.  

 

 

Alte componente ale activității de promovare sunt: realizarea și transmiterea de comunicate de 
presă, dezoltarea de relații cu reprezentanții mass media, afișe, flyere etc.  

Pentru fiecare activitate și expoziție propusă publicului se realizează materiale personalizate de 
promovare, cataloage etc. Toate acestea contribuie la atragerea publicului, dar și la transmiterea 
mesajului muzeului.  

 

a.5. Apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de 
raportare  

 

Parteneriatele media încheiate, precum și dinamismul și caracterul noii oferte a muzeului a făcut 
ca activitatea sa să fie prezentată pe scară largă în mass media, atât cea tradițională, cât și 
online. Nu a crescut numai numărul, ci și calitatea prezenței MMB în media. Pentru perioada de 
raportare s-au înregistrat peste 700 de relatări în media cu privire la muzeu. Peste jumătate 
dintre aceste apariții s-au referit la expoziţiile organizate de muzeu, restul făcând referire la 
clădiri şi la evenimentele conexe organizate: Noaptea Muzeelor, conferinţe, concerte, lansări de 
carte, piese de teatru sau programe pentru copii. 

Toate expozițiile și activitățile muzeului au fost anunțate în publicațiile cu profil cultural, pe 
platformele media care informează publicul bucureștean cu privire la evenimentele din capitală. 
Caracterul inedit al multora dintre ele a făcut ca comunicatele de presă să fie preluate și de 
agențiile mari, precum Mediafax sau Agerpress, asigurând o mare vizibilitate acelor evenimente. 
Ca și în cazul altor muzee și ofertanți culturali, aceste prezentări sunt de cele mai multe ori 
preluări de informații din comunicatele de presă emise de muzeu, dar a crescut substanțial și 
numărul de interviuri, precum și solicitările de colaborare pentru realizarea de emisiuni privind 
istoria bucureșteană.   
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Tabelul nr.8: Dosar presă pentru expozițiile organizate în anul 2014 (extras cu principalele apariții 
media) 

Expoziție 
Nr. 

apariții 
Detalii 

Vindecări miraculoase la Muzeul 
Theodor Aman: Portretul doamnei 
Fălcoianu (mai 2014) 

5 
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/05/07/lucrari-semnate-de-theodor-
aman-expuse-vineri-in-premiera-in-capitala-14-57-33  
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/portretul-doamnei-falcoianu-alaturi-
de-15-schite-in-oglinda-semnate-de-theodor-aman-expuse-pentru-prima-
oara-667565.html     
http://www.cotidianul.ro/portretul-doamnei-falcoianu-237794/   
http://herald.ro/cultura/expozitii/lucrari-de-theodor-aman-expuse-in-
premiera/   

http://gazetadestiri.com/portretul-doamnei-falcoianu-alaturi-de-15-schite-
semnate-de-t-aman-expuse-pentru-prima-oara/ 

Willy Römer: Viaţa cotidiană la 
Berlin 1919-1933 (10.06-
7.07.2014) 

11 
http://gazetadestiri.com/expozitie-la-palatul-sutu-willy-romer-viata-
cotidiana-la-berlin/ 
http://www.b365.ro/expozitie-de-fotografie-willy-r-mer-viata-cotidiana-la-
berlin-1919-1933-la-palatul-sutu_209580.html 
http://e-zeppelin.ro/willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-
1933/ 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/06/expozitia-willy-romer-viata-
cotidiana-la-berlin-1919-1933/ 
http://www.onlinestudent.ro/stiri/expozitie-foto-willy-romer-viata-
cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-pe-10-iunie 
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/06/14/expozitie-willy-romer-viata-
cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-galerie-foto/ 
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/willy_romer_viata_cotidiana_la_berlin_
fotografii_1919_1933-31821.html 
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri?start=1062 
http://artindex.ro/2014/06/03/willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-
fotografii-1919-1933-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/ 
http://www.cotidianul.ro/prin-muzeele-bucurestene-239025/ 
http://www.corectnews.com/arts/prin-muzeele-bucurestene 
 

Trecut-au anii (18.06-1.09.2014) 
6 

http://herald.ro/cultura/expozitii/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-
aer-liber-la-muzeul-municipiului-bucuresti/ 
http://gazetadestiri.com/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-liber-la-
muzeul-municipiului-bucuresti/  
http://www.b365.ro/ciorna-aceleasi-locuri-din-bucuresti-fotografiate-acum-
50-de-ani-si-astazi-galerie-foto_211393.html 
http://www.elle.ro/lifestyle/agenda-cele-mai-interesante-evenimente-ale-
saptamanii-14-20-iulie-370300/ 
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/trecut_au_anii_expozitie_de_fotografie_
in_aer_liber-31884.html 
http://artindex.ro/2014/06/12/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-
liber/ 
 

Constantin  ISACHIE – pictor al 
mondenității bucureștene (3.07-
29.09.2014) 

22 
http://www.cotidianul.ro/constantin-isachie-pictor-al-mondenitatii-
bucurestene-242831/    http://www.cotidianul.ro/profilul-unei-romanii-
disparute-242291/  
http://www.radioromaniacultural.ro/constantin_isachie_1888_1967_pictor_al
_mondenitatii_bucurestene-17431 
http://bucurestifm.ro/2014/07/09/daca-puteti-nu-ocoliti/ 
http://www.rfi.ro/eveniment-51215-expozitie-retrospectiva-constantin-
isachie-organizata-sprijinul-cabinetului-gruia 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/11/03/comunicat-de-presa-
muzeul-municipiului-bucuresti-11-52-28 
http://www.rador.ro/2014/11/05/calendarul-zilei-5-noiembrie-selectiuni/ 
http://www.amosnews.ro/constantin-isachie-un-pictor-al-mondenitatii-
bucurestene-2014-06-28 
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/constantin_isachie_un_pictor_al_mond
enitatii_bucurestene_expozitie_retrospectiva-31950.html 
http://gazetadestiri.com/invitatie-la-palat-expozitie-constantin-isachie-un-
pictor-al-mondenitatii-bucurestene/ 
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/constantin-isachie-un-pictor-al-
mondenitatii-bucurestene-expozitie-retrospectiva-la-muzeul-municipiului-
bucuresti-671382.html 
http://www.cotidianul.ro/prin-muzeele-bucurestene-242115/  
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/lansare-album-constantin-isachie/ 
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/expozitie-retrospectiva-muzeul-
municipiului-bucuresti/ 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/07/expozitie-retrospectiva-
constantin-isachie/  

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/05/07/lucrari-semnate-de-theodor-aman-expuse-vineri-in-premiera-in-capitala-14-57-33
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/05/07/lucrari-semnate-de-theodor-aman-expuse-vineri-in-premiera-in-capitala-14-57-33
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/portretul-doamnei-falcoianu-alaturi-de-15-schite-in-oglinda-semnate-de-theodor-aman-expuse-pentru-prima-oara-667565.html
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/portretul-doamnei-falcoianu-alaturi-de-15-schite-in-oglinda-semnate-de-theodor-aman-expuse-pentru-prima-oara-667565.html
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/portretul-doamnei-falcoianu-alaturi-de-15-schite-in-oglinda-semnate-de-theodor-aman-expuse-pentru-prima-oara-667565.html
http://www.cotidianul.ro/portretul-doamnei-falcoianu-237794/
http://herald.ro/cultura/expozitii/lucrari-de-theodor-aman-expuse-in-premiera/
http://herald.ro/cultura/expozitii/lucrari-de-theodor-aman-expuse-in-premiera/
http://gazetadestiri.com/portretul-doamnei-falcoianu-alaturi-de-15-schite-semnate-de-t-aman-expuse-pentru-prima-oara/
http://gazetadestiri.com/portretul-doamnei-falcoianu-alaturi-de-15-schite-semnate-de-t-aman-expuse-pentru-prima-oara/
http://gazetadestiri.com/expozitie-la-palatul-sutu-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin/
http://gazetadestiri.com/expozitie-la-palatul-sutu-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin/
http://www.b365.ro/expozitie-de-fotografie-willy-r-mer-viata-cotidiana-la-berlin-1919-1933-la-palatul-sutu_209580.html
http://www.b365.ro/expozitie-de-fotografie-willy-r-mer-viata-cotidiana-la-berlin-1919-1933-la-palatul-sutu_209580.html
http://e-zeppelin.ro/willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933/
http://e-zeppelin.ro/willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/06/expozitia-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-1919-1933/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/06/expozitia-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-1919-1933/
http://www.onlinestudent.ro/stiri/expozitie-foto-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-pe-10-iunie
http://www.onlinestudent.ro/stiri/expozitie-foto-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-pe-10-iunie
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/06/14/expozitie-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-galerie-foto/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/06/14/expozitie-willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-galerie-foto/
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/willy_romer_viata_cotidiana_la_berlin_fotografii_1919_1933-31821.html
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/willy_romer_viata_cotidiana_la_berlin_fotografii_1919_1933-31821.html
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri?start=1062
http://artindex.ro/2014/06/03/willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://artindex.ro/2014/06/03/willy-romer-viata-cotidiana-la-berlin-fotografii-1919-1933-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://www.cotidianul.ro/prin-muzeele-bucurestene-239025/
http://herald.ro/cultura/expozitii/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-liber-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://herald.ro/cultura/expozitii/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-liber-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://gazetadestiri.com/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-liber-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://gazetadestiri.com/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-liber-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://www.b365.ro/ciorna-aceleasi-locuri-din-bucuresti-fotografiate-acum-50-de-ani-si-astazi-galerie-foto_211393.html
http://www.b365.ro/ciorna-aceleasi-locuri-din-bucuresti-fotografiate-acum-50-de-ani-si-astazi-galerie-foto_211393.html
http://www.elle.ro/lifestyle/agenda-cele-mai-interesante-evenimente-ale-saptamanii-14-20-iulie-370300/
http://www.elle.ro/lifestyle/agenda-cele-mai-interesante-evenimente-ale-saptamanii-14-20-iulie-370300/
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/trecut_au_anii_expozitie_de_fotografie_in_aer_liber-31884.html
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/trecut_au_anii_expozitie_de_fotografie_in_aer_liber-31884.html
http://artindex.ro/2014/06/12/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-liber/
http://artindex.ro/2014/06/12/trecutau-anii-expozitie-de-fotografie-in-aer-liber/
http://www.cotidianul.ro/constantin-isachie-pictor-al-mondenitatii-bucurestene-242831/
http://www.cotidianul.ro/constantin-isachie-pictor-al-mondenitatii-bucurestene-242831/
http://www.cotidianul.ro/profilul-unei-romanii-disparute-242291/
http://www.cotidianul.ro/profilul-unei-romanii-disparute-242291/
http://www.radioromaniacultural.ro/constantin_isachie_1888_1967_pictor_al_mondenitatii_bucurestene-17431
http://www.radioromaniacultural.ro/constantin_isachie_1888_1967_pictor_al_mondenitatii_bucurestene-17431
http://bucurestifm.ro/2014/07/09/daca-puteti-nu-ocoliti/
http://www.rfi.ro/eveniment-51215-expozitie-retrospectiva-constantin-isachie-organizata-sprijinul-cabinetului-gruia
http://www.rfi.ro/eveniment-51215-expozitie-retrospectiva-constantin-isachie-organizata-sprijinul-cabinetului-gruia
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/11/03/comunicat-de-presa-muzeul-municipiului-bucuresti-11-52-28
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/11/03/comunicat-de-presa-muzeul-municipiului-bucuresti-11-52-28
http://www.rador.ro/2014/11/05/calendarul-zilei-5-noiembrie-selectiuni/
http://www.amosnews.ro/constantin-isachie-un-pictor-al-mondenitatii-bucurestene-2014-06-28
http://www.amosnews.ro/constantin-isachie-un-pictor-al-mondenitatii-bucurestene-2014-06-28
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/constantin_isachie_un_pictor_al_mondenitatii_bucurestene_expozitie_retrospectiva-31950.html
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/constantin_isachie_un_pictor_al_mondenitatii_bucurestene_expozitie_retrospectiva-31950.html
http://gazetadestiri.com/invitatie-la-palat-expozitie-constantin-isachie-un-pictor-al-mondenitatii-bucurestene/
http://gazetadestiri.com/invitatie-la-palat-expozitie-constantin-isachie-un-pictor-al-mondenitatii-bucurestene/
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/constantin-isachie-un-pictor-al-mondenitatii-bucurestene-expozitie-retrospectiva-la-muzeul-municipiului-bucuresti-671382.html
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/constantin-isachie-un-pictor-al-mondenitatii-bucurestene-expozitie-retrospectiva-la-muzeul-municipiului-bucuresti-671382.html
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http://www.cotidianul.ro/povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari-247173/
http://www.cotidianul.ro/povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari-247173/
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/expozitia-bucure-ti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-555-ani
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/expozitia-bucure-ti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-555-ani
http://artinfonews.ro/bucuresti-un-portret-novecento/
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/2990-bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/2990-bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari
http://www.e-cultura.info/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
http://www.e-cultura.info/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
http://www.igloo.ro/stiri/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
http://www.igloo.ro/stiri/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
http://www.b365.ro/povestea-bucure-tiului-din-secolului-xx-spusa-prin-fotografii-i-muzica-la-palatul-sutu_214923.html
http://www.b365.ro/povestea-bucure-tiului-din-secolului-xx-spusa-prin-fotografii-i-muzica-la-palatul-sutu_214923.html
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/09/11/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/09/11/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
http://www.modernism.ro/2014/09/15/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari-palatul-sutu-bucuresti/
http://www.modernism.ro/2014/09/15/bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari-palatul-sutu-bucuresti/
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/bucuresti-un-portret-novecento-mmb/
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/bucuresti-un-portret-novecento-mmb/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/09/17/expozitie-la-palatul-sutu-bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/09/17/expozitie-la-palatul-sutu-bucuresti-un-portret-novecento-povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari/
http://metropotam.ro/evenimente/Bucuresti-un-portret-Novecento-Povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari-event8856863733/
http://metropotam.ro/evenimente/Bucuresti-un-portret-Novecento-Povestea-unui-secol-din-555-de-aniversari-event8856863733/
https://world.timeout.com/events/bucure-ti-un-portret-novecento
http://artindex.ro/2014/09/12/bucuresti-un-portret-novecento-palatul-sutu-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://artindex.ro/2014/09/12/bucuresti-un-portret-novecento-palatul-sutu-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/putem-uimi-turistii-straini-cu-arhitectura-noastra-interbelica-acest-articol-este-proprietatea-ring-media-group-si-este-protejat-de-legea-drepturilor-de-autor-orice-preluare-integrala-sau-partiala/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/putem-uimi-turistii-straini-cu-arhitectura-noastra-interbelica-acest-articol-este-proprietatea-ring-media-group-si-este-protejat-de-legea-drepturilor-de-autor-orice-preluare-integrala-sau-partiala/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/putem-uimi-turistii-straini-cu-arhitectura-noastra-interbelica-acest-articol-este-proprietatea-ring-media-group-si-este-protejat-de-legea-drepturilor-de-autor-orice-preluare-integrala-sau-partiala/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/10/putem-uimi-turistii-straini-cu-arhitectura-noastra-interbelica-acest-articol-este-proprietatea-ring-media-group-si-este-protejat-de-legea-drepturilor-de-autor-orice-preluare-integrala-sau-partiala/
http://www.eazi.ro/in-cultura/bucuresti-un-portret-novecento
http://www.modernism.ro/2014/10/01/vernisaj-solitar-urban-muzeul-curtea-veche-palatul-voievodal/
http://www.modernism.ro/2014/10/01/vernisaj-solitar-urban-muzeul-curtea-veche-palatul-voievodal/
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/bucharest_art_week_2014_edi_ia_i_26_septembrie_4_octombrie-32298.html
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/bucharest_art_week_2014_edi_ia_i_26_septembrie_4_octombrie-32298.html
http://www.feeder.ro/2014/09/26/bucharest-art-week-bucuresti/
http://gazetadestiri.com/evenimentele-saptamanii-la-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://gazetadestiri.com/evenimentele-saptamanii-la-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://uzp.org.ro/evenimentele-saptamanii-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://uzp.org.ro/evenimentele-saptamanii-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://evenimente.artclue.net/solitar-urban-muzeul-curtea-veche-palatul-voievodal/
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voievodal/ 
http://arttaste.blogspot.ro/2014/09/solitar-urban-muzeul-curtea-veche.html 
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/prima-editie-la-
bucharest-art-week-incepe-in-cateva-zile-350745 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/09/solitar-urban-muzeul-curtea-
veche/ 
http://www.academiacatavencu.info/cultura/prima-editie-la-bucharest-art-
week-incepe-intr-o-saptamana--recomandari-din-program-37491 
http://metropotam.ro/evenimente/Bucharest-Art-Week-event5160154528/ 
 

Numele meu a fost Constantin 
Brâncoveanu (15.10.2014-
30.03.2015)  

17 
http://stiri.tvr.ro/expozitie-unicat-dedicata-lui-constantin-brancoveanu-la-
palatul-sutu-din-capitala_51513.html 
http://www.cotidianul.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-
brancoveanu-o-poveste-marturisire-248981/  
http://www.modernism.ro/2014/10/15/constantin-basarab-brancoveanu-
muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/  
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/10/13/comunicat-de-presa-
muzeul-bucurestiului-09-44-06 
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3247-numele-meu-a-
fost-constantin-basarab-br%C3%A2ncoveanu-%E2%80%93-o-poveste-
m%C4%83rturisit%C4%83.html 
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/numele-meu-a-fost-constantin-
basarab-brancoveanu-679415.html 
http://gazetadestiri.com/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-
brancoveanu-o-poveste-marturisita/ 
http://www.eazi.ro/in-cultura/in-memoriam-constantin-brancoveanu 
http://activenews.ro/exercitiu-de-imaginatie-la-palatul-sutu-numele-meu-
fost-constantin-brancoveanu_1867045.html 
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/10/15/expozitie-la-palatul-sutu-

numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu/ 

http://www.magazinistoric.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-

brancoveanu-4829/  

http://jurnalspiritual.eu/expozitia-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-
brancoveanu-deschisa-la-palatul-sutu-din-capitala/ 
http://www.onlinegallery.ro/stire/expozitia-%E2%80%9Enumele-meu-fost-
constantin-basarab-brancoveanu%E2%80%9D 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/numele-meu-fost-
constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisita 
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-
brancoveanu-o-poveste-marturisita/ 
http://www.b365.ro/vernisajul-expozi-iei-numele-meu-a-fost-constantin-
brancoveanu-miercuri-la-palatul-u-u_216805.html 
http://www.cronicavip.ro/general/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-
brancoveanu-o-poveste-marturisire 
 

Cotidian de război din anii 
neutralității (19.11-15.12.2014) 

14 
http://www.cotidianul.ro/cotidian-de-razboi-din-anii-neutralitatii-1914-
1916-251322/  
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/25/expozitie-la-palatul-sutu-
cotidian-de-razboi-galerie-foto/ 
http://www.radioromaniacultural.ro/pages/view/23572 
http://www.radioromaniacultural.ro/expozitia_cotidian_de_razboi-23676 
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/cotidian_de_razboi-32624.html 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cotidian-razboi-
palatul-sutu 
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-
%E2%80%9Ccotidian-de-razboi%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/ 
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/cotidian-de-razboi/ 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/11/cotidian-de-razboi/ 
http://cronicaromana.net/2014/11/16/expozitie-cotidian-de-razboi/ 
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/17/cotidian-de-
razboi/ 
http://www.b365.ro/expozitia-cotidian-de-razboi-de-miercuri-la-muzeul-
municipiului-bucuresti_219385.html 
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/cotidian-de-razboi-palatul-sutu/ 
http://www.onlinegallery.ro/stire/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Ecotidian-
de-razboi%E2%80%9C 
 

Vindecări miraculoase – Gheorghe 
Tattarescu (19.11.2014-
15.01.2015) 

12 
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/vindecari-miraculoase-gheorghe-
tattarescu/ 
http://www.radioromaniacultural.ro/pages/view/23478 

http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3493-o-
expozi%C5%A3ie-dedicat%C4%83-pictorului-gheorghe-tattarescu.html 
http://www.amosnews.ro/expozitia-vindecari-miraculoase-la-palatul-sutu-
2014-11-14 
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/14/o-expozitie-
dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu/ 
http://artindex.ro/2014/11/14/ciclul-expozitional-vindecari-miraculoase-

http://evenimente.artclue.net/solitar-urban-muzeul-curtea-veche-palatul-voievodal/
http://arttaste.blogspot.ro/2014/09/solitar-urban-muzeul-curtea-veche.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/prima-editie-la-bucharest-art-week-incepe-in-cateva-zile-350745
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/prima-editie-la-bucharest-art-week-incepe-in-cateva-zile-350745
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/09/solitar-urban-muzeul-curtea-veche/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/09/solitar-urban-muzeul-curtea-veche/
http://www.academiacatavencu.info/cultura/prima-editie-la-bucharest-art-week-incepe-intr-o-saptamana--recomandari-din-program-37491
http://www.academiacatavencu.info/cultura/prima-editie-la-bucharest-art-week-incepe-intr-o-saptamana--recomandari-din-program-37491
http://metropotam.ro/evenimente/Bucharest-Art-Week-event5160154528/
http://stiri.tvr.ro/expozitie-unicat-dedicata-lui-constantin-brancoveanu-la-palatul-sutu-din-capitala_51513.html
http://stiri.tvr.ro/expozitie-unicat-dedicata-lui-constantin-brancoveanu-la-palatul-sutu-din-capitala_51513.html
http://www.cotidianul.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisire-248981/
http://www.cotidianul.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisire-248981/
http://www.modernism.ro/2014/10/15/constantin-basarab-brancoveanu-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://www.modernism.ro/2014/10/15/constantin-basarab-brancoveanu-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/10/13/comunicat-de-presa-muzeul-bucurestiului-09-44-06
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/10/13/comunicat-de-presa-muzeul-bucurestiului-09-44-06
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3247-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-br%C3%A2ncoveanu-%E2%80%93-o-poveste-m%C4%83rturisit%C4%83.html
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3247-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-br%C3%A2ncoveanu-%E2%80%93-o-poveste-m%C4%83rturisit%C4%83.html
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3247-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-br%C3%A2ncoveanu-%E2%80%93-o-poveste-m%C4%83rturisit%C4%83.html
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-679415.html
http://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-679415.html
http://gazetadestiri.com/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisita/
http://gazetadestiri.com/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisita/
http://www.eazi.ro/in-cultura/in-memoriam-constantin-brancoveanu
http://activenews.ro/exercitiu-de-imaginatie-la-palatul-sutu-numele-meu-fost-constantin-brancoveanu_1867045.html
http://activenews.ro/exercitiu-de-imaginatie-la-palatul-sutu-numele-meu-fost-constantin-brancoveanu_1867045.html
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/10/15/expozitie-la-palatul-sutu-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/10/15/expozitie-la-palatul-sutu-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu/
http://www.magazinistoric.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-4829/
http://www.magazinistoric.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-4829/
http://jurnalspiritual.eu/expozitia-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-deschisa-la-palatul-sutu-din-capitala/
http://jurnalspiritual.eu/expozitia-numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-deschisa-la-palatul-sutu-din-capitala/
http://www.onlinegallery.ro/stire/expozitia-%E2%80%9Enumele-meu-fost-constantin-basarab-brancoveanu%E2%80%9D
http://www.onlinegallery.ro/stire/expozitia-%E2%80%9Enumele-meu-fost-constantin-basarab-brancoveanu%E2%80%9D
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/numele-meu-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisita
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/numele-meu-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisita
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisita/
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/numele-meu-a-fost-constantin-basarab-brancoveanu-o-poveste-marturisita/
http://www.cotidianul.ro/cotidian-de-razboi-din-anii-neutralitatii-1914-1916-251322/
http://www.cotidianul.ro/cotidian-de-razboi-din-anii-neutralitatii-1914-1916-251322/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/25/expozitie-la-palatul-sutu-cotidian-de-razboi-galerie-foto/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/25/expozitie-la-palatul-sutu-cotidian-de-razboi-galerie-foto/
http://www.radioromaniacultural.ro/pages/view/23572
http://www.radioromaniacultural.ro/expozitia_cotidian_de_razboi-23676
http://bucuresti.24fun.ro/evenimente/cotidian_de_razboi-32624.html
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cotidian-razboi-palatul-sutu
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/cotidian-razboi-palatul-sutu
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Ccotidian-de-razboi%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Ccotidian-de-razboi%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/cotidian-de-razboi/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/11/cotidian-de-razboi/
http://cronicaromana.net/2014/11/16/expozitie-cotidian-de-razboi/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/17/cotidian-de-razboi/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/17/cotidian-de-razboi/
http://www.b365.ro/expozitia-cotidian-de-razboi-de-miercuri-la-muzeul-municipiului-bucuresti_219385.html
http://www.b365.ro/expozitia-cotidian-de-razboi-de-miercuri-la-muzeul-municipiului-bucuresti_219385.html
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/cotidian-de-razboi-palatul-sutu/
http://www.onlinegallery.ro/stire/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Ecotidian-de-razboi%E2%80%9C
http://www.onlinegallery.ro/stire/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Ecotidian-de-razboi%E2%80%9C
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/vindecari-miraculoase-gheorghe-tattarescu/
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/vindecari-miraculoase-gheorghe-tattarescu/
http://www.radioromaniacultural.ro/pages/view/23478
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3493-o-expozi%C5%A3ie-dedicat%C4%83-pictorului-gheorghe-tattarescu.html
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3493-o-expozi%C5%A3ie-dedicat%C4%83-pictorului-gheorghe-tattarescu.html
http://www.amosnews.ro/expozitia-vindecari-miraculoase-la-palatul-sutu-2014-11-14
http://www.amosnews.ro/expozitia-vindecari-miraculoase-la-palatul-sutu-2014-11-14
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/14/o-expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/14/o-expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu/
http://artindex.ro/2014/11/14/ciclul-expozitional-vindecari-miraculoase-expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
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expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-muzeul-municipiului-
bucuresti-palatul-sutu/ 
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/17/expozitie-la-palatul-sutu-
vindecari-miraculoase-gheorghe-tattarescu/ 
http://www.feeder.ro/2014/11/19/vindecari-miraculoase-gheorghe-
tattarescu-palatul-su%C8%9Bu/ 
http://uzp.org.ro/vindecari-miraculoase-expozitie-dedicata-pictorului-
gheorghe-tattarescu/ 
http://jurnalspiritual.eu/expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-
la-palatul-sutu/ 
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/expozitie-vindecari-miraculoase-
palatul-sutu/ 
http://jurnalspiritual.eu/expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-
la-palatul-sutu/ 
 

Pentru o istorie a simbolurilor: 
Moda tatuajelor în România 
(3.12.2014-30.04.2015) 

30 
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cum-arata-cel-mai-vechi-tatuaj-facut-
in-romania-in-urma-cu-138-de-ani-ce-semnificatie-aveau-desenele-pe-
vremea-aceea.html 
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/11/26/expozitia-pentru-o-istorie-a-
simbolurilor-tatuajul-in-romania-va-fi-vernisata-pe-3-decembrie-la-
bucuresti-19-59-32  
http://infoinsider.ro/2014/12/03/decupaje-iml-sociologia-romaneasca-a-
tatuajului-cel-mai-vechi-tatuaj-din-romania-realizat-in-1876/ include şi 
filmarea de la vernisaj, prezentată şi pe YouTube la 
http://www.youtube.com/watch?v=NkPD6JHDb98  
http://www.radioromaniacultural.ro/pentru_o_istorie_a_simbolurilor_tatuaju
l_in_romania_la_palatul_sutu-24126 
http://rrc.3netmedia.ro/in_premiera_in_fata_publicului_colectia_didactica_de_
tatuaje_realizata_de_dr_nicolae_minovici-24606 
http://bucurestifm.ro/2014/12/03/audiofoto-pentru-o-istorie-a-
simbolurilor-tatuajul-in-romania/  
http://www.cotidianul.ro/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-
romania-252423/ 
http://www.modernism.ro/2014/12/03/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-
tatuajul-in-romania-palatul-sutu/ 
http://herald.ro/actualitate/istoria-tatuajului-in-romania-prezentata-intr-o-
expozitie-la-muzeul-municipiului-bucuresti/ 
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-
%E2%80%9Cpentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-
romania%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/ 
http://gazetadestiri.com/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-
in-romania-la-palatul-sutu/ 
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/26/pentru-o-

istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania/ 

https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/28/in-
premiera-in-fata-publicului-colectia-didactica-de-tatuaje-realizata-de-dr-
nicolae-minovici/  
http://cc-api.adevarul.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/o-istorie-
simbolurilor-tatuajul-romania?page=0%2C3 
https://www.mediasinfo.ro/bucuresti-pentru-o-istorie-simbolurilor-tatuajul-
romania-colectie-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici/2014/11/27/ 
http://artindex.ro/2014/11/27/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-
romania-expozitie-palatul-sutu/ 
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/27/expozitia-pentru-o-istorie-a-
simbolurilor-tatuajul-in-romania-la-palatul-sutu-muzeul-municipiului-
bucuresti/ 
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/12/09/fotoreportaj-expozitia-
pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-la-palatul-sutu-muzeul-
municipiului-bucuresti/ 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/o-istorie-
simbolurilor-tatuajul-romania  
http://www.anuntexpres.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/o-istorie-
simbolurilor-tatuajul-romania 
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/pentru-o-istorie-simbolurilor-
palatul-sutu/ 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/12/tatuaje-din-secolul-xix-expuse-
pe-bucati-de-piele-umanao-expozitie-in-premiera-la-mmb/ 
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/expozitia-istoriei-tatuajelor-din-
romania-la-muzeul-sutu-516714.html 
http://www.b365.ro/tatuaje-de-la-finalul-secolului-al-xix-lea-expuse-in-
premiera-la-muzeul-municipiului-bucuresti_220351.html 
http://www.ziarelive.ro/stiri/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-
tatuajul-in-romania-va-fi-vernisata-pe-3-decembrie-la-bucuresti.html 
https://www.getlokal.ro/ro/article/istoria-tatuajului-romania 
http://www.e-cultura.info/14712/ 
http://revistacultura.ro/agenda/events/tatuaje-de-la-finalul-secolului-al-xix-
lea/ 

http://artindex.ro/2014/11/14/ciclul-expozitional-vindecari-miraculoase-expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://artindex.ro/2014/11/14/ciclul-expozitional-vindecari-miraculoase-expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-muzeul-municipiului-bucuresti-palatul-sutu/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/17/expozitie-la-palatul-sutu-vindecari-miraculoase-gheorghe-tattarescu/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/17/expozitie-la-palatul-sutu-vindecari-miraculoase-gheorghe-tattarescu/
http://www.feeder.ro/2014/11/19/vindecari-miraculoase-gheorghe-tattarescu-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.feeder.ro/2014/11/19/vindecari-miraculoase-gheorghe-tattarescu-palatul-su%C8%9Bu/
http://uzp.org.ro/vindecari-miraculoase-expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu/
http://uzp.org.ro/vindecari-miraculoase-expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu/
http://jurnalspiritual.eu/expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-la-palatul-sutu/
http://jurnalspiritual.eu/expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-la-palatul-sutu/
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/expozitie-vindecari-miraculoase-palatul-sutu/
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/expozitie-vindecari-miraculoase-palatul-sutu/
http://jurnalspiritual.eu/expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-la-palatul-sutu/
http://jurnalspiritual.eu/expozitie-dedicata-pictorului-gheorghe-tattarescu-la-palatul-sutu/
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cum-arata-cel-mai-vechi-tatuaj-facut-in-romania-in-urma-cu-138-de-ani-ce-semnificatie-aveau-desenele-pe-vremea-aceea.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cum-arata-cel-mai-vechi-tatuaj-facut-in-romania-in-urma-cu-138-de-ani-ce-semnificatie-aveau-desenele-pe-vremea-aceea.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cum-arata-cel-mai-vechi-tatuaj-facut-in-romania-in-urma-cu-138-de-ani-ce-semnificatie-aveau-desenele-pe-vremea-aceea.html
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/11/26/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-va-fi-vernisata-pe-3-decembrie-la-bucuresti-19-59-32
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/11/26/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-va-fi-vernisata-pe-3-decembrie-la-bucuresti-19-59-32
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/11/26/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-va-fi-vernisata-pe-3-decembrie-la-bucuresti-19-59-32
http://infoinsider.ro/2014/12/03/decupaje-iml-sociologia-romaneasca-a-tatuajului-cel-mai-vechi-tatuaj-din-romania-realizat-in-1876/
http://infoinsider.ro/2014/12/03/decupaje-iml-sociologia-romaneasca-a-tatuajului-cel-mai-vechi-tatuaj-din-romania-realizat-in-1876/
http://www.youtube.com/watch?v=NkPD6JHDb98
http://www.radioromaniacultural.ro/pentru_o_istorie_a_simbolurilor_tatuajul_in_romania_la_palatul_sutu-24126
http://www.radioromaniacultural.ro/pentru_o_istorie_a_simbolurilor_tatuajul_in_romania_la_palatul_sutu-24126
http://rrc.3netmedia.ro/in_premiera_in_fata_publicului_colectia_didactica_de_tatuaje_realizata_de_dr_nicolae_minovici-24606
http://rrc.3netmedia.ro/in_premiera_in_fata_publicului_colectia_didactica_de_tatuaje_realizata_de_dr_nicolae_minovici-24606
http://bucurestifm.ro/2014/12/03/audiofoto-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania/
http://bucurestifm.ro/2014/12/03/audiofoto-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania/
http://www.cotidianul.ro/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-252423/
http://www.cotidianul.ro/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-252423/
http://www.modernism.ro/2014/12/03/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-palatul-sutu/
http://www.modernism.ro/2014/12/03/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-palatul-sutu/
http://herald.ro/actualitate/istoria-tatuajului-in-romania-prezentata-intr-o-expozitie-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://herald.ro/actualitate/istoria-tatuajului-in-romania-prezentata-intr-o-expozitie-la-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Cpentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Cpentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Cpentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Cpentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Cpentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://www.agentiadecarte.ro/2014/11/expozi%C8%9Bia-%E2%80%9Cpentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania%E2%80%9D-la-palatul-su%C8%9Bu/
http://gazetadestiri.com/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-la-palatul-sutu/
http://gazetadestiri.com/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-la-palatul-sutu/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/26/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/26/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/28/in-premiera-in-fata-publicului-colectia-didactica-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/28/in-premiera-in-fata-publicului-colectia-didactica-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici/
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/11/28/in-premiera-in-fata-publicului-colectia-didactica-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici/
http://cc-api.adevarul.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/o-istorie-simbolurilor-tatuajul-romania?page=0%2C3
http://cc-api.adevarul.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/o-istorie-simbolurilor-tatuajul-romania?page=0%2C3
https://www.mediasinfo.ro/bucuresti-pentru-o-istorie-simbolurilor-tatuajul-romania-colectie-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici/2014/11/27/
https://www.mediasinfo.ro/bucuresti-pentru-o-istorie-simbolurilor-tatuajul-romania-colectie-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici/2014/11/27/
http://artindex.ro/2014/11/27/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-expozitie-palatul-sutu/
http://artindex.ro/2014/11/27/pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-expozitie-palatul-sutu/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/27/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-la-palatul-sutu-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/27/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-la-palatul-sutu-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/11/27/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-la-palatul-sutu-muzeul-municipiului-bucuresti/
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/o-istorie-simbolurilor-tatuajul-romania
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/o-istorie-simbolurilor-tatuajul-romania
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/pentru-o-istorie-simbolurilor-palatul-sutu/
http://www.orasulvechi.ro/evenimente/pentru-o-istorie-simbolurilor-palatul-sutu/
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/expozitia-istoriei-tatuajelor-din-romania-la-muzeul-sutu-516714.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/expozitia-istoriei-tatuajelor-din-romania-la-muzeul-sutu-516714.html
http://www.b365.ro/tatuaje-de-la-finalul-secolului-al-xix-lea-expuse-in-premiera-la-muzeul-municipiului-bucuresti_220351.html
http://www.b365.ro/tatuaje-de-la-finalul-secolului-al-xix-lea-expuse-in-premiera-la-muzeul-municipiului-bucuresti_220351.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-va-fi-vernisata-pe-3-decembrie-la-bucuresti.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/expozitia-pentru-o-istorie-a-simbolurilor-tatuajul-in-romania-va-fi-vernisata-pe-3-decembrie-la-bucuresti.html
https://www.getlokal.ro/ro/article/istoria-tatuajului-romania
http://www.e-cultura.info/14712/
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http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/249660/2014/Primele-tatuaje-din-
Romania-expuse-la-Palatul-
Sutu?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web 
http://redactia4fun.ro/istoria-tatuajelor  

http://www.puterea.ro/social/colectia-didactica-de-tatuaje-realizata-de-dr-
nicolae-minovici-este-expusa-publiucului-105611.html 

Misterele picturii lui Theodor 
Aman (decembrie 2014) 

 

20 
http://www.cotidianul.ro/vindecari-miraculoase-la-muzeul-theodor-aman-
237580/  
http://gazetadestiri.com/expozitia-misterele-picturii-lui-theodor-aman-la-
muzeul-theodor-aman/ 
http://www.cotidianul.ro/prin-muzeele-bucurestene-253602/ 
https://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2014/12/20/misterele-
picturii-lui-theodor-aman/ 
http://www.radiometafora.ro/2014/12/21/misterele-picturii-lui-theodor-
aman-un-manuscris-de-la-vatican-scris-in-secolul-xv-in-care-se-vorbeste-
despre-vlad-tepes-geti-si-zalmoxis-a-fost-fotocopiat-acum-3-zile-copia-fiind-
deja-adusa-in-r/ 
http://prodiaspora.de/prodiasporav3/index.php/stiri/3744-misterele-
picturii-lui-theodor-aman.html 
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/12/21/expozitie-misterele-picturii-
lui-theodor-aman-la-muzeul-theodor-aman/ 
http://www.rgnpress.ro/rgn_14/categorii/cultura--culte/15929-misterele-
picturii-lui-theodor-aman-vor-fi-dezvluite-intr-o-nou-expoziie-la-muzeul-
theodor-aman.html 
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/12/23/un-nou-spatiu-expozitional-
deschis-la-muzeul-aman-18-41-04 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/expozi-ia-misterele-
picturii-lui-theodor-aman-muzeul-theodor-aman 
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/misterele-picturii-lui-theodor-aman-
de-ziarul-de-duminica-13754714 
http://radioromaniacultural.ro/expozitia_misterele_picturii_lui_theodor_ama
n_la_muzeul_theodor_aman-25413 
http://radioconstanta.ro/2014/12/23/calendarul-zilei-23-decembrie/ 
http://www.radiocraiova.ro/calendarul-zilei-23-decembrie/ 
http://www.artmark.ro/stiri/  
http://cultural.bzi.ro/o-noua-sala-de-expozitie-a-fost-deschisa-la-muzeul-
theodor-aman-23860 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2014/12/misterele-picturii-lui-theodor-
aman/  
http://www.agentiadecarte.ro/2014/12/vernisajul-expozi%C8%9Biei-
misterele-picturii-lui-theodor-aman-la-muzeul-theodor-aman/ 
http://www.redescoperaistoria.ro/2014/12/21/expozitie-misterele-picturii-
lui-theodor-aman-la-muzeul-theodor-aman/ 
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/misterele-picturii-lui-theodor-aman/ 
 

Muzeul Național de Antichități. O 
excursiune arheologică 
(decembrie 2014) 

6 
http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/o-excursiune-arheologica-de-ziarul-de-

duminica-13739015 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/timp-liber/articol/evenimentele-saptamanii-

muzeul-municipiului-bucure-ti-2 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/01/20/comunicat-de-presa-muzeul-
municipiului-bucuresti-16-08-36 

https://www.sensotv.ro/arte/Stiri-5764/evenimentele-saptamanii-la-muzeul-

municipiului-bucuresti 
http://sanuuitam.blogspot.ro/2014/12/muzeul-national-de-antichitati-o.html 

http://www.radiocraiova.ro/calendarul-zilei-19-decembrie/ 

  

 

Muzeul Municipiului București a beneficiat și de o atenție specială din partea presei, nu numai 
de anunțuri generale. Astfel, au fost solicitate și acordate mai multe interviri, au fost realizate 
reportaje despre activitatea muzeului sau despre colecțiile sale, s-au derulat parteneriate cu 
mass media pentru a se realiza emisiuni educaționale.   

 

Tabelul nr.9: Interviuri solicitate reprezentanților MMB  

Data Emisiune/ tematică Persoana intervievată 

03.2014 TVR 1 Știri / Cum trăia lumea bună a Bucureștiului la 
începutul secolului trecut. Se redeschide Casa Cesianu 

Adrian Majuru 

1.09.2014 SensoTV / Clipa de artă. Ofranda Sfinților Brâncoveni Miruna Budișteanu 

http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/249660/2014/Primele-tatuaje-din-Romania-expuse-la-Palatul-Sutu?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web
http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/249660/2014/Primele-tatuaje-din-Romania-expuse-la-Palatul-Sutu?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web
http://www.ziarulring.ro/stiri/bucuresti/249660/2014/Primele-tatuaje-din-Romania-expuse-la-Palatul-Sutu?utm_source=main_rss&utm_campaign=main_rss&utm_medium=web
http://redactia4fun.ro/istoria-tatuajelor
http://www.puterea.ro/social/colectia-didactica-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici-este-expusa-publiucului-105611.html
http://www.puterea.ro/social/colectia-didactica-de-tatuaje-realizata-de-dr-nicolae-minovici-este-expusa-publiucului-105611.html
http://www.cotidianul.ro/vindecari-miraculoase-la-muzeul-theodor-aman-237580/
http://www.cotidianul.ro/vindecari-miraculoase-la-muzeul-theodor-aman-237580/
http://gazetadestiri.com/expozitia-misterele-picturii-lui-theodor-aman-la-muzeul-theodor-aman/
http://gazetadestiri.com/expozitia-misterele-picturii-lui-theodor-aman-la-muzeul-theodor-aman/
http://www.cotidianul.ro/prin-muzeele-bucurestene-253602/
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6.10.2014 Ring Adrian Majuru 

16.10.2014 TVR1 Știri / Expoziția ”Numele meu a fost Constantin 
Brâcoveanu” 

Adrian Majuru 

Constantin Șerban 
Cantacuzino (invitat) 

15.12.2014 DIGI24 Știri / Expoziția ”Crăciunul în Bucureștiul de 
odinioară” 

istoricul Constantin 
Bălăceanu Stolnici  

vizitatori 

9.12.2014 ProTV – Expoziția „Moda tatuajului in România” Adrian Majuru 

 

 

 

Muzeul este beneficiarul unor emisiuni culturale care se realizează periodic. De asemenea, 
muzeul a fost colaborator principal pentru realizarea unor emisiuni dedicate istoriei 
Bucureștiului și sărbătoririi a 555 de ani de atestare documentară a orașului.  

 

Tabelul nr.10: Emisiuni realizate cu ajutorul Muzeului Municipiului București  

Mass media Observații 

Radio Antena Bucureștilor 

Prezentarea MMB 

1 oră  

Săptămânal  

Iunie-Septembrie 2014 

Radio România Actualități Săptămânal 

Sept 2014 

TVR2; DGTV Tematică: București 555 

Realitatea TV; Trinitas; TVR1 Tematică: Anul Brâncoveanu 
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Tabelul nr.11: Reportaje ample dedicate muzeului și activității sale:  

Mass media Titlu Data 

Cotidianul Portretul Doamnei Fălcoianu Aprilie 2014 

Cotidianul articol dedicat Expozitiei  Willi Romer Aprilie 2014 

Cotidianul  Profilul unei Românii dispărute: Constantin 
Isachie 

Iunie 2014 

Historia  Ana Iacob, La Palatul Suțu erai primit doar în 
caleașcă 

Mai 2014 

Radio România Cultural Cu… minte de duminică 5.07.2014 

Radio România Cultural Avanpremiere 6.07.2014 

Radio România Cultural Espresso 8.07.2014 

Jurnalul Național Carmen Anghel, Bucureşti 555. Balurile de 
altădată, de la luxul orbitor la mahala 

24.07.2014 

Jurnalul Național Luminița Ciobanu, “Constantin Isachie, un 
pictor al mondenităţii bucureştene” - expoziţie 
retrospectivă la Muzeul Municipiului Bucureşti 

25.07.2014 

Jurnalul Național Carmen Anghel, Bucureşti 555, Casa cu 
lanţuri, primul muzeu al Capitalei. O sală cu 
“vechituri” pe Calea Victoriei 

30.07.2014 

Jurnalul Național Carmen Anghel, Bucureşti 555. Curtea Veche, 
palatul domnitorului 

3.08.2014 

Jurnalul Național Carmen Anghel, Bucureşti 555. Palatul Suţu, 
casa cu gnomi 

5.08.2014 

Ring Gelu Diaconu, Adrian Martaloglu, Adrian 
Majuru: Putem uimi turiștii străini cu 
arhitectura noastră interbelică 

6.10.2014 

TVR1 (Stiri) Expoziție unicat dedicată lui Constantin 
Brâncoveanu la Palatul Suțu din capitală  

16.10.2014 

Trinitas Anul Brâncoveanu 10.2014 

ProTV Anul Branicoveanu 10.2014 

Radio România Cultural Expoziția Misterele Picturii lui Theodor Aman 
la Muzeul Theodor Aman 

12.2014 

Historia Pentru o istorie a simbolurilor: tatuajul în 
România 

3.12.2014 

Cotidianul 

Puterea 

Pentru o istorie a simbolurilor: tatuajul în 
România 

Decembrie 
2014 
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Jurnalul Național 

București FM Pentru o istorie a simbolurilor: Moda 
tatuajelor în România la 

3.12.2014 

București FM În Comunitate: Pentru o istorie a simbolurilor: 
Moda tatuajelor în România la 

4.12.2014 

Digi24 Pentru o istorie a simbolurilor: Moda 
tatuajelor în România  

12.2014 

TVR1 Pentru o istorie a simbolurilor: Moda 
tatuajelor în România  

12.2014 

ProTV Pentru o istorie a simbolurilor: Moda 
tatuajelor în România  

12.2014 

 

Reprezentanții muzeului au fost invitați la o serie de evenimente culturale. Astfel, muzeul a 
beneficiat de vizibilitate și în afara locației sale.  

 

Tabelul nr. 12: Evenimente culturale la care au fost invitați reprezentanți ai muzeului 

Data Eveniment Reprezentanți MMB Observații 

22.10.2014 Cafenea Critică organizată de 
Bogdan Lefter la Club A 

Membrii Consiliului 
Științific 

Prezentarea MMB 

24.10.2014 Conferinţei Naţionale de 
Toponimie şi Geografie 
Istorică la Casa Universitarilor 

 Prezentarea MMB  

 

MMB a organizat și două conferințe de presă:  

- 30.04.2014 – conferinţa de presă organizată cu 

ocazia săpăturilor arheologice realizate la 

Biserica Sfântul Gheorghe Nou - cercetarea 

arheologică a mormântului domnitorului 

Constantin Brâncoveanu a fost realizată la 

solicitarea Patriarhiei Române de către Muzeul 

Municipiului București şi Institutul de 

Antropologie «Francisc I. Rainer» al Academiei 

Române 

 

- 4 noiembrie – conferinţa de presă organizată de Uniunea Studenţilor din România cu 

ocazia deschiderii Festivalului UniFEST (4-14.11.2014) 

a.6. Profilul beneficiarului actual 

 

Din anul 2009 numărul de vizitatori ai muzeului a scăzut continuu. Acest trend a fost stopat în 
anul 2014. Schimbarea strategiei de comunicare și dinamizarea activității muzeului au 
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determinat un interes crescut pentru muzeu nu numai din partea reprezentanților mass media, 
ai altor organizații culturale și de cercetare, dar și din partea publicului larg. Vârfuri de vizitare 
s-au înregistrat, în general, în lunile aprilie (Școala Altfel), mai (Noaptea Muzeelor) și 
septembrie (reînceperea anului școlar și întoarcerea bucureștenilor din concediu).  

Numărul total de vizitatori înregistrat la sediul central şi la restul muzeelor administrate de 
MMB în 2014 a fost de aproximativ 42.000. Prin urmare se poate afirma că s-a atenuat declinul 
progresiv înregistrat în anii anteriori. Acest rezultat este cu atât mai bun, cu cât o parte dintre 
casele memoriale și muzeele satelit au fost închise total sau parțial în 2014.  

 

Tabelul nr.13: Numărul de vizitatori, structurat pe sediile MMB, în anul 2014 (plătitori bilet) 

 
Palatul 

Suțu 
Curtea 
Veche 

Muzeul 
George 

Severeanu 

Muzeul 
Theodor 

Aman 

Muzeul 
Cecilia şi 
Frederic 
Storck 

Ian. 50 220 22 închis 23 

Feb. 60 400 21 închis 41 

Mar. 120 360 34 închis 69 

Apr. 223 900 37 închis 117 

Mai 376 760 38 254 104 

Iun. 401 640 34 171 46 

Iul. 512 760 25 322 71 

Aug. 101 1380 35 365 116 

Sept. 234 980 45 307 94 

Oct. 471 800 41 392 54 

Nov. 281 380 21 305 28 

Dec. 275 500 18 144 
Închis pentru 

șantier 

TOTAL 

3.249 este 
nr. din 

strategia de 
marketing 

8.080 371 2260 763 

Cifrele de mai sus include numai plătitorii de bilet (întreg sau redus), care sunt numai o parte a 
vizitatorilor. De exemplu, la Palatul Suțu, aproape 60% dintre vizitatori sunt plătitori de bilet 
întreg.  

Din punct de vedere al profilului demografic, 55% dintre vizitatorii plătitori de bilet sunt femei. 
Deși se înregistrează o preponderență a publicului feminin, raportul este destul de echilibrat 
între cele două sexe. Pe grupe de vârstă, predomină publicul adult și în vârstă.  

 

Pe lângă vizitatorii obișnuiți ai muzeului și ai sateliților lor, plătitori de bilet, au fost atrase mai 
multe categorii de persoane care nu au plătit bilet (gratuități). În primul rând intră aici 
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vizitatorii veniți la Noaptea Muzeelor 2014. În cele patru locații ale muzeului care au oferit 
programe variate publicului (Palatul Suțu, Curtea Veche, Observatorul Astronomic Urseanu, 
Muzeul Theodor Aman) au fost înregistrați 17.780 de participanți. Peste 10.000 dintre aceștia 
au vizitat Palatul Suțu, plasat și extrem de strategic față de fluxurile de vizitatori.  

 

Spectacol laser de Noaptea Muzeelor 2014 la Palatul Suțu 

 

Numărul total de vizitatori a fost mai mare în 2014 față de anul predent.  Spre exemplu, în cazul 
Palatului Suțu evoluția a înregistrat o creștere cu 75% a numărului de beneficiar.  

 

 

Evoluția numărului total de vizitatori ai Palatului Suțu în 2014, raportat la 2013 

 

- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate 

Proiecția din planul de management, pentru anul 2014, a fost de 35.700 iar numărul total de 
vizitatori înregistraţi a fost de 42.000. Reacția pozitivă a mass media și a publicului a determinat 
o depășire a acestei cifre. La aceasta a contribuit și solicitarea, pe parcursul anului, de 
parteneriate care nu fuseseră avute inițial în vedere și care a contribuit la creșterea numărului 
de vizitatori și participanți la evenimentele realizate în parteneriat.  

Preponderența publicului adult și a celui în vârstă dovedește presumția din planul de 
management cu privire la atractivitatea mai redusă a muzeului în rândul publicului tânăr și 
foarte tânăr. Prin urmare este necesară concentrarea eforturilor pe oferirea unor proiecte 
muzeale interesante pentru copii, adolescenți și tineri.   

 

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari 
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O țintă fixate prin strategia de management este atragerea vizitatorilor străini. Analiza făcută 
arată că interesul turiștilor străini pentru București , pentru cultura și istoria sa, este în creștere, 
dar ei nu sunt suficient de bine informați cu privire la posibilitățile de vizitare. Interesul lor 
major este dovedit de faptul că aproape jumătate dintre vizitatorii Curții Vechi sunt străini 
(3.885 din 8.081 plătitori de bilete). Ei ar putea fi atrași și către celelalte muzee și case 
memoriale satelit ale MMB.  

 

 

 

 

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - 
măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată 

În trecut Muzeul Municipiului București nu a realizat un studiu sistematic al vizitatorilor. 
Informații despre vizitatori se colectau numai în raport cu numărul de bilete vândute. Singura 
sursă de informații de natură calitativă a fost numai Cartea Vizitatorilor. Pe lângă faătul că 
aceasta este o sursă destul de subiectivă și pațial utilă, sugestiile vizitatorilor nu erau de cele mai 
multe ori urmărite și nu aveau urmări practice. În acest context, al lipsei de date detaliate despre 
vizitatori, în perioada mai-decembrie 2014 s-a realizat o înregistrare mai în profunzime a 
vizitatorilor și a participanților la programele MMB.  

Studiile vizitatorilor au fost inițiate printr-o anchetă cantitativă. Se înregistrează pe o fișă 
personalizată profilul participanților la toate evenimentele muzeului care se derulează în Palatul 
Suțu. Sistemul de evidență va fi extins în 2015 și în muzeele satelit. De asemenea, se vor iniția 
studii cantitative și calitative pentru înțelegerea mai bună a vizitatorilor și proiectarea unei 
oferte adecvate cerințelor acestora.  

Rezultatele principale ale acestei anchete sunt prezentate în graficele următoare.  
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Structura pe sexe a vizitatorilor    Structura pe vârstă a vizitatorilor adulți  

 

 

 

Structura pe interese a vizitatorilor 

 

Acest studiu arată că beneficiarul programelor derulate în 2014 este:   

▪ pe termen scurt: preponderent femeie, adult sau în vârstă, interesat de concerte și conferințe.  

▪ pe termen lung: se urmărește diversificarea publicului, pe cele două direcții asumate deja în 
planul de management – copii și tineri, străini.  

 

Desigur, pentru mai buna înțelegere a publicului muzeului este necesară realizarea unor studii 
ample, atât de natură cantitativă cât și calitativă. Trebuie să se urmărească și diferențele de 
profil ale beneficiarilor ofertei diferitelor case memoriale și muzee sateliat, precum și ale ofertei 
online a muzeului.  

 

 

a.8. Analiza utilizării spaţiilor instituţiei  

 

Muzeul Municipiului București deţine în administrare, pe lângă sediul central, o serie de clădiri 
încadrate în categoria monumentelor istorice, care adăpostesc muzee și case memoriale, un 
observator astronomic, un monument in situ, depozite de patrimoniu şi laboratoare de 
restaurare. 

Acestea sunt: 

-Palatul Voievodal Curtea Veche, monument in situ care adăposteşte prima cetate a 
Bucureştilor, precum şi toate fazele curţii domneşti până în momentul demolării acesteia; 
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-Muzeul Maria şi dr. George Severeanu, a cărui activitate se desfăşoară în casa în care a 
trăit medicul George Severeanu, fondator al Societăţii Numismatice Române şi director al 
Muzeului Municipal; 

-Muzeul C.I. şi C.C. Nottara, care prezintă publicului viaţa şi opera marelui actor 
Constantin I. Nottara, precum şi a fiului său Constantin C. Nottara, compozitor, dirijor, violonist; 

-Muzeul dr. Victor Babeş, organizat în casa fiului său, Mircea Babeş; 

-Muzeul de artă populară dr. Nicolae Minovici, aflat în „Vila cu Clopoţei”, unde este 
expusă colecţia de artă populară a doctorului Nicolae Minovici;  

-Muzeul Theodor Aman, aflat în clădirea construită în a doua jumătate a sec. al XIX-lea ca 
locuinţă şi atelier, după planurile artistului; 

-Colecţia Ligia şi Pompiliu Macovei, care prezintă obiectele de artă plastică şi artă 
decorativă ale familiei Macovei, precum şi o parte din lucrările pictoriţei Ligia Macovei; 

-Muzeul Gheorghe Tattarăscu, găzduit în casa în care a trăit şi a creat pictorul; 

-Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu, care îşi desfăşoară o activitate 
specifică de observare a bolţii cereşti; 

-Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu–Storck, care funcţionează în casa revendicată 
şi câştigată de moştenitorii familiei Storck, printr-un contract de comodat. 

-Casa Cesianu, în care sunt depozitate o parte din colecţii şi funcţionează Secţia de 
Patrimoniu Istoric. 

Situația acestor imobile variază foarte mult. De exemplu, clădirea Muzeului Nottara și cea a 
Muzului Storck au fost retrocedate, dar muzeul are contract de comodat și muzeele respective 
sunt deschise spre vizitare. Muzeul Theordor Aman și Muzeul George Severeanu au beneficiat de 
lucrări de restaurare complexă, fiind redeschise relativ recent vizitării. Alte clădiri sunt în 
prezent în reparații capitale – Casa Cesianu. Pentru detalii, de văzut următoarea secțiune a 
raportului.  

 

În perioada 2009-2013 nu au fost aduse îmbunătățiri semnificative spațiilor, motiv pentru care 
unele depozite erau improprii, spațiile administrative insuficiente. Era în mod evident necesară 
o reorganizare a activității pentru a se îmbunătăți utilizarea spațiilor, atât a celor destinate 
publicului, cât și a celor destinate depozitării colecțiilor și  a activității administrative.  

Analiza utilizării spațiilor realizată pe parcursul anului 2014 a reliefat următoarele aspecte:  

 

Palatul Suțu  

– 2 spații noi pentru expoziții temporare – astfel a crescut la 20% din suprafața imobililui spațiul 
alocat expozițiilor temporare. Acestea s-au succedat continuu din martie în decembrie 2014.  

- depozit – 2 încăperi noi – 20% din suprafața totală  

– s-a eliberare 10% de depozit patrimoniu pentru că era inadecvat din punct de vedere al 
cerințelor de conservare 

Muzeul Theodor Aman  

- a fost deschis pentru vizitare ultimul salon de expoziție permanentă – clădirea 
beneficiază de utilizare 100% din luna decembrie  

Muzeul George Severeanu  

- expoziţie cu caracter temporar, ocupă 70% din suprafața destinată expunerii. Au fost 
deschise expoziții temporare în permență, cu excepția unei săptămâni necesare pentru 
amenajare  

- 30% din spațiu este depozit  
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Casa Memorială Victor Babeș – expoziție permentă integral 

Muzeul Frederick Storck și Cecilia Cuțescu-Storck – expoiție permanentă integral 

Muzeul CI și CC Nottara – expoziție permenentă integral  

 

Depozitele din Casa Cesianu au fost mutate în spații adecvate pentru a se putea continua 
lucrările de consolidare și restaurare a clădirii. Au fost mutate în spații adecvate colecțiile de 
istorie și arheologie, depozitate până în 2014 în condiții improprii la Casa Cesianu și 
Observatorul Astronomic. De asemenea, patrimonial Muzeului Minovici, aflat în consolidare și 
restaurare, și colecția Medrea au fost depozitate conform cerințelor.  

În anul 2015 se vor receptiona cele 3 clădiri aflate în consolidare-restaurare. Astfel va crește 
spațiul de expunere, dar și cel administrativ și de depozit.   

 

 

a.9. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, 
reparaţii, reabilitări, după caz 

 

Lucrări de conservare, întreţinere şi reparaţii 

Au fost realizate fişe tehnice cu starea clădirilor din administrarea MMB în perioada aprilie-
octombrie 2014. Mai mult decât atât, s-au derulat ample proiecte pentru refacerea Muzeului 
Cesianu, pentru reparaţii de anvergură la Muzeul Macovei, pentru Observatorul Astronomic şi 
Muzeul Minovici. Şantierul din Casa Memorială Macovei a fost încheiat deja, marcând o nouă 
viaţă pentru expoziţie şi pentru protejarea patrimoniului şi a clădirii. 

  

1. Îmbunătăţiri aduse spaţiilor la Palatul Suţu pe parcursul anului 2014 

Faţă de martie 2014, la 31 decembrie 2014 MMB beneficiază, la sediul central de: 

- un spaţiu suplimentar destinat expunerii, in sala pentru conferinţe de la parter; 

- spaţii destinate evenimentelor conexe: holul muzeului este folosit pentru concerte, conferinţe, 
piese de teatru;  

- un spaţiu destinat voluntarilor muzeului: una dintre camerele de la parter a fost alocată 
activităţii voluntarilor şi studenţilor care efectuează stagii de practică;  

- curtea muzeului: a fost refăcut pavajul, curtea a fost amenajată peisagistic, iar cladirea este 
luminată architectonic. Astfel, publicul poate participa la expoziţii în aer liber şi la concerte 
organizate în curte.  

- a fost refăcut gardul de protecție din spatele imobilului, care nu mai exista în proporție de 
70%; 

- gardul muzeului a devenit un spaţiu constant de expunere, astfel încât, din culoare de trecere, 
trotuarele învecinate au devenit spaţii colocviale, ceea ce nu se întâmpla în anii trecuţi. 

În plus, MMB urmează, în primele patru luni ale anului 2015, să îmbunătăţească şi să extindă cu 
două săli expoziţia permanentă. 

Toate aceste acţiuni de extindere şi valorificare a spaţiilor disponibile reprezintă o 
implementare pozitivă a propunerilor din planul de management pentru perioada 2014-2017. 

2. Observatorul Astronomic: în iulie 2014 a fost predat amplasamentul constructorului şi au 
început lucrări în interior prin decopertare şi forări structură fundaţie. Constructorul va finaliza 
în iunie 2015 şantierul de consolidare şi restaurare a clădirii. 
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3. Colecţia Ligia şi Pompiliu Macovei: între lunile septembrie şi noiembrie 2014 a fost în 
derulare un şantier de reparaţii curente cu intervenţii majore în zona subsolului, podului şi 
acoperişului, a instalaţiilor sanitare şi electrice, a canalizării, a tâmplăriei exterioare, a uşilor de 
acces, a feroneriei exterioare, a gardului şi a porţii de intrare. Au fost realizate reparaţii, 
tencuieli şi zugrăveli în subsol şi la casa scării. Au fost montate grilaje la toate ferestrele 
muzeului.  

De la sfârşitul anului 2014, muzeul oferă publicului un spaţiu de expunere salubru şi mult mai 
atractiv, iar pentru patrimoniu spaţiul reprezintă un cadru mai adecvat normelor de conservare 
şi protecţie. 

4. Muzeul Theodor Aman: în decembrie 2014 a fost amenajat şi deschis publicului şi ultimul 
salon al casei - din acest moment muzeul fiind deschis integral după aproape 20 de ani de 
sincope (în care a fost închis ori deschis parţial). 

5. Muzeul George Severeanu: în noiembrie 2014 a fost igienizat şi pregătit pentru expunere 
unul dintre saloanele muzeului, eliberat de depozit şi administraţie în primăvara anului 2014. 
Acest salon a fost integrat expunerii muzeale pe 19 decembrie 2014. În plus, au fost iniţiate 
reparaţii la gardul din spate, acoperiş, instalaţii sanitare şi electrice, precum şi la uşa de acces -
feronerie. 

6. Muzeul dr. Nicolae Minovici: în iunie 2014 a fost predat amplasamentul constructorului şi 
sunt în desfăşurare lucrări avansate pe zona de structură şi forări pentru consolidarea fundaţiei. 
Constructorul va finaliza în toamna anului 2015 şantierul de consolidare şi restaurare. 

7. Muzeul Cecilia şi Frederic Storck: în octombrie 2014 a fost prelungit contractul de comodat 
pentru încă zece ani, astfel că publicul iubitor de artă se va bucura în continuare de un spaţiu de 
expunere cu totul special. În acest context, în decembrie 2014 a fost demarat un şantier de 
reparaţii curente vizând canalizarea, pavajul, hidroizolaţia. 

8. Muzeul C.C. Nottara: deşi acest muzeu a fost pierdut în instanţă şi pe data de 3 iunie 2014 
urma să fie predat noilor proprietari, prin negociere s-a obţinut un contract de închiriere pentru 
o perioadă de şase ani, astfel încât patrimoniul rămâne accesibil publicului în locul cel mai 
potrivit. In acelaşi timp, au fost salvate şi două ateliere de restaurare care ar fi trebuit să fie 
evacuate. Mai mult decât atât, a fost obţinut şi un spaţiu excedentar, alcătuit din două 
apartamente, care vor fi preluate de secţia de restaurare. Între noiembrie şi decembrie 2014 a 
fost în desfăşurare un şantier de reparaţii curente cu intervenţii pe zonele terasa-pod-acoperiş, 
subsol, instalaţii sanitare şi electrice, reparaţii prin tencuieli şi zugrăveli în cele două 
apartamente libere şi subsol, restaurare tâmplărie exterioară, reparaţii feronerie exterioară 
(inclusiv poarta de acces). 

9. Casa Cesianu: un şantier se află în faza finală la corpul A al clădirii, însă era necesară 
eliberarea curţii şi a corpului B, unde se afla depozitul de patrimoniu al MMB. Intre lunile iunie 
şi august 2014, patrimoniul MMB a fost transferat într-un nou depozit, gradina şi corpul B fiind 
predate constructorului. Parcul se află, de asemenea, în șantier, fiind finalizat foişorul, iar 
lapidarium-ul a intrat în faza de execuţie. Constructorul va finaliza şantierul de consolidare şi 
restaurare în iulie 2015. 

11. Curtea Veche: a rămas un spaţiu deschis publicului şi, în plus, specialiştii de la Observatorul 
Astronomic îşi desfăşoară aici activitatea (la primul nivel al muzeului), oferind publicului 
şedinţe de observaţii astronomice. Pentru 2015, la Curtea Veche urmează să fie organizată o 
expoziţie tematică cu caracter permanent, dar şi expoziţii temporare cu profil arheologic. 

12. 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. 

13. Depozitul din Calea Griviţei 230B: spaţiul închiriat pentru depozitarea patrimoniului din 
muzeele dr. Nicolae Minovici, Observatorul Astronomic şi curtea Casei Cesianu a fost securizat 
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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). 

Aşa cum menţionam anterior, în anul 2015 vor fi recepţionate trei clădiri ale MMB (Casa 
Cesianu, Muzeul dr. Nicolae Minovici şi Observatorul Astronomic), pentru care se vor realiza noi 
proiecte expoziţionale şi un depozit vizitabil, avându-se în vedere şi diversificarea ofertei 
culturale pentru publicul consumator. 

 

Pinacoteca  

Pinacoteca oraşului Bucureşti reprezintă o secţie a Muzeului Municipiului Bucureşti, valorosul 
patrimoniu de artă al acesteia fiind constituit din 2.546 lucrări de pictură românească şi 
europeană, 402 lucrări de sculptură, 87 lucrări de artă decorativă şi 2.445 lucrări de grafică. 

Din lipsă de spaţiu pentru expunere, patrimoniul de artă al Pinacotecii este prezentat publicului 
în expoziţii temporare de mică amploare şi în spaţii care aparţin altor instituţii care se oferă să 
găzduiască asemenea evenimente culturale. 

Pinacoteca deţine lucrări de artă importante şi reprezentative pentru arta europeană, 
reprezentată în principal prin lucrările din Donaţia Movilă – o lucrare remarcabilă fiind semnată 
de artistul francez Claude Lorrain (1600-1682). Arta românească cuprinde toţi artiştii cunoscuţi 
de la începutul secolului al XIX-lea până la arta contemporană, unele dintre lucrări reprezentând 
perioade creaţie mai puţin cunoscute atât de către publicul larg, cât şi de către specialişti. 
Expunerea acestor opere de artă pe simezele unor expoziţii permanente ar putea întregi 
imaginea de ansamblu a creaţiei multor artişti valoroşi şi reevaluarea altora mai puţin 
cunoscuţi. 

În anul 2014 au continuat demersurile de reconstituire a Pinacotecii ca secţie funcţională, cu 
sediu propriu, în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti - pornind atât de la argumentele 
prezentate mai sus, cât şi având în vedere faptul că punerea la dispoziţia publicului a Pinacotecii 
într-un sediu propriu ar însemna eliberarea spaţiilor din alte muzee ale MMB ocupate datorită 
depozitării lucrărilor Pinacotecii, deci posibilitatea redeschiderii pentru public a acestor muzee.   

 

 

b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a Muzeului Municipiului București  

 

Noua conducere s-a confruntat cu o situație gravă: scăderea continuă a cantității și calității 
proiectelor muzeale în cadrul MMB. Acest lucru are influență negativă nu numai asupra imaginii 
organizației – simțită prin scăderea numărului de vizitatori, ci și asupra culturii organizaționale 
și a bunelor practici la nivelul tuturor structurilor muzeului.  

În anul 2014 s-a dinamizat activitatea muzeului, atât prin prisma expozițiilor și programelor 
publice proprii, cât și a celor dezvoltate în parteneriat. De asemenea, muzeul este mai racordat 
la evenimentele culturale de amploare din București și pe plan național, prin participarea la 
proiecte de anvergură cum ar fi Ziua internațională a Jazzului sau Noaptea Muzeelor.  

Expoziții deschise de către Muzeul Municipiului Bucureşti la sediile proprii pe parcursul 

anului 2014 

Seria Vindecări miraculoase la Muzeul Theodor Aman, vernisaj pe 9 mai 2014, cu participarea 

excelenței sale dl.Matei I.Hofmann, ambasadorul Germaniei în Ungaria. INEDIT la Muzeul 

„Theodor Aman”: Portretul doamnei Fălcoianu alături de 15 schițe «în oglindă», avers-revers, 

semnate de Theodor Aman, expuse pentru prima oară. Excelenţa sa, Dl. Matei I.Hofmann, 

ambasadorul Germaniei la Budapesta, a sprijinit restaurarea și punerea în valoare a Portretului 

doamnei Fălcoianu. 
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Misterele picturii lui Theodor Aman – deschiderea, pe 23 decembre 2014, a unei noi săli de 

expoziție la Muzeul Theodor Aman, care vine să completeze întreg patrimoniul casei muzeu și 

continuă ciclul expozițional "Vindecări miraculoase", aducând în fața publicului noi tablouri 

restaurate de specialiștii Muzeului Municipiului București. 

Expoziţii temporare 

Salonul de iarnă – Salonul anual de arte vizuale, Plein Air şi Portretul (1-5.01.2014) 

Roşia Montană (16-30.01.2014) 

Expoziţie Marin Constantin (2-15.02.2014) 

Lumea lui Cojan (4.02.-2.03.2014) 

Fir de aţă pentru jocul vieţii (8.02.2014) 

“1+3” Mieiloiu Tudor (1-31.03.2014) 

Artişti români la Sozopol (1-31.03.2014) 

Noua Acropolă (1-14.04.2014) 

Arhitectura sacră (1-15.04.2014) – Palatul Suțu 

Across the boards, Gabriele Lockstaedt (1-18.04.2014) - Palatul Suțu 

Salonul Național de Fotografie «Fotogeografica» (16-30.04.2014) - Palatul Suțu 

Materie spiritual transpusă în imagine plastică, Nicolae Delaport (15-31.05.2014) 

Willy Römer: Viaţa cotidiană la Berlin 1919-1933 (10.06.2014–7.07.2014) - Palatul Suțu 

Trecut-au anii (18.06.-1.09.2014) - Palatul Suțu 

Contemplu deci foto-exist  (19.06.–30.07.2014) - Palatul Suțu 

Constantin  ISACHIE – pictor al mondenității bucureștene (3.07.–29.09.2014) - Palatul Suțu 

Salonul de benzi desenate (8.07.–10.10.2014) - Palatul Suțu, Muzeul George Severeanu 

Serviciul tehnic şi administrativ al Primăriei Bucureştilor (15.08–15.09.2014) - Palatul Suțu 

Martiriul sfinţilor Brâncoveni, Miruna Budişteanu (1-10.09.2014) - Palatul Voievodal Curtea 

Veche 

Trecut-au anii (12.09.-31.10.2014) - Palatul Suţu 

București: un portret «Novecento». Un secol din 555 de aniversări (17.09–15.10.2014) - Palatul 

Suţu 

Solitar Urban (2.10–2.11.2014) - Palatul Voievodal Curtea Veche 

Numele meu a fost Constantin Brâncoveanu (15.10.2014 – 30 martie 2015) - Palatul Suţu. 

1814: Anul Miracolelor – Bicentenar Constituția Norvegiei (17.10.-17.11.2014) - Muzeul Theodor 

Aman   
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Pictori români la Sozopol  (22.10.–15.11.2014) - Palatul Suţu 

Cotidian de război din anii neutralității (19.11.–15.12.2014) - Palatul Suţu 

Vindecări miraculoase – Gheorghe Tattarescu, (19.11.2014–15.01.2015) - Palatul Suţu 

Pentru o istorie a simbolurilor: Moda tatuajelor în România (3.12.2014–30.04.2015) - Palatul 

Suţu 

Crăciunul în Bucureştiul de odinioară  (15.12.2014 – 15.01.2015) – Palatul Suțu 

Salonul internațional de artă fotografică al României (18.12.2014–30.01.2015) - Palatul Suţu 

Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică (19.12.2014–30.04.2015) - Muzeul 

George Severeanu 

 

Menționăm ca o componentă de dezvoltare a activității profesionale și inițierea și derularea 
unor proiecte importante de restaurare-conservare. Acestea au impact direct, pe termen 
lung, asupra activității publice a muzeului permițând păstrarea sau introducerea în circuitul 
expozițional a unor piese valoroase din colecțiile muzeului.  

În 2014 activitatea de Conservare-Restaurare a fost estimată la circa 200 piese, la care se adaugă 
urgenţele generate de intervenţiile arheologice şi de expoziţiile planificate într-un termen mai 
scurt.  

    

Pictură de Theodor Aman înainte şi după restaurare 

 

Un număr semnificativ de lucrări propuse 
pentru restaurare fac parte din colecţia 
Muzeului Theodor Aman şi au fost deja 
restaurate pe parcursul anului 2014, fiind 
incluse în circuitul de vizitare al muzeului şi 
fiind valorificate prin intermediul seriei de 
expoziţii Vindecări miraculoase.  Este extrem 
de important faptul că, la sfârşitul lunii 
decembrie 2014, a fost deschis integral 
Muzeul Theodor Aman.  
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Vernisaj la Muzeul Theodor Aman, 23 decembrie 2014 

 

 

b.1. Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 

  

Dintre cele 31 de expoziții temporare organizate la sediile MMB, 16 sunt realizate în 
exclusivitate de către specialiștii muzeului. Ținându-se cont de faptul că spațiul pe care muzeul 
în poate aloca expozițiilor este destul de limitat, majoritatea expozițiilor temporare au fost 
orgnizate pentru o peroadă limitată, de maxim o lună.  

 

În afară de expoziții, muzeul a propus și alte programe publice de educație și culturale, care 
vizează categorii din cele mai diverse de public, atât prin prisma vârstei (copii, studenți etc.), cât 
și a intereselor (artă, istorie etc.).  

În primul rând semnalăm programele adresate copiilor și adolescenților – o noutate în oferta 
MMB. Principalul proiect de educație a fost Programul Școala Altfel (7-13.04.2014). Spre 
deosebire de alte muzee care se axează pe popularizarea și valorificarea expozițiilor în 
săptămâna extracurriculară, în cazul MMB proiectele de educație au implicat secțiile de 
Restaurare și Istorie. Astfel, liceeni de la Colegiul Național Matei Basarab au vizitat Laboratorul 
de Restaurare material anorganic al muzeului și s-au familiarizat cu activitatea specialiștilor de 
aici. De asemenea, au participat și liceeni din liceele partenere ale proiectului ”5 Licee – 5 
Muzee”, sau alte instituții educaționale din București: liceele „Jean Monnet”, „Dacia”, „Anghel 
Saligny”, „Grigore Cerchez”, Colegiul tehnic de industrie alimentară „Dumitru Motoc”, Școala nr. 
186, Școala „Luceafărul”, Şcoala Specială nr. 1, Liceul „Mihail Sadoveanu”, Şcoala nr. 135 „Ştefan 
cel Mare”, Şcoala Europeană. Au participat peste 200 de liceeni și elevi la activități speciale 
proiectate în perioada respectivă.  

În asociere cu unele expoziții temporare sau proiecte ale muzeului au fost organizate și ateliere 
pentru copii. Astfel Oana Marinache și Andrei Răzvan Voinea au susținut ateliere de Istoria 
arhitecturii pentru copii (10.07-17.08.2014), iar Mihai Grăjdeanu – cunoscut autor de benzi 
desenate – a organizat mai multe Ateliere de benzi desenate (10.07-10.08.2014).  

 

 

S-au derulat și două ateliere de educație istorică - Căutând-o pe Clio (28.11.2014, 12.12.2014).  

 

La aceste programe pentru copii și adolescenți se adaugă și programele de ghidaj derulate în 
muzeu, în special la Palatul Suțu.  
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Așa cum s-a arătat anterior, foarte populare au fost concertele propuse în premieră de către 
muzeu. Cel mai răsunător proiect de acest tip a fost concertul de Jazz susținut în marchiza 
muzeului și la Curtea Veche de către Cătălin Milea Hammond trip (Awakening), Sebastian 
Spanache trio (A Pasha’s abstinence) și Buchrest Jazz Orchestra (Povești de București). Prin acest 
proiect - Jazz Compass live in Museum – muzeul a devenit partener al Zilei Internaționale a 
Jazzului (30.04.2014).  

Concerte de jazz, precum și alte programe speciale au fost derulate și în cadrul ediției a 10-a a 
Nopții muzeelor.  

 

Tabelul nr.14 : Evenimente organizate de Noaptea muzeelor 2014 

Locație Evenimente 

Palatul Suțu  Bucureştiul de altădată - expoziţia de fotografie 

proiecţii de laser 

Căldură? Mare? – spectacol UnTeatru 

Bucharest Jazz Orchestra – concert 

O noapte din viaţa ta… la 1900 – conferință susținută de Adrian Majuru 

Muzeul Theodor Aman Vizitare muzeu 

Observatorul Astronomic 
„Amiral Vasile Urseanu” 

Observații astronomice 

Aselenizările – prelegere  

Universul în imagini luate de cele mai mari telescoape - prelegere 

Curtea Veche  Itinerarium – performance UNTEATRU 

Cătălin Milea Solo saxofon - concert  

 

Un alt concert-eveniment a fost organizat în decembrie: Colinde de Crăciun cu Adrian Naidin.  

 

Alte manifestări atractive pentru public au fost conferințele muzeului. În 2014 au fost organizate 
peste 40 de prelegeri interdisciplinare realizate în afara programului minimal. Tematica 
abordată pe parcursul anului 2014 a fost extrem de diversă. Promovarea intensă a acestor 
evenimente, ca și atractivitatea subiectelor abordate interdisciplinar au generat un flux ridicat 
de public.  

Lista conferințelor organizate la Palatul Suţu în 2014:  

3.04.2014 O zi din viața ta la 1900 cu Adrian Majuru, directorul MMB, Istoric 

10.04.2014  Efectul Mozart cu Aida Ivan, psiholog 

17.04.2014  Mașina timpului I cu Radu Cristian, blogger 

24.04.2014  Retorica declarației de dragoste cu Sebastian Grama, conf.dr., Facultatea de 
Filosofie, Universitatea București 

27.04.2014  Ambianța prințesei Nadejda Știrbey cu Oana Marinache, istoric de artă 

6.05.2014  Lansare carte Trenul de dantelă de Loredana Tudor Tomescu,  

12.05.2014  Eu și pacientul. Automedicația vs medicația de specialitate in colaborare cu Liceul 
teoretic «Atlas» 

14.05.2014  Orașul stratificat cu Radu Cristian, blogger 

29.05.2014  Comunitate armenească din București de la segregare la zestrea culturală cu 
Viorel Mionel, conf.dr., ASE 
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5.06.2014  Bucureștiul arhitectului Cristofi P. Cerchez cu Oana Marinache, istoric de artă, şi 
dr. Simona Condurățeanu,  

10.06.2014  Militantismul pro sau contra patrimoniului cu dr. Adrian Crăciunescu, conf.dr., 
Universitatea de Arhitectură Ion Mincu 

13.06.2014  Retorica adulterului de Sebastian Grama, conf.dr., Facultatea de Filosofie, 
Universitatea București 

30.06.2014  Fotografi bucureşteni (I) cu Emanuel Bădescu, Cabinetul de Stampe, Academia 
Română  

9.07.2014  România fără anestezie cu dr. Octavian Buda, prof.dr., Universitatea de Medicină 
și Farmacie Carol Davila 

17.07.2014  Afacerea Tănase cu Liviu Tofan, Biblioteca exilului românescu, Freiburg, 
Germania 

22.07.2014  Clădiri mai puţin cunoscute din creaţia arhitectului Ion D. Berindey cu Sidonia 
Teodorescu, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu 

12.08.2014 O evoluție involutivă a Pieței Univesității cu dr. Adrian Crăciunescu, conf.dr., 
Universitatea de Arhitectură Ion Mincu 

21.08.2014  Demolarea Bucureştiului cu Andrei Popescu, blogger 

28.08.2014  Ce este un lider? cu Adrian Majuru, istoric, director MMB 

7.09.2014  Fotografi bucureşteni (II) cu Emanuel Bădescu, Cabinetul de Stampe, Academia 
Română  

14.09.2014   Memoria culturală a exilului românesc cu dr. Mihai Neagu Basarab, Biblioteca 
exilului românescu, Freiburg, Germania 

18.09.2014   Povestiri despre Calea Victoriei cu acad. Bălăceanu Stolnici, Institutul de 
Antropologie Fr. Rainer 

30.09.2014   Cartiere ceferiste în București cu drd. Andrei Răzvan Voinea, istoric 

2.10.2014  Fotograful Franz Duschek cu Emanuel Bădescu, Cabinetul de Stampe, Academia 
Română 

9.10.2014 Mașina timpului cu Radu Cristian, blogger 

11.10.2014  Călătorie prin univers cu Adrian Șonka  

13.10.2014  Mașina Timpului II cu Radu Cristian, blogger  

14.10.2014  Lansarea proiectului Aromânii – povești de suflet cu Maria Cica 

16.10.2014 Reședințele Știrbey din București și Ilfov cu Oana Marinache , istoric de artă  

23.10.2014 Medicii lui Brâncoveanu cu Octavian Buda, prof.dr., Universitatea de Medicină și 
Farmacie Carol Davila    

6.11.2014 Fotograful Ludwig Angerer cu Emanuel Bădescu, Cabinetul de Stampe, Academia 
Română 

8.11.2014  Călătorii prin univers cu Adrian Șonka 

11.11.2014 Aromânii în elita românească – Famila Suțu  

13.11.2014  Sistematizarea Bucureștiului și sinagogile cu Anca Tudorancea – Cuciu, istoric, 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România - Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România; lector asociat, Centrul Goldstein Goren – Universitatea 
Bucureşti  

14.11.2014  Conferință-festival teatru: Respir Shakespeare cu Sebastian Grama, Facultatea de 
Filosofie, Universitatea București 
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16.11.2014  Transportul public din București printre anecdotele administrative ale 
începuturilor cu dr.Adrian Crăciunescu, Universitatea de Arhitectură Ion Mincu 

22.11.2014 Călătorii prin Univers cu Adrian Șonka 

25.11.2014 Artiști și scriitori aromâni celebri 

27.11.2014  Segregarea urbană. Ce și cum în București  cu Viorel Mionel, conf.dr., ASE 

2.12.2014  Mari mecena aromâni  

4.12.2014  Fotograful Franz Mandy cu Emanuel Bădescu, Cabinetul de Stampe, Academia 
Română 

11.12.2014 Cartierele Regiei monopolurilor de Stat cu Andrei Răzvan Voinea, istoric  

16.12.2014 Oameni de știință aromâni – Familia Minovici cu Adrian Majuru, istoric, director 
MMB  

După cum dovedește tematica conferințelor, precum și profilul lectorilor invitați, dintre 
obiectivele importante ale prelegerilor susținute la Muzeul Municipiului București enumerăm 
transmiterea de informații interdisciplinare și susținerea dialogului intercultural.  

 

Muzeul a început să fie cunoscut în 2014 și ca locație atractivă pentru lansări de carte și de 
albume: 

6.05.2014  Trenul de dantelă de Loredana Tudor Tomescu 

3.09.2014 Opera Română deceniul opt: 1991-2001, de Anca Florea 

30.09.2014 Oraşul stratificat. Al Doilea Război Mondial la Ploieşti de Lucian Vasile 

15.11.2014 Pardon, 80!!! de Mircea Albulescu 

5.11.2014 Constantin Isachie (1888-1967) 

15.11.2014  50x50 de scriitorul albanez Spiru Fuchi 

 

Parte a activității profesionale este și participarea membrilor muzeului la conferințe științifice, 
la alte manifestări profesionale, respectiv publicarea de studii de specialitate. Muzeul încurajază 
astfel de contribuții, mai ales dacă ele valorifică colecțiile muzeului și sunt legate de domeniul 
său de expertiză.  

Cărţi, albume: 

Arhitectura interbelică în Bucureşti, Editura MMB (în parteneriat cu Secţia Arte, Arhitectură şi 
Audiovizual a Academiei Române) , București, 2014. 

Buiumaci Cezar, Oraşul din oraş, Editura MMB, București, 2014. 

Constantin Marian, Theodor Aman. Renaștere și edificare, Editura Noi Media Print, București, 
2014.  

Constantin Marian, Varga Mihaela (coord.) Constantin Isachie (1888-1967), pictor al mondenităţii 
bucureştene, Editura MAIKO, București, 2014. 

Cotidian de război din anii neutralității, Editura MMB, București, 2014. 

Lupu Daniela, Tiparul şi cartea din Ţara Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821), 
Editura MMB, București, 2014. 

Majuru Adrian, Grăjdeanu Mihai, Tata Moşu, o poveste interbelică (roman grafic), Editura MMB, 
București, 2014.  

Majuru Adrian, Iacob Ana, Bucharest: a Novecento portrait, Editura MMB, București, 2014. 

Majuru Adrian, Iacob Ana, Bucureşti. Un portret Novecento, Editura MMB, București, 2014. 
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Popescu Aura, Dobre Vasile, Muzeul Gheorghe Tattarescu, Repertoriul de pictură, Editura MMB, 
București, 2014. 

Rafaila Grina, Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului 
Bucureşti, Editura MMB, București, 2014. 

Salon BD la Palatul Suţu. Poveşti din Bucureşti în benzi desenate, Editura MMB, București, 2014. 

Theodor Aman - Vindecări Miraculoase, Editura MMB, București, 2014. 

Volume colective: 

Bucureşti. M.I.M./28, Editura MMB, București, 2014. 

Bucureştii Sfinţilor Brâncoveni, Editura MMB, București, 2014. 

Pentru o istorie a simbolurilor: Moda tatuajului în România, Editura MMB, București, 2014. 

  

 

După cum se observă majoritatea acestor contribuții științifice sunt publicate la editura 
Muzeului Municipiului București care și-a dinamizat activitatea și a dezvoltat un nou plan 
editorial.  

 

Studii şi articole apărute: 

Ignat Theodor (în colaborare), Punct: Sultana Malu-Roşu, Com. Mânăstirea, Jud. Călăraşi, Cronica 
cercetărilor arheologice din România - campania 2013, Ministerul Culturii și Institutul 
Naţional al Patrimoniului, p. 142-143. 

Mănucu-Adameşteanu Gheorghe, Vintilă Camelia-Mirela, Gavrilă Elena-Florentina, Ignat 
Theodor, Punct: Strada Neajlovului, nr. 87-95, Cronica cercetărilor arheologice din 
România - campania 2013, Ministerul Culturii și Institutul Naţional al Patrimoniului, p. 
169. 

Pîrvulescu Dan, O emisiune monetară de la Constantin Brâncoveanu din colecţia Numismatică a 
Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureştii Sfinţilor Brâncoveni, Bucureşti, 2014, p. 119-
129. 

Pîrvulescu Dan, Pîrvulescu Alina, Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Gratia, 
jud. Teleorman, Studii şi Cercetări de Numismatică, s.n., 4 (16), 2013 (2014) 

Vintilă Camelia-Mirela,  Gavrilă Elena-Florentina, Ignat Theodor, Două  locuinţe  din  sec.  VI - VII 
descoperite  în  situl  Bucureşti ,,Dămăroaiaˮ, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman Seria 
Arheologie 6 - 2014, p. 105-127. 

Vintilă Camelia-Mirela, Tipuri de locuinţe, materiale şi tehnici de construcţie neo-eneolitice în 
Câmpia Bucureştiului, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie 6 - 2014, p. 
51-70. 
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Comunicări prezentate în ţară şi străinătate, participări la dezbateri, conferinţe 

Evenimente de specialitate la nivel naţional: 

10.04.2014  Majuru Adrian, Orașul de pe chipul nostru - Simpozionul «Zilele Francisc 
I.Rainer», Academia Română – Institutul de Antropologie 

23-24.05.2014 Popescu Raluca, Fortificațiile Bucureștilor de la Mircea cel Bătrân la 
Constantin Brâncoveanu, Sesiunea de Comunicări Științifice Constantin 
Brâncoveanu - 300, Vechi capitale ale Țării Românești între Orient și 
Occident, Târgoviște. 

5-7.06.2014 Mănucu-Adameșteanu Gheorghe, Vintilă Camelia-Mirela, Gavrilă Elena-
Florentina, Ignat Theodor, Complexe getice descoperite în situl de la 
Dămăroaia, Bucureşti, A XLVIII-a Sesiunea naţională de rapoarte arheologice, 
Oradea. 

2-3.10.2014  Gramaticu Steluţa, Monede descoperite la Cochirleni, com. Rasova, jud. 
Constanţa, Sesiunea Internaţională „Pontica” dedicată împlinirii a 135 de ani 
de muzeologie dobrogeană, Constanţa. 

15-17.10.2014  Gramaticu Steluţa, Despre monedele scitice, Conferinţa Naţională „Oltenia. 
Interferenţe culturale”, Craiova. 

15-17.10.2014 Pîrvulescu Alina, Tezaurul din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la 
Tulcea, Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe culturale”, ediţia a V-a, 
organizată de Muzeul Olteniei Craiova. 

15-17.10.2014  Pîrvulescu Dan, Observaţii asupra ducaţilor lui Radu I de tip cavaler din 
colecţia Severeanu, Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe culturale”, 
ediţia a V-a, organizată de Muzeul Olteniei Craiov. 

10.11.2014  Pîrvulescu Dan,  O emisiune monetară de la Constantin Brâncoveanu din 
colecţia Numismatică a Muzeului Municipiului Bucureşti, „Simpozion de 
numismatică. Omagiu Mihai Ionescu”, ediţia a III-a, organizat de Muzeul 
judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu şi Institutul de Arheologie “Vasile 
Pârvan” al Academiei Române, Giurgiu. 

10.11.2014 Pîrvulescu Alina, Contribuţii la studiul monedelor lui Mircea cel Bătrân pe 
baza tezaurului descoperit în jud. Tulcea, „Simpozion de numismatică. 
Omagiu Mihai Ionescu”, ediţia a III-a, organizat de Muzeul judeţean „Teohari 
Antonescu” din Giurgiu şi Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al 
Academiei Române, Giurgiu. 

17.10.2014 Ignat Theodor, Opriş Vasile, Lazăr Cătălin, Observaţii privind ceramica 
culturii Gumelniţa pe baza unui studiu de arheologie experimentală, în cadrul 
Colocviului Arheologia experimentală-metodă de generare şi testare a 
ipotezelor arheologice, Alexandria. 

Alte evenimente naționale 

22.10.2014  Adrian Majuru (manager MMB), Ştefan Ciochinaru (membru al Consiliului 
Ştiinţific MMB, redactor Radio România Bucureşti), Lelia Zamani (şefă a 
Secţiei Istorie-patrimoniu), Dan Pârvulescu (şef al Secţiei memoriale), 
Marian Constantin (şef al Secţiei Artă) - Despre istoria Bucureştiului la 
„Cafeneaua critică”, amfitrion: Ion Bogdan Lefter, Club A. 

Evenimente organizate în România, cu participare internaţională 

28-30.08.2014 Elena-Florentina Gavrilă, Camelia-Mirela Vintilă, Theodor Ignat, 
Dwellings dated in 6th – 7th centuries discovered in ,,Dămăroaia”, 
Bucharest, International Scientific Communication Session „Archaeology 
of the First Millennium A.D.”, the 13th edition, Ploieşti. 
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18-21.09.2014 Steluţa Gramaticu, Emisiuni de argint de la Callatis, Al doilea Congres 
Internaţional de Numismatică dedicat lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Braşovul, 
Braşov; 

21-23.09.2014 Cătălin Lazăr, Mihai Florea, Gabriel Vasile, Ionela Crăciunescu, Theodor Ignat, 
One cemetery, two moments in time. The case of Sultana-Malu Roșu cemetery, 
International Symposium on Funerary Anthropology „Homines, Funera, Astra” 
/Fourth Edition – Time and Cause of death from Prehistory to Middle Ages, Alba 
Iulia. 

2-3.10.2014 Theodor Ignat, Vasile Opriş, Radian Andreescu, Cătălin Lazăr, Considerations 
about pottery from Sultana-Malu Roşu tell settlement, Sesiunea Internaţională 
“Pontica”, Constanţa. 

2-3.10.2014 Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Vasile Opriş, Mihai Florea, Emil Dumitraşcu, Ionela 
Crăciunescu, Adelina Darie,  Data about a new eneolithic cemetery discovered at 
Sultana, Călăraşi county, Romania, Sesiunea Internaţională “Pontica”, Constanţa. 

22-23.10.2014  Mihai Florea, Theodor Ignat, Landscape changes, archaeological survey and GIS in 
the Mostiştea Valley, Romania în cadrul Conferinţei internaţionale Abordări ale 
peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie și studii de caz în domeniul 
patrimoniului arhitectural și arheologic european,  Bucureşti, Muzeul Naţional de 
Istorie a Romaniei. 

13.11.2014  Adrian Majuru, Warum ist Bukarest anders, în cadrul Konferenzdebatte Das 
Architecturerbe – Warum ist Bukarest anders, Casa de Cultură Friedrich Schiller, 
Bucureşti. 

 

Nu în ultimul rând menționăm activitatea de investariere și de clasare a colecțiilor muzeului. În 
2014 s-a derulat inventarierea patrimoniului după cum urmează:  

- Secţia ISTORIE-PATRIMONIU:  Colecţia de fotografii, cărţi poştale şi clişee fotografice (63.728 
piese) 
- Secţia ARHEOLOGIE: Colecţia de  arheologie (10.000 piese) 
- Secţia ARTĂ: Colecţia de pictură (2.540 lucrări) 
- Secţia MEMORIALĂ:  Colecţia  Muzeului Nottara (8.227 obiecte), Colecţiile Muzeului 
Severeanu: Colecţia Aur şi Metale Preţioase; Colecţia Numismatică; Colecţia Paranumismatică 
(66.096 obiecte)  
- Colecţia Muzeului N. Minovici (4.303 obiecte) 
- Colecţia Medrea (384 obiecte) 
- Colecţia Numismatică a MMB (35.259 obiecte) 
 
De asemenea, au fost completate fișe de conservare aferente secțiilor Istorie-Patrimoniu, Artă, 
Memorială și Restaurare-Conservare. În cursul anului 2014 s-au completat 1.920 FAE, din care  
1.520 în format digital şi 400 FAE în format tradiţional (manual). Total FAE completate până în 
2014: 13.254 FAE, din care 6.913 FAE în format digital şi 6.341 în format tradiţional. În cursul 
anului 2014 s-au completat 806 Fişe de conservare, din care 340 în format digital şi 36 de Fişe 
de restaurare. Total Fişe de conservare completate până în 2014, 5.788 format tradiţional.  

 

Au fost clasate în cursul anului 2014 în categoria TEZAUR 12 exemplare Carte Veche 
Românească (1648-1699) în cadrul Serviciului DOCUMENTARE-BIBLIOTECĂ-ARHIVĂ. Au fost 
propuse pentru clasare: 50  bunuri domeniul Textile (Secţia ISTORIE-PATRIMONIU). Din cadrul 
Secției ARTĂ au fost clasate 6 bunuri în vederea retrocedării. 
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b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei 
(în proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.) 

 

Un eveniment important pentru muzeu a fost organizarea la 
Centrul de Conferințe al Hotelului Continental a conferinţei 
Imagine şi identitate vizuală în marketingul muzeal, la care 
au participat cca. 50 de specialişti din mediul muzeal şi 
academic atât din Bucureşti, cât şi din alte oraşe ale ţării (4-
5.12.2014). Conferința a dezbătut rolul pe care identitatea 
vizuală și marketingul îl pot avea în eficientizarea activității 
muzeelor. Acest proiect de dezvoltare profesională este 
necesar pentru că în ultimii ani se înregistrează în România o 
scădere a numărului și calității acestui tip de manifestări, care 
contribuie la creșterea profesionalismului în sectorul muzeal. 
Organizarea de astfel de manifestări este o direcție strategică 
de dezvoltare inclusă în proiectul de management.  

 

Cercetătorii muzeului au fost prezenți la o serie de manifestări științifice în străinătate: 

Theodor Ignat, Anca Luca, Marin Șecleman, Daniela Dimofte, Cătălin Lazăr, The Story of Clay and 
Memories of Pots… An Interdisciplinary Approach of Potter’s Craftsmanship in Balkan 
Eneolithic, 20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Istanbul, 
Turcia, 10-14 septembrie 2014. 

Sebastian Stan, Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Observations about the Kodjadermen-Gumelniţa-
Karanovo VI Architecture Based on a Study of Experimental Archaeology. 20th Annual 
Meeting of European Association of Archaeologists, Istanbul, Turcia, 10-14 septembrie 
2014. 

Monica Mărgărit, Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Radian Andreescu, What Do the Adornments Tell 
Us about Social Complexity in Prehistory? The Case of the Sultana-Malu Roșu Site from 
Romania, 20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Istanbul, 
Turcia, 10-14 septembrie 2014. 

Antoine Heemeryck (împreună cu Monique Selim, Francoise Bourdarias şi Claudia Girola), 
Anthropologie des espaces résidentiels, în cadrul Althabe á l’épreuve du présent, Association 
Française des Anthropologues, Paris, Franţa, 16 decembrie 2014 

 

 

b.3. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state)  

 

Muzeul Municipiului București a continuat să fie active în cadrul proiectului european Noaptea 
Muzeelor, aflat la a 10-a ediție în 2014. S-a înregistrat un număr record de vizitatori.  

Pentru a fi un membru activ al comunității culturale bucureștene, MMB a participat și la alte 
festivaluri: Festivalului Internațional al Comediei și Bucharest Art Week.  

S-a sărbătorit la sediul principal – Palatul Suțu - și Ziua Internațională a Jazzului. Toate aceste 
proiecte vor continua și în anii următori.  

Un ecou deosebit în presă a avut Salonul de Benzi Desenate organizat de muzeu.  
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b.4. Proiecte realizate ca partener/coproducător  

 

În 2014 au fost realizate mai multe proiecte expoziționale, în parteneriat cu alte muzee, 
organizații culturale, centre de cercetare, sau asociații neguvernamentale.  

 

Tabelul nr. 15: Principalele expoziții realizate în partenriat: 

Expoziție Partener Perioada 

Expoziția retrospectivă 
”Constantin  ISACHIE – pictor 
al mondenității bucureștene” 

Federaţia Română a 
Asociaţiilor, Cluburilor şi 
Centrelor UNESCO 

Societatea Colecţionarilor de 
Artă din România 

3.07-29.09.2014 

Expoziția ”Willi Romer. Viața 
cotidiană la Berlin ”  

Institutul Goethe  10.06-4.07.2014 

Expoziția ”Serviciul tehnic şi 
administrativ al Primăriei 
Bucureştilor” 

Arhivele Naţionale ale 
României 

15.08-15.09.2014 

Expoziția ”1814 Anul 
Miracolelor” 

Ambasada Norvegiei 17.10-17.11.2014 

Expoziția ”Cotidian de război 
din anii neutralității” 

Muzeul Militar Național 19.11-15.12.2014 

Expoziția ”Pentru o istorie a 
simbolurilor: Moda tatuajelor 
în România” 

Institutul Medico-Legal “Mina 
Minovici” 

3.12.2014-30.04.2015. 

Expoziţia ”Muzeul Naţional de 
Antichităţi. O excursiune 
arheologică” 

Institutul de Arheologie 
”Vasile Pârvan” 

19.12.2014-2015 

 

 Au fost inițiate programe pentru copii, dezvoltate în parteneriat: 
„Asociația Mia’s children” și invitații ei  (15-17.07.2014) și Școala de 
vară Ateliere de istoria arhitecturii bucureștene pentru copii. Acest 
din urmă program s-a derulat pe perioada verii la Palatul Suțu și s-a 
realizat în parteneriat cu Asociația Istoria Artei.  
 
 

 

 

 

De mare succes a fost proiectul ”Stagiunea muzicală Iosif Sava” organizat în colaborare cu 
Fundația ACCUMM. Acest proiect a cuprins 17 concerte, grupate în două stagiuni (aprilie-iulie și 
septembrie-decembrie). Concertele care au fost propuse publicul în 2014 sunt:  

2.04.2014 Recital vocal-instrumental Handel – Schuman, Andra Demidov (pian) și Angela 
Șindeli (soprană)   
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9.04.2014 Recital de flaut, Octavian Moldovean   

16.04.2014 Recital de pian, Ștefan Guțu   

23.04.2014  Recital de pian, Florin Mantale 

28.04.2014 Concert de chitară «Junto al Generalife», Ilie Dragoș Vasile și Dan Alexandru Arhire 

7.05.2014 Recital de pian, Maria Diana și Andrei Petrache 

15.05.2014 «De dónde venis, Amore»? – recital de muzică spaniolă 

27.05.2014  Carl Philipp Emanuel Bach și contemporanii săi din Transilvania – concert jubiliar, 
300 de ani de la naștere 

28.05.2014  serata muzicală Genesis 

30.05.2014 Cu fagotul prin istoria muzicii(I) 

1.06.2014 Cu fagotul prin istoria muzicii(II) 

4.06.2014 Recital de chitară clasică, Costin Soare 

16.07.2014 Închiderea stagiunii Iosif Sava 

24.09.2014 Reluarea stagiunii Iosif Sava cu recitalul cvartetului Solaris 

22.10.2014 Cvartetul Passione  la Palatul Suțu 

 

Împreună cu trupa UNTEATRU s-a inițiat o serie de spectacole de teatru, având ca ”scenă” 
MMB. În 2014 au fost propuse publicului 7 reprezentații.  

23.09.2014 Căldură? Mare?, adaptare după I.L.Caragiale  

1.10.2014  Cinci ore cu Mario 

15.10.2014  Vreau să fiu actriță cu Anca Sigartău   

5.11.2014 Moskova-Petuski de Venedikt Erofeev, regia Theo Herghelegiu, cu Richard 
Bovnoczki   

12.11.2014  Ce zile frumoase, de Samuel Beckett, regia Sânziana Stoican, cu Sabrina Iașchevici   

19.11.2014  Amalia respiră adânc, de Alina Nelega, regia Mariana Cămărășan, cu Cristina Casian   

3.12.2014 Poezia visului, versuri Emil Botta, regia Miriam Răducanu, cu Lari Georgescu. 

 

Conferințe organizate în parteneriat, la sediul muzeului – Palatul Suțu: 

4.11.2014 Dezbatere: Cum să ai succes și să te angajezi în Social Media – Revista Studlife 

9.12.2014  Cum să ai succes și să te angajezi în marketing – revista Studlife 

13-14.12.2014 Power of Words (AEGEE – Asociația Studenților Europeni)   

 

Cum se observă, majoritatea acestor evenimente sunt realizate în parteneriat cu asociații 
studențești dinamice, fapt ce contribuie la crearea unei imagini atractive a muzeului în rândul 
acestei categorii de public, destul de puțin prezentă în statisticile muzeului.  

De asemenea, MMB a fost partener la o serie de manifestări științifice:  

- Conferinţei Naţionale de Toponomie şi Geografie Istorică „Numele de locuri: memorie, 
patrimoniu, identitate”, Facultatea de Geografie, Universitatea din București  

- Zilele Francisc Rainer. Antropologia şi munca, Univeristatea Lucian Blaga, Sibiu  
- Arhitectura interbelică în București, Academia Română 
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c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei  

 

c.1. Măsuri de reglementare internă în perioada raportată 

Pentru creșterea eficienței activității, în finalul anului 2014 s-a propus adoptarea unui nou 
Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) a Muzeului Municipiului București. Noua 
organigramă și noul ROF țin cont și de evoluțiile interne muzeului, de dezvoltarea resurselor 
umane, precum și de necesarul pentru implementarea în condiții optime a programului de 
management propus.  

Principiile care stau la baza noii propuneri 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 şi Urbană; Biroul 
Istorie Bucureşteană; Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale; etc.  

Noua organigramă, în urma analizei situației din instituție, propune și peste 20 de transformări 
la nivelul posturilor existente și apariția de posturi noi.  

 

În cadrul Muzeului Municipiului București s-a realizat controlul managerial intern. În continuare 
se vor dezvolta proceduri mai flexibile și eficiente de monitorizare internă.  De asemenea, în 
luna septembrie, Comisia pentru controlul managerial intern și-a stabilit întâlniri săptămânale 
pentru elaborarea procedurilor specifice în contextul scoaterii la concurs a unor posturi foarte 
importante pentru MMB - șefi secție.  

 

În luna noiembrie 2014 a intrat în vigoare Procedura operaţională generală POG-02. Aceasta va 
permite o mai bună evidenţă cu privire la intrarea obiectelor de patrimoniu în procesul de 
restaurare, fişare, PV de predare-recepţie.  

 

În urma auditului realizat, s-a constatat că muzeul nu avea îndeplinite o serie de proceduri, 
cerințe și/sau nu erau obținute unele avize. În acest context s-au realizat următoarele 
demersuri:  

- autorizarea pe linia apărării împotriva incendiilor  
- instruirea personalului în domeniul p.s.i. 
- realizarea fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență  
- organizarea intervenției pentru sediile muzeului 
- realizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu  
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c.2. Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în 
perioada raportată, după caz 

 nu este cazul   

 

c.3. Delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, 
ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul 
conducerii pe perioada evaluată etc. 

 

Delegarea responsabilităților este prevăzută în noul regulament de organizare și funcționare a 
Muzeului Municipiului București.  

În perioada evaluată au avut lor următoarele  ședințe ale structurilor de conducere ale MMB: 

- ședințe ale Consiliului de Administrație: 10 întâlniri  
-  ședințe ale Consiliului Științific: 5 întâlniri  

 

În special în prima parte a mandatului actualului manager s-a realizat auditul instituției în 
vederea actualizării fișelor de post, a proiectării unei noi orgnigrame și a unui nou regulament 
de ordine și funcționare. Managerul a avut întâlniri față în față cu toți angajații muzeului.  

Pe agenda Consiliului de Administrație s-a regăsit în permanență analiza stadiului lucrărilor la 
diferitele sedii ale MMB, precum și a relocărilor patrimoniului mobil. De asemenea, s-au luat 
măsuri pentru relocarea personalului în cazul în care anumite spații deveneau improprii 
derulării activității și pentru eficientizarea activității. S-au luat măsuri pentru întărirea 
securității patrimoniului și a sediilor muzeului.  

 

 

c.4. Perfecţionarea personalului - cursuri de perfecţionare pentru conducere şi 
restul personalului 

În cadrul Muzeului Municipiului București sunt angajate 117 persoane.  

 

Tabelul nr.16: Nivelul studiilor angajaților MMC 

Studii postdoctorale  1 

Doctorat 14 

Studii doctorale în curs 5 

Master 17 

Studii superioare 36 

Studii medii 36 

Studii generale 10 

În perioada 2009-2012, personalul muzeului nu a beneficiat de cursuri de perfecționare. Prin 
planul de management, pentru perioada 2014-2017 propunem ca în termen de 4 ani, în funcţie 
de finanțările atrase și de parteneriatele realizate, fiecare angajat din cadrul muzelui să parcurgă 
cel puţin un curs de perfecţionare. Participarea personalului de conducere la cursurile de 
perfecţionare se impune în special pentru domeniul activităţilor de planificare şi organizare a 
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proiectelor culturale, precum şi activitatea proprie de pregătirea a personalului. De asemenea, 
sunt identificate o serie de direcții de dezvoltare profesională pentru ceilalți angajați.  

În anul 2014 au fost finanțate de către MMB 5 programe de formare profesională, organizate de 
Ministerul Culturii (CPPC). S-au avut în vedere atât nevoile muzeului, cât și oferta de programe 
de formare de pe piață.  

 

Tabelul nr.17: Cursuri de perfecționare absolvite în anul 2014 de angajați ai muzeului  

Nume angajat Funcția Programul de formare 

BUIUMACI Cezar Petre Muzeograf  Conservator bunuri culturale 

CRISMARIUC Mihail Tudorel Muzeograf Restaurarea bunurilor culturale din lemn 
și a mobilierului 

DIACONU Roxana Muzeograf  Restaurare piele – pergament 

LUNGU Carmen Referent  Inspector resurse umane 

SAUER Sergiu Leonard Muncitor instalator  Specialist în domeniul securității și 
sănătății în muncă 

 

Pentru anul 2015 propunem ca prioritare următoarele direcții de formare profesională: 
marketing și relații publice, dezvoltarea de expoziții și programe educative, management de 
proiect. Este nevoie de acești specialiști pentru a se dezvolta în mod adecvat oferta muzeului, 
pentru a se dinamiza activitatea sa, pentru a se realiza misiunea muzeului în mod optim. În plus, 
schimbările propuse în organigrama MMB determină o creștere a cererii pentru specialiști în 
aceste domenii.  

 

- Evaluarea personalului din instituţie:  

Primul demers realizat de noul director a fost evaluarea personalului instituției. Acest proces a 
durat destul de mult și a început prin discuții individuale cu toți angajații. În urma investigațiilor 
și a discuțiilor din Consiliul de Adminsitrație a rezultat că fișele de evaluare trebuie refăcute 
pentru a corespunde mai bine cerințelor instituției și noii strategii de management.  

 

- Angajarea personalului: 

În urma analizei necesarului, în contextul noii strategii de management, s-a angajat personal 
specializat în sectiile unde lipsea personalul, prin numărul mare de persoane pensionate: Sectia 
de Arta (Greta Suteu), Evidența Informatizată (Rodica Chirita). S-au scos la concurs trei posturi 
pentru Seviciul Contabilitate și două la secția de artă (șef secție și muzeograf 1A) 

Au fost scoase la concurs următoarele posturi: 

- șef secție: Artă, Istorie-Patrimoniu, Memorial, Restaurare, Biblioteca-Arhiva , Relații  
Publice – Marketing - Proiecte culturale 

- 2 posturi muzeograf secția de Artă 
- 1 post muzeograf secția Istorie-Patrimoniu  

 

- Promovarea personalului din instituţie:  

În luna iunie au fost propuși spre promovare 43 de angajați, dar ulterior 5 persoane nu au 
îndeplinit cerințele. Această situație este justificată de faptul că un număr relativ mare persoane 
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au parcurs cursuri de calificare și competențele lor sunt peste cele solicitate de posturile pe care 
le ocupă. Încă trebuie găsite soluții de natură administrativă pentru a face corelarea dintre 
posturile ocupate și competențele profesionale ale persoanelor care le ocupă în prezent.  

S-au înscris pentru promovare:  

- 9 muzeografi pentru I,  

- 9 muzeografi pentru IA,  

- 13 conservatori studii medii I,  

- 1 muzeograf pentru gradul IA,  

- 2 bibliotecari,  

- 5 referenți,  

- 2 muncitori calificați 

 

 

c.5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 
sau ale altor organisme de control, în perioada raportată 

S-au scos la concurs mai multe posturi.  

A fost incheiat un contract pentru medicina muncii cu bonus, începând cu 1 august 2014. 

Măsuri administrative luate în cazul unor angajați cu probleme socio-profesionale:  

- patru persoane au fost investigate de comisia de disciplină  
- este necesară realizarea unei proceduri privind armonizarea unor proiecte personale de 

interes pentru MMB cu prevederile fișei de post  
- au fost date mai multe avertismente pentru abateri disciplinare  
- s-a suspendat pentru o zi contractual de muncă pentru o persoană cu abateri repetate și 

care a lipsit nejustificat de la serviciu  
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d) Situaţia economico-financiară a instituţiei 

d.1. Execuţia bugetară a perioadei raportate 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);  

 

Categorii 2014 Aprobat 2014 Realizat 

1. Total venituri 13.654.000 11.500.577 

2. Venituri proprii 140.000 138.455 

3. Sponsorizari 0 0 

4. Subventii 13.514.000 11.362.122 

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza 
legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru 
reparaţii capitale);  

 

Categorii 2014 Aprobat 2014 Realizat 

1. Total cheltuieli 13.654.000 11.500.577 

2. Cheltuieli de personal 3.299.000 3.030.175 

3.  Bunuri si servicii, din care: 10.355.000 8.470.402 

4. 

Materiale si prestari servicii 

cu caracter functional 3.125.000 2.754.725 

5. Reparatii curente 2.500.000 2.242.228 

6. 

Bunuri de natura obiectelor 

de inventar  500.000 460.657 

7. 

Deplasari, detasari, 

transferari 1.000 583 

 

Carti, publicatii si materiale 

documentare 1.000 40 

8. Pregatire profesionala 1.000 2.396 

9. Protectia muncii 40.000 39.10 

10. Alte cheltuieli, din care: 4.185.500 2.970.623 

10.1 Chirii 1.000.000 972.831 

10.2 

Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 3.185.500 1.997.792 

11.  Cheltuieli de capital 0 0 
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d.2. Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată:  

 

d.3. Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) 

11.500.577 / 138.455 =1.22 % 

Total veniturii proprii 138.455 lei compuse din: 

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 
menţionarea celorlalte facilităţi practicate;  63.978 lei 

- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;  

Avize demolare 25.220 lei 

Nr. 
crt. 

Programul 

Tipul 
proiectului 

 
 
 

Denumirea proiectului 

Devizul 
estimat 

- lei -  

Devizul 
realizat 
- lei -  

 
 

(2014) 
 

(2014) 

0 1 2  3 3 

1 

Program de 

evidenţă 

computerizată, 

conservare şi 

restaurare a 

patrimoniului 

cultural mobil 

Mici 

Îmbunătățirea evidenței obiectelor de patrimoniu 

și dezvoltarea procedurilor de clasare in fondul 

Patrimoniu și Tezaur   

48.000 31.754 

Medii 

Digitizarea obiectelor de patrimoniu mobil pe 

standard european (Proiect pilot cu derulare pe 

patru ani 2014-2017) 

70.000 67.545 

Mari 
Definitivarea  digitizării patrimoniului mobil(400 

000 obiecte/8565 obiecte pe an) 
120.000 74.598 

2 

Programul de 

cercetare, 

restaurare 

Mici 
Cercetarea patrimoniului muzeistic din 

perspectivă antropologică 
48.000 46.587 

Medii 

Finalizarea listei obiectelor propuse spre 

restaurare 
(Proiect pilot cu derulare pe patru ani 2014-2017, 

faza de identificare) 

80.000 52.258 

Mari 

Implementarea unui program de restaurare a 

patrimoniului mobil, cu accent pe colecțiile de 

Artă (Pinacotecă) 

110.000 92.478 

3 

Programul de 

valorificare a 

patrimoniului prin 

expoziţii temporare 

Mici 
Expunerea publică a obiectelor de patrimoniu 

restaurate și povestea lor 
45.000 41.385 

Medii Anul «Constantin Brâncoveanu» 95.000 94.257 

Mari 
Salonul National de Arte Vizuale 
(Proiect pilot cu derulare pe patru ani 2014-2017) 

110.000 60.259 

4 

Programul de 

educaţie muzeală si 

dezvoltare de 

public 

Mici 
Povestea obiectului meu; Bucureștenii își spun 

povestea 
35.000 33.284 

Medii Programe de educație intergenerațională 60.000 50.954 

Mari 

Salonul national de fotografie 

FOTOGEOGRAFICA 
(Proiect pilot cu derulare pe patru ani 2014-2017) 

105.000 65.298 

5 

Programul 

editorial, de 

promovare, 

marketing, relații 

publice și de 

comunicare 

Mici 

Programe de promovare și prezentare pentru 

fiecare obiectiv de patrimoniu: Luna Muzeului 

«dr.Nicolae Minovici» șa.m.d. 

30.000 46.385 

Medii 

Analiza de marketing muzeal 
Analiza de public și analiza de piață (Proiect pilot 

cu derulare pe patru ani 2014-2017) 

55.000 35.455 

Mari Congresul de marketing muzeal 105.000 25.147 

 

Total Lei    1.116.000 817.644 

Surse atrase    116.000 136.878 

Bugetul CGMB   1.000.000 680.766 
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Taxe ghidaj, filmare, 5.453 lei 

Publicatii 10.312 lei 

- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi 
publice locale;  

Contracte arheologie 7.835 lei 

Contracte parteneriat 5.534 

Activitati diverse (comisioane vanzari publicatii) 20.123 lei 

d.4. Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%) 

In anul de referinta 2013 sursele atrase de catre Muzeul Municipiului Bucuresti sunt in suma de 
7.089.830 lei (sursa Caietul de obiective al autoritatii), din care venituri proprii in suma de 
203.830 lei cu un grad de acoperire din venituri proprii de 2.87 %. 

In anul  2014 veniturile institutiei (sursele atrase pentru sustinerea activitatilor institutiei) sunt 
in suma de  11.500.577 lei (incasari realizate), din care venituri proprii in suma de 138.455 lei. 
Ponderea veniturilor proprii din cadrul surselor atrase fiind de 1,22 %. 

Aceasta injumatatire aponderii veniturilor propriidin cadrul surselor atrase, este datorata 
cresterii cu 62 % a surselor atrase, preponderent din subventie. Directionarea acestor surse a 
fost facuta cu celeritate catre zone ce ausuferit deficit de finantare in anii precedenti. Ne referim 
aici la dotari cu sisteme de calcul, reparatii curente, cheltuieli ocazionate de relocarea 
depozitelor si locatiilor aflate in curs de reabilitare. 

 

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 26,35 % 

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 0% 

La capitolul investitii, de remarcat faptul ca fiind preluat mandatul de manager din luna martie, 
bugetul de venituri si cheltuieli fiind deja alocat de catre autoritate, nu au putut fi atrase surse 
de finantare pentru aceasta categorie de cheltuieli.  A fost fundamentata alocarea de surse 
pentru un studiu defezabilitate al proiectului privind Pinacoteca, datfiind aprobarea tarzie de 
catre Consiliul Genereal al Municipiului Bucuresti, nu a mai putut fi demarata procedura de 
realizare a proiectului, la rectificarea bugetara fiind nevoiti sa renuntam temporar la proiect.  

d.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) 100 % 

- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de 
muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);  

In cursul anului 2014 institutia a avut incheiate contracte pe drept de autor si drepturi conexe si 
contracte in baza Codului civil, punctuale, cu obiective clare pentru sustinerea activitatii si 
derularea proiectelor din cadrul programelor. Au mai fost incheiate Contracte civile pentru 
activitati specifice institutiei care nu erau acoperite de personalul existent. Ponderea acestora 
este de 12 % din totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii. 

d.8. Cheltuieli pe beneficiar, din care:  

- din subvenţie/alocaţie; 270,48 lei 

- din venituri proprii. 3,34 lei 

Calculate la un numar de aproximativ 42.000 beneficiari cuantificabili ai activitatilor 
derulate de institutie (vizitatori si participanti la activitatile desfasurate). 

Subventia fiind alocata preponderent pentru cheltuieli de reparatii curente, achizitii de 
obiecte de inventar absolut necesare functionarii institutiei si cheltuieli functionale, pe 
viitor, va scadea ponderea cheltuielilor alocate strict pentru proiectele derulate. 
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e) Strategia, programele si implementarea planului de acţiune pentru 
îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor 
managementului  

 

e.1. Scurtă analiză a programelor  

(eficacitatea acestora în funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea) 

 

Avându-se în vedere reacțiile venite din 
partea vizitatorilor și a participanților la 
programele publice propuse în 2014 de 
către Muzeul Municipiului București, dar și 
reacția altor stakeholderi (centre ce cercetare, 
instituții de învățământ etc.) se observă că 
noua strategie, implementată în 2014, este 
eficientă. Publicul muzeului a crescut din 
punct de vedere numeric față de 2013. De 
asemenea, facultăți și centre de cercetare – 
precum și cadre didactice și cercetători – și-au 
arătat deschiderea pentru colaborarea cu 
muzeului. Acest fapt a determinat un număr 

mare de proiecte dezvoltate în parteneriat. Mai mult, o parte dintre aceste proiecte sunt rezultat 
al solicitărilor venite din exterior. Prin urmare comunitatea academică, științifică și culturală a 
început să vadă în MMB un partener solid.  

De asemenea, mass media s-a arătat tot mai deschisă. Acest lucru este dovedit și de creșterea 
relatărilor în diverse tipuri de publicații, dar și de solicitarea unor posture de televiziune și radio 
să se realizeze emisiuni în comun.  

 

Pe componenta programe educaționale muzeul încă nu are o ofertă suficient de solidă, 
depinzând în mare măsură de parteneriate. Acest aspect va fi eliminat în 2015 prin acordarea 
unei atenții deosebite dezvoltării secției de Educație muzeală și a creșterii profesionalismului 
personalului din muzeu implicat în dezvoltarea de programe de educație.  

 

 

Programele din sfera conservării-restaurării 

Avându-se în vedere auditul realizat, în 2014 s-au conturat doua direcții principale de acțiune: 
mobilier pentru conservare și întreținerea obiectelor. Acestea au fost comandate personalizat 
pentru spațiile și colecțiile avute în vedere. Noul depozit din Calea Grivitei este asigurat deja. A 
fost data comanda pentru depozitul de istorie și arheologie.  

În anul 2014 a fost achiziționată aparatura destinată conservarii pentru spațiile de depozit și 
expunere, pentru măsurarea și stabilizarea umidității, a căldurii etc. Astfel s-au asigurat 
condițiile necesare conservării optime a patrimoniului, aflat în pericol de deterorare anterior 
anului 2014. 

Secția restaurare are un șef nou. Acest lucru asigură funcționare în bune condiții a acestuia.  

Laobratorul de restaurare pictură este singurul din țară atestat de către Ministerul Culturii.   

 

Programul de evidență a patrimoniului 

A continuat programul de inventariere și înregistrare. În cadrul şedinţei Consiliului de 
Administraţie din 22.12.2014 s-a stabilit că în cursul anului 2015 se va face o reactualizare şi 
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verificare a situaţiei tuturor gestiunilor de patrimoniu (cu excepţia celor care au fost 
inventariate în anul 2014). S-au fixat termene pentru  începerea activităţii Comisiei  Centrale de 
Inventariere pentru inventarul anual, mijloace fixe, conturi, solduri şi patrimoniu (15.01.2015) 
şi pentru emiterea Deciziei de inventariere pentru patrimoniul cultural mobil pentru perioada 
2015-2017, conform OMC 2035/2000 (1.02.2015). 

Importanța crescută a gestionării și valorificării patrimoniului este dovedită prin propunerea 
unei secții noi în organigramă. De asemenea, sunt propuse investiții în tehnologizare, în 
monitorizarea și în înregistrarea patrimonuluilui. Scopul avut în vedere este ca în 3-4 ani MMB 
să ofere un depozit virtual accesibil și din exteriorul organizației.  

 

Programul implementat cu cel mai mare succes, în ciuda dificultății sale, este cel de branding 
organizațional. Noua identitate vizuală a devenit o prezență familiară atât în rândul 
bucureștenilor interesați de cultură, cât și al profesioniștilor din sectorul muzeal. În cadrul 
strategiei de management și a priorităților pentru anul 2014 ale managerului s-a pus foarte mult 
accent pe acest program pentru dezvoltarea și consolidarea unui brand al Muzeului Municpiului 
București stă la baza unei dezvoltări durabile a organizației.  

 

Analizând programul de cercetare științifică a Muzeului 
Municipiului București, se observă că progresele cele mai mari 
înregistrate în anul 2014 sunt în sfera planului editorial al 
Editurii MMB. În ceea ce privește cercetarea, majoritatea 
participărilor comunității muzeale la sesiuni științifice sunt în 
sfera arheologiei. Aceasta este o parte importantă a activității 
muzeului – inclusiv pe componenta arheologie de salvare – însă 
nu trebuie să predomine preocupările științifice pe ansamblu. 
Este necesară o analiza a intereselor de cercetare a comunității 
științifice a MMB și inițiere unor direcții de cercetare strâns 
legate de specificul colecțiilor muzeului și de domeniul său larg 
de interes: evoluția culturală și istorică a Bucureștiului.  

 

Programul de dezvoltare a colecțiilor 

Avându-se în vedere bugetul și situația preluată de către noul director în 2014, principal sursă 
pentru dezvoltarea colecțiilor a fost cercetarea arheologică. Au fost realizate săpături 
arheologice de salvare pe raza Municipiului București. Cele mai importante au fost în incinta 
bisericii Sf.Gheorghe Nou. Alte surse de îmbogățire a patrimoniului arheologic au fost acordurile 
de parteneriat. Au fost semnate acorduri de parteneriat cu Univ. Spiru Harest pentru 
recuperarea artefactelor arheologice care sunt descoperite pe șantierele coordonate de 
universitate, precum și un parteneriat pentru potențiale săpături de salvare pe zona autostrăzii 
Pitești-Sibiu.   

În 2014 colecția de arheologie a fost îmbogățită cu aproximativ 300 de piese reprezentând 
monede, elemente din metal ale unor accesorii vestimentare, vase de sticlă și de ceramică. 
Aceste artefacte sunt datate pentru evul mediu.  

 Achiziții nu au fost propuse pentru 2014.  

Donațiile au contribuit la creșterea patrimoniului MMB: Au fost propuse un număr de 3.000 de 
obiecte din colecția Pompiliu Macovei, reprezentand tablouri și volume din biblioteca de artă.  
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e.2. Scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în 
funcţie de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea) 

 

Așa cum s-a arătat pe parcursul prezentului raport, în perioada de raportare au fost inițiate mai 
multe proiecte, parte a programelor majore de dezvoltare a muzeului. Reacția publicului, a mass 
media și a stakholderilor ne determină să susținem că aceste programe au fost, în general, 
eficiente. Ele au reușit să stopeze declinul în vizitare al muzeului, au contribuit la dezvoltarea 
unui climat de încredere în muzeu - chiar a unei imagini pozitive.  

Printre proiectele care s-au dovedit ca fiind cu cel mai bun impact la public menționăm: 

- Expoziția Pentru o istorie a simbolurilor: Tatuajul în România 
- Expoziția Nunele meu a fost Constantin Basarab Brâncoveanu și evenimentele asociate 

Anului Brâncoveanu 
- Noaptea muzeelor 2014 
- Stagiunea de concerte realizată împreună cu Funația ACCUMM 
- Salonul de Bandă Desenată, inițiat de Muzeul Municipiului București   

 

 



e.3. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul / Proiectul Scopul Beneficiari Perioada de 

realizare 

Finantarea 

(subv/alocatie) 

Observatii 

Denumirea iniţială /modificată Declarat / 

atins 

Estimat / 

realizat 

Estimat / realizat Estimat / 

realizat 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Program de evidenţă computerizată, conservare şi 

restaurare a patrimoniului cultural mobil 

Prima etapa 

implementata 

 Permanent 238.000 

173.897 

Program inceput in iunie 2014 in 

derulare prin operatiuni de 

inventariere a colectiilor 

Programul de cercetare, restaurare Prima etapa 

implementata 

 Permanent 238.000 

191.323 

Au fost identificate prioritatile, au fost 

achizitionate sisteme de calcul, au fost 

elaborate proceduri de restaurare si 

evidenta a bunurilor muzeale 

Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziţii 

temporare 

Atins ~42.000 

beneficiari 

Permanent 250.000 

195.901 

 

Programul de educaţie muzeală si dezvoltare de public Atins  Permanent 200.000 

149.536 

 

Programul editorial, de promovare, marketing, relații 

publice și de comunicare 

Atins  Permanent 190.000 

106.987 
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e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:  

Tabelul trebuie să ofere o imagine a impactului proiectelor (mici/medii/mari) asupra beneficiarilor. În cazul mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în 

coloanele (5) şi (6), a impactului pe fiecare proiect. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat din înregistrările în evidenţele contabile ale instituţiei, 

indiferent de categoria de bilete (preţ întreg, redus, profesional, onorific etc.) 

 

Nr. 

crt. 
Programul Tipul proiectului 

Numărul 

de proiecte 

Numărul8 de 

expozitii *) 

Numărul 

de 

beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Program de evidenţă computerizată, conservare şi 

restaurare a patrimoniului cultural mobil: 

proiecte mici 1 1 N / A 

 proiecte medii 1 2 N / A 

 proiecte mari 1 1 N / A 

2. Programul de cercetare, restaurare proiecte mici 1 4 N / A 

 proiecte medii 1 2 N / A 

 proiecte mari 

 

1 1 N / A 

3. Programul de valorificare a patrimoniului prin 

expoziţii temporare: 

proiecte mici 1 5   

 proiecte medii 1 2   

 proiecte mari 1 2   

4. Programul de educaţie muzeală si dezvoltare de 

public: 

proiecte mici 1 8   

 proiecte medii 1 2   

 proiecte mari 1 1   

5. Programul editorial, de promovare, marketing, 

relații publice și de comunicare 

proiecte mici 1 5   

 proiecte medii 1 1   

 proiecte mari 1 1   

   Total: 15 Total: 38 Total:~ 42.000 

 

 

 



 

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului 

Beneficiarii direcți au proiectelor Muzeului Municipiului București, în afara sediilor instituției, 
sunt participanții la proiectele externe, la diversele manifestări realizate în parteneriat sau cei 
care au vizitat expozițiile temporare care au inclus și obiecte din colecțiile muzeului. La aceste 
categorii de persoane se adaugă și cei care au citit publicațiile muzeului. Cuantificarea acestora 
este greu de realizat, muzeul nefiind implicat în gestionarea fluxului acestor persoane.  

  

De exemplu, MMB a contribuit cu 16 piese la expoziția itinerantă ”Aurul și argintul antic al 
României”, realizată de către Muzeul Național de Istorie a României. Această expoziție, care 
cuprinde peste 1000 de obiecte de aur și argint, a fost deschisă în luna decembrie 2013 la MNIR, 
până în luna aprilie 2014. În cursul anului 2014 această expoziție a fost itinerată în mai multe 
muzee din țară. În prezent expoziția este deschisă la Muzeul Brukenthal din Sibiu.  

În cursul anului 2014, obiecte din colecțiile MMB au participat la 8 expoziții deschise în 
București și alte localități din țară. Numarul lucrarilor din patrimoniul MMB ce au participat la 
expozitii in parteneriat este de 25 lucrari. Numărul  vizitatorilor acestor expoziții este greu de 
estimat, avand in vedere ca organizatorii transmit aceste date dupa derularea proiectului.  

În 2014, la editura Muzeului Municipiului București au fost publicate 10 volume (cărți 
beletristice, lucrări științifice și albume). Tirajul acestor publicații a fost de 5500. Publicațiile 
sunt în principal disponibile la librăria muzeului.  

 

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate 
din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz 

 

Principalul proiect oferit în cadrul anului 2014 care nu a fost înscris în programul minimal a fost 
Salonul de Benzi Desenate. Acesta s-a bucurat de o atenție deosebită din partea presei, precum 
și din partea publicului.  

Expozițiile temporare realizate în cursul anului 2014 care nu au făcut parte din planul minimal 
propus prin contractul de management sunt:  

 

Noua Acropolă (1-14.04.2014) 

Arhitectura sacră (1-15.04.2014) – Palatul Suțu 

Across the boards, Gabriele Lockstaedt (1-18.04.2014) - Palatul Suțu 

Materie spiritual transpusă în imagine plastică, Nicolae Delaport (15-31.05.2014) 

Willy Römer: Viaţa cotidiană la Berlin 1919-1933 (10.06.2014–7.07.2014) - Palatul Suțu 

Trecut-au anii (18.06.-1.09.2014) - Palatul Suțu 

Contemplu deci foto-exist  (19.06.–30.07.2014) - Palatul Suțu 

Constantin  ISACHIE – pictor al mondenității bucureștene (3.07.–29.09.2014) - Palatul Suțu 

Salonul de benzi desenate (8.07.–10.10.2014) - Palatul Suțu, Muzeul George Severeanu 

Martiriul sfinţilor Brâncoveni, Miruna Budişteanu (1-10.09.2014) - Palatul Voievodal Curtea 

Veche 
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Trecut-au anii (12.09.-31.10.2014) - Palatul Suţu 

Solitar Urban (2.10–2.11.2014) - Palatul Voievodal Curtea Veche 

1814: Anul Miracolelor – Bicentenar Constituția Norvegiei (17.10.-17.11.2014) - Muzeul Theodor 

Aman   

Pictori români la Sozopol  (22.10.–15.11.2014) - Palatul Suţu 

Crăciunul în Bucureştiul de odinioară  (15.12.2014 – 15.01.2015) – Palatul Suțu 

Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică (19.12.2014–30.04.2015) - Muzeul 

George Severeanu 

 

  

e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz 

  

Principalul serviciu oferit comunității de către Muzeul Municipiului București – altul decât cele 
cultural-educative derivate din misiunea sa – este oferirea de servicii de descăre arheologică. 
Aceasta presupune cercetarea arheologică a unui teren înainte de construirea pe acesta a unui 
imobil. Uneori, acest serviciu presupune salvarea patrimoniului care altfel s-ar pierde 
irecuperabil. În cursul anului 2014 au fost derulate 4 contracte de descărcare arheologică.  De 
asemenea, muzeul oferă servicii de evaluare a patrimoniului deținut de persoane fizice sau 
juridice.  

  

 

e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) 

 

Palatul Suțu – au fost introduse două săli noi pentru expoziții temporare. Indicele de ocupare a 
sălilor: 

- expoziții temporare – 100% 
- expoziția de bază – 100%  

 

Muzeul George Severeanu – indicele de ocupare a spațiului dedicat expoziției (temporare): 
95% (muzeul a fost închis cca. 2 săptămâni pentru schimbarea expunerii)  

 

Palatul Voievodal Curtea Veche – indice de ocupare a spațiului:  

- expoziții temporare: 50% din spaţiul expoziţional, ocazional grad de ocupare 100 % 
- expunerea de bază urmează să fie realizată în anul 2015  

 

Muzee și case memoriale sateliat deschise pentru public, numai cu expunerea de bază, 
nedispunând de spații pentru expoziții temporare.  

Muzeul Theordor Aman – în decembrie 2014 – 100%  

Casa Memorială Victor Babeș – 100% 

Muzeul Frederick și Cecilia Storck – 100% 

Muzeul CI și CC Nottara – 100% 
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Muzeul Gheorghe Tattarescu – 100%  

Observatorul Astronomic – până în iulie 2014 – 100%; apoi muzeul a fost închis pentru 
consolidare și restaurare.  

 

f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 
management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către 
autoritate  

 

f.1. Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, 
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului 

2014-2017 (perioada planului de management), corelată cu resursele financiare necesare a fi 

alocate din subvenția acordată instituției de către autoritate se regăsește în tabelul următor, cu 

indicatorii economici proiectați a fi realizați în perioada 2014-2017. În acest tabel avem 

calculate, separat: 

 

 evoluția cheltuielilor de personal ale instituției,   

lei 

2014 2015 2016 2017 

3.030.175 3.780.000 3.864.000 3.948.000 

 

Se are in vedere deschiderea obiectivelor aflate in curs de consolidare si restaurare. 

 

 evoluția veniturilor propuse a fi atrase pentru dimensionarea veniturilor proprii, așa 

cum rezultă și din tabelul cu indicatorii economici este următoarea: (LEI) 

 

2014 2015 2016 2017 

138.455 290.000 323.000 370.000 

 

 sursele vizate pentru realizarea acestor venituri sunt, în principal următoarele:  (LEI) 

 2014 2015 2016 2017 

venituri proprii, din care 138.455 290.000 323.000 370.000 

 bilete de intrare muzeu, taxe ghidaj 69.431 90.000 130.000 110.000 

descărcări de sarcina arheologică 7.835 108.000 110.000 120.000 

avize demolare 25.220 40.000 40.000 50.000 

publicații, 10.312 10.000 10.000 20.000 

 contracte edituri 5.534 2.000 2.000 2.000 

contracte parteneria 20.123 40.000 31.000 68.000 
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f.2. Tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, 
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului 

 

Lista programelor şi proiectelor MMB a fost readaptată în conformitate cu situația de fapt a 
instituției, după eliberarea clădirilor de patrimoniu predate către constructori, regândirea 
conceptului managerial pentru anii 2014-2017, coroborat cu prioritățile de facto ale instituției. 

Tabelul nr.18: Propuneri de programe și proiecte pentru 2015  

Nr. 
crt. 

Program Proiect Titlu proiect 2015 
Valoarea 

investiției 

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

Proiect 
mic 

Îmbunătățirea evidenței obiectelor 
de patrimoniu și dezvoltarea 
procedurilor de clasare în fondul 
Patrimoniu și Tezaur   

- Continuarea evidenţei contabile M. 
Minovici şi Muzeul Nottara; 

- Continuarea evidenţei 
patrimoniului Pinacotecii; 

2 100.000 

Proiect 
mediu 

Digitizarea obiectelor de patrimoniu 
mobil pe standard european 
(Proiect pilot cu derulare pe patru 
ani, 2014-2017) continuarea 
evidenţelor pentru Muzeul 
Severeanu şi colectiile care sunt în 
proces de inventariere 

2 200.000 

Proiect 
mare 

Configurarea infrastructurii tehnice 
IT pentru Casa Cesianu 

1 200.000 

2.  Programul de 
cercetare, 
restaurare 

Proiect 
mic 

Proiecte de restaurare a 
patrimoniului MMB în conformitate 
cu strategia aferentă anului 2015 

2 100.000 

Proiect 
mediu 

Amenajarea şi dotarea 
Laboratorului de restaurare lemn 

1 100.000 

Proiect 
mare 

Intocmirea unui studiu de 
fezabilitate în vederea identificării 
unei locaţii pentru organizarea 
Secţiei de restaurare la standarde 
internaţionale (concentrarea 
laboratoarelor de restaurare într-o 
locaţie distinctă) şi iniţierea 
procedurilor privind Depozitul de 
Artă 

1 200.000 

3.  Programul de 
valorificare a 

Proiect 
mic 

 "Vindecări miraculoase" 

"Omul antic din colecţia Severeanu" 

3 100.000 
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patrimoniului 
prin expoziţii 
temporare 

"Fotografii Bucureştilor" 

Proiect 
mediu 

Amenajarea Depozitului virtual 
vizitabil la Casa Cesianu; 

Amenajare lapidarium în incinta 
Parcului Cesianu cu restaurare "in 
situ" 

2 200.000 

Proiect 
mare 

 

Expoziţie inaugurală Casa Cesianu şi 
Casa Severeanu 

 1 200.000 

4.  Programul de 
educaţie 
muzeală şi 
dezvoltare de 
public 

Proiect 
mic 

Școala de antropologie pentru 
adolescenţi, serii de prelegeri 
desfăşurate în cadrul muzeelor şi 
caselor memoriale; 

Povestiri despre evul mediu - Militae 
Getae, prezentări echipamente 
militare la Curtea Veche; 

Manifestări specifice organizate în 
colaborare cu asociaţii şi fundaţii cu 
profil militar (Garda la Palatul Suţu 
etc) 

3 100.000 

Proiect 
mediu 

Salonul de benzi desenate; 

Vacanţa la muzeu, activităţi tematice 
organizate în grădinile muzeelor şi 
caselor memoriale; 

Cultura muzeală în curricula şcolară 
(Școala de astronomie) 

3 200.000 

Proiect 
mare 

Conferinţa de marketing muzeal - 
zone de educaţie muzeală 

Turism şi cultură muzeală pe trasee 
tematice, în colaborare cu Direcţia 
Cultură, Sport, Turism 

2 300.000 

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

Proiect 
mic 

Inregistrare la OSIM a siglei şi 
manualului de identitate MMB; 

Dezvoltare site MMB prin integrarea 
publicaţiilor şi a bazelor de date  

2 100.00 

Proiect 
mediu 

Elaborare repertoir Pinacotecă: 

- Pictori moderni; 

- Grafică în patrimoniul Pinacotecii; 

1 100.000 

Proiect 
mare 

Promovarea MMB printr-ul concept 
de tur virtual integrat 

1 500.000 

 

Propunerea este trimisă către Primărie. Bugetul încă nu este aprobat.  
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f.3. Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 
instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, 
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului 

 

 

f.4. Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a 
managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de 
management 

 

Dintre programele și proiectele propuse spre desfășurare în anul 2015, unele au fost 
reconsiderate ca oportunitate pentru nevoile MMB. Printre priorităţile echipei manageriale a 
MMB, pentru anul 2015, se află: 

- Finalizarea inventarierii şi promovarea patrimoniului Pinacotecii prin editarea de albume de 
artă; 

- Reorganizarea, catalogarea şi relocarea arhivei MMB într-un spaţiu salubru; 

- Amenajarea şi dotarea spaţiului expoziţional şi de depozite cu mobilier specific muzeelor 
(vitrine, rasteluri, microclimat) 

- Configurarea serverului, a reţelei intranet şi realizarea unui sistem integrat de gestiune a 
bazelor de date, pe standardul DOCPAT. 

În ceea ce privește inventarierea și evidența patrimoniului, pentru anul 2015 au fost proiectate 
următoarele:  

reactualizare şi verificare a situaţiei tuturor gestiunilor de patrimoniu 
 
începerea activităţii Comisiei  Centrale de Inventariere pentru inventarul anual, mijloace 
fixe, conturi, solduri şi patrimoniu 
 
norma de fişe analitice de evidenţă (pentru muzeografi) şi de fişe de conservare (pentru 
conservatori) va fi de minim 30 pe lună şi 300 pe an 

 

Pentru completarea proiectelor proprii, în vederea dezvoltării activităţilor instituţiei, pentru a 
asigura un mai mare dinamism şi o transparenţă suplimentară activităţilor propuse, MMB a 
organizat, în ultimele două luni ale anului 2014, un apel la proiecte externe, invitând 
specialiştii şi organizaţiile culturale să contribuie cu propuneri de expoziţii, proiecte şi 
programe pentru a fi incluse în programul MMB pentru perioada ianuarie ‐ decembrie 2015. Au 
fost primite 17 propuneri de proiecte care au fost analizate în cadrul Consiliului Știinţific al 
muzeului, o parte dintre acestea urmând a fi avute în vedere pentru implementare pe parcursul 
anului 2015 (în măsura în care aplicanţii clarifică şi detaliază propunerile, în conformitate cu 
solicitările membrilor consiliului). 

În condiţiile în care aceste propuneri vor fi urmărite şi implementate, în conformitate cu planul 
de management asumat, continuându-se astfel direcţiile importante iniţiate în anul 2014, se 
poate estima că impactul asupra publicurilor MMB va avea efecte pozitive, că muzeul va 
răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor săi, că ofertele de expoziţii şi activităţi conexe vor 
avea o calitate sporită, în conformitate cu standardele muzeologiei internaţionale şi cu cerinţele 
unui public din ce în ce mai exigent, mai bine informat şi mai bine pregătit.  

Astfel, MMB îşi va întări poziţia dobândită pe parcursul anului 2014, afirmându-se drept una 
dintre organizaţiile culturale reprezentative pentru viaţa publică a Bucureştiului. În plus, prin 
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eforturile întreprinse în vederea conservării şi restaurării (atât a patrimoniului mobil, cât şi a 
sediilor sale), muzeul va avea ocazia să-şi diversifice activităţile prin organizarea unor noi 
expoziţii temporare şi prin deschiderea unor sedii ale sale închise de mai multă vreme, să 
conceapă proiecte expoziţionale atractive şi moderne, să comunice publicurilor sale schimbările 
intervenite păstrând o identitate coerent stabilită şi permisivă în acelaşi timp, bazându-se pe 
colaborările deja stabilite cu reprezentanţii mass-media şi cu publicul său fidel. 

De asemenea, considerăm importantă şi continuarea eforturilor de a pune în valoare activitatea 
de cercetare a specialiştilor muzeului – nu doar prin intermediul expoziţiilor organizate, dar şi 
prin amenajarea unui depozit vizitabil, prin elaborarea unui repertoir al Pinacotecii sau prin 
organizarea celei de-a doua ediţii a conferinţei de marketing muzeal, care reprezintă o ocazie 
bună pentru dezbaterea unor probleme de actualitate şi care permite, în acelaşi timp, schimbul 
de experienţă al angajaţilor MMB cu specialişti din domeniul muzeal şi academic. Nu în ultimul 
rând, propunerile referitoare la domeniul IT – de la digitizarea patrimoniului, la îmbunătăţirea 
infrastructurii tehnice, până la conceperea unor tururi virtuale sunt mai mult decât binevenite în 
această perioadă în care este considerată a fi prioritară, la nivel naţional şi internaţional, 
comunicarea virtuală cu beneficiarii şi punerea patrimoniului la dispoziţia publicului prin 
mijloace electronice. 

 

 

f.5. Analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului, după 
caz  

 

Diagnoza instituţiei, auto-evaluarea, este un bun prilej de evidenţiere a punctelor forte şi a 
punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor ce privesc instituţia. De asemenea, auto-
evaluarea este un instrument de măsurare a progresului în timp, o modalitate de implicare a 
personalului şi un mod de a percepe dezvoltarea culturii organizaționale a instituției prin 
modificarea constantă a regulamentelor interioare și de funcționare a instituției. Deşi factorii 
externi sunt vitali pentru asigurarea îndeplinirii misiunii culturale şi educative a muzeului, este 
obligatorie existenţa unui mediu intern profesionist, dinamic, care să susţină activitatea de 
cercetare, de conservare şi misiunea publică a instituției muzeale.  

Pentru formularea unor obiective și linii de acțiune realiste, actualizăm analiza SWOT a 
Muzeului, schiţată într-o primă formă încă din planul de management. 

Mediul intern 

PUNCTE TARI 

 Valoarea deosebită şi diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanţă 
recunoscută la nivel naţional 

 Valoarea clădirilor care adăpostesc colecţiile (toate fiind încadrate în categoria 
monumentelor istorice) şi accesibilitatea unei părţi a acestora 

 O parte dintre clădirile muzeului sunt deja restaurate și refuncționalizate, în timp ce 
altele vor deveni accesibile în 2015 

 Amplasarea sediului central al muzeului, a Palatului Voievodal Curtea Veche şi a 
Muzeului Theodor Aman în zone cu potenţial turistic excepţional 

 Reprezentativitate în aproape toate sectoarele capitalei: 1, 2, 3, 4, 5 

 Existența unui început de brand muzeal, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje bine 
evidențiate 

 Expoziţiile temporare organizate în ultima perioadă au fost variate, organizate atât cu 
patrimoniul propriu, cât şi cu lucrări din alte muzee şi colecţii din ţară 

 Prezenţa muzeului în expoziţii organizate de alte instituţii 
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 Activităţile conexe – muzeul organizează activităţi apreciate, care se adresează unor largi 
categorii de public  

 Muzeul are specialişti recunoscuţi în domeniile lor de competenţă: muzeologie, 
conservare, restaurare  

 Există deja un nucleu de voluntari fideli muzeului, care se implică în buna desfăşurare a 
activităţilor 

 Existenţa site-ului MMB, care în prezent este funcţional şi se află într-un amplu proces 
de îmbunătăţire  

 Existenţa unor materiale de promovare moderne, în acord cu noua identitate vizuală  

PUNCTE SLABE 

 Personal insuficient şi suprasolicitat (lipsa specialiștilor pentru elaborarea și 
implementarea procedurilor operaţionale aferente exercitării controlului intern în manieră 
europeană, lipsa sau insuficienţa personalului calificat în domenii de actualitate precum: 
managementul de proiect, marketingul cultural, relaţiile publice, educaţia muzeală, fundraising 
sau IT) 

 Insuficienta colaborare între departamentele muzeului 

 Expuneri inegale din punct de vedere calitativ (în special la muzeele şi casele memoriale 
de talie mică) 

 Sedii şi colecţii care necesită ample activităţi de restaurare, motiv pentru care nu sunt 
accesibile publicului 

 Spaţii insuficiente pentru depozitarea şi expunerea colecţiilor 

 Materiale informative şi promoţionale insuficiente în română şi în alte limbi de circulaţie 
internaţională (engleză, franceză, germană ş.a.), eventual pliante distribuite gratuit 

 Insuficienta promovare a muzeului şi nevoia unei campanii de promovare coerente 
(promovarea se realizează punctual, cu ocazia evenimentelor muzeului, în general fiind vorba 
despre preluarea comunicatelor de presă transmise) 

 Lipsa unor magazine bine dotate în interiorul muzeelor MMB – numărul insuficient de 
cărţi, albume, afişe etc. legate de expoziţiile organizate, numărul scăzut de publicaţii de 
specialitate (artă, arhitectură, urbanistică, oraşul Bucureşti etc.) şi numărul încă scăzut de 
materiale promoţionale de calitate cu marca MMB  

 Insuficienţa semnelor sinalagmatice şi slaba semnalare a muzeului în oraş (este uneori 
confundat cu Muzeul Naţional de Istorie) 

 Site-ul nu este finalizat şi promovat suficient, este parţial accesibil vizitatorilor străini  

 Imaginea puţin vizibilă a muzeelor şi caselor memoriale de talie mică (ofertă restrânsă 
de cele mai multe ori la expoziţia de bază, număr scăzut de vizitatori) 

 Neimplicarea muzeului în programe cu finanţare europeană, în expoziţii internaţionale 

 Resurse financiare atrase insuficiente în raport cu programele şi proiectele culturale 
desfăşurate, ce depăşesc planul minimal  

 Persistența unei imagini prăfuite în rândul unei părți a publicului 

 Lipsa unor specialiști în sfera educației muzeale și a experienței în realizarea de expoziții 
de anvergură 

 

Mediul extern 

OPORTUNITĂȚI 
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 Interes pentru cultura și istoria Bucureștiului, manifestat activ de reprezentanți ai 
mediului academic, al unor institute de cercetare și al mediul asociativ 

 Ascensiune a turismului de larg consum în general şi a turismului cultural în particular. 
Creșterea numărului de vizitatori străini în București 

 Dinamism al mediului cultural bucureştean şi iniţiative din ce în ce mai multe legate de 
anumite comunităţi bucureştene (pot genera o deschidere mai mare către muzeele de talie mică 
din subordinea MMB) 

 Creşterea interesului publicului pentru expoziţii temporare, activităţi conexe şi alte 
proiecte culturale organizate de muzee 

 Diversificarea pieţelor interesate de bunurile şi serviciile din domeniul cultural 

 Existenţa unor programe naţionale şi europene pentru cercetarea, conservarea, 
restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil 

 Existenţa unor finanțări nerambursabile pentru programe și proiecte la nivel naţional şi 
internaţional 

 Priorităţi recunoscute la nivel internaţional şi naţional legate de formarea profesională a 
specialiștilor şi mobilitatea acestora 

 Deschiderea altor organizaţii publice sau private către colaborări, în scopul protejării şi 
punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional 

 Creşterea interesului unor companii comerciale în susţinerea culturii şi a activităţilor de 
divertisment. 

 Existenţa unui cadru coerent de reglementare a domeniului 

AMENINȚĂRI 

 Diversificarea ofertei culturale în capitală şi creşterea valorii acesteia, precum şi 
intensificarea evenimentelor de divertisment (creşterea concurenţei) 

 Concentrarea instituţiilor culturale în zona centrală a capitalei şi lipsa de structuri care 
să răspundă  nevoilor populaţiei din cartiere (ofertă culturală inegală între centru şi cartierele 
periferice)  

 Exploatare nesistematică şi aleatoare a potenţialului cultural al capitalei pentru 
dezvoltarea turismului în domeniu, în comparaţie cu alte capitale europene 

 Lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu punerea în valoare a patrimoniului 
cultural mobil, îndeosebi în relaţie cu turismul şi industria hotelieră, precum şi cu alte servicii 
pentru consumatori 

 Insuficienta implicare şi responsabilizare din partea autorităţilor locale în gestionarea 
bunurilor de patrimoniu cultural existente în teritoriu, prin intermediul muzeelor 

 Insuficienţa programelor de formare şi de specializare a resurselor umane prin 
învăţământul formal şi prin cel informal şi nonformal  

 Insuficienţa fondurilor pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului muzeal imobil 

 Creşterea concurenţei pentru fondurile nerambursabile şi programele de finanţare a 
proiectelor culturale şi educaţionale şi reducerea acestor fonduri (fenomen manifestat deja în 
ultimii ani) 

 Interes slab al reprezentanţilor mass-media pentru activităţile cu profil cultural 

 Lipsa unor studii de piaţă de amploare care să fundamenteze oferta instituţiilor publice 
de cultură 

 Legislaţie insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituţiei. 
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f.6. Propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 
privind indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor  

 

În anul 2015 se vor finaliza consolidarea și amenajarea a trei clădiri aflate în gestionarea 
Muzeului Municipiului București. Casa Cesianu va avea funcții multiple: de depozitare a 
colecțiilor, administrative și de expunere. Celelalte două – Observatorul Astronomic și Muzeul 
Nicolae Minovici – vor fi destinate expunerii publice.  

Expoziția permanenta a Palatului Suțu este închisă pana in luna aprilie 2015 pentru că se 
modernizează si se extinde cu încă 2 spații – tematica va include și istoria contemporana post-
belica. Din momentul dării în folosință a acestor spații până la finele anului 2015, indicele de 
utilizare a acestora va fi de 95%. Se urmărește scăderea la minimum și chiar eliminarea timpului 
necesar pentru rotarea expozițiilor temporare în spațiile destinate acestora.  

 

 

 

  

 


