Prezentul raport de activitate a fost elaborat în vederea desfăşurării evaluării finale a
managementului de către Primarul General, reprezentant al Municipiului Bucureşti, denumit în
continuare autoritate,

ordonator principal de credite pentru Muzeul Municipiului București,

denumită în continuare instituţia, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă,
coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/10.12.2015, precum şi cu cele ale
Regulamentului de evaluare a managementului.

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei 17 martie 2014 la 31 decembrie 2017, reprezentând
evaluarea finală a actualului manager al muzeului.
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Cuprins
PARTEA I:
A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea
1. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități;
2. analiza SWOT;
3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;
4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;
5. grupurile-țintă ale activităților instituției;
6. profilul beneficiarului actual.
B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia
1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la strategia culturală
a autorității;
2. orientarea activității profesionale către beneficiari;
3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse;
C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și / sau de reorganizare, pentru mai
buna funcționare, după caz
1. măsuri de organizare internă;
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere;
4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției;
5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri / refuncționalizări ale spațiilor;
6. măsuri luate în urma controalelor, verificării / auditării din partea autorității sau a altor organisme de
control în perioada raportată.
D. Evoluția situației economico-financiare a instituției
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei
raportate;
2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale
instituției
E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de
management
1. viziune;
2. misiune;
3. obiective;
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
5. strategie și plan de marketing;
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
7. proiecte din cadrul programelor;
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.
F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce ar
trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare;
2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management;
3. Analiza programului minimal realizat.
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PARTEA I
A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea
1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități
În ultimii 4 ani, MMB a devenit o organizație tot mai activă în societate, relevantă pentru viața culturală a
orașului, precum și pentru mediul academic și științific. Strategia de management a MMB din ultimii ani a definit
ca obiectiv strategic afirmarea muzeului ca centru informațional, cultural și educațional. Acest obiectiv este
atins, avându-se în vedere faptul că MMB a devenit centrul unei rețele de organizații active, numărul partenerilor
și diversitatea acestora este în creștere, iar solicitările de colaborare din cele mai diverse sunt numeroase. Aceste
lucruri arată că muzeul este un punct de reper pentru actori importanți care se adresează comunităților
bucureștene, precum și mediului profesional.
MMB a dezvoltat deja parteneriate durabile cu organizații din domeniul culturii, educației și cercetării, dar și din
sfera mass-media și mediul de afaceri.
Tabel 1. Parteneriate încheiate de MMB (2014-2017)
Tipul de organizație

2014*

2015

2016

2017**

Muzee

5

5

6 (2)

10 (2)

Institute de cercetare

5

6

5

3 (1)

Instituții de învățământ superior

7

7

10 (1)

3 (1)

Licee și școli

1

2

5

9

Centre culturale, organizații
profesionale, diverse instituții
culturale

4

8

14 (1)

8 (2)

Organizații neguvernamentale

17

27

30

21 (1)

Firme

4

23

22

6 (1)

Mass-media

8

6

14

19

Ambasade

0

2

5 (1)

2

Altele

5

2

14 (1)

11 (2)

56

88

125 (6)

91 (10)

Total

* Evaluarea începe din luna aprilie, când s-a preluat conducerea muzeului de către actualul manager, respectiv
când s-a inițiat încheierea de parteneriate strategice.
** Evaluarea este pentru perioada ianuarie – iulie 2017.
Pentru lista completă a parteneriatelor dezvoltate / derulate în perioada ianuarie-iulie 2017 vezi Anexa 1. Pentru
a vedea toate parteneriatele MMB încheiate în anii precendenți se pot accesa rapoartele de activitate disponibile
pe site-ul instituției (https://muzeulbucurestiului.ro/rapoarte-de-activitate.html).
În tabelul 1 sunt prezentate sintetic parteneriatele, structurate pe tipuri de organizații.
În paranteză sunt trecute parteneriatele externe. Se observă o creștere a acestora în totalul parteneriatelor
încheiate de muzeu. Majoritatea parteneriatelor sunt cu organizații și persoane active în sectorul cultural sau
sunt orientate spre cercetare și educație. În întreaga perioadă de management, MMB a semnat acorduri de
parteneriat atât cu organizații foarte mari, cu activitate amplă, cât și cu organizații mici dar care au câștigat un
prestigiu binemeritat prin dinamism și calitatea activității lor. Printre organizațiile cu care MMB are încheiate
parteneriate strategice pe o perioadă mai lungă de timp menționăm: Muzeul Luvru, Muzeul Național Peleș,
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Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița, Muzeul Național de Istorie al României, Muzeul Național de Artă al
României, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Național Cotroceni, Universitatea București, Institutul
de Antropologie «Francisc J.Rainer» – Academia Română, Radio România Cultural, Fundația ACCUMM și
Asociația Istoria Artei.
În anul 2017 a continuat dezvoltarea profilului internațional al muzeului, vizând atât mediul cultural,
profesional și academic, cât și atragerea de vizitatori străini. S-a colaborat cu instituții culturale și de cercetare,
precum și cu ambasade și centre culturale străine din București. S-a continuat colaborarea cu Muzeul Luvru din
Paris, Franța. Reprezentanți ai mai multor muzee europene, precum Derby Museums și Muzeul Național de
Istorie din Tirana au vizitat MMB și s-au întâlnit cu publicul bucureștean. În anul 2017 au fost deja realizate
parteneriate pentru expoziții, publicații și proiecte de cercetare cu Ambasada Poloniei – Institutul Polonez,
Louvre, Sofia City Art Gallery, L’Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Utica College, Goethe-Institut București,
ARANEUS Poland, The Hellenic Republic – Region of Western Macedonia, Tate Publishing, Zafer Galibov și
Melenia Art Gallery.
De asemenea, o echipă a MMB condusă de managerul său a realizat o vizită de lucru la Sofia, în luna iulie
2017. S-au realizat întâlniri cu reprezentanți ai Galeriei Naționale de Artă din Sofia, Galeria de Artă Municipală din
Sofia, Institutul și Muzeul de Arheologie din Sofia și Muzeul Național de Etnografie din Sofia. Vizita de lucru la
Sofia a fost una productivă, delegația Muzeului Municipiului București reușind să pună bazele pentru o bună
colaborare viitoare, pe termen lung, în mai multe domenii – artă, etnografie, istorie, antropologie și arheologie –
care sperăm să se materializeze prin realizarea unor proiecte expoziționale, de cercetare, stagii și schimburi de
experiență și de publicații, nu numai pentru a întări relațiile româno-bulgare, dar și pentru a valorifica
patrimoniul MMB, promovând astfel imaginea României.
Parteneriatele dezvoltate în perioada de management 2014-2017 vizează mai multe direcții strategice:
- Activitate de cercetare interdisciplinară a colecțiilor muzeului, a istoriei Bucureștiului și a dezvoltării urbane și
promovarea rezultatelor cercetării atât către specialiști, cât și către publicul larg.
- Educarea publicului larg prin facilitarea cunoașterii patrimoniului istoric și cultural al Bucureștiului, atât în cadrul
muzeului, cât și în afara sa.
- Dezvoltarea ofertei muzeului, prin diversificarea tipului de expoziții și programe publice, derulate atât la sediile
muzeului, cât și în alte locații.
- Dezvoltarea gradului de profesionalism în sectorul muzeal și al culturii prin oferirea de stagii de practică pentru
studenți, dezvoltarea abilităților profesionale necesare celor care lucrează în instituții culturale – în special în
muzee.
La acestea se adaugă în anul 2017 și o direcție de dezvoltare internațională:
- promovarea istoriei și a culturii civilizației bucureștene în străinătate;
- dezvoltarea de bune practici prin schimburi de experiență și stagii în străinătate.
Parteneriatele din sfera culturii și educației sunt de lungă durată. Parteneriatele cu mediul universitar
vizează atât activitatea de cercetare și difuzarea rezultatelor către public, cât și cea de formare profesională a
studenților. Parteneriatele cu institutele de cercetare urmăresc integrarea muzeului și a specialiștior săi în
circuitul academic și științific din România și studierea interdisciplinară a patrimoniului deținut de muzeu. De
asemenea, angajați ai muzeului colaborează cu Universitatea București și coordonează cursuri și seminarii în
cadrul acestei instituții prestigioase.
Muzeul asigură informarea publicului cu privire la evenimentele și proiectele derulate prin intermediul
unei rețele de reprezentanți mass-media. Această rețea a asigurat o vizibilitate crescândă a muzeului și a
activității sale, ducând la creșterea numărului de vizitatori și participanți la programele muzeului. Parteneriatele
cu reprezentanți mass-media sunt analizate într-o secțiune ulterioară a raportului.
În perioada ianuarie-iulie 2017, Muzeul Municipiului București a beneficiat de implicarea entuziastă a unui
număr de 81 de voluntari, în cadrul unor evenimente educative și culturale precum Școala Altfel și Noaptea
Muzeelor, după cum urmează:
· Studenți în stagiu de practică: 60 persoane – Facultatea de Litere, licență și master, specializările
Etnologie și Studii Europene; Facultatea de Istorie: 13 studenți;
· Voluntari înscriși individual: 8 persoane.
Colaborarea cu voluntarii este o direcție strategică abordată în ultimii 3 ani de către actuala echipă de
conducere. Voluntarii s-au implicat atât în activitățile de specialitate ale muzeului, cât și în cele dedicate
publicului (două exemple pozitive fiind numărul mare de voluntari care au sprijinit, în fiecare an, evenimentul
Noaptea Muzeelor și programul Școala Altfel).
Muzeul Municipiului București susține cu consecvență programele Primăriei Municipiului, precum și pe cele
ale Primăriilor de sector pentru facilitarea accesului la cultură și pentru educarea cetățenilor. Ca și în anii trecuți,
strategia de dezvoltare a muzeului este susținută și prin facilitarea accesului la cultură al grupurilor defavorizate.
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Astfel, au fost încheiate acorduri de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 3 și Sector 4 pentru a facilita accesul copiilor instituționalizați la muzeu și la programele sale.
Parteneriatele cu mediul de afaceri vizează în primul rând societăți orientate spre cultură, cum ar fi editurile,
sau urmăresc creșterea impactului muzeului și atragerea de fonduri pentru buna derulare a activităților sale. Pe
întreaga perioadă de management au fost semnate mai multe parteneriate cu edituri din România și din
străinătate, vizând în special proiecte editoriale în conexiune cu patrimoniul deținut de MMB.
Parteneriatele cu alte organizații culturale și organizații nonprofit au vizat în 2017, ca și în anul precedent,
proiectarea și dezvoltarea de programe educaționale și culturale inedite, interactive, care să vizeze categorii
diverse de public: copii, persoane dezavantajate, persoane cu dizabilități, pasionați de muzică etc. Printre cele
mai inedite și de succes proiecte de acest tip menționăm 5 licee, 5 muzee și Școala de Vară pentru copii, aflată la
a treia ediție și dezvoltată în special prin parteneriate cu artiști și organizații. Au continuat însă și proiecte
tradiționale, cum este Caravana Muzeelor, care atrage atenția asupra patrimoniului unor muzee mai puțin
cunoscute.
În prima parte a anului 2017 s-au derulat 20 proiecte în parteneriat. În anul 2014 au fost organizate 17, iar în
2015 s-au realizat 27 astfel de evenimente, majoritatea expoziții, iar în 2016 au fost organizate 24 proiecte în
parteneriat. Au continuat parteneriatele tradiționale privind evenimente devenite deja repere culturale în
București, cum ar fi Stagiunea muzicală Iosif Sava, în parteneriat cu Fundația ACCUMM, sau Salonul de Bandă
Desenată, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte București, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România și Rembrandt Art Centre.
Patrimoniul deținut de MMB a făcut obiectul unor proiecte de cercetare sau expoziționale ale muzeului,
precum și ale altor organizații. Aceste proiecte interdisciplinare, finalizate prin expoziții publice în primul
semestru al anului 2017, sunt prezentate în Anexa 2. În total, numărul de expoziții cu care MMB este asociat au
crescut de la 16 în 2014, la 53 în 2015, la 47 în 2016, respectiv la 52 de expoziții organizate (sau în curs de
organizare) în 2017. Variația numărului depinde atât de caracterul expozițiilor proprii (din punct de vedere al
amplorii și perioadei de timp), cât și de solicitările partenerilor pentru piese din colecțiile MMB sau pentru
expoziții itinerante.
Tabel 2. Expoziții realizate de alte organizații cu piese din patrimoniul MMB (2014-2017)
2014

2015

2016

2017*

3

3

7

7

* Sunt incluse expoziții realizate în perioada ianuarie-august 2017.
Proiectele de parteneriat ale muzeului au vizat și organizarea de expoziții în alte locații. Această strategie
de a face disponibil patrimoniul muzeului și de a promovara istoria Bucureștiului a fost inițiată în anul 2015, când
muzeul a realizat primele sale expoziții itinerante.
Tabel 3. Expoziții realizate de către MMB în alte locații (2014 – 2017)
2014

2015

2016

2017*

0

6

6

2

* Sunt incluse expoziții realizate în perioada ianuarie – august 2017.
La preluarea mandatului de management de către actuala conducere, MMB nu avea în derulare proiecte
culturale complexe, finanțate prin concursuri de finanțare organizate de instituții publice sau de către Ministerul
Culturii. Începând cu anul 2015, MMB a început să fie partener în astfel de proiecte. Pentru anul 2017 sunt
prezentate aceste proiecte culturale în Anexa 3. Majoritatea acestor proiecte sunt coordonate de asociații
neguvernamentale active în București, prin urmare MMB este apreciat de reprezentanții comunității locale.
Tabel 4. Proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă în care MMB a fost partener (2014 – 2017)
2014

2015

2016

2017*

0

3

15

8

* Sunt incluse proiecte din perioada ianuarie – august 2017.
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În urma experienței câștigate în anul anterior, și în anul 2017 MMB a lansat un apel pentru proiecte
educaționale derulate în parteneriat. Scopul acestei inițiative a fost de a diversifica oferta muzeului în colaborare
directă cu comunitatea locală, prin oferirea de noi programe interactive și interdiciplinare, care să se adreseze
unor categorii noi de public. MMB este unul dintre puținele muzee din România care abordează acest tip de
colaborare cu comunitățile locale. În anul 2016 au fost organizate 10 astfel de proiecte, iar în anul 2017 au fost
organizate 11 proiecte comunitare. Lista proiectelor culturale de acest tip derulate în prima parte a anului 2017
este disponibilă în Anexa 4, iar proiectele susținute în cursul anului 2016 sunt prezentate în raportul de activitate
disponibil pe websiteul muzeului (https://muzeulbucurestiului.ro/raport-de-activitate---2016.html).
În perioada de raportare avută în vedere s-a dinamizat oferta de programe publice a muzeului. Anterior
erau destul de rar organizate conferințe și lansări de carte, iar evenimentele interdisciplinare erau propuse în
mod excepțional. Din 2014 însă programele publice adresate cu precădere adulților, de toate vârstele, au crescut
numeric și s-a diversificat conținutul lor.
Tabel 5. Proiecte culturale în care MMB a fost partener (2014 – 2017)
Program public

2014

2015

2016

2017*

Concerte

19

69

57

33

Conferințe

43

62

65

27

Spectacole de teatru

7

5

36

22

Lansări de carte

6

7

14

4

* Sunt incluse evenimente realizate în perioada ianuarie – august 2017.
2. Analiza SWOT
Pentru înțelegerea contextului intern și extern, a evoluțiilor care influențează activitatea muzeului,
periodic se realizează analize SWOT. În urma acestora se pot identifica strategii de dezvoltare. Aceste analize,
avute în vedere dintr-o perspectivă temporală, au evidențiat că începând cu anul 2014 MMB a cunoscut un
dinamism fără precedent pe toate palierele activității sale: expoziții și programe publice, activitate de cercetare și
diseminarea acesteia, publicații diverse, soluționarea problemelor de infrastructură și dezvoltare logistică etc.
Aceste analize au susținut și proiectarea unor strategii de management care au eliminat o parte din problemele
identificate și au dus la dezvoltarea fără precedent a muzeului, pe întreaga perioadă de raportare.
La secțiunea puncte slabe, prima analiză SWOT realizată de actualul manager a evidențiat o serie de
probleme legate de infrastructură, spațiile publice ale muzeului, dar și de depozite și laboratoare, de oferta
publică, de pregătirea personalului, de cultura organizațională și de cooperarea din cadrul muzeului. Pe această
linie s-a acționat cu precădere în anii 2015 și 2016 și aspectele semnalate au fost în mare parte rectificate. De
asemenea, au fost valorificate unele oportunități semnalate în mediul extern, cum ar fi interesul pentru
programe interdisciplinare și inedite, sau creșterea interesului firmelor pentru cooperarea cu organizații din
sectorul culturii. S-a remarcat la analiza mediului extern și creșterea interesului pentru micro-istorii și istoria unor
cartiere, interes care a fost valorificat în cursul anului 2016 prin expoziții și proiecte realizate în parteneriat cu
reprezentanții respectivelor comunități. Analizele SWOT precedente au semnalat și creșterea concurenței în
sectorul cultural, iar strategiile de dezvoltare a ofertei muzeului au contracarat cu succes acest trend,
înregistrându-se o creștere a vizitatorilor muzeului.
Pentru anul 2017 se observă o continuare a dezvoltării ofertei culturale a Bucureștiului, inclusiv din
partea unor muzee, precum Muzeul Național al Literaturii care beneficiază de un nou sediu sau a Muzeului
Național de Artă al României. În general oferta culturală a Bucureștiului este tot mai variată și bogată, fapt ce
poate determina atât o scădere a vizibilității activității MMB, cât și a atractivității acestuia.
În acest moment critic, analiza SWOT a MMB poate duce la definirea unei strategii de management care
să ducă la continuarea dezvoltării muzeului și la creșterea impactului său.
Mediul intern
PUNCTE TARI
- Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanță recunoscută la nivel național;
- MMB a obținut pentru prima oară acreditarea instituțională din partea Ministerului Culturii, datorită
îndeplinirii standardelor de conservare, depozitare, protejare și valorificare a patrimoniului cultural, precum și
ca urmare a activității științifice și dezvoltării de public.
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- MMB este singurul muzeu din centrul capitalei care oferă expoziții relevante și moderne de istorie, în special
pentru perioada modernă și contemporană;
- Clădirile muzeului sunt restaurate și refuncționalizate, adăpostind noi expoziții, realizate în mod profesionist;
- O parte importantă a sediilor muzeului este amplasată în zone turistice ale Bucureștiului;
- Diversificarea canalelor de comunicare în mediul online; Existența site-ului MMB și a unui complex de conturi
social media care permit implementarea unei strategii coerente și convingătoare de comunicare;
- Creșterea semnificativă a numărului de vizitatori virtuali;
- Muzeul este prezent în aproape toate sectoarele capitalei (1, 2, 3, 4, 5), oferind un context favorabil atragerii
comunităților locale;
- Existența unui brand muzeal care a început să se consolideze, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje bine
evidențiate;
- Existența unor materiale de promovare moderne, în acord cu noua identitate vizuală.
- MMB se adresează mai multor categorii de stakeholderi și implică parteneri extrem de diverși în activitatea sa;
- MMB organizează numeroase expoziții temporare și evenimente, multe cu caracter interdisciplinar, care
valorifică atât patrimoniul propriu, cât și alte colecții din țară;
- Activitățile conexe – muzeul organizează activități apreciate, care se adresează unor largi categorii de public;
- Muzeul începe să devină un punct de reper în mediul muzeal din România, atât prin prisma activității sale
publice, cât și în zona profesională (cercetare și dezvoltare profesională);
- Multiplicarea manifestărilor științifice și profesionale organizate de MMB;
- Muzeul are specialiști recunoscuți în domeniile lor de competență: muzeologie, conservare și restaurare.
Majoritatea angajaților au participat în ultimii trei ani la cel puțin un program de formare profesională;
- Există deja un nucleu de voluntari fideli muzeului, care se implică în buna desfășurare a activităților.
PUNCTE SLABE
- Personal insuficient și suprasolicitat (personal calificat în domenii de actualitate precum: managementul de
proiect, marketingul cultural, relațiile publice, educația muzeală, fundraising sau IT);
- Insuficiența unor specialiști în sfera educației muzeale;
- Expuneri inegale din punct de vedere calitativ (în special la muzeele și casele memoriale de talie mică). În
general expozițiile temporare sunt de mică amploare și nu valorifică decât o mică parte a patrimoniului
muzeului, iar abordarea muzeografică este uneori puțin interactivă;
- Unele sedii și colecții (Muzeul Storck, Curtea Veche, Muzeul Tattarescu, Colecția Macovei) necesită ample
activități de conservare și restaurare, motiv pentru care nu sunt accesibile publicului în condiții optime;
- Spații insuficiente pentru depozitarea și expunerea colecțiilor; MMB deține câteva colecții memoriale
valoroase, care au nevoie de spații pentru expunere precum colecția Medrea, colecția Marinescu sau colecția
Nottara.
- Materiale informative și promoționale insuficiente în engleză și în alte limbi de circulație internațională
(franceză, germană ș.a.), eventual pliante distribuite gratuit;
- Infrastructura necesară vizitatorilor este destul de slabă. MMB nu are practic parcări proprii și nu sunt parcări
în apropierea majorității muzeelor. Lipsa unor magazine bine dotate în interiorul muzeelor MMB, precum și a
altor spații care să asigure confortul vizitatorilor și satisfacerea altor nevoi decât a celor culturale (cafeterie);
- Neimplicarea muzeului în programe ample cu finanțare europeană şi în expoziții internaționale;
- Lipsa unor studii sociologice complexe cu privire la vizitatorii muzeului, dar și a celor care nu vizitează muzeul.
Mediul extern
OPORTUNITĂȚI
- Interes pentru cultura și istoria Bucureștiului, manifestat activ de reprezentanți ai mediului academic, al unor
institute de cercetare și al mediul asociativ, precum și al publicului larg;
- MMB a obținut pentru prima oară acreditarea instituțională din partea Ministerului Culturii, iar acest statut îi
oferă posibilitatea să aplice pentru proiecte cu finanțare externă în calitate de coordonator instituțional;
- Ascensiune a turismului de larg consum în general și a turismului cultural în particular. Creșterea numărului de
vizitatori străini în București;
- Dinamism al mediului cultural bucureștean și inițiative din ce în ce mai multe legate de anumite comunități
bucureștene (pot genera o deschidere mai mare către muzeele de talie mică din subordinea MMB);
- Dezvoltarea sectorului non-profit orientat spre dezvoltarea culturală și educarea comunității;
- Creșterea interesului publicului pentru expoziții temporare, activități conexe și alte proiecte culturale
organizate de muzee;
- Diversificarea piețelor interesate de bunurile și serviciile din domeniul cultural;
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- Existența unor profesori dedicați misiunii lor educaționale, care caută oportunități de diversificare și
îmbunătățire a activității lor;
- Creșterea interesului media pentru inedit, inclusiv a interesului în activități culturale și educaționale interactive
și originale;
- Creșterea interesului pentru voluntariat și a obișnuinței de a voluntaria în rândul publicului de toate vârstele;
- Existența unor programe naționale și europene pentru cercetarea, conservarea, restaurarea și punerea în
valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil. Existența unor finanțări nerambursabile pentru programe și
proiecte la nivel național și internațional;
- Priorități recunoscute la nivel internațional și național legate de formarea profesională a specialiștilor și
mobilitatea acestora;
- Deschiderea altor organizații publice sau private către colaborări, în scopul protejării și punerii în valoare a
patrimoniului cultural național;
- Creșterea interesului unor companii comerciale în susținerea culturii și a activităților de divertisment;
- Existența unui cadru coerent de reglementare a domeniului și a unei strategii de dezvoltare culturală a
Bucureștiului.
AMENINȚĂRI
- Consum cultural scăzut la nivel de București;
- Diversificarea ofertei culturale în capitală și creșterea valorii acesteia, precum și intensificarea evenimentelor
de divertisment (creșterea concurenței); Muzeele bucureștene, de asemenea, și-au diversificat oferta și devin
tot mai atractive;
- Concentrarea instituțiilor culturale în zona centrală a capitalei și lipsa de structuri care să răspundă nevoilor
populației din cartiere (ofertă culturală inegală între centru și cartierele periferice);
- Exploatare nesistematică și aleatoare a potențialului cultural al capitalei pentru dezvoltarea turismului în
domeniu, în comparație cu alte capitale europene;
- Bucureștiul nu este pe o hartă culturală relevantă la nivel european;
- Lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil, îndeosebi în
relație cu turismul și industria hotelieră, precum și cu alte servicii pentru consumatori;
- Insuficienta implicare și responsabilizare din partea autorităților locale în gestionarea bunurilor de patrimoniu
cultural existente în teritoriu, prin intermediul muzeelor;
- Insuficiența programelor de formare și de specializare a resurselor umane prin învățământul formal și prin cel
informal și nonformal;
- Creșterea concurenței pentru fondurile nerambursabile și programele de finanțare a proiectelor culturale și
educaționale;
- Interes slab al reprezentanților mass-media din București pentru activitățile cu profil cultural;
- Insuficiența unor studii de piață de amploare care să fundamenteze oferta instituțiilor publice de cultură;
- Legislație insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituției.
Concluzii
Analiza SWOT evidențiază persistența trendurilor observate în mediul extern în ultimii trei ani, dar și
unele modificări, în special în sfera creșterii concurenței. Analizând mediul intern și cel extern al MMB se
evidențiază în continuare mai multe dificultăți cu care se confruntă muzeul, care pot fi grupate pe mai multe
direcții:
- caracterul ofertei publice propuse vizitatorilor, care deși s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii 3 ani, prezintă
încă deficiențe. Numeroase probleme de infrastructură au fost eliminate pentru unele sedii, dar alte muzee și
case memoriale prezintă condiții de vizitare neatractive;
- oferta culturală a Bucureștiului a crescut foarte mult și s-a diversificat. În acest cadru nou, atractivitatea MMB și
în general a muzeelor poate intra în declin. Se observă totuși nu numai o concurență tot mai puternică, ci și o
deschidere mai mare pentru parteneriate cu organizații culturale;
- managementul resurselor umane și a relațiilor interne care trebuie să se dezvolte în continuare pe linia
dezvoltării profesionale în special în sfera proiectării și derulării de proiecte pentru public, dar și pe linia
dezvoltării unei culturi organizaționale adecvate;
- finanțare insuficientă pentru derularea unor proiecte de amploare, cu vizibilitate națională și internațională; de
asemenea, analiza SWOT evidențiază progresele făcute, precum și bazele solide pe care muzeul se poate
dezvolta în continuare;
- creșterea prestigiului MMB în rândul profesioniștilor și al specialiștilor;
- valoarea colecțiilor și poziția unică pe piața culturală a orașului.
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În urma analizei SWOT rezultă că este necesară atât dezvoltarea în continuare a ofertei publice, cât și
întărirea patrimoniului și o dezvoltare a managementului colecțiilor. Patrimoniul – ca element central al
strategiei de management în perioada următoare – poate fi un catalizator al activității și o rampă de dezvoltare.
3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Analiza situației
Muzeul Municipiului București este un complex muzeal de tip pavilionar, cu patrimoniu diversificat și
numeros, reprezentativ pentru dezvoltarea orașului București dintr-o perspectivă culturală amplă: istoric, artistic,
spiritual etc. El este un muzeu de importanță națională, cum este stipulat și în HG 84/2007, deoarece este o
instituție culturală unică și vitală atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiștii din oraș – români și străini. În
prezent este singurul muzeu de istorie amplasat în centrul orașului care are colecțiile deschise publicului. De
asemenea, oferta în sfera artei a crescut semnificativ o dată cu organizarea unor expoziții temporare cu
patrimoniul Pinacotecii la Palatul Suțu, precum și a amplelor lucrări de restaurare a lucrărilor ce compun
Pinacoteca.
În ultimii 2 ani a fost cel mai dinamic muzeu bucureștean, atât prin prisma numărului de proiecte
culturale oferite publicului, cât și prin cea a dinamicii vizitării. De asemenea, MMB a făcut și cele mai mari și mai
complexe investiții. Prestigiul muzeului, atât în rândul publicului larg, cât și al specialiștilor, s-a dezvoltat și începe
să se consolideze datorită investițiilor realizate în ultimii 3 ani, a dezvoltării unei identități vizuale clare și a unui
brand muzeal, datorită diversificării ofertei publice, dar și a proiectelor de cercetare și dezvoltare profesională
inițiate de conducerea muzeului începând cu anul 2014.
În august 2017, Muzeul Municipiului București a fost acreditat de către Ministerul Culturii și Identității
Naționale datorită îndeplinirii standardelor de conservare, depozitare, protejare și valorificare a patrimoniului
cultural, precum și ca urmare a activității științifice și dezvoltării de public. Acreditarea MMB a fost una dintre
prioritățile actualului proiect de management, iar într-o primă etapă, în anul 2015, MMB a primit acreditarea
temporară pentru șase luni, până la îndeplinirea standardelor cerute. După un efort considerabil, mai ales in
zona organizării depozitelor conform normelor de conservare aflate în vigoare, MMB a obținut pentru prima oară
acreditarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Restaurarea și reorganizare expozițiilor muzeului
Procesul a început în anul 2015, imediat după preluarea conducerii muzeului de către actualul manager,
când a fost modernizată și extinsă expoziția principală a MMB, cea de la Palatul Suțu, și au început lucrările de
consolidare și renovare a unora dintre muzeele și casele memoriale: Muzeul dr.Nicolae Minovici, Casa FilipescuCesianu, Observatorul Astronomic etc. Aceste trei clădiri administrate de MMB au fost consolidate și restaurate
de către PMB cu fonduri europene nerambursabile. Toate trei au intrat în șantier în cursul anului 2014 și au fost
finalizate în cursul anului 2016. În anul 2016, după finalizarea lucrărilor, au fost redeschise spre vizitare în
următoarea ordine: Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de artă populară „Dr. Nicolae Minovici” și Observatorul
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. La Casa Filipescu-Cesianu a fost amenajat, în anul 2016, un muzeu nou
pentru România: Muzeul Vârstelor, primul muzeu de antropologie urbană din țară. În toate aceste spații, se
organizează în prezent numeroase programe publice, foarte apreciate de public.
Casa Filipescu-Cesianu, care adăpostește din anul 2016 Muzeul Vârstelor, a continuat amenajarea spațiului
pentru a maximiza suprafața accesibilă publicului, creându-se astfel premisele necesare unei mai bune prezentări
și receptări a colecțiilor muzeului. În plus, în februarie 2017 a fost inaugurată expunerea frescelor mănăstirii
Văcărești, restaurate în ultimii 10 ani și prezentate publicului după 40 de ani de la recuperarea lor. Apoi, la 11
august 2017 a fost deschisă expoziția de arheologie în subsolul casei, „Zeițe și șamani în credințele străvechi.
Plastica antropo-zoomorfă – de la artă la identitate”. Deși MMB a fost dintotdeauna cea mai importantă
instituție care realizează săpăturile de descărcare arheologică și cele preventive din București, patrimoniul său
asociat cercetării arheologice a fost puțin pus în valoare până în prezent. Prin urmare, existența unui spațiu
dedicat arheologiei este o obligație de restituire culturală și va permite o mai bună înțelegere a istoriei orașului –
atât de către publicul larg, cât și de către specialiști.
Muzeul George Severeanu a găzduit în cursul anilor 2015-2017 expoziții temporare care au reprezentat puncte
de reper pentru colecțiile acestui muzeu, expoziții cu o tematică neabordată în ultimele decenii de muzeele de
istorie din București: numismatică, istoria coloniilor grecești și moștenirea romană reflectată în colecții de artă și
istorie. Aceste expoziții temporare au fost: Muzeul Național de Antichități. O excursiune arheologică (2014-2015),
Cotidian și imaginar Omul antic. Vasele grecești din colecția Maria și dr. George Severeanu (2015-2016), Istoria
circulației monetare în București și împrejurimi (2016-2017), Obiecte preistorice din colecţia Severeanu (2017). În
a doua parte a anului 2017 se lucrează la conceptul expoziției permanente de la acest muzeu, aflată în curs de
amenajare, pentru a fi redeschisă în noiembrie 2017.
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Muzeul Victor Babeș se închide în august 2017 pentru a fi igienizat. Expoziția de bază, care este în curs de
proiectare pentru acest muzeu, prevede digitizarea expunerii. Această expoziție va include realitate augmentată
și va propune publicului o viziune modernă de prezentare a colecțiilor particulare ale acestui muzeu.
Muzeul dr. Nicolae Minovici, complet consolidat și restaurat, în care se derulează programe educaționale foarte
solicitate, a găzduit vreme de un an (2016-2017) expoziția Frații Minovici - pionierat medical și univers spiritual,
fiind cea dintîi expoziție de istoria medicinii din București. Muzeul dr. Nicolae Minovici va beneficia, în a doua
jumătate a anului 2017, de expunerea patrimoniului de etnografie, aflat în curs de restaurare. Astfel este în
proces de amenajare jumătate din clădirea acestui muzeu. În anul 2018 se va amenaja și redeschide spre vizitare
și a doua parte a muzeului. În cursul anilor 2016 și 2017 au fost organizate expoziții temporare în sala pentru
conferințe, spațiu nou amenajat în urma șantierului de reabilitare. Tot aici au fost organizate concerte, conferințe
sau ateliere pentru copii și tineri. De asemenea, parcul a fost amenajat prin plantări consistente cu peste o sută
de foioase variate, iar spațiul este deschis pentru public.
Observatorul Astronomic este o altă clădire în curs de reamenajare. În luna septembrie se va deschide o
expoziție permanentă de astronomie, care integrează realitatea augmentată pentru a facilita receptarea de către
public, a cunoștințelor de astronomie. De asemenea, biblioteca muzeului este în curs de amenajare și va fi
inagurată în această clădire, în octombrie 2017.
Palatul Suțu este aproape integral deschis pentru public, fiind mutate mare parte din spațiile administrative care
anterior au fost în acestă clădire. În luna noiembrie 2017 urmează să fie inaugurată o expoziție unică, dedicată
Centenarului, precum și spații noi destinate atelierelor pentru copii și tineri.
Strategia de dezvoltare a ofertei ca vector al dezvoltării imaginii și atragerii de noi vizitatori și participanți la
programele muzeului
Vizitarea muzeelor este de puțin interes pentru mulți români, conform Barometrului de consum cultural
din România și a Eurobarometrelor de profil. Principalele motive date sunt oferta neatractivă și lipsa de timp. A
doua cauză nu poate fi soluționată de către organizațiile culturale, dar prima cauză poate fi eliminată prin
dezvoltarea unei oferte atractive și schimbarea imaginii prăfuite a muzeelor. Prin urmare, pentru orice muzeu
este foarte importantă dezvoltarea și consolidarea unui brand muzeal atractiv publicului contemporan.
MMB și-a dezvoltat foarte mult oferta publică în ultimii doi ani. Cifrele privind numărul de expoziții și alte
proiecte muzeale o dovedesc cu prisosință. În ultimii 4 ani, numărul de expoziții temporare a crescut de la 3 câte
s-au realizat înainte de preluarea conducerii de către actualul manager la cca. 40 în toate sediile MMB (înainte de
2014 muzeele satelit nu ofereau expoziții temporare sau alte programe publice), iar numărul programelor
publice dezvoltate la peste 80 de conferințe publice, concerte, piese de teatru etc. numai în primul semestru al
anului 2017 (fără a avea în vedere proiectele educaționale adresate copiilor și adolescenților). În anul 2014 MMB
nu era partener în nici un proiect cu finanțare nerambursabilă, în timp ce în prima parte a anului 2017 sunt în
derulare 8 astfel de proiecte. Dinamizarea activității a dus și la dublarea numărului de parteneri în numai 3 ani,
precum și la creșterea voluntarilor de câteva ori.
Strategia muzeului are ca obiectiv principal creșterea numărului de vizitatori în toate muzeele membre
ale MMB. Direcțiile strategice abordate în principal sunt: renovarea și reamenajarea muzeelor MMB; creșterea
numărului de programe publice și diversificarea lor în toate muzeele membre. Pe plan intern, pentru realizarea
acestor deziderate, s-a făcut o reorganizare administrativă, s-au realizat noi angajări și s-au dezvoltat mai multe
parteneriate strategice cu organizații și specialiști relevanți. Deja, în jurul MMB se profilează o rețea de parteneri
– organizații culturale, educaționale și de cercetare – care permit oferirea către public a unor programe
complexe, bine susținute din punct de vedere științific și cultural, inedite, la toate sediile MMB. Printre acești
parteneri amintim: Muzeul Național de Istorie a României, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Institutul de
Antropologie „Fr. I. Rainer”, Universitatea din București – Facultatea de Istorie, Institutul Polonez din București,
Asociația Aromânii, Asociația Istoria Artei, Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume, Asociația PostModernism
Museum, Asociația Bucureștiul meu drag sau Organizația Națională Cercetașii României.
Imaginea muzeului în sectorul neguvernamental s-a schimbat în bine datorită deschiderii dovedite
pentru colaborare. O contribuție pozitivă a avut și programul muzeului de susținere a proiectelor comunitare,
care a fost prezentată deja în raport.
Imaginea muzeului s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 4 ani și în rândul specialiștilor, a mediului academic
și muzeal. De la un muzeu relativ absent în rețeaua profesională, MMB este astăzi activ în promovarea bunelor
practici muzeale, organizează mai multe conferințe și simpozioane de specialitate, publică volume și reviste
științifice într-un ritm alert. Astfel, muzeul devine un punct de referință în sfera antropologiei urbane, a cercetării
arheologice, precum și a marketingului cultural. În Anexa 10 sunt prezentate aceste activități.
Prestigiul muzeului este dovedit și de primirea, în ultimii 2 ani, a 19 distincții acordate de alte muzee
(Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național de Istorie a României etc.), instituții publice (Academia Romană –
Institutul de Antropologie Fr. I. Rainer, Statul Major al Forțelor Terestre, Ministerul Fondurilor Europene,
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Ministerul Apărării Naționale, Brigada 30 Garda Mihai Viteazul etc.), universități (Universitatea Fan S.Noli –
Albania, ASE), organizații sociale (Societatea Română de Istoria Medicinei, Cercetașii României etc.), organizații
culturale (Institutul Cervantes) din țară și din străinătate. Anexa 5 prezintă distincțiile, diplomele și scrisorile de
apreciere primite de muzeu în prima parte a anului 2017 iar distincțiile primite în anul precendent sunt incluse în
raportul de activitate online (https://muzeulbucurestiului.ro/raport-de-activitate---2016.html).
Dezvoltarea strategiei de branding a MMB
Începând din anul 2014, Muzeul Municipiului București are un brand dezvoltat profesionist. Este unul
dintre puținele muzee din România cu o strategie de brand bine definită, urmărită cu perseverență. Acest brand
este dezvoltat avându-se în vedere atât publicul larg, cât și specialiștii (cercetători, mediul academic și muzeal).
Strategia de brand a muzeului a început de la definirea unor elemente de identitate vizuală, utilizate cu
consecvență în comunicarea și promovarea tuturor muzeelor membre ale MMB. A continuat cu dezvoltarea
infrastructurii și a ofertei muzeului, care vizează nu numai publicul larg, ci și specialiștii – așa cum s-a arătat deja
anterior.
Acțiunile din zona brandingului realizate în ultimii 2 ani au vizat dezvoltarea unui sistem integrat, dar personalizat
și la zi, de comunicare online – inclusiv prin mai multe canale social media, proiectarea unor materiale de informare și
promovare care să susțină brandul muzeului, dezvoltarea unor manifestări științifice și profesionale în concordanță cu
noua strategie de dezvoltare, realizarea unor filme documentare pentru muzeele membre sau diverse expoziții
temporare etc. Un proiect inedit atât de consolidare a brandului muzeului, cât și de educare a publicului – pentru o mai
bună cunoaștere a evoluției societății bucureștene, a fost lansat, în mai 2017, București în 5 minute. Acest ”ziar” lunar al
muzeului are un design retro, în spiritul epocilor cu care mare parte a colecției muzeului este asociată, conține atât
informații despre istoria orașului și a comunităților bucureștene, interviuri relevante pentru misiunea muzeului, precum
și informații privind proiectele viitoare ale muzeului. Publicația este distribuită gratuit atât la sediile muzeului, cât și de
către parteneri – hoteluri, librării și cafenele amplasate în centrul orașului.
În anul 2017, în plus față de toate acțiunile anterioare, a fost lansată și strategia de dezvoltare a ofertei asociată
magazinelor muzeelor MMB. În momentul de față MMB este singurul muzeu din România care are o strategie de
marketing în sfera ofertei comerciale. Multe muzee din România își folosesc magazinele pentru a vinde diverse
suverniruri și publicațiile muzeelor respective, dacă au astfel de volume. Suvenirurile sunt în general obiecte care au
numai legătură simbolică cu colecțiile acelor muzee – de exemplu animale din plastic sau cauciuc în cadrul magazinelor
muzeelor de istorie naturală – sau obiecte promoționale inscripționate cu sigla acelor muzee (căni, mouse-pad-uri și alte
obiecte de mică valoare). Muzeul Municipiului București a implementat în anul 2017 o strategie care vizează utilizarea
magazinului și ca o extensie educațională a muzeului, ca un instrument nou de atingere a misiunii muzeului. În acest
context a început să se proiecteze și să se publice o serie de cărți educaționale pentru copii. O primă carte de acest tip a
fost lansată la Muzeul Theodor Aman în august 2017 – Pictorul Theodor Aman – carte de colorat pentru copii – prin
mijloace interactive, copiii învață despre pictorul Theodor Aman, despre muzeul care îi este dedicat și despre opera sa. O
altă publicație asociată acestei noi strategii este volumul Colecții ale istoriei și elitelor comunității – care poate fi utilizat și
ca un ghid al complexului muzeal MMB, din care cititorii pot înțelege mai bine evoluția culturală a orașului, dar vor obține
și o colecție de timbre deosebite reprezentând simboluri ale istoriei și culturii orașului. Acest volum este publicat atât în
limba română, cât și în engleză, pentru ca informația să fie accesibilă și vizitatorilor străini.
Imaginea muzeului s-a dezvoltat în mod evident de la începutul implementării acestei strategii de branding,
avându-se în vedere atât evoluția vizitării, cât și a reacțiilor publicului în mediul online. Internetul a devenit un barometru
semnificativ al interesului publicului, cât și al impactului pe care îl poate avea o organizație. Pentru a înțelege mai bine
cum se raportează publicul la MMB, propunem în continuare o analiză a comunității online asociată muzeului.
Tabel 6. Evaluarea muzeelor membre realizată prin intermediul platformei Facebook
Muzeu

Rate

Palatul Voievodal Curtea Veche

4,4*

Muzeul George Severeanu

4,9

Muzeul Theodor Aman

4,8*

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck

5

Muzeul Victor Babeș

4,8
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Colecția C.I. și C.C. Nottara

5

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei

5

Casa Filipescu-Cesianu

4,8

Observatorul Astronomic

4,8*

Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu

4,6

* Muzee care au înregistrat o creștere a evaluării pe Facebook, față de finalul anulului 2016.
Avându-se în vedere scorurile bune realizate de toate unitățile MMB, precum și faptul că trei dintre
acestea au înregistrat o creștere a punctajului, arată aprecierea de care se bucură muzeele și activitatea lor.
Faptul că refacerea expunerii și dinamizarea activității contează mult în ochii publicului este dovedit de creșterea
ratingului Observatorului Astronomic de la 4.3 la 4.8 în jumătate de an.
Pe Trip Advisor, Muzeul este evaluat cu nota 4, regăsindu-se pe locul 68 din 294 de lucruri de făcut în
București, înregistrând în jumătate de an o evoluție pozitivă, urcând de de pe locul 70 din 294. Cel mai bine clasat
muzeu pe Trip Advisor este Muzeul Theodor Aman, aflat pe locul 15 între muzeele bucureștene, cu o evaluare de
4,5, fiind pe locul 84 din 294 de lucruri de făcut în București. Alte muzee MMB cu evaluare de peste 4 sunt
Muzeul Storck, Observatorul Astronomic (evaluat maxim) și Colecția Macovei. Muzeul Palatul Voievodal Curtea
Veche, aflat în mijlocul fluxului de turiști, este evaluat pe locul 103 din 294 lucruri de făcut în București și este al
18-lea muzeu în ranking.
Ca urmare a strategiei muzeului și a parteneriatelor media încheiate în ultimii ani, activitatea muzeului
este mult mai vizibilă în spațiul public, iar cei interesați sunt mai bine informați. Numeroasele parteneriate media
(vezi Anexa 1, care cuprinde și partenerii media) au dus la creșterea vizibilității muzeului și la dezvoltarea
imaginii. În 2017 s-au consolidat și continuat parteneriatele media inițiate anterior. Anexa 6 prezintă principalele
apariții media pentru anul 2017. Între partenerii media predomină media culturală și de informare. Cu unele
organizații s-au dezvoltat parteneriate complexe, care au inclus realizarea de documentare culturale privind
colecțiile și muzeele MMB. Printre acestea amintim: Anul Brâncoveanu (2014), documentare privind privind
Muzeul Storck (2014), Muzeul Severeanu (2015) sau Muzeul Aman (2015), Timpul orașului (2015), Lunea la
muzeu (2016, cu difuzare în 2017), Locuri oameni, comori (2016), Muzeul Varstelor (2017) etc.
Tabel 7. Prezența în mass media a MMB (2014-2017)
2014

2015

2016

2017*

700

1.000

1.200

755

* evaluat până la 1 august 2017.
4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Analiza numărului și tipului de bilete vândute dă o primă indicație cu privire la profilul vizitatorilor muzeului, atât
la sediul principal, cât și la muzeele satelit.
Categoriile de bilete oferite de MMB sunt următoarele:
-

bilet gratuit: copii mai mici de 7 ani, persoane care lucrează în sectorul muzeal;
bilet redus: elevi, studenți, militari, pensionari, grupuri organizate.
Tabel 8. Numărul de bilete la MMB (2014-2017)*
2014

2015

2016

2017**

42.000

61.293

63.251

51.919

* inclusiv numărul de gratuități pentru Noaptea Muzeelor
** Evaluare pentru perioada ianuarie-iulie 2017
Analizând structura biletelor vândute în prima parte a anului 2017, pentru care se face această raportare,
dacă excludem Noaptea Muzeelor și alte câteva evenimente speciale cu acces gratuit (cum ar fi vernisajele și
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vizitele speciale), observăm că aproape jumătate dintre vizitatorii care au beneficiat de expozițiile muzeului pe
tot parcursul anului au plătit bilet întreg.
În prima parte a anului 2017 muzeele MMB au fost vizitate de 39.624 de persoane, dintre care cca. 9%
sunt turiști străini. În aceeași perioadă a anului 2016, muzeele MMB au fost vizitate de 15.433 persoane. Pentru
2016 evidența turiștilor străini este parțială, dar datele deținute arată că procentul lor în numărul de vizitatori
era mai mic. Prin urmare, numărul de vizitatori s-a dublat, iar muzeul a devenit mult mai atractiv nu numai
pentru români, dar și pentru străini. Mai mult de 12.000 de persoane au vizitat muzeele MMB de Noaptea
muzeelor în ultimul an.
Figura 1. Analiza structurii biletelor vândute ne arată profilul demografic al vizitatorilor.

Comparativ cu anul 2016, în anul 2017 procentul biletelor cu preț întreg vândute a scăzut de la 47%, în
timp de procentul gratuităților a crescut de la 20%. Acest lucru arată că a crescut semnificativ ponderea copiilor
mai mici de 7 ani (inclusiv grupuri de copii de grădiniță) și a vizitatorilor cu statut special (de exemplu
profesioniști din sectorul muzeal).
Totuși, în continuare, publicul adult formează principala categorie de vizitatori ai complexului MMB. O
prezentare mai detaliată a evoluției vizitării este disponibilă în Anexa 7.
Pentru a înțelege mai bine vizitatorii muzeului, în ultimii 3 ani se realizează o observație sistematică a
participanților la evenimentele organizate de muzeu. Aceasta arată că muzeul se poate mândri cu o comunitate
fidelă de participanți la evenimentele sale, familiarizată cu activitatea sa, care urmărește activitatea muzeului pe
Facebook.
5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
În anul 2017 s-a păstrat profilul vizitatorului înregistrat și pentru anul anterior: femeie, posibil studentă,
interesată de expoziții, concerte și coferințe, care urmărește probabil activitatea muzeului prin intermediul
platformei Facebook. Adulții sunt vizați în mod special de expozițiile muzeului și evenimentele organizate în toate
muzeele satelit – concerte și spectacole de teatru. De asemenea, în parteneriat cu Sorin Antohi a fost inițiată o
nouă serie de întâlniri – Idei în Agora. Această serie de convorbiri între Sorin Antohi, invitații săi și vizitatorii
muzeului urmărește stimularea dezbaterilor și a reflecției cu privire la teme importante pentru dezvoltarea
Bucureștilor, pentru dezvoltare culturală și pentru dezvoltare personală.
A crescut însă foarte mult ponderea copiilor mici, veniți atât cu familia, cât și cu grădinița. Creșterea
numărului de copii la MMB este legată de continuarea diversificării programelor educaționale adresate copiilor,
atât realizate de către muzeu, cât și în colaborare cu asociații și animatori culturali din București.
Printre cele mai apreciate programe de educație derulate în perioada de raportare la muzeu specificăm:
-

Caravana Muzeelor, aflată în 2017 la a șasea ediție;
Școala de Vară, aflată în 2017 la a treia ediție;
Școala de Astronomie, aflată în 2017 la a treia ediție;
5 licee, 5 muzee, program aflat la ediţia a 10-a în 2017;
Școala Altfel.
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Tabel 9. Numărul de programe educaționale derulate de MMB (2014-2017)
2014

2015

2016

2017*

5

6

15

10

* Evaluare pentru perioada ianuarie – iulie 2017.

Lista completă a programelor de educație derulate în primul semestru al anului 2017 este prezentată în
Anexa 8. Pentru anii anteriori ai perioadei de raportare, sunt prezentate programele de educație în anexele
aferente rapoartelor de activitate existente pe website-ul muzeului.
În continuare, un segment important al publicului-țintă este format de specialiști, din cercetători în
domeniile istorie, arheologie, numismatică, antropologie și istoria artei. A fost continuată organizarea de
evenimente științifice relevante, care urmăresc difuzarea cercetării științifice, dar și promovarea bunelor practici
în sectorul muzeal. În 2017 sunt inițiate și noi manifestări precum proiectul Idei în Agora și Simpozionul de artă și
istoria artei. În perioada de management, MMB a inițiat următoarele manifestări academice și profesionale:
Conferința de Marketing Cultural (prima ediție a avut loc în 2014), Simpozionul de Antropologie Urbană (2015 –
prima ediție), Simpozionul Cercetări Arheologice și Numismatice (2015 – prima ediție), Simpozionul de Istorie și
Patrimoniu Urban (2015 – prima ediție), Simpozionul de Artă și Istoria Artei (2017 – prima ediție). De asemenea,
MMB a fost constant partener al unor manifestări academice naționale și internaționale. În anul 2017 acestea
sunt: Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice și Congresul European de Istoria Medicinii. De asemenea, în
iunie 2017 s-a derulat, în colaborare cu Utica College, Școala de vară Forensic Anthropology Field School, la care
au participat 10 studenți din diverse universități americane.
O categorie importantă de public este vizitatorul online. Pentru a crește calitatea întâlnirii online a
vizitatorilor cu muzeul au fost create mai multe pagini web și conturi pe rețelele de socializare (incluzând
Instagram), în funcție de interesele și preferințele de interacțiune ale diverselor categorii de public. De
asemenea, s-au realizat tururi virtuale, iar unele evenimente ale muzeului sunt transmise live online, apoi se
păstrează în arhiva de YouTube a instituției. Utilitatea și atractivitatea informațiilor difuzate de MMB prin
intermediul social media au determinat o creștere a like-urilor și a traficului pe conturile muzeului.

Tabel 10. Numărul de like-uri acordate pe Facebook până la 1 august 2017 muzeelor MMB
Muzeu

Fani

% creștere în 6 luni

Palatul Voievodal Curtea Veche

1592

13.7

Muzeul George Severeanu

1226

22.6

Muzeul Theodor Aman

2807

22.0

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck

691

38.2

Muzeul Victor Babeș

593

31.8

Colecția C.I. și C.C. Nottara

332

18.6

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei

617

66.8

Casa Filipescu-Cesianu

2,319

10.4

Observatorul Astronomic

5973

159.7

Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu

10457

10.1
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De remarcat că cea mai însemnată creștere s-a înregistrat la muzee mai mici, care au oferit în ultimele
luni numeroase programe noi pentru public (Observatorul Astronomic, Colecția Macovei și Muzeul Storck). Acest
lucru arată deschiderea publicului și interesul pentru programe noi, precum și dorința publicului bucureștean de
a participa la programe inedite.
6. Profilul beneficiarului actual
Fără realizarea unor studii cantitative și calitative sociologice mai ample, este imposibil de conturat în mod
fidel profilul beneficiarului actual al muzeului, atât când ne referim la vizitator, cât și la participantul la
programele publice. Studiile realizate în ultimii 3 ani de către muzeu, corelate cu analiza trendurilor de vizitare,
arată următoarele:
A crescut ponderea tinerilor în numărul total de vizitatori. Ei erau extrem de puțini în urmă cu 3 ani, când
conducerea muzeului a fost preluată de actualul manager. În 2017 au o pondere foarte mare, formând
aproape jumătate din vizitatori.
- Crește în mod constant ponderea copiilor, ajungând să formeze cca. o treime din totalul vizitatorilor.
- Profilul participantului la evenimentele organizate de muzeu este femeie, posibil studentă, interesată de
expoziții și concerte, care este atentă la oferta muzeului și care participă destul de des la programele
propuse.
- Publicul muzeului se informează în mod special de pe internet / Facebook, în special în zilele de miercuri
și marți, în intervalul orar 10:00-15:00.
Analiza traficului online, detaliată pe canalele utilizate, ne poate dezvălui interesele vizitatorilor și
comportamentul în mediul online. În funcție de aceste elemente s-a ajustat strategia de comunicare online.
-

Tabel 11. Traficul online pe website-ul MMB în perioada ian-iul 2017
perioadă

Număr vizitatori unici

Număr vizitatori

Vizite / vizitatori

Pagini / vizită

Ianuarie

13.480

18.658

1,38

1,95

Februarie

10.525

14.699

1,39

2,26

Martie

9.721

13.555

1,39

1,79

Aprilie

9.501

13.657

1,43

1,65

Mai

12.659

17.453

1,37

1,63

Iunie

10.499

14.475

1,37

1,61

Iulie

11.955

14.366

1,20

1,49

O analiză detaliată a traficului în prima parte a anului 2017 reliefează următoarele:
-

-

-

Procentajul vizitatorilor care revin pe website-ul MMB variază între 25% și 35%. Numărul de vizitatori
care intră pe website este destul de constant. Cei care sunt interesați numai de o informație punctuală se
informează probabil de pe contul de Facebook al MMB.
Zilele în care website-ul muzeului este cel mai mult accesat sunt miercuri și marți. Deși lunea muzeul este
închis, site-ul său beneficiază de o atenție destul de ridicată.
Perioada din zi în care website-ul se bucură de popularitate maximă, atât prin prisma numărului de
vizitatori, cât și a perioadei petrecute de aceștia pe site este 11:00-15:00. Există mici variații lunare, dar și
pe zile. Sâmbătă traficul pe site este mai intens ca în restul zilelor, iar distribuția orară este relativ
uniformă după orele 10:00 până la 22:00.
Cca. 90% dintre vizitatorii website-ului sunt români. Turiștii străini care vizitează website-ul MMB sunt
înregistrați cu precădere în SUA, Marea Britanie, Germania, Italia și Franța.

În ultimii doi ani, respectiv 2016 și 2017, s-a realizat și o analiză mai sistematică a comentariilor vizitatorilor
din cărțile de impresii ale muzeului. Această analiză a reliefat opinia extrem de pozitivă despre muzeele membre
MMB, în special în ceea ce privește Muzeul Vârstelor. În cartea de impresii s-au semnat vizitatori din peste 20 de
țări, dar predomină – pe lângă români – semnatari din Italia, Spania și Franța.
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Atitudinea cea mai des întâlnită în cărțile de impresii este de uimire că în România sunt amenajate muzee
frumoase, interesante, la standarde internaționale. Dintre însemnările vizitatorilor menționăm aici trei opinii
referitoare la Muzeul Vârstelor de la Casa Filipescu-Cesianu: Minunat muzeu, este primul din România finisat la
standardele din alte muzee ale lumii. Felicitări! 29.01.2017; A fost o încântare să vizitez acest muzeu. Am avut
plăcerea și ocazia să merg în multe muzee din lume, dar nu am găsit niciunde un muzeu ca acest muzeu, "Muzeul
Vârstelor." O idee minunată! Germania, 22.04.2017; Cu excelență și rafinament ne-ați purtat prin epoci. Este o
realizare extraordinară, un muzeu de văzut și "..."așa cum nu am mai văzut. Felicitări pentru tot ce ați făcut!
03.05.2017. O prezentare mai detaliată a acestei analize este inclusă în Anexa 9.
Tabel 12. Numărul total de vizitatori pentru perioada ianuarie - iunie 2017
Vizitatori și particianți la programele MMB,
exclusiv Noaptea Muzeelor

Vizitatori Noaptea
Muzeelor

Vizitatori online*

39.812

12.107

334.341

*Pe toate website-urile asociate muzeului:
www.muzeulbucurestiului.ro (82,634) și www.astro-urseanu.ro (251,707)
B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia
1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la strategia culturală a
autorității
Muzeul Municipiului București derulează strategia de dezvoltare în concordanță cu strategia culturală a
Municipiului București. Strategia Culturală a Municipiului București pentru perioada 2016-2026 are în vedere
Bucureștiul ca un ecosistem, în care cultura are un rol cu mai multe fațete (p. 51). În acest context, Muzeul
Municipiului acționează activ pentru dezvoltarea activă de parteneriate cu mediul academic și de cercetare, cu
mediul cultural, dar și cu mediul economic (vezi Anexa 1). De asemenea, strategia muzeului este în concordanță
cu principiile asumate de această strategie (pp. 51 – 52): cultură și guvernanță; cultură, sustenabilitate și
teritoriu; cultură și economie. Se pune accent pe educarea publicului bucureștean de la cele mai fragede vârste,
precum și pe dezvoltarea imaginii internaționale a muzeului – pe consolidarea Bucureștiului ca o atracție turistică
și culturală.
Dimensiunea internațională se observă nu numai prin creșterea numărului de vizitatori străini de la
câteva sute în 2016 la aproape 3.000 în prima parte a anului 2017. Dezvoltarea strategică a parteneriatelor
internaționale permite promovarea bunelor practici în sectorul muzeal și dezvoltarea unor oferte publice mai
atractive pentru MMB.
Specialiștii străini invitați la MMB în prima parte a anului, care au susținut și prelegeri publice în beneficiul celor
interesați de domeniul lor de expertiză, sunt:
- Marco Riccomini – a susținut o conferință despre Școala italiană de pictură (aprilie 2017);
- Dorian Koçi, directorul Muzeului Național de Istorie din Tirana – a susținut o conferință despre muzeul său (mai
2017);
- Tony Butler, directorul Derby Museums, Regatul Unit – a susținut o conferință despre conceptul Muzeul Fericirii
pe care-l dezvoltă cu muzeele din centrul Angliei (iunie 2017);
- lector Mona Momescu, Columbia University, New York – a susținut o conferință despre manualele de predare a
limbii române în Statele Unite (august 2017).
Sunt în curs de pregătire vizite de lucru și dezvoltare de parteneriate cu muzee din Anglia: Museum of
London, Derby Museums, British Museum și Albert and Victoria Museum. Prin intermediul Ambasadei României
din Berlin se realizează demersuri similare cu muzee din Germania. Pentru lunile septembrie – octombrie 2017
sunt deja organizate întâlniri cu Sabine Haag, director al Kunsthistorisches Museum; Matti Bunzl, director al
Muzeului Orașului Viena și cu E.S. Dl. Bogdan Mazuru, Ambasadorul României în Austria.
Pe lângă aceste activități, MMB derulează de doi ani un amplu proces de restaurare și punere în valoare
a Pinacotecii, o colecție deosebită, uitată în ultimele decenii. S-au realizat și alte acțiuni în sfera protejării
patrimoniului cultural național – atât a celui mobil, cât și a celui imobil, dacă ne referim la clădirile aparținând
complexului muzeal. Astfel, a continuat programul de consolidare și reamenajare a clădirilor și a depozitelor
Muzeului (mai multe detalii în punctul C), program care va viza și alte clădiri în următorii ani.
Concluzionând, strategia de dezvoltare a Muzeului Municipiului București este în acord cu Strategia culturală a
Municipiului București. Avându-se în vedere direcțiile specificate de aceasta (p. 53), MMB acționează pe
următoarele direcții:
I. Înscrierea culturii ca motor al dezvoltării urbane durabile
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- Activarea cartierelor prin participarea la proiecte în cartierele bucureștene și activarea sediilor muzeului
amplasate în cartiere (exemple de astfel de proiecte: Caravana muzeelor, Istorii din cartier – o incursiune în
cartierul Berceni – 2015-2016, Istorii despre Apărătorii Patriei, proiect în curs de desfășurare, realizat în
colaborare cu Asociația Sinaptica, cofinanțat de AFCN).
- Revitalizarea și valorizarea patrimoniului construit și a patrimoniului imaterial prin consolidarea și reamenajarea
clădirilor sale de patrimoniu (în anul 2017 se finalizează proiectele de reabilitare și deschidere pentru public a
Observatorului Astronomic și vor începe lucrările la Muzeul V. Babeș).
- Spațiul public și spațiul construit ca act cultural prin deschiderea muzeului către manifestări culturale complexe,
interdisciplinare și interactive (Exemple de parteneriate interdisciplinare, cu organizații culturale și științifice din
țară și din străinătate: Centre for Medical Humanities al Oxford Brookes University, U.K.; "Friedrich Schiller"
Universität Jena, Germania; Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române; Le Centre
d’histoire orale et récits numérisés din Montréal; L’Institut National de la recherche scientifique, Centre –
Urbanisation Culture Société, Québec, Canada; Societatea Academică de Antropologie; Naturhistorisches
Museum Wien, Austria; University of Oxford, U.K.; Arts & Humanities Research Council, U.K.
II. Asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate și echilibrate a tuturor cetățenilor orașului
la sistemul cultural
- Diversificarea și creșterea atractivității și accesibilității ofertei culturale și încurajarea participării cetățenilor
care nu se regăsesc în oferta culturală prezentă. MMB a realizat diversificarea ofertei culturale, a contribuit la
creșterea atractivității și accesibilității patrimoniului material și imaterial al Bucureștiului, asigură accesul și
participarea nediscriminatorie a grupurilor defavorizate cultural. Ca urmare a strategiei sale a crescut
participarea copiilor la proiecte culturale, inclusiv a copiilor din medii defavorizate (cum ar fi activitățile realizate
în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Sector 4 sau cu Asociația
Chance for Life).
- Încurajarea dezvoltării unui public interesat de cultură – În cursul anului 2017 a crescut numărul de parteneriate
cu școli și licee. MMB promovează dezvoltarea unor programe culturale ale ONG-urilor și ale altor organizații
active în cultură și educație, pentru îmbunătățirea climatului și a ofertei culturale în București. Un exemplu este
proiectul expozițional Școala de odinioară, realizat în colaborare cu Liceul Constantin Brâncoveanu în anul 2016
(expoziție organizată chiar în cadrul școlii).
III. Poziționarea Bucureștiului ca o capitală culturală atractivă a spațiului european
- MMB încurajează schimburile culturale și academice la nivel local, național și european prin susținerea
mobilităților angajaților săi, prin participarea la proiecte interdisciplinare internaționale. De asemenea, în cursul
anului 2017 au fost sau sunt pe cale să se dezvolte mai multe parteneriate cu muzee europene. În acest sens au
fost organizate deplasări în străinătate și au avut loc întâlniri cu directori de muzee precum: Galeriile Naționale
din Sofia, Galeriile Municipale din Sofia, Institutul și Muzeul de Arheologie din Sofia, Muzeul de Etnografie din
Sofia, Muzeul de Istoria Artei din Viena, Muzeul de Istorie Naturală din Viena, Muzeul Orașului Viena, Muzeul
Orașului Derby – Anglia. (vezi mai sus în raportul de activitate)
- prin activitatea sa, muzeul asigură dezvoltarea infrastructurii culturale a Bucureștiului pe mai multe paliere, dar
în principal în asociere cu sediile sale, amplasate în întreg orașul. În cursul anului 2017 s-a dinamizat în special
activitatea muzeelor Macovei și Minovici.
IV. Transformarea paradigmei de gândire în ceea ce privește antreprenoriatul creativ
MMB susține și stimulează prin manifestările sale profesionale și prin exemplul pe care îl dă o viziune
antreprenorială în sectorul cultural, public și privat. Un exemplu relevant este definirea și implementarea unei
strategii de dezvoltare a magazinelor muzeului, care are în vedere nu atât dezvoltarea resurselor financiare ale
muzeului, cât dezvoltarea culturală a publicului.
V. Creșterea capacității și sustenabilității sectorului cultural
Muzeul încurajază colaborarea între diverși actori din sectorul culturii și educației pentru dezvoltarea
unei oferte atractive în București, dar și prin dezvoltarea de parteneriate internaționale, în special în Europa.
Această succintă analiză arată că, în continuarea trendului inițiat în urmă cu 2 ani, Muzeul Municipiului București
este un factor important al implementării Strategiei Culturale a Municipiului București.
2. Orientarea activității profesionale către beneficiari
Strategia de management și cea de marketing a instituției au în vedere misiunea muzeului – aflat în
slujba publicului bucureștean și a celor interesați de evoluțiile culturale asociate Bucureștiului. Având în vedere
principalele categorii de beneficiari și de stakeholderi, în cursul primei jumătăți a anului 2017 s-au luat în
considerare mai multe orientări, care continuă trendul stabilit prin strategia de management proiectată în anul
2014.
Vizitatorii și participanții la programele publice. În urma studiilor privind publicul muzeului s-a proiectat mai
bine activitatea publică pe mai multe paliere. A avut loc optimizarea spațiilor accesibile publicului și dezvoltarea
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condițiilor propice pentru derularea programelor de educație. S-a diversificat oferta publică a muzeului. S-au luat
măsuri pentru a „prelungi” influența culturală a muzeului și în afara spațiilor acestuia (de exemplu prin ziarul
muzeului sau caietele de lucru pentru copii).
Cercetători. În urma feedback-ului primit la manifestările științifice ale muzeului și contactelor reprezentanților
muzeului, s-a dezvoltat și adaptat agenda de manifestări științifice a muzeului. De exemplu, pe lângă manifestări
deja tradiționale, cum este simpozionul de marketing cultural, în 2017 se va organiza și un prim Simpozion de
Artă și Istoria Artei, cu participare internațională.
Muzeografi. MMB este activ în manifestările de specialitate. De asemenea, prin intermediul parteneriatelor
internaționale se facilitează nu numai accesul muzeografilor proprii la bunele practici internaționale, ci și a altor
muzeografi dornici de perfecționare profesională.
Organizații culturale din București. Începând cu anul 2016 MMB a inițiat un program de susținere a dezvoltării
organizațiilor care vizează educarea prin cultură a copiilor. Programul de susținere a proiectelor reprezentanților
comunității a susținut până în prezent 17 proiecte, de care au beneficiat 4.538 copii (până în luna iulie 2017).
3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Activitatea MMB din ultimii 3 ani urmărește fidel o strategie de management sustenabil. În acest cadru,
în anul 2017 s-au continuat liniile de dezvoltare anterioare, dar s-a acționat și pe unele direcții mai puțin
abordate până în prezent. Anul 2017 a avut în vedere următoarele coordonate principale: dezvoltarea în
continuare a activității publice, dezvoltarea relațiilor internaționale, dezvoltarea brandului muzeului prin creștere
calitativă și consolidarea comunității MMB.
Dezvoltarea activității publice:
- Axarea pe patrimoniu și valorificarea sa în mod inedit și interdisciplinar.
- Dezvoltarea de parteneriate strategice.
- Multiplicarea și diversificarea programelor publice.
- Continuarea dezvoltării profesionale a anagajaților pentru mai buna susținere a activității muzeului.
Dezvoltarea relațiilor internaționale
- Inițierea de parteneriate cu muzee din regiune, dar și din țări cu o largă experiență muzeografică.
- Inițierea de parteneriate cu universități din Europa.
- Internaționalizarea manifestărilor științifice a muzeului.
- Asimilarea de bune practici europene.
Dezvoltarea brandului muzeului
- Exinderea comunicării prin canale noi.
- Dezvoltarea unei strategii de dezvoltare a magazinelor muzeului.
Consolidarea comunității MMB
- Extinderea voluntariatului și a colaborărilor cu stakeholderii locali.
- Întărirea legăturilor profesionale și stimularea bunelor practici în sectorul muzeal din România.
- Organizarea de activități publice în sediile MMB care să vizeze cu precădere comunitățile locale.
Concluzionând, putem spune ca MMB este o prezență atractivă și activă în sectorul cultural, avându-se în
vedere atât publicul larg, cât și specialiștii/profesioniștii.
Pentru a explica mai bine această din urmă direcție, mai puțin abordată de muzeele din România, vom
explica mai pe larg acțiunile realizate. În anul 2017 MMB a organizat sau planificat mai multe manifestări
profesionale, a stimulat organizații culturale și neguvernamentale active în cultură și educație să își dezvolte
oferta în mod inedit și atractiv pentru public și a încurajat angajații muzeului să fie prezenți în mediul profesional
și academic. Astfel, mai mult de 15 angajați ai MMB din diverse secții au participat la proiecte de cercetare,
proiecte arheologice, au predat cursuri, au fost activi la manifestări academice și profesionale în țară și
străinătate. De asemenea, este încurajată publicarea rezultatelor studiilor de specialitate ale angajaților
muzeului. Anexa 10 prezintă activitatea de cercetare și publicare a unor lucrări științifice și de popularizare
asociate muzeului. Menționăm că multe dintre proiectele editoriale asumate în anul 2017 sunt în curs și se vor
finaliza până la sfârșitul anului.
Tabel 13. Activitatea de cercetare științifică și diseminare asociată MMB (2014-2017)

Părticipări la manifestării științifice,
proiecte de cercetare etc.

2014

2015

2016

2017*

22

21

35

25

18

Contribuții în publicații științifice

6

13

42

9

Lucrări de popularizare

2

3

6

4

Publicații ale editurii MMB

16

9

10

16

Participarea la manifestările științifice
organizate de MMB

50

200

200

În curs**

* Evaluare pentru perioada ianuarie – iulie 2017.
**Manifestările științifice sunt programate pentru a doua parte a anului 2017
Analizând activitatea de cercetare a angajaților muzeului se observă tedința de a colabora cu colegii sau
de a lucra singuri. În special arheologii MMB colaborează cu specialiști din alte instituții culturale și de cercetare.
Se recomandă o mai mare colaborare, la nivel național și internațional, pentru creșterea relevanței și mai ales a
expunerii rezultatelor cercetărilor asociate muzeului. În perioada de raportare, principalele direcții de investigare
a specialiștilor MMB sunt istoria, arheologia, numismatica, arta, antropologia, etc. Se observă că muzeografii și
cercetătorii muzeului au continuat să participe la diverse evenimente științifice în țară și străinătate.
Editura MMB contiuă să publice lucrări academice de mare relevanță culturală și științifică. Astfel, pe
lângă revistele academice ale muzeului, București Materiale de Istorie și Muzegorafie, Revista de Cercetări
Arheologice și Numismatice, precum și Revista de Artă și Istoria Artei, au apărut în ultimii 4 ani (dar sunt și în curs
de apariție) volume cu o valoare științifică și culturală deosebită, precum: Timpul orașului București (2017);
Istoria Fizionomiei Urbane - de la copilărie la senectute (1800-2000) (2017); Aman – Pictorul. Repertoriul de
pictură al Muzeului Theodor Aman (2017); Muzeul Gheorghe Tattarescu. Repertoriul de grafică (2017); Ieri și azi
în București (2016); Actele domnilor Mavrocordați aflate în patrimoniul MMB (2016); Moda în Țara Românească,
secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea. Veșminte și accesorii de epocă din patrimoniul MMB
(2015); C. Medrea. Sculpturi în colecția MMB (2015); Avangarda Fotografilor din București. Repertoriul
fotografiilor MMB, secolul XIX (2015); București: un portret Novecento – volum cu versiune în engleză (2014) ;
Tiparul și cartea din Țara Românească în epoca domniilor fanariote (2014); Muzeul Gheorghe Tattarescu.
Repertoriul de pictură (2014); Pentru o istorie a simbolurilor: tatuajul în România (2014).
Prezența activă a reprezentanților MMB în viața profesională și științifică este ilustrată și de participarea
personalului MMB în diverse organizații profesionale. Managerul muzeului, Adrian Majuru, este președintele
Asociației pentru antropologie urbană. Șase persoane sunt membri în 5 organizații profesionale sau culturale:
Asociația Română de Arheologie, Societatea Numismatică Română, Societatea Numismatică Română și Clubul
Rotary Octo. Alte 9 persoane sunt înscrise în Registrul Arheologilor, dintre care 5 sunt specialiști.
Tot pe linia dezvoltării profesionale, muzeul încurajază angajații să participe la programe de formare
profesională de scurtă durată sau de lungă durată. Dacă înainte de 2014, personalul nu participa decât în mod
excepțional la programe de dezvoltare profesională, acum acest lucru a devenit o regulă. În anul 2016 au
participat la aceste programe 27 de persoane, iar în anul 2017 au participat 7 și vor mai participa încă 15 angajați.
Scăderea numărului de participanți la aceste programe se datorează acoperirii nevoilor în cursul anilor 2015 și
2016. Susținerea dezvoltării profesionale este o prioritate pentru conducerea MMB.
În acest context, în anul 2017 s-a inițiat și o strategie de team building și de schimb de experiență între
angajații MMB și angajați ai unor muzee importante din țară. În anul 2017 au fost organizate întâlniri aplicate la
Muzeul Național Peles, șantierele arheologice de la Histria și Argamum (2016), Sultana și Capidava (2017) sau
Muzeul Municipal Călărași. În aceeași direcție au fost organizate întâlniri în străinătate cu muzee și instituții
culturale din Albania (2016), din Sofia și Viena (2017), urmând Berlin și Londra în 2018, deja programate.
Oferta publică a muzeului, prezentată în Secțiunea A a acestui raport, a continuat să se dezvolte și să se
diversifice, ducând la consolidarea imaginii muzeului și la creșterea numărului de beneficiari. O creștere
semnificativă au înregistrat-o copiii. În continuare strategia vizează dezvoltarea Serviciului Relații Publice,
Marketing și Proiecte Culturale pentru extinderea comunității muzeului, pentru fidelizarea publicului și pentru
realizarea misiunii muzeului în mod optim. Se observă o consolidare a activității publice a muzeului, dar este
nevoie de o abordare mai strategică în valorificarea patrimoniului atât de divers al muzeului și de dinamizare a
tuturor muzeelor și caselor memoriale.
În conexiune directă cu prezentarea și valorificarea patrimoniului este activitatea de conservarerestaurare a colecțiilor. În trecut s-a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor de depozitare, precum
și restaurării Pinacotecii. În anul 2017 au continuat eforturile de restaurare și de punere în valoarea a Pinacotecii,
o colecție deosebit de relevantă pentru istoria orașului. De asemenea, s-a realizat predarea-primirea Colecției
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Arme și a Colecției Diverse, realizându-se reorganizarea celor două colecții din punctul de vedere al gestiunii. Sau derulat operațiuni de conservare preventivă a tuturor colecțiilor din cadrul Muzeului Municipiului București.
O atenție deosebită s-a acordat configurării Registrului general de evidență. S-a consolidat metadata
privind evidența primară a patrimoniului, s-au identificat erorile de înscriere, dublurile și alte inadvertențe. S-a
inițiat proiectul privind Registrul informatizat de evidență. S-a continuat inventarierea și evidenţa patrimoniului.
A continuat evidența și centralizarea dosarelor de clasare a obiectelor de patrimoniu. Au fost propuse spre
clasare 1230 de piese. În cursul anului 2017 s-au completat 3919 fișe analitice între care 3480 în format digital –
programul DOCPAT. S-au completat 1638 fișe de conservare, între care 802 fișe în format tradițional. La acestea
se adaugă un număr de 566 fișe de restaurare, 124 fișe documentare și cercetare pentru starea de conservare,
precum și 84 buletine de analiză.
În cadrul Secției Istorie a fost finalizat procesul de inventariere a colecției Paranumismatică (cca. 20.000
piese). În cadrul Secției Patrimoniu și Evidența centralizată Informatizată, Colecția fotografii, cărți poștale și clișee
de sticlă are inventarul în derulare, dar cu finalizare până la finalul anului 2017.
Biblioteca muzeului este în curs de mutare în 2017 într-un spațiu nou amenajat la Observatorul
Astronomic. Parterul și parțial hoch-parterul Observatorului Astronomic au devenit noul sediu al bibliotecii MMB.
Mobilierul de sală, de lucru, precum și depozitele sunt noi și adecvate normelor de conservare a patrimoniului
specific. Publicul va avea acces la spații mai mari de lectură, iar patrimoniul destinat consultării este mai bine pus
în valoare pentru studiu și mai ușor accesibil. Fondul de carte s-a mărit cu 157 de u.b. reprezentând: 17 achiziții,
110 donații, 24 schimburi și 6 publicații proprii.
Dezvoltarea colecțiilor în anul 2017 s-a realizat prin achiziții, cercetare arheologică și donații. Bilanțul acestei
activități este următorul: Achiziții – 2 obiecte, Cercetare arheologică – 100 obiecte, Donații – 8.901 piese de
patrimoniu între care 8.635 formează donația Mariei Macovei, în completatea donației Ligia și Pompiliu Macovei.
Cele 8635 de piese de patrimoniu din donația Maria Macovei sunt: 140 piese de artă decorativă, 31 piese din
sticlă, 28 piese din lemn, 15 piese din metal, 10 covoare, 53 piese de mobilier, 16 piese din material textil, 49
piese de artă plastică, 19 icoane și 8280 de volume, reviste, albume și vederi. Separat, în perioada 2014-2017
colecțiile MMB au mai primit donații variate din care amintim aici cele 80 de afișe de spectacol și film ale
Margaretei Pâslaru, care au făcut obiectul unei expoziții temporare imediat după donație, în anul 2015. Au fost
achiziționate și obiecte cu valoare memorială pentru colecția Medrea (cinci albume cu fotografii de familie,
variate documente și schițe de lucru, 2016); un Octoih publicat de episcopia Râmnicului (2016), iar în a doua
parte a anului 2017 va fi o nouă comisie de achiziții pentru analizarea noilor propuneri. Însă cele mai multe piese
cu valoare istorică au intrat în patrimoniul MMB în urma șantierelor de arheologie din raza Municipiului
București. În direcția sporirii patrimoniului arheologic cu piese care nu se întâlnesc în siturile locale, MMB a inițiat
în 2017 parteneriate pentru a participa pe șantiere arheologice și proiecte de cercetare asimilabile acestora la
Capidava (jud. Constanța), Sultana și Gumelnița (jud. Călărași).
4. Propuneri de îmbunătățire a activității profesionale
În anul 2017 strategia de management a continuat direcțiile de dezvoltare inițiate în anii anteriori. S-a
pus accentul atât pe dezvoltarea logistică și rezolvarea unor probleme de infrastructură pentru a asigura un
cadru adecvat derulării activității specifice unui muzeu, cât și pe dezvoltarea ofertei publice a muzeului pentru a-l
face atractiv pentru segmente diverse de public. Rezultatele principale ale acestei strategii sunt:
- creșterea numărului de vizitatori, de toate vârstele, cu creșterea însemnată a ponderii copiilor și adulților
în totalul vizitatorilor. Pentru 2017 se previzionează ca numărul de vizitatori să fie aproape dublu față de
anul 2014;
- renovarea și reamenajarea unor muzee-satelit, care erau într-o stare improprie vizitării;
- reorganizarea depozitelor și a spațiilor administrative ale MMB;
- conectarea muzeului și a specialiștilor săi la tendințele europene și dezvoltarea unei rețele profesionale;
- mai buna cunoaștere și gestionare a patrimoniului muzeului;
- dinamizarea activității editoriale a muzeului.
În continuare se urmărește dezvoltarea pe aceleași direcții strategice. Elementul central al strategiei
muzeului este patrimoniul, abordat din perspective diverse : conservare și restaurare, cunoaștere și difuzare a
rezultatelor cercetării, valorificare interdisciplinară și interactivă etc. Gestionarea patrimoniului și valorificarea sa
sunt în corelație directă cu misiunea muzeului. De asemenea, aceste activități sunt legate direct de strategia de
dezvoltare a ofertei publice a muzeului.
Se va continua dezvoltarea infrastructurii. Sunt deja planificate intervenții la Muzeul Babeș, de exemplu.
Astfel se asigură condiții optime de vizitare și de creștere a atractivității tuturor muzeelor satelit ale MMB.
C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și / sau de reorganizare, pentru mai buna
funcționare, după caz
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1. Măsuri de organizare internă
În primul semestru al anului 2017 s-a propus stabilirea următoarelor comisii de specialitate, în funcție de
oportunitatea și necesitatea acestora:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comisia centrală de inventariere;
Comisia de recepție, evaluare și achiziții bunuri de patrimoniu și pentru stand;
Comisia de restaurare;
Comisia de casare;
Comisia pentru protecția civilă, de securitate și sănătate a muncii, PSI;
Comisia pentru selectarea, încadrarea și promovarea în muncă a personalului;
Comisia de recepție și primire materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar;
Comisia de selectare a unităților arhivistice;
Comisia pentru monitorizarea și metodologie control managerial intern: contantabil șef, șefii de secții;
Echipa de gestionare a riscurilor.
Activitatea SCIM în cadrul Muzeului Municipiului București

În cadrul Muzeului Municipiului București funcționează, începând cu anul 2014, Comisia de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, în conformitate cu
Ordinul 400/2015, privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările
și completările ulterioare. Din cadrul comisiei fac parte conducătorii compartimentelor instituției, conform
legislației care guvernează domeniul. Comisia funcționează în baza unui regulament propriu și se întrunește o
dată pe lună sau mai des, atunci când situațiile apărute o cer. Comisia are un președinte, membri și un secretar.
Organizarea sistemului de control intern/managerial în cadrul Muzeului Municipiului București are în
vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel: obiective cu privire la
eficacitatea și eficiența funcționării; obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne; obiective
cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne. Așa cum este definit și în legislație
standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management pe care în cazul de
față, Muzeul Municipiului București trebuie să le urmeze.
Scopul standardelor este de a crea un model de control intern/managerial uniform și coerent care să
permită comparații între entități de același fel sau în cadrul aceleiași entități, la momente diferite, și să facă
posibilă evidențierea rezultatelor entității și a evoluției sale. Standardele constituie un sistem de referință în
raport cu care se evaluează sistemele de control intern/managerial, se identifică zonele și direcțiile de schimbare.
Sistemul de control intern/managerial este dezvoltat în cadrul Muzeului Municipiului București având în
vedere specificul legal, organizațional, de personal, de finanțare etc. Standardele sunt grupate în cadrul a cinci
elemente ale controlului intern/managerial: mediul de control; performanțe și managementul riscului; activități
de control; informarea și comunicarea; evaluare și audit.
Începând cu anul 2014, comisia a realizat și a avizat peste 50 proceduri generale și specifice care conduc
la o mai bună funcționare a activităților în cadrul Muzeului Municipiului București. Acestea au fost puse la
dispoziție managerului pentru aprobare, în conformitate cu legislația, și au fost difuzate personalului impactat.
Începând cu anul 2017, procedurile aferente standardelor de control intern/managerial, folosite în activitățile
curente
ale
Muzeului
Municipiului
București,
pot
fi
accesate
la
adresa
web
http://www.muzeulbucurestiului.ro/proceduri.html.
Activitatea SCIM în cadrul Muzeului Municipiului București va continua, așa încât, pe măsura identificării
unor noi activități procedurabile, acestea să fie procedurate conform legislației, în vederea asigurării unei bune
funcționări care să conducă la atingerea obiectivelor generale și specifice.
Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Muzeului Municipiului București este
prezentată în Anexa 11.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Muzeului Municipiului București a fost modificat în cursul
anului 2015 şi completat în prima jumătate a anului 2017 și el corespunde nevoilor actuale ale muzeului.
Principiile care stau la baza acestuia sunt:
- Funcționalitate. Structurile propuse sunt organizate din punct de vedere tematic, reunind sub-secții care
au în comun aceleași elemente de expertiză. În acest fel se face în mod rapid transferul de bune practici
în cadrul organizației.
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Consolidare economico-financiară. Se crează premisele pentru o mai bună gestionare a resurselor și
pentru control financiar eficient.
- Flexibilitate. Noua organigramă și noul ROF asigură mai multă flexibilitate în derularea activității
instituției prin gruparea specialiștilor similari într-o secție. Se crește astfel timpul de reacție, se scurtează
circuitele relaționale în contextul dezvoltării și derulării de proiecte instituționale.
- Modernizare. Ținându-se cont atât de specificul activității muzeului și de evoluțiile din ultimii ani, precum
și de tendințele din lumea culturală și științifică, sunt propuse o serie de secții și servicii cu
responsabilități noi: Secția Antropologie Socială și Urbană; Biroul Istorie Bucureșteană; Serviciul Relații
Publice, Marketing, Proiecte Culturale; Secția Patrimoniu și Evidență Centralizată.
Noua organigramă a permis dezvoltarea organizației. În anul 2017 a fost scos la concurs și ocupat postul de
director adjunct pentru zona de istorie și patrimoniu pentru a întări administrativ organizarea colecțiilor,
digitizarea și clasarea obiectelor de patrimoniu și pregătirea inventarierii colecțiilor, proces care va demara în
anul 2018. Separat, a fost creat din nou al doilea post de director adjunct pentru zona de artă pentru a oferi o
dezvoltare administrativă, dar și de specialitate colecției de artă și Pinacotecii. Urmează dezvoltarea unei strategii
de valorificare a patrimoniului de artă și de a întări administrația Muzeului Municipiului București și în zona
colecțiilor de artă care în ultimii doi ani sunt tot mai intens valorificate.
-

Dezvoltarea organizațională și dinamica internă au avut repercursiuni și asupra structurii personalului.
Datorită nevoii de personal specializat pe tot parcursul primului semestru al anului 2017 au fost îndeplinite
procedurile pentru angajarea a 16 persoane și procedurile de promovare în grad a 11 salariați.
Pentru anul 2017 se propune în continuare reevaluarea structurilor interne și revizuirea regulamentelor de
funcționare acolo unde este cazul.
3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Delegarea responsabilităților este prevăzută în regulamentul 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: 9 întâlniri
ședințe ale Consiliului Științific: 2 întâlniri
În primul semestru al anului 2017, Consiliul de Administrație a dezbătut și a luat hotărâri referitor la
organizarea unor depozite de patrimoniu, transportul unor colecții precum Tattarescu, Pinacoteca și Nottara în
noi spații de depozitare; transferul bibliotecii MMB într-un spatiu nou amenajat; contracte restaurare pentru
piese de patrimoniu (Minovici), restaurare componente piatră (Minovici); restaurare componente scară lemn
(Observatorul Astronomic); restaurare fresce Văcărești cu UNARTE; amenajare peisagistică la Severeanu și Babeș.
În primul semestru al anului 2017 Consiliul Științific a dezbătut și luat hotărâri referitor la: proiectelele
minimale propuse și derulate, modernizarea și extinderea expoziției de bază de la Palatul Suțu, expozițiile și
activitățile organizate, publicațiile Editurii MMB din cursul anului, organizarea unor evenimente precum Școala
Altfel, Noaptea Muzeelor, situația Pinacotecii, parteneriatele propuse de alte organizații (la nivel national și
internațional), propuneri proiecte pentru atragere finanțări nerambursabile, vizibilitatea activităților muzeului,
programele și proiectele pentru anul 2017 și dezvoltarea activității muzeului.
Subiecte recurente în cadrul ședințelor structurilor de conducere ale MMB în ultimii 4 ani au fost
proiectele de reabilitare a spațiilor și statusul obiectivelor de patrimoniu imobil ale Muzeului Municipiului
București, reorganizarea spațiilor și maximizarea accesului publicului, redefinirea organigramei și eficientizarea
activității personalului, dezvoltarea resursei umane a instituției, stat de funcții și regulamente, stabilirea
comisiilor de specialitate, proiectelele minimale propuse și derulate, derularea inventarierii patrimoniului și a
registrului informatizat, spațiile de depozitare și condițiile de microclimat, expozițiile și activitățile organizate,
publicațiile Editurii MMB și organizarea unor evenimente speciale.
-

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției
În primul semestru al anului 2017, din totalul de 139 de salariați, 81 de salariați au beneficiat de un
cuantum al salariilor de bază stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în
funcție sau în specialitate.
Nivelul studiilor angajaților MMB este următorul: Studii superioare – 94 dintre care: Diploma Doctor –
22, Doctoranzi – 5; Studii medii - 35; Studii generale – 10.
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Fluctuație
În primul semestru al anului 2017 au fost organizate 5 de concursuri pentru ocuparea unor posturi: 4
posturi în luna ianuarie, 1 post – februarie, 2 posturi – martie, 3 posturi – aprilie, 4 posturi – mai, 10 posturi iunie. Posturile scoase la concurs au fost: director adjunct, șef de secție, 3 muzeografi, restaurator, contabil șef,
contabil, 2 referenți de specialitate, bibliotecar, 2 supraveghetori, muncitor calificat. S-au făcut 16 angajări. Au
fost promovați în grad 11 salariați. Au fost întocmite deciziile de încetare a Contractului Individual de Muncă
pentru 6 angajați, în perioada de probă.
Cursuri
În luna mai 2017 a avut loc evaluarea cunoștințelor acumulate în cadrul cursului de Bazele Muzeologiei,
cursul a fost organizat de INCFC în anul 2016. Au susținut și promovat evaluarea șase salariați.
Evaluare și promovare
Procesul de evaluare a personalului s-a desfășurat în februarie-martie 2017 și în câteva situații au fost
date evaluări de bine și suficient, în cazul unor colegi care nu au realizat majoritatea obligațiilor prezente în fișa
postului.
În cursul primului semestru al anului 2016 au fost promovați 11 salariați astfel: au fost promovați 11
salariați astfel: 8 salariați de la gr. (S) I la gr. (S) IA si 3 salariați de la gr. (S) II la gr. (S) I.
Motivare / sancționare
Au fost organizate evenimente speciale pentru angajați (team building). Dezvoltarea resurselor umane și
buna motivare a personalului sunt elemente cheie ale managementului resurselor umane, care asigură un climat
propice performanței în MMB.
În prima jumătate a anului 2017 au fost depuse la Comisia de Etică și Disciplină mai multe sesizări și
referate care vizau comportamentul nepotrivit și săvârșirea unor abateri disciplinare. În urma deliberărilor
acestei comisii s-a hotărât sancționarea disciplinară cu „avertisment scris” a doi angajați ai muzeului.
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/ refuncționalizări ale spațiilor
Gestionarea patrimoniului MMB este o activitate complexă, avându-se în vedere caracteristicile acestuia,
infrastructura muzeului și istoricul muzeului.
Desigur, activitățile de conservare și restaurare sunt o preocupare permanentă a muzeului. În primul
semestru al anului 2017 s-au realizat lucrări de restaurare pentru 44 de lucrări recepționate, 74 de lucrări
finalizate, iar 161 lucrări sunt în curs de restaurare. O situație detaliată a lucrărilor restaurate în laboratoarele
muzeului se regăsește în Anexa 12.
Evaluarea cantitativă a acestei componente a activității de gestionare a patrimoniului nu este foarte
importantă pentru că dificultățile specifice restaurării fiecărui obiect de patrimoniu influențează în mod
determinant cantitatea de obiecte restaurate.
Pe parcursul primului semestru al anului 2017 a continuat evidența, clasarea patrimoniului și propunerea
pentru clasare.
Tabel 14. Fișe de evidență completate în cadrul MMB
2014

2015

2016

2017*

1,920

6,577

5,330

4,102

Total Fișe de conservare

806

2,038

3,392

1,798

Fișe de restaurare

36

235

487

517

Total FAE

* Realizat în primul semestru al anului 2017.

Tabel 15. Clasarea patrimoniului MMB
2014

2015

2016

2017*

50

1,925

3,050

2,500

Propuneri pentru clasare (Fond,
Tezaur)
* Realizat în primul semestru al anului 2017.
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Îmbunătățiri / refuncționalizări ale spațiilor
În primul semestru al anului 2017 s-au realizat următoarele optimizări și amenajări ale spațiilor
complexului MMB:
1. Palatul Suțu: Spațiile muzeului care sunt dedicate expozițiilor temporare au fost igienizate integral în anul
2016, după mai bine de 30 de ani. În aceste spații urmează să fie deschisă în noiembrie 2017 o expoziție dedicată
centenarului Unirii. De asemenea, urmează o regândire a holului de intrare pentru a găzdui un magazin modern
al muzeului. Până în decembrie 2017 amenajarea holului pentru loisirul publicului va continua cu aripile laterale,
de acces către noile spații expoziționale.
Palatul Suțu este recuperat pentru public într-un procent de 70%. Spațiul vechi al bibliotecii este în curs de
igienizare și de amenajare urmând să fie un spațiu destinat atelierelor pentru copii și tineri. Astfel, până în
decembrie 2017 întregul Palat Suțu va fi introdus în circuitul muzeal.
2. Casa Filipescu-Cesianu: În Lapidarium a fost inaugurată în februarie 2017 o expoziție cu caracter permanent
cuprinzând frescele mănăstirii Văcărești. A fost finalizat și proiectul de amenajare expozițională a subsolului
corpului A. Expoziția deschisă aici, Zeițe și șamani în credințele străvechi, valorifică patrimoniul arheologic foarte
bogat al MMB și este și aceasta o expoziție pe termen mai lung, cu profil arheologic. Depozitul de pictură al
Pinacotecii a fost amenajat în corpul B-etaj în anul 2016, iar transferul obiectelor a fost finalizat în iulie 2017.
Administrația MMB s-a mutat în corpul B-parter. Parcul a fost deschis publicului și în zilele când muzeul este
închis.
Spațiul destinat publicului la Casa Filipescu-Cesianu este acum de 100%.
3. Muzeul dr. Nicolae Minovici: În primăvara anului 2017 a continuat amenajarea parcului muzeului prin noi
plantări, și anume peste 70 de foioase care flanchează aleile. Separat, au fost eliminați șapte brazi, care s-au
uscat din cauza șantierului și au fost plantați noi arbori conform avizului de la mediu. De asemenea, a continuat
proiectul de restaurare a pieselor litice din parc pentru a finaliza amenajarea acestuia.
Expoziția permanentă a muzeului dr. Nicolae Minovici este amenajată parțial și urmează să se deschidă pentru
public în octombrie 2017, și anume trei spații din cele cinci care sunt la etaj și unul la parter. Datorită numărului
foarte mare de piese care trebuiesc restaurate, celelalte două spații de la etajul vilei vor fi integrate expoziției
permanente de etnografie în cursul anului 2018. Până atunci, în cele două spații de la etaj va fi deschisă expoziția
temporară Știință și etnicitate. Cercetarea antropologică austriacă în Banat în anii 1930, în parteneriat cu
Naturhistorisches Museum Wien, Austria; Centre for Medical Humanities, Oxford Brookes University, U.K.;
University of Oxford, U.K.; Arts & Humanities Research Council, U.K.
Spațiul muzeului dr. Nicolae Minovici este destinat publicului în proporție de 90 %.
4. Observatorul Astronomic: În anul 2017, la parterul imobilului va fi inaugurat în octombrie, noul sediu al
bibliotecii MMB, modernizat și extins. La etajul clădirii a fost programată pentru luna septembrie deschiderea
expoziției permanente de astronomie. În mansarda clădirii sunt spații destinate conferințelor, expozițiilor
temporare și, mai ales, observațiilor astronomice.
Până în decembrie 2017 Observatorul Astronomic va fi deschis publicului în proporție de 100%.
5. Muzeul Theodor Aman: Șantierul de restaurare a plafonului atelierului lui Aman a fost finalizat în luna iulie
2017, iar atelierul pictorului a fost reintrodus în circuitul muzeal.
6. Muzeul George Severeanu: A fost realizat proiectul expoziției permanente al Casei Severeanu, expoziție care
va fi inaugurată în luna noiembrie a anului 2017.
7. Muzeul Frederic Storck și Cecilia-Cuțescu Storck: Este necesară începerea unor lucrări de restaurare.
8. Curtea Veche: Acest sit arheologic este în continuare închis publicului, prezentând un risc seismic ridicat.
9. Muzeul Victor Babeș: În anul 2017 s-a desfășurat un șantier de igenizare a spațiilor muzeale, parter și etaj.
Urmează ca muzeul să fie redeschis pentru vizitare într-o variantă modernă, încorporând tehnologie de tip virtual
reality, începând cu anul 2018.
10. Muzeul C.I. și C.C.Nottara a fost închis din cauza avarierii imobilului închiriat in 2014. Colecția se află în
depozitul amenajat în 2016 iar pe site este publicat un tur virtual al expunerii vechi, recuperându-se astfel
valoarea memorială a acesteia.
11. Depozitele MMB: În ultimii ani depozitele MMB au cunoscut ample procese de renovare și reamenajare
conform viziunii moderne și utilizându-se sisteme noi de securizare. În cursul anului 2017 s-a înființat un nou
depozit: Depozitul de patrimoniu și sediul Secției de Artă din strada Moinești-Militari. Acest spațiu nou, modern,
a fost închiriat pentru depozitarea patrimoniului casei Gheorghe Tattarescu și, parțial, Pinacoteca, drept urmare
a deteriorării fizice a imobilului amintit mai sus, și care va fi pus în conservare până în decembrie 2017. Acest
spațiu a fost amenajat din punctul de vedere al securizării și este în derulare amenajarea depozitului și transferul
obiectelor, proces care va fi finalizat până la 30 noiembrie 2017.
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12. Completarea sistemului de securizare: A fost completat și extins sistemul de securizare, antiefracție și
supraveghere video în toate atelierele de restaurare și în depozitul de patrimoniu din strada Marin Serghiescu.
Referitor la sistemul de securizare al MMB, la preluarea mandatului de către actualul manager, majoritatea
obiectivelor nu erau protejate conform normelor. Începând cu aprilie-mai 2014 și până în prezent au fost
realizate: analize de risc pentru fiecare unitate deoarece nu existau; contract mentenanță PSI; securizare
antiefracție, antiincendiu și conectare la dispecerat în timp real cu camere de luat vederi, interior și exterior.
Începând cu anul 2016, toate unitățile MMB (muzee, depozite etc.) au și pază umană permanentă.
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării / auditării din partea autorității sau a altor organisme de
control în perioada raportată
În primul semestru al anului 2017 au fost efectuate următoarele misiuni de audit public intern:
- Auditarea modului de organizare a activității de salarizare din cadrul Muzeului Municipiului București
(finalizată);
- Organizarea deplasărilor și decontarea cheltuielilor cu deplasările în țară și străinătate (finalizată);
- Derularea contractelor de vânzări produse, lucrări și servicii în cadrul Muzeului Municipiului București
(finalizată).
Până la sfârșitul anului mai urmează să se realizeze:
- Organizarea și coordonarea modului de exercitare a controlului financiar preventiv în cadrul Muzeului
Municipiului București;
- Organizarea activității de achiziții lucrări în cadrul Muzeului Municipiului București.
În aprilie 2014 când a început implementarea actualului proiect de management nu exista nici o
procedură de control managerial intern. În mai 2014 a fost înființată Comisia de Control Managerial Intern și au
fost realizate și aprobate majoritatea procedurilor cerute de legislația aferentă în perioada mai 2014 – iulie 2017.
Unele sunt în curs de finalizare și sunt menționate mai sus, în raport. Privind realizările Comisiei în anii anteriori,
2014-2016, a se vedea rapoartele de activitate de pe websiteul MMB.
În cadrul Muzeului Municipiului București a fost organizată o structură proprie de audit public intern:
Compartimentul de Audit Public Intern, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare și Organigramei
Muzeului Municipiului București aprobate prin HCGMB nr. 161/31.08.2015, având în componență două posturi
de execuție Auditor Intern S. I. Compartimentul de Audit Public Intern se află în subordinea directă a Directorului
Muzeului Municipiului București și este funcțional din 15.02.2016, din cele două posturi de execuție Auditor
Intern S.I, doar unul fiind ocupat.
Din punct de vedere al procedurilor operaționale privind activitatea de audit public intern, între anii 2016
– 2017 au fost elaborate și aprobate 7 proceduri operaționale. Trei proceduri se află la Comisia de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Muzeului
Municipiului București pentru a fi aprobate.
Din punctul de vedere al misiunilor de audit public intern, în cursul anului 2016 au fost efectuate trei
misiuni de audit public intern – două misiuni de asigurare și o misiune de consiliere:
1. Misiunea de auditare a sistemelor informatice în cadrul Muzeului Municipiului București:
Principalele constatări și recomandări s-au referit la modul de asigurare a securității sistemelor
informatice, evidența și gestionarea echipamentelor electronice și gestionarea contractelor încheiate de Muzeul
Municipiului București, inclusiv controalele interne specifice acestor domenii, precum și organizarea controlului
financiar preventiv propriu.
2. Misiunea de auditare a derulării contractelor de achiziții produse, lucrări și servicii, și modul de îndeplinire a
obligațiilor contractuale
Misiunea a atins aspecte din următoarele domenii: financiar-contabil, achiziții publice, juridic, domeniul
funcțiilor specifice entității.
3. Evaluarea procesului de implementare a sistemului de control intern managerial
Recomandările formulate de Compartimentul Audit Public Intern în cursul anului 2016 au fost aprobate
și însușite de conducerea Muzeului Municipiului București, o parte fiind implementate sau parțial implementate
în cursul anului 2016, procesul de implementare a recomandărilor continuând în cursul anului 2017.
În primul semestru al anului 2017 au fost efectuate următoarele misiuni de audit public intern:
1. Auditarea modului de organizare a activității de salarizare din cadrul Muzeului Municipiului București:
Principalele obiective ale misiunii au inclus: Stabilirea drepturilor salariale și plata acestora; Stabilirea
contribuțiilor datorate Statului și plata acestora; Stabilirea reținerilor salariale; Alte drepturi salariale (sporuri,
prime etc.); Încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.
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2. Organizarea deplasărilor și decontarea cheltuielilor cu deplasările în țară și străinătate – cu următoarele
obiective principale:
Principalele obiective ale misiunii au inclus: Încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli; Raportul de deplasare;
Calculul și acordarea avansurilor; Decontarea cheltuielilor de deplasare – documente justificative; Rapoarte
întocmite la întoarcerea din deplasare.
3. Derularea contractelor de vânzări produse, lucrări și servicii în cadrul Muzeului Municipiului București:
Principalele obiective ale misiunii au inclus: Evidența și gestionarea contractelor de vânzări produse, lucrări și
servicii în cadrul Muzeului Municipiului București; Respectarea clauzelor contractuale și legislației în vigoare;
Emiterea facturilor și încasarea sumelor facturate.
Până la sfârșitul anului 2017 mai urmează să se realizeze încă două misiuni de audit :
4. Organizarea și coordonarea modului de exercitare a controlului financiar preventiv în cadrul Muzeului
Municipiului București.
5. Organizarea activității de achiziții lucrări în cadrul Muzeului Municipiului București.
D. Evoluția situației economico-financiare a instituției
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei raportate
Tabel 15. Bugetul de venituri (subvenții / alocații, surse atrase / venituri proprii)
Categorii

Buget aprobat 2017

Realizat 2017 în perioada ian-iul

Total venituri
Venituri proprii

675

203

-

-

29.318

13.426

Sponsorizări
Subvenții

Tabel 16. Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenții / contracte încheiate în baza legilor
speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentu reparații capitale)
CATEGORII

Buget aprobat 2017

Realizat 2017 în perioada ian-iul

Total cheltuieli
Cheltuieli de personal

7240

3298

Bunuri și servicii

4923

2994

Reparații curente

3322

483

Bunuri de natura obiectelor de
inventar

1666

224

Deplasări, detașări, transferuri

163

22

Cărți, publicații și materiale
documentare

20

15

Pregătire profesională

76

5

26

Protecția muncii

100

15

Chirii

1700

964

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

7001

2839

Alte cheltuieli din care:

Cheltuieli de capital
3622
50
Referitor la capitolul:
- Cheltuieli de personal: se observă că până la 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de 45.55%. Urmează ca
în lunile august – decembrie 2017 să se organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. De asemenea,
începând cu luna septembrie 2017 vor fi acordate si tichete de vacanță.
- Bunuri și servicii: se observă că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de 60.81 %. Sunt
incluse cheltuieli cu furniturile de birou, materiale pentru curătenie, iluminat, apă, poștă, diverse materiale și
servicii cu caracter funcțional.
- Reparații curente: se observă ca până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de 14.53 %.
Datorită condițiilor meteo nefavorabile, lucrările de reparații au fost decalate începand cu luna mai 2017, fapt ce a
determinat depăsirea termenelor propuse inițial de finalizare a lucrărilor.
- Bunuri de natura obiectelor de inventar: se observă că pănâ la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în
procent de 13.45 %. Dotarea sediilor MMB cu obiecte de inventar se va definitiva în trimestrul IV al anului curent,
cand vor fi încheiate lucrările de amenajare și reparații curente menționate mai sus.
- Deplasări, detasări: se observă că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de 13.50%.
Conform acordurilor de parteneriat interne și externe majoritatea deplasărilor se vor efectua începând cu
jumătatea trimestrului III.
- Cărți, publicații, materiale: se observă că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse in procent de 75 %.
- Pregătire profesională: se observă că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse in procent 6.57% Acest
lucru se datorează perioadelor de vacanță, însă începând cu luna septembrie 2017, urmează să fie demarate o
serie de cursuri de perfecționare profesională.
- Protecția muncii: se observă că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de 15%. Datorită
uzurii fizice și morale, începând cu ultima lună a trimestrului III, instituția va achiziționa echipamente noi de
protecția muncii.
- Chirii: se observa că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de 56.71 %.
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: se observă că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de
39.44 %. Activitățile culturale au fost prevazute începand cu luna septembrie 2017, deoarece numărul vizitatorilor,
va fi în crestere, odata cu revenirea acestora din vacanță. Programarea evenimentelor culturale crescute începând
cu luna septembrie 2017 s-a facut pe baza statisticilor din anii precedenți care arătau un număr mai redus de
vizitatori in perioada verii.
- Cheltuieli de capital: se observă că până la data de 31.07.2017 au fost cheltuite resurse în procent de 1.38 %.
Conform bugetului aprobat, investițiile vor fi efectuate începând cu trimestrul III .
2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță
Conform criteriilor de performanță ale instituției, activitatea pe anul 2017 a fost, în general, într-o
direcție ascendentă, continuând trendul pozitiv inițiat în anul 2014: a crescut numărul de vizitatori plătitori și
frecvența medie zilnică, a crescut numărul de vernisaje și apariții în presă, numărul de proiecte este destul de
constant (peste 20 / an din 2015 până în 2017), veniturile proprii din activitatea de bază și din alte activități s-au
dublat față de anul 2014. Chiar dacă muzeul nu a coordonat proiecte cu finanțare nerambursabilă, a fost
beneficiar al unor finanțări prin parteneriatele atrase.
Tabel 16. Indicatori de performanță
Nr. Crt.
1.

Indicatori de performanță
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de
capital)/ nr. de beneficiari
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Perioada evaluată
262.51 lei / beneficiar,
13.579.866/ 51.730

2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Fonduri nerambursabile atrase*
Număr de premiere / vernisaje
Număr de refaceri
Număr de coproducții / expoziții realizate în parteneriat la
sediile proprii
Număr de spectacole în regim de protocol / expoziții cu rol
educativ și de promovare
Număr de apariții media (fără comunicate de presă)
Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de spectacole / expoziții, din care:
* la sediu
* în turnee / la sediul altor muzee și organizații
Număr de proiecte/ acțiuni culturale**
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități
Număr de participări la festivaluri, gale, concursuri, comunicări,
conferințe etc.
Indice de ocupare a sălii la sediu (%)

44
2
30
21
480
17.588
34.142
44
9
20
187.915
15.560
25
100%

*În primul semestru al anului 2017 Muzeul Municipiului București a fost partener în mai multe proiecte realizate
cu fonduri nerambursabile atrase prin concurs de proiecte (Anexa 3).
**Muzeul Municipiului București a organizat, pe lângă proiecte și acțiuni culturale, și programe cu conținut
educativ dedicate copiilor și adolescenților (detaliate în Anexa 8).
E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de
management
Se realizează prin raportare la:
1. viziune;
2. misiune;
3. obiective (generale și specifice);
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
5. strategie și plan de marketing;
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
7. proiecte din cadrul programelor;
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.
1. Viziune
Muzeul Municipiului București urmărește crearea unor experiențe unice pentru vizitatorii și participanții
la activitățile muzeului, prin care aceștia să se familiarizeze nu numai cu colecțiile muzeului, ci și cu caracteristici
și evoluții ale societății bucureștene, într-un cadru mai larg – național și european.
Această viziune se reflectă în toate programele și expozițiile muzeului. Caracterul lor interdisciplinar, dar
și faptul că permit interacțiunea cu publicul, generează o experiență unică vizitatorilor și participanților la diverse
programe publice. Această experiență este în relație cu faptul că expozițiile muzeului fac referire și la aspecte
care țin de societatea actuală, permițând publicului să reflecteze mai profund, prin raportare la sine, la
semnificația temelor abordate. Muzeul Vârstelor este un bun exemplu în acest context. El permite vizitatorilor să
compare Bucureștiul trecut cu Bucureștiul prezent. De asemenea, permite vizitatorilor să reflecteze asupra
viitorului său și al orașului.
Această viziune a dus și la asumarea unui loc activ în contextul sectorului cultural, nu numai prin prisma
dinamizării ofertei, ci și din punct de vedere profesional. Muzeul promovează bunele practici și excelența.
Dimensiunea internațională a muzeului s-a dezvoltat avându-se în vedere și acest deziderat.
2. Misiune
Având în vedere specificul colecțiilor și activitatea Muzeului Municipiului București, precum și contextul
cultural contemporan, misiunea MMB a fost formulată astfel: Muzeul Municipiului București urmărește să devină
o instituție modernă, actuală, activă, în continuă actualizare și dezvoltare, caracterizată prin transparență și
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dinamism și relevantă atât pentru publicul român, cât și pentru turiștii și rezidenții străini prin proiectele cu
ridicată valoare culturală și educațională organizate.
Misiunea aceasta este punct de reper atât pentru dezvoltarea strategiei de management, cât și a fiecărei
activități a muzeului în parte. Creșterea calității ofertei a determinat și dezvoltarea imaginii muzeului și creșterea
atractivității atât pentru publicul local, cât și pentru turiștii români și străini.
3. Obiective (generale și specifice)
Obiectivele strategice ale instituției în 2017 continuă strategia inițiată în anul 2014 și au în vedere următoarele:
- Consolidarea locului muzeului drept organizație culturală complexă și dinamică, ca centru informațional,
cultural și educațional;
- Dezvoltarea profesională și oferirea de modele de bune practici;
- Dezvoltarea brandului MMB;
- Dezvoltarea dimensiunii internaționale a activității profesionale;
- Aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare;
- Asigurarea condițiilor optime de funcționare a instituției.
Obiectivele specifice ale Muzeului Municipiului București sunt următoarele:
- Dezvoltarea ofertei muzeului pe baza studiilor privind publicul și stakeholderii muzeului;
- Dezvoltarea parteneriatelor muzeului, avându-se în vedere toate categoriile de stakeholderi ai muzeului;
- Dezvoltarea parteneriatelor internaționale;
- Cercetarea științifică în conformitate cu programele de perspectivă și programele anuale de patrimoniu,
pe care le administrează;
- Cercetarea și documentarea în vederea completării și îmbogățirii patrimoniului muzeal prin achiziții,
donații sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal;
- Organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrare în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
- Conservarea și restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
- Punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expozițiilor
permanente și temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc.;
- Identificarea nevoilor culturale ale publicului și orientarea programelor de punere în valoare a
patrimoniului cultural administrat, în funcție de acestea;
- Dezvoltarea imaginii MMB, precum și cea a tuturor muzeelor-satelit;
- Menținerea contactului cu mediile de informare, cu organizații neguvernamentale, culturale, instituții de
învățământ și cercetare, organisme și foruri internaționale de profil;
- Dezvoltarea profesională a angajațitor;
- Dezvoltarea parteneriatelor profesionale, naționale și internaționale;
- MMB să devină un punct de reper în mediul profesional.
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Obiective strategice propuse pentru perioada 2014-2017
A. Aplicarea TQM în managementul Muzeului (Total Quality Management – corpul de concepte, metode și
tehnici de administrare, având drept scop crearea și susținerea condițiilor culturale și organizaționale, în vederea
obținerii unor rezultate excelente în întreprinderile unei instituții), aduce beneficii majore instituției, pe de o
parte transformarea culturală internă, determinând modificări în relațiile cu angajații, furnizorii și beneficiarii, pe
de altă parte adoptarea și diseminarea noilor metodologii, precum cele referitoare la comunicare, planurile
strategice și perfecționarea continuă.
B. Perfecționare continuă și inovare:
Învățarea continuă este fundamentală în evoluția fiecărei persoane. Inventivitatea și inovarea trebuie încurajate
ca factori și stimuli ai progresului și, mai ales, definirea laturii unice a instituției, a ceea ce este fără comparație cu
alte muzee din țară și din lume.
C. Coerența obiectivelor în procesul de conducere:
Fiecare activitate trebuie să fie consecventă misiunii muzeului și obiectivelor propuse, fapt care va fi urmărit
deopotrivă în procedurile manageriale și în activitatea angajaților.
D. Responsabilitate publică:
Instituția muzeală trebuie să adopte un cod etic potrivit unor clare principii deontologice în acord cu coduri etice
adoptate de Tratatele și Convențiile Internaționale privind acțiunile culturale și patrimoniul cultural.
E. Focalizarea asupra rezultatelor:
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Păstrarea unei poziții constante în raport cu misiunea muzeului, acordată la permanenta schimbare a cerințelor
sociale de care depinde abilitatea angajată de a întâmpina interesele beneficiarilor, furnizorilor, angajaților și ale
societății în general.
F. Structuri funcționale:
Pentru realizarea funcțiunilor sale, muzeul are o structura organizatorică proprie compusă din secții, servicii,
birouri, compartimente, un oficiu și un laborator; în această structură sunt incluse și unități ce îndeplinesc
activități funcționale, precum și activități auxiliare funcțiilor de bază.
G. Diversificarea activităților muzeului, în afara programelor existente, și creșterea vizibilității instituției.
Au fost realizate următoarele: Configurarea spațiului interior și exterior într-un circuit muzeal tematic întreținut
prin cercetarea muzeală continuă (integrând spațiilor Muzeului și alte spații mai puțin cunoscute publicului,
aparținând clădirilor de patrimoniu administrate de muzeu); Prezentarea exponatelor în spații funcționale
personalizate și rezervate tematicilor specifice; Extinderea ariilor funcționale ale Muzeului prin inființarea unui
punct de primire și informare pentru vizitatori în legătură directă cu servicii pentru public (sală accesare display
digital, magazin); Regândirea ariilor de expunere (expoziții de bază, expoziții temporare, spații cu expunere
interactivă, spații pentru exponate cu gabarit mare, funcțional); Reconsiderarea și dotarea spațiilor
administrative (oficii și birouri, grupuri sanitare, cameră pentru pază, spații pentru echipamente tehnice precum
centrală termică, instalații electrice pentru forță și curenți slabi, instalații de avertizare și stingere a incendiilor.
H. Dezvoltarea activităților de voluntariat și internship – O strategie de dezvoltare a activităților de voluntariat
este constituită de continuarea implicării muzeului în proiectele de practică ale studenților și dezvoltarea
programului de pedagogie muzeală pentru elevi și liceeni.
I. Transformarea muzeului în mediator cultural și în beneficiar și creator de servicii cultural-muzeale pe piața
culturală și schimbarea mentalității vetuste privind rolul muzeelor în societate, identificate cu niște simple
depozite de obiecte vechi, prin îmbunătățirea programelor privind cercetarea conservarea și punerea în valoare a
colecțiilor muzeului și a patrimoniului aflat în spațiile administrate de Muzeu;
J. Dezvoltarea de public și lărgirea accesibilității acestuia la actul cultural-educativ de calitate, prin
implementarea unui sistem de management al calității la standarde europene, oferirea de servicii culturale
competitive, utilizarea unui marketing cultural performant, care să asigure creșterea numărului de vizitatori cu
3% în fiecare an pentru intervalul 2014-2017;
K. Dotarea corespunzătoare cu echipamente moderne de practică muzeală, cercetare, conservare, restaurare
compatibile cu cerințele societății informaționale;
L. Stabilirea unor priorități în ce privește lucrările de restaurare, modernizare, extindere a spațiilor muzeale și
punere în valoare a patrimoniului cultural mobil prin finalizarea bazei informatice de date și imagini/evidență
informatizată a patrimoniului cultural deținut de Muzeu;
M. Inițierea și dezvoltarea de programe și proiecte expoziționale în străinătate. Participarea Muzeului la
programe și proiecte naționale și europene de cooperare, rețele tematice, mobilități și formare profesională
continuă;
O. Dezvoltarea programului editorial al Muzeului prin editarea de ghiduri, cataloage de expoziție, de colecție și
albume prezentând patrimoniul instituției atât în format tradițional, pe hârtie, cât și electronic. Trebuie
continuată campania de valorificare a colecțiilor prin publicarea cataloagelor și repertoriilor de colecție.
Aceste obiective au fost atinse în mare măsură. Unele ținte, cum sunt cele de vizitare, au fost cu mult depășite.
5. Strategie și plan de marketing
Până în 2015 structura muzeului includea un Serviciu de Expoziții, Îndrumare Muzeală și Relații Publice.
Pentru a putea dezvolta și implementa o strategie de marketing complexă și eficientă, acest serviciu a fost
restructurat. Noul serviciu pentru Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale are responsabilități sporite în
domeniul marketingului și al brandingului.
În cadrul noii strategii de marketing au fost propuse și s-au realizat deja următoarele:
- Construirea unei identități vizuale coerente, moderne și atrăgătoare, ca prim pas spre dezvoltarea
brandului muzeului;
- Dezvoltare de parteneriate cu mass-media și stakeholderi relevanți;
- Implementarea unui sistem de comunicare rapid și profesionist cu publicul, utilizând noile tehnologii, dar
și prin intermediul canalelor tradiționale;
- Implementarea unui sistem de monitorizare și cunoaștere a publicului muzeului;
- Asigurarea pregătirii continue a personalului în domeniul marketingului cultural și comunicării publice.
Strategia de marketing pentru 2017 a prevăzut următoarele direcții prioritare:
- Dezvoltarea brandului muzeului, prin consolidarea atributelor cu care deja începe să fie asociat:
profesionalism, dinamism și interdisciplinaritate. O parte esențială a strategiei de branding este
30

-

-

-

dinamizarea strategiei de promovare. Creșterea prestigiului muzeului se va face atât în rândul publicului
larg / respectiv a beneficiarilor muzeului, cât și a profesioniștilor (muzeografi, cercetători etc.)
Dezvoltarea de parteneriate cu diverse categorii de stakeholderi și cu reprezentanți mass-media. Crearea
de parteneriate cu media scrisă și audio-vizuală națională și europeană; Imaginea, serviciile și activitățile
culturale efectuate în cadrul Muzeului au nevoie de o bună reprezentare în presă. Vor fi publicate analize
de specialitate privind activitățile muzeistice, colecțiile, conservarea și promovarea patrimoniului cultural
mobil și imobil; În parteneriat cu posturile de televiziune naționale se vor realiza emisiuni privind
activitatea muzeului; ne propunem ca în următorii 4 ani să cultivăm relația cu mass-media locală
aspirând la cel puțin 260 de apariții în presă (peste 50 apariții pe an) sub formă de știri, articole,
interviuri, informații pentru o mai bună receptare a instituției în rândul comunității.
Creșterea profesionalismului în activitatea de marketing. Aici se are în vedere nu numai continuarea și
dezvoltarea conferinței anuale de marketing, ci și dezvoltarea abilităților și cunoștințelor profesionale ale
persoanelor din muzeu responsabile cu diverse componente ale activității de marketing.
Cunoașterea publicului și înțelegerea stakeholderilor muzeului. Deși primii pași în înțelegerea
participanților la programele muzeului au fost deja făcuți, nu se poate încă face un portret robot al celor
care vizitează muzeul, respectiv al celor care nu îl vizitează. Mai buna înțelegere a vizitatorilor, precum și
a non-vizitatorilor, crează premisele dezvoltării ofertei muzeelor în mod eficient.

În prima parte a anului 2017 muzeul a acționat pe toate aceste direcții strategice.
Dezvoltarea brandului muzeului a progresat prin oferirea unor produse branduite și mai ales elaborarea unei
strategii coerente privind magazinele muzeului, prin strategia editorială și prin activitățile realizate – vizând atât
publicul larg, cât și profesioniștii. De asemenea, dezvoltarea relațiilor internaționale este parte a creșterii
brandului muzeului, dar și instrument de atingere a obiectivelor strategice.
Dezvoltarea parteneriatelor strategice a continuat în anul 2017 atât cu instituții culturale și educaționale
locale, cât și cu organizații europene. Această componentă contribuie și la promovarea și creșterea
profesionalismului în sectorul muzeal, nu numai în cadrul MMB.
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management

A. Programul de evidență computerizată, conservare și restaurare a patrimoniului cultural mobil
În perioada de raportare (2014-2017) s-au făcut mari progrese pentru evidența computerizată a
patrimoniului. Este în curs de derulare un proiect pilot privind digitizarea obiectelor de patrimoniu mobil pe
standard european. Pentru buna relizare a procesului de evidență, s-a distribuit tehnica computerizată necesară,
pentru toți colegii implicați, muzeografi și conservatori.
Activitatea de conservare și restaurare a patrimoniului se poate realiza acum în bune condiții. Începând
cu 2015 a fost inițiat un amplu proces de reorganizare și reamenajare a depozitelor muzeului, precum și de
îmbunătățire a echipamentelor necesare. De asemenea, a fost extins spațiul de depozitare. În perioada 20142017 au fost închiriate câteva spații pentru depozitarea patrimoniului MMB, și ca urmare a celor trei șantiere de
reabilitare și restaurare, prezentate deja în raport. Astfel, depozitul de istorie al MMB se află în strada Marin
Serghiescu din anul 2014. Colecția dr. Nicolae Minovici se află în depozitul de pe Calea Griviței din anul 2014. În
anul 2015 a fost închiriat un spațiu nou în cartierul Crângași pentru depozitarea colecției de mobilier a MMB, a
colecției Nottara, parțial Medrea și arhiva MMB. În anul 2016 a fost închiriat un alt spațiou pe strada MoineștiMilitari pentru depozitarea colecției Tattarescu si colecția de sculptură a Pinacotecii. Colecția de pictură a
Pinacotecii este depozitată la Casa Filipescu-Cesianu corpul B-etaj. Toate aceste depozite au fost securizate
conform normelor în vigoare și desigur utilate cu mobilier nou de depozitare, conform standardelor de
conservare.
B. Programul de cercetare, restaurare
Și activitatea de cercetare și restaurare a patrimoniului este facilitată de îmbunătățirea infrastructurii
specifice, realizată în ultimii 3 ani. Unele laboratoare au fost mutate și dotate, altele au fost reamenajate.
Prioritățile pentru activitatea de restaurare a muzeului în anul 2017 au fost obiectele care se întorc din depozite
în expozițiile permanente: Muzeul dr. Nicolae Minovici. Colecția de etnografie a Muzeului Nicolae Minovici de
cca. 5000 de piese va fi în întregime restaurată. Drept urmare, în afara restauratorilor din interior au fost
contractați restauratori experți pentru mobilier, icoane lemn și pictură, din cauza volumului foarte mare de
intervenție.
În perioada de raportare au fost inițiate două mari proiecte de restaurare. Un prim proiect constă în restaurarea
lucrărilor de pictură a Pinacotecii, neglijată ani de zile. Lucrările de pictură restaurate au fost valorificate între anii 20142017 prin proiectul expozițional Vindecări miraculoase. Un al doilea proiect foarte amplu de restaurare, inițiat în anul
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2016 și finalizat în iulie 2017, a constat în restaurarea plafonului pictat din camera personală a lui Theodor Aman, de la
Muzeul Theodor Aman În același timp MMB a prioritizat și restaurarea ultimelor cinci fresce ale mănăstirii Văcărești
aflate la UNARTE. În anul 2017, după expunerea celor restaurate, MMB a încheiat cu UNARTE un contract de restaurare
pentru perioada 2017-2018.
Activitatea de cercetare a patrimoniului este valorificată în modalități diferite de către personalul MMB: în cadrul
expozițiilor, în publicațiii academice și în cadrul unor manifestări științifice din țară și străinătate, sau prin articole de
popularizare. Principalele proiecte de cercetare derulate în perioada de raportare sunt asociate publicațiilor de bază
asociate colecțiilor, care au apărut la editura muzeului precum: Timpul orașului București (2017); Istoria fizionomiei
urbane – de la copilărie la senectute (1800 - 2000) (2017); Actele domnilor Mavrocordați aflate în patrimoniul MMB
(2016); Actele domnilor Racoviță din patrimoniul MMB (2015); Moda în Țara Românească, secolul al XVIII-lea și prima
parte a secolului al XIX-lea. Veșminte și accesorii de epocă din patrimoniul MMB (2015); Actele domniei lui Șerban
Cantacuzino aflate în patrimoniul MMB (2014) și Tiparul și cartea din Țara Românească în epoca domniilor fanariote
(2014).
Activitatea de cercetare a personalului MMB s-a dezvoltat semnificativ în perioada de raportare. Acest
lucru este demonstrat de creșterea numărului de publicații – atât a celor științifice, cât și a celor de popularizare,
de creșterea numărului de participări la conferințe naționale și internaționale, de creșterea proiectelor de
cercetare în care sunt implicați reprezentanți ai MMB. În ultimii doi ani s-a dezvoltat și activitatea de cercetare în
echipe internaționale, inclusiv se înregistrează inițierea de proiecte de cercetare arheologică internaționale,
după cum urmează: Perioadele 03.07.2014 – 18.08.2014; 03.07.2015 – 18.08.2015; 5.07.2016 – 20.08.2016;
10.07.2017 – 07.08.2017 – Theodor Ignat și Adelina Darie au participat la campania de săpături arheologice de la
Sultana-Malu Roșu, comuna Mânăstirea Județul Călărași. Coordonator științific: Radian Andreescu, în colaborare
cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Dunării de Jos, Călărași; Perioada 24.08.2016 – 14.09.2016,
Alina Streinu a participat la campania de săpături arheologice din situl „Labraunda”, Milas, Turcia, Coordonator
științific: Olivier Henry, în colaborare cu Institutul Francez din Istanbul (IFEA); Perioada 19.06.2017 – 09.07.2017 –
Alina Streinu a participat la campania de săpături arheologice de la „Labraunda”, Turcia, Coordonator științific:
Olivier Henry, în colaborare cu Institutul Francez din Istanbul ( IFEA). Perioada 01.08.2017 – 25.08.2017 – Raluca
Moței (Popescu) participă la campania de săpături arheologice de la Capidava, Județul Constanța. Coordonator
științific: Ioan Carol Opriș, în colaborare cu Universitatea București, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie,
Constanța, Muzeul Național de Istorie a României, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București,
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu; Perioada 27.08.2017 – 09.09.2017 – Alina
Streinu a participat la campania de săpături arheologice de la Acik Suat, comuna Baia, Județul Tulcea.
Coordonator științific: Alexandre Baralis și Vasilica Lungu, în colaborare cu Muzeul Luvru și Institutul de Studii
Sud-Est Europene, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.
Între proiectele de cercetare arheologică cu participare internațională amintim: Theodor Ignat – Proiect
PARTENERIATE – PN-II-PT-PCCA-2013-4-2302, Ecouri ale trecutului reflectate in prezent... O încercare de
reconstituire a societății neolitice prin intermediul arheologiei experimentale. Director de proiect: Cătălin Lazăr,
Muzeul Național de Istorie a României. Perioada de desfășurare: 2014-2016, funcție: membru proiect; Theodor
Ignat – Proiect IDEI: PN-II-ID-PCE-2011-3-1015, Re-constructing the identities: facts, places, peoples, animals and
objects of the invisible past. Director de proiect: Adrian Cornel Bălășescu, Muzeul Național de Istorie a României.
Perioadă de desfășurare: 2011-2014. funcție: membru proiect; Theodor Ignat – Proiect RESURSE UMANE –
TINERE ECHIPE: PN-II-RU-TE-2011-3-0133, În spatele tehnologiei preistorice: industria eneolitică din materii dure
animale din sud-estul Europei. Director de proiect: Monica Mărgărit, Universitatea „Valahia” Târgoviște. Perioadă
de desfășurare: 2011-2014, funcție: membru proiect; Theodor Ignat – Proiect PED PN-III-P2-2.1-PED-2016-0742,
O radiografie asupra trecutului. Investigarea obiectelor neolitice de lut prin metode de diagnostic imagistic și
arheologie experimentală, Director proiect: Florin Constantin (IFIN-HH, Măgurele), Perioadă de desfășurare:
2016-2018, funcție: membru proiect; Camelia-Mirela Vintilă – Proiect de cercetare CNCS-UEFISCDI, tip Resurse
Umane – Tinere Echipe, cod PN-II-RU-TE-2014-4-0519, 2015-2017, Strategii de exploatare ale mediului animal la
ultimii vânători-culegători și la primii agricultori de la nord de Dunăre (7.200-5.000 B.C.), Perioada de
desfășurare: 2015-2017, funcție: membru proiect.
Cele mai importante publicații din aceeași perioadă sunt: Theodor Ignat, Camelia-Mirela Vintilă, Elena Gavrilă,
„La Tène inhabitation features discovered at Dămăroaia archeological site in Bucharest”, în Revista de Cercetări
Arheologice și Numismatice, Anul I, nr. 1, 2015, pp. 105 – 143; Mihai Constantinescu, Elena Gavrilă, Sean Greer,
Andrei Soficaru, Dragoș Ungureanu 2015, „Fighting to the death: weapon injuries in a mass grave (16th-17th
century) from Bucharest, Romania”, Journal of Osteoarchaeology, (cod articol AID OA2450); Adelina Darie,
George Niculescu, Migdonia Georgescu, Cătălin Lazar, 2016, „Metal artefacts’ circulation in the Eneolithic period
from Southeastern Romania. A case study” în Xosé-Lois Armada, Mercedes Murillo-Barroso, Mike Charlton Eds.
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Metals, minds and mobility: Integrating scientific data with archaeological theory, Oxbow Press; Raluca Popescu,
Alexandru Rațiu, 2016, „Lămpi romane și romano-bizantine din colecția Muzeului Municipiului București”,
Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, Anul II, nr. 2, 2016, pp. 127 – 143; Alina Streinu 2016 „Revisiting
some regional amphora imitations discovered at Popești from the collection of the Museum of the Municipality
of Bucharest.” în Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, Anul II, nr. 2, 2016, pp. 111 – 126; Vasile Opriș,
Theodor Ignat, Cătălin Lazăr 2017, Chapter 11, „Human-shaped pottery from the tell settlement of Sultana-Malu
Roșu”, în Bodies of Clay: On Prehistoric Humanised Pottery, Heiner Schwarzberg, Valeska Becker (Eds.) – Oxbow
Books, pp. 191 – 212.
Principalele direcții de cercetare ale angajaților muzeului sunt istorie, arheologie, numismatică, antropologie
urbană, marketing, management și istoria artei.
C. Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziții temporare
În contextul consolidării și reamenajării a mai multor dinte sediile muzeelor MMB, în ultimii doi ani s-au
reproiectat expozițiile de bază ale Palatului Suțu, Casei Filipescu-Cesianu – Muzeul Vârstelor, Muzeul Severeanu,
Muzeul dr. Nicolae Minovici și a Observatorului Astronomic.
În perioada de raportare, respectiv în ultimii 4 ani, a crescut atât numărul, cât și calitatea expozițiilor
temporare, așa cum a fost arătat mai sus în acest raport. S-a diversificat și tematica acestor expoziții, dar și tipul
lor. Muzeul a început să colaboreze pe scară mai largă cu organizații culturale din țară și din străinătate pentru
aceste expoziții. De asemenea, MMB a inițiat o serie de expoziții itinerante. Principalele expoziții temporare
realizate în perioada 2014-2017 la MMB sunt următoarele: București – un portret Novecento (2014); Pentru o
istorie a simbolurilor: moda tatuajului în România (2014); Cotidian de război (2014); Începuturile fotografiei la
București. Maeștri și imagini din secolul al XIX-lea (2015); Falsuri monetare. O scurtă istorie a falsificării
monedelor (2015); Spitale dispărute ale Bucureștilor (2016); Scurtă istorie a revanșei: Duel sau crimă? (2016);
Pinacoteca Bucureștiului: un proiect interbelic (2016); Mașinile lui Leonardo da Vinci (2017); Bucureștii sub
ocupație (1917-1918) (2017).
Expoziția interactivă „Mașinile lui Leonardo Da Vinci”, realizată în colaborare cu organizația Araneus din
Polonia a diversificat oferta muzeului printr-o abordare inedită, adresată în special publicului tânăr – având în
vedere atât tematica de interes (invențiile marelui maestru renascentist), cât și faptul că majoritatea obiectelor
pot fi manevrate și experimentate de către vizitatori.
D. Programul de educație muzeală și dezvoltare de public
Dezvoltarea de programe publice, adresate tuturor categoriilor de public, a fost o prioritate în perioada
de raportare. Strategia implementată a dus la creșterea semnificativă și la diversificarea numărului de programe,
așa cum este menționat deja în prezentul raport. Ca urmare a acestei strategii structura publicului muzeului s-a
schimbat, crescând foarte mult procentajul copiilor.
Cele mai ample programe educaționale și programe publice derulate de muzeu în perioada 2014-2017 sunt:
- Școala de Vară
- Școala de Astronomie
- Caravana Muzeelor
- Școala Altfel
- Proiectul 5 licee, 5 muzee
Două mențiuni speciale trebuie făcute vis-a-vis de programul de educație muzeală și dezvoltare de public.
Strategia de dezvoltare a determinat organizarea de programe variate și în muzeele satelit. Astfel, a crescut
numărul de manifestări la aceste sedii, fapt ce a dus la dezvoltarea imaginii lor și la creșterea vizitării în cazurile
respective. Al doilea program special inițiat în 2016 este dezvoltarea de proiecte comunitare în parteneriat cu
reprezentanți ai comunității. În cadrul acestui program au fost derulate 17 proiecte originale, cu impact la public.
E. Programul editorial, de promovare, marketing, relații publice și de comunicare
În perioada 2014-2017 la editura muzeului au fost publicate peste 27 de volume. Cercetătorii Muzeului
Municipiului București au repertoriat colecțiile muzeale și au publicat o parte din ele. În afară de valorificarea
patrimoniului prin publicarea lui, MMB a valorificat prin noi proiecte editoriale monografii dedicate Bucureștilor
sau unor fenomene urbane aflate în derulare. În sprijinul cercetăriii specifice anuarul MMB, Materiale de Istorie
și Muzeografie, a fost îmbunătățit prin introducerea unui dosar tematic diferit în fiecare an. A fost reluată
publicarea Revistei de Cercetări Arheologice și Numismatice în 2016 iar în acest an a fost inițiat un nou proiect de
cercetare prin Revista de Artă și Istoria Artei. În acest moment, prin punctele de desfacere pe care le deține,
MMB poate oferi publicului o paletă editorială foarte dinamică, de la lucrări academice, la cărți pentru copii și
romane grafice. De asemenea au fost publicate și câteva titluri în limba engleză, lucru care se dorește a fi
dezvoltat și în anii următori. În anul 2017 s-a inițiat și o serie de publicații interactive dedicate copiilor, care are
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rolul de a-i familiariza cu colecțiile muzeului și istoria orașului. Această serie de publicații este parte a unei
strategii mai ample privind magazinele muzeului.
În sfera promovării s-au realizat parteneriate cu televiziuni pentru a prezenta colecțiile muzeului, pentru
a se realiza emisiuni care să permită publicului cunoașterea istoriei orașului. De asemenea, s-a realizat un „ziar
lunar” al muzeului – București în 5 minute. Pe parcursul anului 2016 s-a extins strategia de comunicare a
muzeului prin social media. Astfel în prezent muzeul beneficiază de un sistem de comunicare online complex și
eficient.
Succesul strategiei de marketing dezvoltată de muzeu în ultimii 3 ani este dovedit de creșterea numărului
de vizitatori și de participanți la programele publice ale muzeului, în mod constant.
7. Proiecte din cadrul programelor
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 deteminat dezvoltarea imaginii muzeului, creșterea numărului de vizitatori și
construirea unei comunități a MMB.
Proiectele propuse în cadrul programelor din 2017 au fost:

Nr.
crt.

Programe/ Surse
de finanțare

0

1

1

2

Program de
evidență
computerizată,
conservare și
restaurare a
patrimoniului
cultural mobil

Programul de
cercetare,
restaurare

Proiecte culturale

Îmbunătățirea evidenței obiectelor de
patrimoniu;
Dezvoltarea procedurilor de clasare în
fondul Patrimoniu și Tezaur;
Continuarea evidenței pentru toate
gestiunile de patrimoniu;
Continuarea evidenței patrimoniului
MMB;
Continuarea clasării patrimoniului
MMB;
Organizarea colecțiilor MMB.
Digitizarea obiectelor de patrimoniu
mobil pe standard european (Proiect
pilot cu derulare pe patru ani, 20142017;
Evidența financiar contabilă-analitică a
patrimoniului MMB;
Organizarea bazei de date a MMB cu
transfer către Europeana a fișelor
analitice de patrimoniu.
Continuarea digitizării patrimoniului
mobil;
Dezvoltarea procedurilor de evidență
prin introducerea codurilor de bare.
Proiecte de restaurare a patrimoniului
MMB pentru cele trei obiective
recepționate: Casa Filipescu-Cesianu,
Muzeul dr. Nicolae Minovici și
Observatorul Astronomic;
Amenajarea și dotarea Laboratorului
de restaurare metal și ceramică;
Amenajarea și dotarea Laboratorului
de restaurare pictură murală.
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Categorii de
investiții
în proiecte

Total investiție în
program pe categorii
de investiții
- lei -

2

3

Mici

100.000

Medii

200.000

Mari

200.000

Mici

100.000

3

4

Amenajarea și dotarea Laboratorului
de restaurare pictură tempera;
Amenajarea și dotarea Laboratorului
de restaurare hârtie, pergament, piele.
Amenajarea și dotarea Laboratorului
de investigare fizico chimică a
patrimoniului MMB;
Finalizarea unui program de restaurare
a patrimoniului mobil, cu accent pe
colecțiile de Artă (Pinacotecă).
„Vindecări miraculoase” – valorificarea
prin restaurare și expunere a
patrimoniului Pinacotecii București;
Amenajarea parțială a expoziției
permanente la Muzeul de Artă
Populară dr. Nicolae Minovici;
Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii
dedicată imaginii Bucureștiului în
pictură, etajul Palatului Suțu;
Expoziție de arheologie propusă
pentru subsolul Casei FilipescuCesianu.
Programul de
Organizarea Depozitului vizitabil cu
valorificare a
patrimoniul de sculptură al Pinacotecii,
patrimoniului
la parterul palatului Suțu, prin
prin expoziții
relocarea acestui patrimoniu din casa
temporare
Gheorghe Tattarescu;
„Centenar 1918”, expoziție grefată în
jurul unei piese inedite privitoare la
Mihai Viteazul, în colaborare cu
Institutul de Antropologie „Francisc I.
Rainer”.
Amenajarea și dotarea spațiului în
vederea relocării Bibliotecii MMB la
primul etaj al Observatorului
Astronomic;
Amenajarea expoziției permanente la
Muzeul George Severeanu.
Proiect cultural și educațional –
Caravana Muzeelor
Proiect cultural și educațional – Școala
de vară la Palat
Proiect cultural și educațional – Școala
de astronomie
Proiect cultural și educațional –
Ateliere pentru copii
Programul de
Conferința de marketing muzeal
educație muzeală
Simpozionul de arheologie și
și dezvoltare de
numismatică;
public
Simpozionul de istorie;
Simpozionul de antropologie urbană.
Organizarea unei „Luni a muzeului”, o
campanie de promovare focusată pe
diferitele unități M.M.B.;
Publicarea unui volum integrat de
management și marketing focusat pe
ultimii patru ani de dezvoltare a MMB.
35

Medii

100.000

Mari

1.000.000

Mici

100.000

Medii

400.000

Mari

1.000.000

Mici

100.000

Medii

200.000

Mari

300.000

5

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

Proiect editorial – Familia Minovici;
Proiect editorial – costumul popular
din colecția dr. Nicolae Minovici;
Campanie de promovare a Palatului
Suțu (și a expoziției Timpul Orașului) în
rândul turiștilor;
Campanie de promovare a Muzeului
Th. Aman în rândul turiștilor;
Volum bilingv legat de proiectul
expozițional Muzeul Vârstelor – de la
copilărie la senectute;
Proiect editorial: modelul cultural
oriental versus influența occidentală.
Promovarea patrimoniului MMB prin
replicarea în obiecte de larg consum
cultural;
Realitate augmentată la muzeul dr.
Nicolae Minovici pentru valorificarea
expoziției permanente;
Realitate augmentată pentru
Observatorul Astronomic.
Proiect editorial carte pentru copiii;
Amenajare unui spațiu pentru ateliere
destinate copiilor.

Total Lei
Surse atrase
Bugetul CGMB

Mici

100.000

Medii

400.000

Mari

500.000
4.800.000
350.000
4.450.000

Programul minimal pentru 2017 este în curs de derulare. Au fost inițiate și sunt în curs de desfășurare
toate proiectele acestui program. Urmează o analiză a proiectelor din programul minimal.
Programul de evidență computerizată, conservare și restaurare a patrimoniului mobil. Aici sunt mai
multe proiecte pilot, pentru întreaga perioadă de management. Astfel Organizarea colecțiilor MMB a fost
realizată prin amenajarea de noi spații și utilarea lor cu mobilier nou de depozitare și sistem de securizare
aferent. Continuarea clasării patrimoniului MMB a fost realizat atât de specialiști experți ai MMB cât și de experți
din exterior. În acești patru ani MMB a propus spre clasare un total de 7.475 obiecte, fiind printre muzeele cu
cele mai multe propuneri din țară. O serie de proiecte precum: Îmbunătățirea evidenței obiectelor de
patrimoniu; Dezvoltarea procedurilor de clasare în fondul patrimoniu și tezaur; Digitizarea obiectelor de
patrimoniu mobil pe standard european (Proiect pilot cu derulare pe patru ani, 2014-2017); Organizarea bazei de
date a MMB și continuarea digitizării patrimoniului mobil, se regăsesc într-un sistem computerizat complex
privind organizarea bazei de date a MMB, complet digitizată. Tot ce se introduce în program ca fișă analitică, fișă
de conservare sau restaurare va fi vizibil și de către public pe site-ul MMB. Astfel vizitarea patrimoniului MMB
prin instrumente virtuale este deja posibilă, fiind unul dintre puținele muzee din România care a dezvoltat un
astfel de proiect. De asemenea este pregătită organizarea evidenței pentru toate gestiunile de patrimoniu, anul
2018 fiind dedicat derulării faptice a acestui program la nivelul întregii instituții. Dezvoltarea procedurilor de
evidență prin introducerea codurilor de bare a însemnat în acest an achiziția instrumentelor de lucru (coduri de
bare, cititori de coduri etc.) astfel încât să poată fi implementat începând cu anul 2018.
Programul de cercetare, restaurare. Proiectul de restaurare a patrimoniului MMB pentru cele trei
obiective recepționate: Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul dr. Nicolae Minovici și Observatorul Astronomic sunt în
derulare și înseamnă: restaurarea și expunerea fresecelor mănăstirii Văcărești în Lapidarium (Cesianu), proiect
finalizat în iunie 2017 alături de contractarea UNARTE pentru restaurarea ultimelor cinci fresce aflate în custodia
lor, cu finalizare în decembrie 2018. Apoi restaurarea elementelor de piatră din parcul Muzeului dr. Nicolae
Minovici alături de restaurarea tuturor obiectelor din patrimoniul acestui muzeu cu expunere parțială în
octombrie 2017. Privind Observatorul Astronomic, aici este în derulare restaurarea scării din lemn prin
restaurarea și completarea componentelor de carton presat, cu finalizare în septembrie 2017. Majoritatea
proiectelor privind amenajarea și dotarea laboratoarelor de restaurare sunt în derulare cu finalizare în noiembrie
2017. Foarte important este proiectul privind un program de restaurare a patrimoniului mobil, cu accent pe
colecțiile de Artă (Pinacotecă). În cadrul acestui program numit Vindecări miraculoase, atelierul de restaurare
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pictură a MMB a restaurat continuu piese din Piancotecă și toate au fost expuse în cadrul proiectului expozițional
omonim încă din vara anului 2014.
Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziții temporare. Aici majoritatea proiectelor au fost
demarate și sunt în derulare cu termene de finalizare după cum urmează: „Vindecări miraculoase” – valorificarea
prin restaurare și expunere a patrimoniului Pinacotecii București (finalizat); Amenajarea parțială a expoziției
permanente la Muzeul de Artă Populară dr. Nicolae Minovici (în derulare, deschidere 14 octombrie 2017);
Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii dedicată imaginii Bucureștiului în pictură, etajul palatului Suțu (în derulare,
deschidere 20 septembrie 2017); Expoziție de arheologie propusă pentru subsolul Casei Filipescu-Cesianu
(finalizat); Organizarea Depozitului vizitabil cu patrimoniul de sculptură al Pinacotecii, la parterul Palatului Suțu,
prin relocarea acestui patrimoniu din Casa Gheorghe Tattarescu (finalizat, însă depozitul vizitabil cuprinde
patrimoniul de pictură al Pinacotecii, cel mai vulnerabilizat înainte de 2014 și este deja amenajat la Casa Filipescu
Cesianu corpul B etaj); Fizionomii unificatoare –povestea unui proiect de țară, proiect expozițional integrat
programului național „Centenar 1918”, expoziție grefată în jurul unei piese inedite privitoare la Mihai Viteazul, în
colaborare cu Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” (în derulare cu inaugurare pe 17 noiembrie 2017);
Amenajarea și dotarea spațiului în vederea relocării Bibliotecii MMB la primul etaj al Observatorului Astronomic
(în derulare cu inaugurare pe 30 octombrie 2017); Amenajarea expoziției permanente la Muzeul George
Severeanu (în derulare cu inaugurare pe 30 noiembrie 2017).
Programul de educație muzeală și dezvoltare de public este în mare parte finalizat, după cum urmează:
Proiectele culturale și educaționale – Caravana Muzeelor, Școala de vară la Palat, Școala de astronomie și
atelierele pentru copii sunt deja finalizate. Simpozionul de antropologie urbană a fost realizat (25-26 august
2017), Simpozionul de arheologie și numismatică (în derulare, 14-16 septembrie 2017), Simpozionul de istorie (în
derulare, 20-21 octombrie), Conferința de marketing muzeal (în derulare, va fi organizată în noiembrie 2017).
Acestor evenimente științifice li s-a adăugat primul simpozion de Artă și Istoria Artei, programat în zilele 6-7
octombrie 2017). Apoi, organizarea unei „Luni a muzeului”, o campanie de promovare a diferitelor unități
M.M.B. (în derulare cu finalizare în decembrie 2017) și publicarea unui volum integrat de management și
marketing focusat pe ultimii patru ani de dezvoltare a MMB (în derulare cu finalizare în decembrie 2017, material
care va dezvolta rapoartele de activitate ale MMB din ultimii patru ani).
Programul editorial, de promovare, marketing, relații publice și de comunicare. Și aici majoritatea
programelor și proiectelor sunt demarate. Proiectul editorial – Familia Minovici este în derulare și va fi finalizat în
noiembrie 2017; Proiect editorial – Costumul popular din colecția dr. Nicolae Minovici (în derulare cu finalizare în
octombrie 2017); campanie de promovare a Palatului Suțu (și a expoziției Timpul Orașului) în rândul turiștilor
(finalizat prin publicarea volumului Timpul orașului București, o monografie completă a orașului, septembrie
2017); campanie de promovare a Muzeului Aman în rândul turiștilor (proiect încheiat prin publicarea volumului
Theodor Aman – pictorul și redeschiderea biroului lui Theodor Aman după restaurarea plafonului cu pictură
murală – septembrie 2017); volum bilingv legat de proiectul expozițional Muzeul Vârstelor – de la copilărie la
senectute (proiect finalizat în două etape: iunie și septembrie 2017); Proiect editorial: Modelul cultural oriental
versus influență occidentală (în derulare cu finalizare în noiembrie 2017); Promovarea patrimoniului MMB prin
replicarea în obiecte de larg consum cultural (în derulare, cu finalizare în noiembrie 2017); Realitate augmentată
la muzeul dr. Nicolae Minovici pentru valorificarea expoziției permanente (în derulare cu finalizare în 14
octombrie 2017); Realitate augmentată pentru Observatorul Astronomic (în derulare cu finalizare în septembrie
2017); Proiect editorial carte pentru copii (finalizat în august 2017); Amenajare spațiu pentru ateliere destinate
copiilor (în derulare, cu finalizare în decembrie 2017; este vorba de spațiul fostei biblioteci din Palatul Suțu,
spațiu igienizat, tâmplărie reparată și mobiler adecvat noului specific de activitate).
Situația surselor atrase
MMB a coordonat un proiect cu finanțare nerambursabilă în anul 2015, iar în anii 2016 și 2017 s-a
implicat, în calitate de partener, în mai multe astfel de proiecte, devenind beneficiar al unor finanțări
nerambursabile în cadrul unor proiecte. În anul 2017 proiectele cu finanțare nerambursabilă în care MMB este
partener sunt coordonate de: Postmodernism Museum (2 proiecte), Asociația Quantic, Asociația TRANSCENA,
Asociația Sinaptica, Asociația ProCultura, Asociația Punctart și Asociația Istoria Artei.
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management
MMB este implicat în mai multe forme în dezvoltarea culturală și a sectorului muzeal, dincolo de
activitatea oferită publicului larg prin programe muzeale clasice. În acest context, muzeul este un promotor tot
mai activ al profesionalismului, prin publicațiile pe care le susține, prin organizarea anuală a 5 conferințe
academice – în sfera marketingului muzeal, a antropologiei, a arheologiei etc. – prin dezvoltarea de parteneriate
externe și oferirea de bune practici.
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De asemenea, muzeul contribuie la dezvoltarea profesională a tinerilor interesați de istorie, arheologie,
antropologie etc. MMB oferă programe de voluntariat, implică studenți și cercetători în proiecte de cercetare și
editoriale. Specialiști din cadrul MMB oferă cursuri de specialitate în cadrul mai multor facultăți din București.
În plus, muzeul oferă servicii de descărcare arheologică. Oferim mai departe o evaluare pentru 2017 și
întreaga perioadă.
Participarea colectivului Biroului de Arheologie al Muzeului Municipiului București pe șantiere
arheologice sistematice le oferă ocazia studierii problematicii de ansamblu a ariei lor de specializare. În cadrul
acestor proiecte de cercetare de teren sunt implicați specialiști din multe instituții atât naționale, cât și
internaționale și din toate domeniile conexe cercetării arheologice (antropologie, arheozoologie, ihtiologie,
malacologie, carpologie, palinologie, traseologie, GIS, topografie și geologie). Toate aceste aspecte contribuie la
formarea continuă a cercetătorilor Muzeului Municipiului București și dobândirea de noi aptitudini. Avantajele
participării în colective mari de cercetare includ:
- Împreună cu membrii echipelor se pot dezvolta noi arii de cercetare, iar diversele instituții pot deveni
partenere și pot derula împreună proiecte pluridisciplinare ce se pot finaliza prin publicații, comunicări și
expoziții tematice.
- Studiile, articolele, publicațiile și comunicările elaborate și susținute de angajații Muzeului Municipiului
București ca singur autor sau co-autor conțin afilierea instituțională, sporind în acest fel vizibilitatea și
prestigiul instituției pe plan național și internațional.
- Cooptarea angajaților Muzeului Municipiului București în proiecte complexe atrage parteneriate între
instituții din care vor beneficia atât participanții, cât și instituțiile din punctul de vedere al creșterii
nivelului cercetării și vizibilității pe plan național și internațional.
- Gradul de pregătire al specialiștilor Muzeului Municipiului București contribuie la atragerea și abordarea
corectă și eficientă a cercetărilor arheologice preventive, ce aduc un aport financiar instituției
organizatoare. În plus, valorificarea acestor cercetări prin publicații, comunicării și expoziții crește
vizibilitatea instituției și potențialul de atragere de noi proiecte.
- Prin derularea proiectelor de cercetare arheologică preventivă, cercetătorii se familiarizează cu diferite
tipuri de situații și materiale arheologice, materiale ce îmbogățesc patrimoniul instituției.
Cercetarea arheologică produce așadar pe lângă profit financiar (asigurat de contractele de
cercetare/supraveghere/diagnoză arheologică preventivă), o serie de livrabile cuantificabile: articole, comunicări
orale sau postere în cadrul conferințelor/simpozioanelor/congreselor naționale sau internaționale.
În perioada raportată, 2014-2017, activitatea de cercetare a membrilor Biroului de Arheologie se poate
rezuma după cum urmează:
1. Cercetări/supravegheri arheologice preventive – 16.
2. Cercetări arheologice sistematice – 10.
3. Participarea în proiecte de cercetare fundamentală cu finanțare UEFISCDI – 5.
4. Articole publicate – 26.
5. Comunicări științifice în cadrul conferințelor/simpozioanelor/congreselor naționale sau internaționale –
60.
Rezultă din aceste cifre un raport de 4 la 1 între diseminare și cercetare, în favoarea activităților de
diseminare.
F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui
alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse
Muzeul Municipiului București a continuat, din punct de vedere administrativ, financiar și managerial,
politicile demarate în anii anteriori dar a privit și spre viitor, făcând față unor noi provocări legate de încercări de
reanalizare a politicilor interne pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții normale de operare dar și a
continua realizarea proiectelor propuse în planul minimal al managerului instituției.
În baza contractului de management nr nr. 28 / 17.03.2014 încheiat între Primăria Municipiului București și
dr. Majuru Adrian, au fost stabiliți indicatorii de performanță cuantificabili și măsurabili (indicatori economici și
indicatori specifici) care urmau să fie realizați de către Muzeul Municipiului București precum și o serie de
obiective și proiecte minimale proprii asumate de către Director, Muzeul Municipiului București aplicând
metodele și strategiile de management proprii. Ca și în anii precedenți, strategiile manageriale propuse și
susținute de către Directorul Muzeul Municipiului București au fost îndreptate în primul rând spre respectarea
obiectivelor și proiectelor minimale proprii prevăzute pentru anul 2017.
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1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
-mii leiCategorii

Nr. Crt.

1.

2.

An 2018

TOTAL VENITURI, din care:

32000

-

venituri proprii

1000

-

subvenții / alocatii

31000

TOTAL CHELTUIELI, din care:

32000

2.1 Cheltuieli de personal, din care:

8000

-

cheltuieli cu salariile

6400

-

alte cheltuieli de personal

1600

2.2 Cheltuieli cu bunuri și servicii, dintre care:

21000

-

cheltuieli de întreținere

8000

-

cheltuieli pt. reparații curente

3000

-

cheltuieli pt chirii

2000

-

cheltuieli pt proiecte, din care:

6000

- cheltuieli cu colaboratorii

1200

alte cheltuieli cu bunuri și servicii

2000

-

2.3. Cheltuieli de capital

3000

Lista programelor și proiectelor culturale propuse pentru anul 2018, pe baza proiectului de management.
Tabelul conține rezultatul acordului asupra programelor și proiectelor care se vor realiza din subvențiile/
alocațiile de la autoritate, pe categorii de investiții:
Obiectivul principal al construcției proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimări
pentru anii 2019-2021, îl reprezintă continuarea acțiunilor demarate la începutul prezentului Contract de
management, axate în principal pe evidențierea funcțiilor muzeului, a ridicării standardului de funcționare prin
obținerea acreditării, a valorificării patrimoniului deținut prin noi oportunități ți tehnologii actuale.
Pe linia constituirii, conservării și restaurării patrimoniului muzeal, instituția intenționează să
reorganizeze colecțiile deținute pe criterii atât științifice, funcționale, cât și din punct de vedere al interesului
publicului consumator de act cultural.
Restaurarea va fi o componentă importantă în cadrul misiunii instituției, atât prin identificarea unor
specialiști care vor face parte din cadrul colectivului de restauratori, prin dotarea cu echipamente și instalații
specifice laboratoarelor de restaurare cât și prin utilizarea unor procedee și investigații de ultimă generație. Prin
alocarea unor resurse financiare în acest domeniu se intenționează scurtarea duratelor operațiunilor de
restaurare cât și utilizarea cu economicitate a substanțelor și materialelor specifice.
Conservarea, indiferent de forma acesteia, pasivă sau activă, se va concretiza prin intenția de utilizare a
unor materiale de conservare corespunzătoare tipologiei patrimoniului deținut de instituție, asigurarea
condițiilor optime de microclimat, atât în depozite cât și în spațiile de expunere.
În domeniul evidenței, protejării, cercetării și dezvoltării patrimoniului muzeal putem spune că instituția
se află în plin proces de întocmire a fișelor de evidență și a dosarelor de clasare, în conformitate cu legislația în
domeniu, reușind să atragă specialiști și experți acreditați prin colaborare, care să completeze colectivul intituției
în specialitățile unde este lipsă de personal acreditat de Ministerul Culturii.
Cercetarea și punerea în valoare a patrimoniului deținut se face atât prin expozițiile vernisate de către
instituție, prin publicațiile tipărite în cadrul instituției dar mai ales prin participarea specialiștilor la congrese,
simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări, atât interne cât și internaționale, în vederea diseminării
rezultatelor cercetării.
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În anul 2018 muzeul intenționează să finalizeze instituirea Registrului general de inventar digital. După
centralizarea informațiilor, vom trece la utilizarea codurilor de bare atât pentru patrimoniul comun, cât și la cel
muzeal.
Din punct de vedere tehnic, fundamentarea proiectului de buget se axează pe următoarele principii:
Concordanța cheltuielilor cu veniturile
Baza legală ce permite angajarea legală și bugetară
Evoluția prețurilor
Consumul mediu de utilități din anul precedent
La cheltuielile de personal:
o Numărul de posturi aprobat – ștatul de funcții;
o Fondul aferent salariilor de bază;
o Stabilirea contribuțiilor asupra salariilor;
o Creșterile salariale prin noua Organigramă.
· La cheltuieli materiale și servicii
o nivelul cheltuielilor din anul precedent și indicele de evoluție a prețurilor;
o cheltuielile ocazionate de noile obiective restaurate și consolidate cu sprijinul UE și
neprevăzute în contractele de finanțare.
2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de raportare
·
·
·
·
·

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

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

-

Redeschiderea expoziției permanente a Muzeului George Severeanu;

-

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

-

Valorificarea noilor spații expoziționale de la Palatul Suțu;

-

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

Lista programelor și proiectelor culturale propuse pentru anul 2018 sunt următoarele:

Nr.
crt.

Programe/ Surse de
finanțare

Categorii de
investiții
în proiecte

Proiecte culturale

Total investiție în program pe
categorii de investiții
- lei (2018)

0

1

1

Program de evidență
computerizată,
conservare și restaurare
a patrimoniului cultural
mobil

Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil
(proiect pilot pe patru ani 2018-2021).
Realizarea unei evidențe digitale a buletinelor de
investigații fizico-chimice.
Realizarea unei evidențe digitale a fișelor de
restaurare la nivelul întregii secții de RestaurareConservare. Proiect pilot pentru patru ani 20182021.
Continuarea evidenței patrimoniului MMB prin
introducerea codurilor de bare.
Continuarea clasării patrimoniului MMB în
categoriile juridice Fond și Tezaur.
Digitizarea Registrului General de Inventar al
MMB.
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2

3

Mici

100.000

2

3

4

Programul de cercetare,
restaurare

Programul de
valorificare a
patrimoniului prin
expoziții temporare

Programul de educație
muzeală și dezvoltare
de public

Finalizarea introducerii în Registrul General de
Inventar a obiectelor de patrimoniu donate sau
aflate în comodat, sau lipsite de număr de
inventar, conform procedurilor elaborate și
aprobate de CSCM a MMB în ultimii patru ani.
Proiect pe patru ani, în coroborare cu
organizarea procesului de inventariere a
întregului patrimoniu al MMB.
Evidența financiar contabilă-analitică a
patrimoniului MMB (proiect pilot pe patru ani
2018-2021, cu finalizare în 2021).
Continuarea organizării bazei de date a MMB cu
vizualizare pe website de către publicul
specializat. Finalizare în 2021.
Îmbunătățirea evidenței obiectelor de
patrimoniu în coroborare cu organizarea
inventarierii întregului patrimoniu al MMB.
Proiect pilot pe patru ani 2018-2021.
Demararea și organizarea procesului de
inventariere a patrimoniului MMB la nivelul
întregii instituții (proiect multianual, 2018-2020).
Proiecte de restaurare a patrimoniului MMB
pentru colecția dr. Nicolae Minovici și colecția
Victor Babeș.
Proiectul de restaurare a cinci fresce ale
mănăstirii Văcărești cu specialiști experți
restaurare murală de la UNARTE.
Demararea unor proiecte de cercetare în
parteneriat extern.
Proiect de cercetare arheologică cu săpături
sistematice în situl preistoric Sultana-Malul Roșu.
Proiect de cercetare arheologică cu săpături
sistematice în situl Capidava.
Proiect de cercetare arheologică cu săpături
sistematice în situl neolitic Gumelnița.
Dezvoltarea unui program de restaurare și
cercetare sistematică a patrimoniului mobil, cu
accent pe colecțiile de Arta, inclusiv Pinacotecă.
Salonul de bandă desenată asociat cu ateliere
destinate copiilor și tinerilor.
Finalizarea expoziției permanente la Muzeul de
Artă Populară «dr Nicolae Minovici». Amenajarea
ultimelor două spații.
Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii dedicată
artei europene, la etajul palatului Suțu.
Expoziție de arheologie propusă pentru subsolul
Casei Filipescu-Cesianu.
Organizarea Depozitului vizitabil cu acces virtual
pentru public în mansarda Casei FilipescuCesianu.
Colecțiile MMB la 100 de ani: expoziție pilot bianuală care să prezinte colecțiile MMB: artă
decorativă și carte veche.
Amenajarea și dotarea spațiului expozițional în
vederea redeschiderii Muzeului Victor Babeș.
Activități conexe dedicate centenarului Unirii în
cadrul expoziției «Fizionomii Unificatoare».
Proiect cultural și educațional – Caravana Muzeelor.
Proiect cultural și educațional – Școala de vară la Palat.
Proiect cultural și educațional – Școala de astronomie.
Proiect cultural și educațional – Ateliere pentru copii.
Simpozionul de artă și istoria artei;
Simpozionul de arheologie și numismatică;
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Medii

200.000

Mari

200.000

Mici

100.000

Medii

100.000

Mari

1.000.000

Mici

100.000

Medii

400.000

Mari

1.000.000

Mici

100.000

Medii

200.000

5

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

Simpozionul de istorie și patrimoniu;
Simpozionul de antropologie urbană.
Organizarea unei „Luni a muzeului”, o campanie
de promovare focusată pe diferitele unități
MMB;
Conferința de marketing muzeal care să cuprindă
și o secțiune privind dezvoltatea managementul
muzeal.
Proiect editorial – vestimentație și accesorii
urbane în secolul XX.
Proiect editorial – ceramica populară din colecția
dr. Nicolae Minovici.
Campanie de promovare a patrimoniului de artă
prin publicarea unui repertoar dedicat. Campanie
de promovare a Colecției Macovei în rândul
turiștilor prin publicarea unei monografii a
colecției de pictură semnată Ligia Macovei.
Volum de prezentare a unităților MMB cu
valorificarea unor studii istorice dedicate.
Studiu privind profilul publicului vizitator la MMB
Promovarea patrimoniului MMB prin replicarea
în obiecte de larg consum cultural.
Promovarea patrimoniului MMB prin realizarea
unei expoziții itinerante în străinătate.
Promovarea patrimoniului MMB prin editarea și
punerea în circulație a filmelor documentare
despre toate muzeele MMB și expozițiile
permanente amenajate în ultimii trei ani.
Proiect educațional, vocațional și editorial Cartea
pentru copii.
Proiect educațional și editorial de Comunicare
Muzeală.

Total Lei
Surse atrase
Bugetul CGMB

Mari

300.000

Mici

100.000

Medii

400.000

Mari

500.000

4.800.000
350.000
4.450.000

Plecând de la Proiecția întocmită odată cu Proiectul de Management, ajustată de experiența și lucrul efectiv în
derularea proiectelor desfășurate de Muzeul Municipiului București, considerăm că un număr de 200.000 de
vizitatori ai proiectelor noastre este o estimare pertinentă. În acest număr sunt cuprinși și vizitatorii virtuali unici
ai site-ului propriu, www.muzeulbucurestiului.ro, iar cei care realizează vizita fizică în cadrul muzeului îl estimăm
undeva în jurul cifrei de 85.000.
3. Analiza programului minimal realizat, din punct de vedere financiar

Nr.
crt.

Programe/
Surse de
finanțare

0

1

1

Program de
evidență
computerizată,
conservare și
restaurare a
patrimoniului
cultural mobil

Proiecte culturale

Categorii
de
investiții
în
proiecte
2

Îmbunătățirea evidenței
obiectelor de patrimoniu;
Dezvoltarea procedurilor de
clasare în fondul Patrimoniu și
Tezaur;
Continuarea evidenței pentru
toate gestiunile de patrimoniu;
Continuarea evidenței
patrimoniului MMB;
Continuarea clasării
patrimoniului MMB;
Organizarea colecțiilor MMB.

Mici
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Deviz
estimat
- lei -

Deviz realizat
- lei (2017)

(2017)
3

100 000

Experți:
10.000 – Mariana Vida
12.051 – Lazăr Rădăuș
Alexandru
8.376 – Corina Borș
6.051 – Radian Andreescu
20.163 – Viorel Petac
22.182 – Aurel Vîlcu
11.559 – Marilena Murariu
Constantin
10.000 – Daniela Dragomir
(PFA)

Digitizarea obiectelor de
patrimoniu mobil pe standard
european (Proiect pilot cu
derulare pe patru ani, 2014-2017)
Evidență financiar contabilăanalitică a patrimoniului MMB;
Organizarea bazei de date a MMB
cu transfer către Europeana a
fișelor analitice de patrimoniu.
Continuarea digitizării
patrimoniului mobil;
Dezvoltarea procedurilor de
evidență prin introducerea
codurilor de bare.

Medii

Proiecte de restaurare a
patrimoniului MMB pentru cele
două obiective recepționate:
Muzeul dr. Nicolae Minovici și
Observatorul Astronomic;
Amenajarea și dotarea
Laboratorului de restaurare
metal și ceramică;
Amenajarea și dotarea
Laboratorului de restaurare
pictură murală.

2

3

Programul de
cercetare,
restaurare

Amenajarea și dotarea
Laboratorului de restaurare
pictură tempera;
Amenajarea și dotarea
Laboratorului de restaurare
hârtie, pergament, piele.

Mari

200.000

Mici

100.000

Medii

100.000

Amenajarea și dotarea
Laboratorului de investigare
fizico-chimică a patrimoniului
MMB;
Finalizarea unui program de
restaurare a patrimoniului mobil,
cu accent pe colecțiile de Artă
(Pinacoteca).

Mari

„Vindecări miraculoase” –
valorificarea prin restaurare și
expunere a patrimoniului
Pinacotecii București.

Mici

Programul de
valorificare a
patrimoniului
prin expoziții
temporare

200.000

1.000.000

100.000

Amenajarea parțială a expoziției
permanente la Muzeul de artă
populară dr. N. Minovici.
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ATC SOLUTIONS = 19.040 lei
– servicii
ATC SOLUTIONS – 2
copiatoare + periferice +
calculatoare: 9697 lei +
21.437 lei+140.000 lei

ATC SOLUTIONS = 195.000 lei
Achiziție și întreținere server
baza de date.
Instructaj pentru digitizare în
derulare.
- Patricon Art SRL – proiecte
de restaurare pentru Muzeul
Nicolae Minovici = 47.000 lei
- Observator = 3.500 lei
20.000 – Sim’Art Construct
SRL – Muzeul Nicolae
Minovici (în curs de realizare)
25.000 – Lazăr Ionel –
restaurare lambriuri
Observator Astronomic (în
curs de realizare)
Total = 95.500 lei
DG SECURITY SERVICES SRL =
1.200 LEI (analiza de risc)
ROMAQUA = 4761 lei
(materiale pictură)

În pregătire pt. septembrie;
24.000 lei – scenografie
expoziție Pinacotecă 2017 –
Alexandru Lungu
CORES 3 ART = 70.005 lei (în
derulare)
CORES 3 ART = 70.816 lei
(restaurare pictură murală
plafon – Biroul lui Aman)
UNARTE = 135.124 lei
(restaurare fresce)
CBM Inovation – tipărituri,
panouri expoziționale =
4.821 lei
Expozițiile Vindecări
Miraculoase dedicate lui
Theodor Pallady și Nicolae
Vermont
KON DESIGN = 1632 lei
LUCAS IMPEX = 5167 LEI
720 – CBM Inovation –
tipărituri (pliant românăengleză)
IDEAL SOLUTIONS PROVIDER
= 70.524lei (proiect expo și
execuție logistică muzeală)
PIANO PSCHEIDT = 21.150
lei (lucrări restaurare pain
model L. Bechstein )

Expoziție cu patrimoniul
Pinacotecii dedicată imaginii
Bucureștiului în pictură, etajul
Palatului Suțu.

Expoziție de arheologie propusă
pentru subsolul Casei FilipescuCesianu.

Organizarea expoziției
permanente la Observatorul
Astronomic.

Medii
400.000

„Centenar 1918”, expoziție
grefată în jurul unei piese inedite
privitoare la Mihai Viteazul, în
colaborare cu Institutul de
Antropologie „Francisc I. Rainer”
Amenajarea și dotarea spațiului
în vederea relocării Bibliotecii
MMB la primul etaj al
Observatorului Astronomic.

Mari

1.000.000

Amenajarea expoziției
permanente la Muzeul George
Severeanu.

Proiect cultural și educațional –
Caravana Muzeelor.

4

Programul de
educație
muzeală și
dezvoltare de
public

Proiect cultural și educațional –
Școala de vară la Palat.

Mici

Proiect cultural și educațional –
Școala de astronomie.
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100.000

Amenajare expoziție și
publicare de catalog, acțiuni
aflate în derulare
Organizarea simpozionului
de Artă și Istoria Artei pentru
vizibilitatea patrimoniului
Pinacotecii (în curs) = 2.000
lei
5.000 lei materiale
promoționale
10.791 – Aedificia Carpați –
ventilație, dar și montatea
opritorilor pentru păsări de
pe fațade
SPACE CONCEPT DESIGN =
101.265 LEI (materiale
amenajare expoziție)
IDEAL SOLUTIONS PROVIDER
= 86.314 LEI (manopera
amenajare logistică spațiu
expo permanentă)
10.791 lei – ASTRO MAGAZIN
SRL – lunete
Eko clean = 177.000 lei
(rafturi metalice+polițe)
MT ACTIVE = 213.000 lei
(mobilier personalizat)
68.520 lei – Radu Panait
(reconstrucția plastică a
chipului domnitorului Mihai
Viteazul)

511.701 - MT ACTIVE SOL
(două contracte)
154.700 lei – HMI SECURITY
(relocare bibliotecă)
9.232 – Decora Design –
design expozițional
(draperii);
129.422 – PAV ART.AM SRL
(în curs)
- 45.332- OPUS
ARHITECTURA (proiect)
6.100 – PATRICON
(restaurare)
- 1.000 – Marketing Concept
– Materiale de lucru
- 2.115 – Contract autor
Mihaela Cristea
- 2.115 – Contract autor
Mihaela Murgoci
- 2.560 - Frații Sisters,
- 2.500 - Asociația
Redescoperă Istoria,
- 2.186 - Mihai Grăjdeanu,
- 784 - Alexandra
Măndoiu
Resurse proprii și voluntariat
prin muzeograf Adrian Șonka
= 3.000 lei

2.115 – Contract
autor Despina
Hașegan,
2.169 – Daniela
Mișcov PFA
În desfășurare prin Angelica
Iacob
În desfășurare prin dr. adj.
Dan Pîrvulescu
În desfășurare prin Sorin
Antohi
31.416 lei – Color
Data (în curs)
-

Proiect cultural și educațional –
ateliere pentru copii.

Conferința de marketing muzeal.
Simpozionul de arheologie și
numismatică.
Simpozionul de istorie.

Medii

200.000

Simpozionul de antropologie
urbană.

Organizarea unei „Luni a
muzeului”, o campanie de
promovare focusată pe diferitele
unități M.M.B.

Mari

300.000

Publicarea unui volum integrat de
management și marketing
focusat pe ultimii patru ani de
dezvoltare a MMB.
Proiect editorial – costumul
popular din colecția dr. Nicolae
Minovici.

5

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

Martie – Casa FilipescuCesianu – contracte Irina
Movilă = 800 lei , Adrian
Andrei = 1651 lei și pt
Shakespeare – Lință Vlad
Gabriel = 1.051 lei
Aprilie – Suțu – conferințe –
Dragoș Bogdan = 200 lei,
Ruxandra Nemțeanu (autor),
Marco Riccomini (transport,
cazare, protocol) = 924 lei
transport + 1000 lei
Ziar MMB – mai-august 2017
17.000 + 7.500 + 6.615 +
6.615 (Oscar Print + CBM)
În desfășurare prin Adrian
Majuru

35.499 LEI – Asociația
Aromânii – 3 filme
documentare

Proiect editorial – Familia
Minovici.

În desfășurare prin
muzeograf Camelia Ene

Campanie de promovare a
Palatului Suțu (și a expoziției
Timpul orașului) în rândul
turiștilor.

Volumul Timpul orașului
București publicat prin Oscar
Print = 66.150 lei

Campanie de promovare a
Muzeului Vârstelor de la Casa
Filipescu-Cesianu în rândul
turiștilor.

- Pliant Muzeul Vârstelor –
Oscar Print = 12.495 lei
- Asociația Aromânii Film
Muzeul Vârstelor = 24.845 lei

Mici

100.000

Volum bilingv legat de proiectul
expozițional Muzeul Vârstelor –
de la copilărie la senectute.

164.850 LEI – Oscar Print
(limba română) + 164.850 lei
(lb engleză)

Proiect editorial: modelul cultural
oriental versus influența
occidentală.

În desfășurare prin
muzeograf Roxana Coman
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Promovarea patrimoniului MMB
prin replicarea în obiecte de larg
consum cultural.
Realitate augmentată la Muzeul
dr. Nicolae Minovici pentru
valorificarea expoziției
permanente.

Medii

400.000

Cartoline, magneți – în curs;
CBM (pix, broșură, mapă,
sacoșă, afișe, cartoline) =
30.995 lei
159.222 – ITRUST
INOVATION (în curs)

132.685 – ITRUST
INOVATION (în curs)

Realitate augmentată pentru
Observatorul Astronomic.

17.000 (Oscar Print) – în curs

Proiect editorial carte pentru
copii.

Mari

Amenajare spațiu pentru ateliere
destinate copiilor.
Total Lei
Surse atrase
Bugetul CGMB

500.000

230.542 – BET MC CONS SRL
(în curs)

4.800.000
350.000
4.450.000

Analiza financiară a programului minimal este realizată cumulat la luna iulie 2017, până la
sfârșitul anului 2017 considerând că vom realiza în proporție de 100% proiectele preconizate cu sumele
din buget aferente.
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Anexa 1
Parteneri ai Muzeului Municipiului București
ianuarie – iulie 2017
52. Fundația Chance for Life
53. Organizația Națională Cercetașii României (ONCR)
54. ARANEUS (Polonia) (Expoziție – Mașinile lui Leonardo
da Vinci)
Mass media
55. Agenția Națională de Presă AGERPRES
56. Realitatea Media
57. Societatea Română de Radiodifuziune
58. Trinitas TV – Patriarhia Română
59. Radio România
60. Radio România Cultural
61. Radio București FM
62. Radio Pro Diaspora
63. TVR
64. TV City
65. TVH
66. IQool
67. ArtIndex
68. Agenția de Carte
69. Clubul Presei Transatlantice
70. Romanian Global News
71. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
72. Orașul Vechi
73. Redescoperă Istoria
Ambasade
74. Ambasada Poloniei – Institutul Polonez
75. The Hellenic Republic, Region of Western Macedonia,
The Office of the Vicegovernor of Education, Culture,
Tourism (expoziție, prezentări: A Byzantine art event:
The face of Christ in iconography throughout the ages)
Societăți comerciale
76. Editura ALL
77. Fortuna Business Travel
78. Grup Editorial Litera
79. Melenia Art Gallery (expoziție de artă contemporană)
80. Corint Books
81. Tate Publishing (publicație: The EY Exhibition – The
Impressionists in London: French artists in exile)
Altele
82. Ricșan Gabriela-Liliana, artist plastic
83. Cristina Nichituș Roncea
84. Icodin Dumitru Petre, artist plastic
85. Dr. Aysel Yildiz
86. Zafer Galibov, fotograf bulgar (expoziție privind
Revoluția din decembrie)
87. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 3
88. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 4
89. Inspectoratul Școlar al Municipiului București
90. Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al
Poliției Române
91. Primăria Municipiului București
92. ECDL România

Muzee
Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița
Muzeul de Artă Apuseană „Ing. Dumitru FurnicăMinovici” – Academia Română
3. Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”
4. Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
5. Muzeul Național de Artă al României
6. Muzeul Național de Istorie a României
7. Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
8. Muzeul Național Peleș
9. Sofia City Art Gallery (publicație: Oriental art on the
Balkans)
10. Le Musée du Louvre (cercetare arheologică – Orgame –
nécropole et territoaire)
Institute de cercetare
11. Institutul de Arheologie Vasile Pârvan
12. Institutul de Antropologie „Fr.I.Rainer”
13. L’Institut Français d’Études Anatoliennes (cercetare
arheologică Labraunda, Turcia)
Instituții de învățământ superior
14. Academia de Studii Economice din București
15. Universitatea din București – Facultatea de Istorie
16. Utica College
Licee și școli
17. Colegiul Național „I.L. Caragiale”
18. Colegiul Național „Spiru Haret”
19. Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”
20. Liceul Teoretic Bilingv „Dante Alighieri”
21. Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”
22. Școala Gimnazială „Maria Rosetti”
23. Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”
24. Școala Gimnazială nr. 5
Centre culturale, organizații profesionale, diverse
instituții culturale
25. Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București
26. Societatea Scriitorilor Militari
27. Institutul Național al Patrimoniului
28. Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”
29. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
30. Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din
România
31. Goethe-Institut București (expoziție – Instalație
artistică la Curtea Veche)
32. Institutul Polonez din București (expoziție – Polska
Architecture)
Organizații neguvernamentale
33. Asociația AFB – Accueil Français et Francophone de
Bucarest
34. Asociația Aromânii
35. Asociația Art Conservation Support
36. Asociația Atelierul de Zâmbete
37. Asociația Centro
38. Asociația Cercetașii Munților
39. Asociația Culturală Nirmal Art
40. Asociația de chitară Valahia
41. Asociația Europeană de Istoria Medicinei – EAHMH
42. Asociația Istoria Artei
43. Asociația Orbis Tertius/ A Treia Lume
44. Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare
45. Asociația PostModernism Museum
46. Asociația Quantic
47. Asociația Redescoperă Istoria
48. Asociația Rotary Club București – Octo
49. Asociația Transcena
50. Clubul U.N.E.S.C.O. „Adolescenții”
51. Confederația Caritas România
1.
2.
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Anexa 2
Expoziţii care valorifică colecțiile Muzeului Municipiului București
Muzeu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Muzeul George Severeanu
Muzeul George Severeanu
Muzeul George Severeanu
Observatorul Astronomic Amiral
Vasile Urseanu
Observatorul Astronomic Amiral
Vasile Urseanu
Casa Filipescu-Cesianu
(Lapidarium)
Casa Filipescu-Cesianu

Titlu expoziție
EXPOZIȚII PROPRII LA SEDIILE MMB
Pinacoteca Bucureştiului – un proiect interbelic
Scurtă istorie a revanșei. Duel sau crimă?, în parteneriat cu
Institutul Național de Medicină Legală Dr. Mina Minovici
Fotografii Bucureştilor: Alfons Ebner
Vindecări miraculoase – Theodor Pallady (1871-1956)
Vindecări miraculoase – Nicolae Vermont (1866-1932)
Mărturii fotografice ale cutremurului din 4 martie 1977
O istorie (ne)uitată: Curtea Veche
Bucureștii sub ocupație (1916-1918)
București – de la urbea patriahală la capitala marilor
înfăptuiri (Pinacoteca Bucureștiului)
Fizionomii unificatoare «Toți în unu» – povestea unui
proiect de țară
Istoria circulației monetare în București și în împrejurimi
Obiecte preistorice din colecţia Severeanu
EXPOZIȚIE PERMANENTĂ –
Călătorie în trecut prin Colecția Severeanu
Ziua Internațională a Astronomiei
EXPOZIȚIE PERMANENTĂ –Descoperim împreună universul

Palatul Suțu

EXPOZIȚIE PERMANENTĂ –În apropierea sfinților – frescele
Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani
Salonul BD – Povești din București în Benzi Desenate, ediția a
IV-a
Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropozoomorfă – de la artă la identitate
Fraţii Minovici – pionierat medical şi univers spiritual,
realizată în parteneriat cu Institutul Național de Medicină
Legală dr. Mina Minovici și Institutul de Antropologie Fr.I.
Rainer
Semne și simboluri – Viziuni apophenice în domeniul
fractalic, cu lucrări de Dan Dermengiu
Expoziția în aer liber – Grădini pierdute din București,
realizată în parteneriat cu Facultatea de Urbanism – Catedra
de Peisagistică și Amenajarea Teritoriului – Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
Expoziţia în aer liber – Spitale dispărute ale Bucureștiului,
realizată în colaborare cu Fundația Colegiului Medicilor din
Municipiul București
EXPOZIȚIE PERMANENTĂ (PRIMA ETAPĂ) – Vila Dr. Nicolae
Minovici: restitutio
EXPOZIȚII PROPUSE DE PARTENERI LA SEDIILE MMB
Naționalism și multiculturalism în cultura vizuală
Expoziția outdoor - 100 de Poveşti de aur ale sportului
românesc
Expoziţia outdoor – InstantAdolescenţa – cele mai bune
fotografii digitale realizate de adolescenţi cu telefonul mobil,
parte din a XX-a ediție a Festivalului „Ziua Adolescenţilor.
Săptămâna Adolescenţilor”
Expoziţia outdoor – Festivalul Comediei Românești
A Byzantine art event: The faces of Christ in iconography
throughout the ages
Mașinile lui Leonardo da Vinci
Bucureşti, de ce îl iubeşti. Foto-Interviuri, Cristina Nichituş
Roncea
București 2017 – Cinematografele orașului

Palatul Suțu

Expoziție outdoor – Trecut-au anii

Palatul Suțu

Polska Architecture

Palatul Suțu

Expoziție de fotografie Zafer Galibov (decembrie 1989)

Casa Filipescu-Cesianu
Muzeul Dr. Nicolae Minovici

Muzeul Dr. Nicolae Minovici
Muzeul Dr. Nicolae Minovici

Muzeul Dr. Nicolae Minovici

Muzeul Dr. Nicolae Minovici

Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu

Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
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Perioada
29 iulie 2016 - 25 iunie 2017
30 august 2016 – 30 iulie 2017
29 noiembrie 2016 – 28 mai 2017
6 decembrie 2016 - 11 iunie 2017
15 iunie – 3 decembrie 2017
3 martie – 30 aprilie 2017
13 iunie – 20 august 2017
31 august – 29 octombrie 2017
În pregătire. Inaugurare: 20
septembrie 2017
În pregătire. Inaugurare: 17
noiembrie 2017
10 august 2016 – 2 aprilie 2017
3 februarie – 28 mai 2017
În pregătire. Inaugurare: 30
noiembrie 2017
29 aprilie – 31 iulie 2017
În pregătire. Inaugurare: 21
septembrie 2017
din 24 februarie 2017
7 iunie – 31 august 2017
11 august 2017 – 31 iulie 2018
18 mai 2016 – 30 iulie 2017

26 noiembrie 2016 – 28 mai 2017
Din 2016

Din 2016

În pregătire. Inaugurare: 19
octombrie 2017
19 ianuarie – 7 mai 2017
20 februarie 2017 - 19 martie 2017
8 – 14 mai 2017

27 mai – 4 iunie 2017
13 -15 mai 2017
18 mai – 24 septembrie 2017
24 iunie – 23 iulie 2017
În pregătire, 1 septembrie – 1
octombrie 2017
În pregătire, 15 septembrie – 1
octombrie 2017
În pregătire, 3 octombrie 2017 – 29
octombrie 2017
În pregătire, 21 noiembrie 2017 – 20
februarie 208

Palatul Suțu
Observatorul Astronomic Amiral
Vasile Urseanu
Observatorul Astronomic Amiral
Vasile Urseanu
Casa Filipescu-Cesianu
Muzeul Dr. Nicolae Minovici
Muzeul Dr. Nicolae Minovici
Muzeul Dr. Nicolae Minovici

Istorii despre Apărătorii Patriei
Piaţa, loc simbolic al oraşului

În pregătire, 3 – 26 noiembrie 2017
29 noiembrie 2016 – 8 ianuarie 2017

Salonului Internațional de Artă Fotografică al României,
Ediția a 21-a
Viitorul Memoriei
Expoziția retrospectivă a pictorului Dumitru Icodin
Crucea – element de amprentare a spațiului locuit
Expoziție de pictură Gabriela Ricșan

11 – 28 ianuarie 2017

Muzeul Dr. Nicolae Minovici

Expoziție de artă contemporană organizată de Melenia Art
Gallery
Cercetarea antropologică austriacă în Banat

Muzeul Dr. Nicolae Minovici

20 – 27 ianuarie 2017
8 iunie – 2 iulie 2017
8 iulie – 27 august 2017
În pregătire, 6 septembrie – 1
octombrie 2017
În pregătire, 18 – 29 octombrie 2017

În pregătire, 15 octombrie 2017 – 18
octombrie 2018
Palatul Voievodal Curtea Veche
Instalație sonoră outdoor –artist Antje Vowinckel
În pregătire, 9 – 25 septembrie 2017
EXPOZIȚII REALIZATE CU PIESE DIN PATRIMONIUL MMB DE CĂTRE ALTE ORGANIZAȚII
Muzeul Naţional de Artă al României
Galeria de Artă Veche Românească (expoziție
Pe toată durata anului
permanentă)
Muzeul de Artă din Timişoara
Expoziția permanentă
Pe toată durata anului
Muzeul Național de Istorie a României
Aurul și argintul antic
Pe toată durata anului
Muzeul Naţional de Artă Contemporană
Efemeristul. O retrospectivă Mihai Olos
10 noiembrie 2016 – 26 martie 2017
Muzeul Naţional Cotroceni
Portrete comice. Istoria în caricatură
27 iunie – 20 august 2017
Primăria Municipiului București
Expoziție la sediul PMB
Din iunie 2017
Primăria Municipiului București
La pas pe Calea Victoriei
15 – 17 aprilie 2017
EXPOZIȚII ITINERANTE ALE MMB
Universitatea Fra S.Noli, Korcea, Albania
București – viața de acasă la 1900
octombrie 2016 - 30 ianuarie 2017
Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița
Mărturii fotografice ale cutremurului din 4 martie
17 mai – 17 iulie 2017
1977
Anexa 3
Proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă în care
Muzeul Municipiului București a fost partener
în perioada ianuarie – august 2017
(finalizare proiecte: 15 noiembrie 2017)
Organizație coordonatoare
Postmodernism Museum
Asociația Quantic
Asociația TRANSCENA
Asociația Sinaptica
Asociația ProCultura
Asociația Punctart
Postmodernism Museum
Asociația Istoria Artei

Proiect
Naționalism și multiculturalism în cultura
vizuală
Viitorul memoriei / The Future of Memory
Arta prin ochii copiilor
Istorii despre Apărătorii Patriei
CineBucurești
Muzeul Memoriei: De la Marele Război la
Marea Unire
Formare Culturală pentru dezvoltare
comunitară în cartiere bucureștene
De la Marele Răzbel la Marea Unire: fapte
de vitejie, consemnări, monumente

Contribuție MMB
Găzduire expoziție și conferință (ianuarie-mai 2017)
Găzduire expoziție și conferință (ianuarie 2017)
Documentare, găzduire programe educaționale
Documentare, găzduire expoziție (toamna 2017)
Documentare, găzduire expoziție (toamna 2017)
Documentare (toamna 2017)
Găzduire evenimente (toamna 2017)
Găzduire conferință
Anexa 4

Organizație coordonatoare
Asociația Bucureştiul meu drag
Asociația Redescoperă Istoria
Asociația Aromânii
UCMIR - Uniunea de Creație
Interpretativă a Muzicienilor din
România
Asociația Artiștilor Fotografi din
România (AAFR)
Ricșan Gabriela-Liliana, artist plastic
Cristina Nichituș Roncea
Icodin Dumitru Petre, artist plastic
Zafer Galibov, fotograf bulgar
Daniela Mișcov și Despina Hașegan
Fundația ACCUMM

Proiecte culturale propuse de către comunitate
Muzeul Municipiului București
- ianuarie – august 2017 Proiect
Trecut-au anii
Școala de vară la MMB
Noaptea muzeelor
5 filme documentare despre muzeele și expozițiile
MMB
Stagiunea „Prietenii Muzicii în Universitatea din
Bucureşti”
Salonul Internațional de Artă Fotografică al României,
ediția XXI
Expoziție la Muzeul Nicolae Minovici
Expoziție la Palatul Suțu
Expoziție la Muzeul Nicolae Minovici
Expoziție la Palatul Suțu
Activități pentru copii la Muzeul Nicolae Minovici
Stagiunea muzicală „Iosif Sava”
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Descriere proiect
Dezvoltare expoziții outdoor
Re-enactement, ateliere educative
Filme documentare despre MMB
Concerte la Casa Filipescu-Cesianu

Dezvoltare expoziții
Dezvoltare expoziții
Dezvoltare expoziții
Dezvoltare expoziții
Dezvoltare expoziții
Ateliere educative
Concerte la Palatul Suțu

Anexa 5
Distincții primite de către
Muzeul Municipiului București în perioada ian-august 2017
Diplomă de onoare din partea Societății Române de Istoria Medicinei cu ocazia celei de-a XLVI reuniuni naționale de istoria medicinei și a farmaciei
și al VII-lea Simpozion național hipocratic din București, 22-24 iunie 2017.
Diplomă de excelență acordată MMB, partener în cadrul Proiectului 5 licee-5 muzee, pentru colaborarea deosebită, 14 iunie 2017.
Diplomă acordată managerului muzeului, Adrian Majuru, pentru implicare în Proiectul 5 licee-5 muzee, 14 iunie 2017.
Diplomă acordată managerului muzeului, Adrian Majuru, în semn de aleasă prețuire cu priejul Zilei Porților Deschise la Brigada 30 Garda Mihai
Viteazul, 27 mai 2017.
Diplomă aniversară oferită lui Adrian Majuru de către MNIR în semn de apreciere pentru excelenta colaborare și pentru susținerea proiectelor
MNIR, 8 mai 2017.
Diplomă aniversară oferită lui Dan Pîrvulescu de către MNIR în semn de apreciere pentru excelenta colaborare și pentru susținerea proiectelor
MNIR, 8 mai 2017.
Diplomă de excelență acordată managerului și MMB pentru contribuția adusă la desfășurarea simpozionului Zilele Francisc I.Rainer, 27-29 aprilie
2017, Academia Romană – Institutul de Antropologie Fr.I.Rainer.
Scrisori de mulțumire
Brigada 30 Garda Mihai Viteazul – Ministerul Apărării Naționale, semnată de col. Bogdan Cernat cmndt brigăzii (Mai 2017).
Organizația Națională Cercetașii României pentru sprijinul acordat evenimentului de depunere a promisunii de cercetaș și pentru deschiderea pe
care MMB a arătat-o și cu alte ocazii față de mișcarea cercetășească (29 mai 2017).
Ambasada României în Regatul Marii Britanii și al Irlandei de Nord pentru proiectelele de colaborare propuse partenerilor britanici, semnată de
ambasador Dan Mihalache (19 aprilie 2017).
Organizația Națională Cercetașii României pentru sprijinul acordat pentru organizarea Adunării Generale a centrului local Cabana Scout în ziua de
22 martie 2017.
Schoennerr și Asociații SCA pentru sprijinul oferit în organizarea evenimentului personalizat din 4 mai 2017.
Certificate de apreciere Acordat MMB pentru sprijinul oferit Birgăzii 30 Garda Mihai Viteazul în ziua de 27 mai 2017, în desfășurarea Zilei Porților
Deschise.
Distincții Medalia MNLR 60 acordată lui Adrian Majuru cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înființare, în semn de apreciere pentru excelenta
colaborare și pentru susținerea proiectelor (1 iunie 2017).
Anexa 6
Principalele apariții media (selecție)
ianuarie – august 2017
Emisiuni TV în 2017
Data

Institutie, reporter,
jurnalist
Antena 1, Neata cu
Razvan si Dani
PRO TV

Subiect, persoana intervievată

Link

Adrian Majuru, Muzeul Vârstelor

http://a1.ro/neatza-cu-razvan-si-dani/invitati/muzeul-varstelor-de-lacopilarie-la-senectute-id625123.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/explicatia
-specialistilor-de-la-observatorul-astronomic-despre-fenomenul-nocturn-dinromania-a-ars-pe-cerul-nostru.html

Ianuarie 2017
3.02.2017
Februarie
2017
10.02.2017

TVR
București TV (studio)
TVH, Ciprian Vasilescu

Adrian Majuru, Muzeul Vârstelor
Angelica Iacob
Adrian Majuru, Muzeul Vârstelor

Prima TV

Adrian Șonka

23.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017

Antena 3
TVR, Adrian Drăgușin
TVH, Ciprian Vasilescu
Digi 24, Marius Pancu

Filmare concert Fundația ACCUMM
Material video Muzeul Vârstelor
Cezar Buiumaci
Palatul Suțu

28.02.2017

Digi 24, Mariana Pop

3.03.2017

PRO TV

3.03.2017

TVR, Camelia Csiki

15.03. 2017

Trinitas TV

15.03. 2017

București TV, emisiunea
Audiență Regională
Digi World

Palatul Suțu (filmare intro in direct
pentru materialul filmat pe 24
februarie)
Interviu cu Ana Iacob despre
expoziția „Mărturii fotografice ale
cutremurului din 1977”
Interviu cu Ana Iacob despre
expoziția „Mărturii fotografice ale
cutremurului din 1977”
Interviu cu Adrian Majuru și Cezar
Buiumaci
Interviu cu Horia Iova + interviu
telefonic cu Angelica Iacob
Interviu cu Dan Pîrvulescu, Lunea la
muzeu
Interviu cu Horia Iova

05.01.2017
07.01.2017

3.04.2017
11.04. 2017
12.04. 2017
14.07.2017
13.07.2017
14.07.2017
16.07.2017
20.07.2017

București TV, emisiunea
Audiență Regională
Digi 24, emisiunea Bonton
Bucuresti TV, emisiunea
audiență regională
TVR, Maria Cica
TVR, Maria Cica
Prima TV
TVR 2, Minoritati, Irina
Irsai

Adrian Sonka, Observatorul
Astronomic,

Emisiune dedicată muzeelor – emisiunea București aproape de tine

http://focusprimatv.ro/in-aceasta-noapte-are-loc-o-eclipsa-de-luna-dupacare-o-cometa-spectaculoasa-se-va-afla-la-cea-mai-mica-distanta-fata-depamant-cum-ne-influenteaza-evenimentul-astronomic/

Filmare la Muzeul Theodor Aman
Horia Iova, Silvia Zamfir, proiectele
verii la MMB
Camelia Ene, Timpul orașului
Adrian Majuru, Muzeul vârstelor
Adrian Sonka, Școala de Astronomie
Nicoleta Badilă, familia Minovici
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Reportaj expo Frescele de la Văcărești înainte de vernisaj
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/bucuresti-orasul-petrecerilorindiferent-de-epoca-679564
Emisiune aniversară - 5 ani de la înființarea Digi 24

http://stiri.tvr.ro/fotografii-de-arhiva-ale-capitalei-ruinate--intr-o-expozitiedespre-cutremurul-din-1977--imagini-inedite--povestiimpresionante_815055.html
Despre expoziţia „În apropierea sfinţilor – frescele Mănăstirii Văcăreşti după
40 de ani”, Lapidarium, Casa Filipescu Cesianu
https://www.youtube.com/watch?v=tA5Ls8-tq60
Reportaj Muzeul George Severeanu
https://www.youtube.com/watch?v=LDGT_aReJYc

https://www.youtube.com/watch?v=Ra325snJ6KY

26.07.2017

TVR, Matinal

30.07.2017
7.08.2017
11.08.2017

TVR, Camelia Csiki
ProTV, Știri
Trinitas TV

Adrian Majuru, despre activitățile
MMB
Andrian Șonka, Școala de Astronomie
Andrian Șonka, Eclipsă
Angelica Iacob, Caravana Muzeelor și
carte de colorat pentru copii

În direct în studio

Emisiuni Radio în 2017
Data
18.01.2017
20.01.2017
31.01.2017
4.02. 2017
11.02.2017

16.02.2017

Institutie, reporter,
jurnalist
Radio România
Internaţional
Radio România Cultural
RRI
RRA, Mihaela Helmis
RRC, emisiunea Texte şi
pretexte cu Răzvan Dolea
şi Valentin Protopopescu
RRI, Christine Lescu

28.04.2017

București FM, Ștefan
Ciochinaru - Întâlniri
Capitale
RRC, interviu cu Valentin
Protopopescu
Radio Trinitas, interviu în
direct cu Cătălina Dima
RRC, interviu cu Mădălina
Diaconu
Radio România București
FM, interviu cu Ștefan
Ciochinaru
București FM, Ștefan
Ciochinaru – Întâlniri
Capitale
RRC, Mădălina Diaconu
Guerrilla
Radio România
Actualități, Angela Cerven
Bucureşti FM, Întâlniri
Capitale
RFI (live Facebook)

13.06.2017

Radio România Cultural

15.06.2017

Radio România Cultural,
Madalina Corina Diaconu
Radio România Cultural

22.02.2017

24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
28.02.2017

1.03.2017

3.03. 2017
6.04.2017
11.04.
2017
25.04.2017

15.06.2017
30.06.2017

Radio România Cultural,
Mădălina Corina Diaconu

19.07.2017

RFI Romania, Mihaela
Dedeoglu, Zebra
București FM, Cristina
Toma, știri
București FM,
Întâlniri Capitale
RRC Matinal, Bogdan
Visan
București FM, Întâlniri
Capitale
București FM, Întâlniri
Capitale
Radio România
Actualități, Angela Cerven

19.07.2017
19.07.2017
20.07.2017
26.07.2017
2.08.2017
9.08.2017

16.08.2017
16.08.2017
17.08.2017

București FM, Cristina
Toma
București FM, Întâlniri
Capitale
Radio România Cultural,
Mădălina Corina Diaconu

Link

Subiect, persoana intervievată
Dan Pîrvulescu, Muzeul George
Severeanu
Angelica Iacob
Cezar Buiumaci
Adrian Majuru, Muzeul Vârstelor
Cezar Buiumaci, lansare de carte

Enciclopedia RRI, realizată de CristinaLeşcu, despre circulaţia monetară în
Bucureşti
Concurs Muzeul Vârstelor
Interviu în direct despre Parcul Herăstrău şi Luna Bucureştilor
http://www.romania-actualitati.ro/muzeul_varstelor-99024
Interviu despre volumul „Ieri şi azi în Bucureşti”

Delia Marinescu, interviu despre
Colecția Ligia și Pompiliu Macovei
Interviu cu Vasile Opriș despre
expoziția „Obiecte preistorice din
Colecția Severeanu”
Cezar Buiumaci

https://www.youtube.com/watch?v=fod_9PKETF0&feature=emuploademail

Despre expoziţia „În apropierea sfinţilor – frescele Mănăstirii Văcăreşti după
40 de ani”
Despre expoziţia „În apropierea sfinţilor – frescele Mănăstirii Văcăreşti după
40 de ani”
Despre expoziţia „În apropierea sfinţilor – frescele Mănăstirii Văcăreşti după
40 de ani”

Cezar Buiumaci
Cezar Buiumaci
Cezar Buiumaci

Cezar Buiumaci, volumul „Ieri și azi în
București”

http://bucurestifm.ro/2017/03/01/video-bucurestenii-merita-sa-cunoascaistoria-orasului-lor/

Interviu cu Ana Iacob
Interviu cu Dragoș Bogdan
Interviuri cu participanții la 5 licee, 5
muzee
Interviu cu Dan Pîrvulescu, reportaj
la Muzeul George Severeanu
Adrian Sonka, Ziua Internațională a
Astronomiei
Gabriel Constantin, Expoziția O
istorie (ne)uitată. Muzeul Curtea
Veche
Angelica Iacob, activități educative

Despre expoziția „Mărturii fotografice ale cutremurului din 1977”
Despre Conferința „Braga. Povești și itinerarii balcanice”, Palatul Suțu
Proiectul 5 licee, 5 muzee

Interviu cu Emil Ionescu

Despre conferința „Limba româna în era globalizarii (lingvistice)” la Palatul
Suțu
https://radioromaniacultural.ro/audio-istoria-fizionomiei-urbane-de-lacopilarie-la-senectute-1800-2000/

Interviu cu Adrian Majuru, despre
lansarea volumului „Istoria
Fizionomiei Urbane – de la copilărie
la senectute (1800-2000)”, autori dr.
Adrian Majuru și dr. Elena Olariu,
Editura Muzeului Municipiului
București.
Angelica Iacob, Caravana Muzeelor și
alte activități de vară
Angelica Iacob, Caravana Muzeelor

Despre expoziţia Istoria circulaţiei monetare în Bucureşti şi în împrejurimi

În direct în studio
În direct prin telefon

Horia Iova, Palatul Suțu

https://www.youtube.com/watch?v=5F2g9mr-32g&feature=youtu.be

Angelica Iacob, Caravana Muzeelor

În direct prin telefon

Nicoleta Badilă, Muzeul Nicolae
Minovici
Vladimir Crețulescu, Muzeul Victor
Babeș
Mihaela Murgoci, Caravana
Muzeelor la Muzeul Theodor Aman

https://www.youtube.com/watch?v=WOvRif4o4AU&feature=emuploademail
https://www.youtube.com/watch?v=i-ydcka1Pzw&feature=emuploademail

Mihaela Cristea, Caravana Muzeelor
la Muzeul Victor Babeș
Adriana Speteanu și Vladimir
Crețulescu, Casa Filipescu-Cesianu
Angelica Iacob, Pictorul Theodor
Aman – carte de colorat pentru copii

https://www.youtube.com/watch?v=lX2qt_bPweY&feature=youtu.be

Anexa 7
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Categorii de bilete vândute în cadrul Muzeului Municipiului București
- în perioada ianuarie – iunie 2017 100%
80%
60%
40%
20%
0%
Palatul
Suțu

Ianuarie februarie
Bilet întreg

martie

Bilet redus

aprilie

mai

iunie

mai

iunie

mai

iunie

Gratuitate

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Muzeul Ianuarie februarie
Vârstelor Casa
Cesianu
Bilet întreg

martie

Bilet redus

aprilie

Gratuitate

100%
50%
0%
Muzeul Ianuarie februarie
Th. Aman
Bilet întreg

martie

Bilet redus

aprilie
Gratuitate

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Observator
Astronomic

Ianuarie

februarie

Bilet întreg

martie
Bilet redus

aprilie

mai

iunie

Gratuitate

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Muzeul
Storck

Ianuarie

februarie

Bilet întreg

martie
Bilet redus
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aprilie
Gratuitate

mai

iunie

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Muzeul
Victor
Babeș

Ianuarie februarie

Bilet întreg

martie

Bilet redus

aprilie

mai

iunie

mai

iunie

mai

iunie

Gratuitate

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Muzeul
Minovici

Ianuarie februarie
Bilet întreg

martie

Bilet redus

aprilie
Gratuitate

100%
50%
0%
Muzeul Ianuarie februarie
Severeanu
Bilet întreg

martie

Bilet redus

aprilie
Gratuitate

Anexa 8
Programe educaționale derulate în cadrul
Muzeului Municipiului București în perioada ianuarie – august 2017
Nume program

Perioada

5 Licee – 5 Muzee
ediţia a X-a

februarie –
iunie 2017

Școala Altfel

Pe bază de
programare

Școala Altfel

Pe bază de
programare
Pe bază de
programare
Pe bază de
programare

Școala Altfel
Școala Altfel
Școala Altfel

Parteneri
Organizatori: ECDL ROMANIA, Primăria Municipiului Bucureşti şi
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Parteneri: Muzeul
Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul de Artă
Veche Apuseană Ing. Dumitru Furnică – Minovici, Muzeul
Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti
şi Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I).
Școli implicate: Școala Centrală, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan
Cuza”, Colegiul Național „Ion Creangă”, Liceul Teoretic D.
Bolintineanu, Colegiul Național „Elena Cuza”
Colegiul Național Cantemir Vodă, Colegiul Spiru Haret, Școala nr.
127, Școala Gimnazială nr. 2, Liceul N. Socolescu, Școala nr. 1
(Berceni), Școala Gimnazială I.G.Duca, Colegiul Economic
Hermes, Școala nr. 19 „Tudor Arghezi”, Școala Herăstrău, Școala
Vrănești (jud. Argeș), Școala „Maria Rosetti”, Școala Lauder,
Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Liceul de artă „Nicolae
Tonitza”, Școala nr. 34, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Colegiul
Tehnic „V. Hasnaș”, Școala nr. 114, Școala nr. 62, Școala nr. 135,
Liceul Teoretic „Al. Marghiloman”, Școala Corbii Mari, Clubul de
cultură de Weekend, Școala nr. 1 Moreni, Școala Gimnazială nr.2
Școala nr. 7
Liceul Teoretic „Decebal”, Școala Herăstrău, Colegiul
Economic „Virgil Madgearu”, Școala Morteni (Dâmbovița)
Liceul de Artă „Nicolae Tonitza”

Nr.
participanți
250

1.020
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Casa Filipescu-Cesianu

Palatul Suțu

60

Muzeul Nicolae Minovici

152

Casa Filipescu-Cesianu

80

Muzeul Frederic Storck și
Cecilia Cuțescu-Storck

1.312

Total participanți

Muzee participante

Caravana Muzeelor
Ediția a VI-a

iulie-august
2017

În curs

Şcoala de vară „Vara
istoriei pe Calea
Victoriei”
Cerbul cu stea în
frunte / Soarele și
Luna
Arta prin ochii
copiilor

iulie-august
2017

Atelier Papelier (Frații Sisters), Asociația Redescoperă
Istoria

121 copii în
iulie

Iulie-august
2017

Asociația Artelier D, Proiecte pentru copii

40 copii în
iulie

Februarienoiembrie
2017

Asociația TRANSCENA

În curs

Muzeul Nicolae Minovici,
Muzeul Frederic Storck și
Cecilia Cuțescu-Storck,
Colecția de artă Ligia și
Pompiliu Macovei,
Muzeul Theodor Aman,
Muzeul Victor Babeș,
Palatul Suțu
Casa Filipescu-Cesianu

Muzeul Nicolae Minovici

Casa Filipescu-Cesianu,
Palatul Suțu

Anexa 9
Opinii vizitatori reflectate în cărțile de impresii MMB
- ianuarie – iulie 2017 Carte de impresii
Palatul Suțu – Timpul
orașului

pozitive
258

Comentarii
neutre

negative
2

Vizitatori
străini
59

Atribute
cel mai frumos

5

foarte frumos

54

interesant/foarte interesant

25

mândru

Palatul Suțu –
Pinacoteca

254

Muzeul Minovici
Muzeul Vârstelor

152
776

12

3

37

2
3

23
53

sublim (minunat, excepțional, etc.)
mulțumire
felicitări
cel mai frumos
foarte frumos
interesant/foarte interesant
mândru
sublim (minunat, exceptional, etc.
mulțumire
felicitări
cel mai frumos
foarte frumos
interesant/foarte interesant
mândru
sublim (minunat, exceptional, etc.
mulțumire
felicitări

1
49
30
9
3
41
24
7
45
44
18
9
86
61
2
115
101
151

Palatul Suțu
Un muzeu deosebit, plin de exponate interesante. Am trecut de sute de ori pe lângă, fără să știu ce comori ascunde. Răzvan, 07.01.2017
Nu am cuvintele potrivite să îl descriu… Cu toate cele spuse despre țara noastră, vizitând acest muzeu am realizat ca nu e așa. Pur și simplu e
impresionant. Alex, 05.02.2017
Un muzeu impresionant, care mi-a dăruit niște emoții unice pe care nu mi le explic și la care nu mă așteptam sincer. Sunt din Iași, dar astăzi am
realizat ca București este a doua casă a mea. Georgiana, 08.02.2017
Un muzeu pasionant, foarte bogat în resurse materiale și umane. 11.02.2017
Mulțumesc pentru eforturile depuse pentru această expoziție atât de necesară timpurilor noastre. 11.04.2017
Am rămas plăcut impresionați de toate operele de artă care se găsesc în acest„Palat al culturii”, cu dorința de a reveni. 16.05.2017
M-am încărcat cu o energie pozitivă, mi-am clătit ochii cu a mea cultură străveche și eternă și m-am lăsat purtată de imagini senzaționale,
regăsindu-mă pe mine, de atunci și de acum. 07.03.2017
Am rămas plăcut impresionate de complexitatea colecțiilor și modul perfect de prezentare. 29.03.2017
Colecții bogate, consistente, surprinzătoare! Răsplatesc interesul și curiozitatea. 03.05.2017
A fost o experiență extraordinară și aș reveni oricând cu mare plăcere. 20.05.2017
***
Conform cărții de impresii, în prima parte a anului 2017 au fost vizitatori din: România (București, Iași, Târgoviște, Constanța, Sibiu, Târgu Mureș,
Onești, Timișoara), Australia, Belgia, Brazilia, Canada, China, Coreea, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, Luxemburg, Marea
Britanie, Mexic, Moldova, Norvegia, Portugalia, Sardinia, Spania, Tailanda, Taiwan,Turcia și S.U.A.
Casa Filipescu-Cesianu
Minunat muzeu, este primul din România finisat la standardele din alte muzee ale lumii. Felicitări! 29.01.2017
Mă bucur nespus când un astfel de muzeu există în România. Este inedit și inovator. Sper să apară mai multe muzee de acest fel. Aplicația pe
tabletă a fost amuzantă și mă bucur când într-un muzeu mă pot amuza. Impresionant! Andreea, 10.03.2017
Absolut superb! Minunată ideea de a avea un asemenea muzeu în București, și despre oamenii Bucureștiului. Andreea, 11.03.2017
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O experiență unică! Sînziana 11.03.2017
O experiență unică, multe lucruri noi, dar și vechi, care te fac să te simți bine și îți amintesc de cât de trecătoare sunt toate și te fac să apreciezi
fiecare zi pe care o trăiești. O activitate pentru copii inedită.Vă mulțumim. Ecaterina, 18.03.217
Este un muzeu minunat! Nu am văzut unul așa frumos în ultima vreme! Felicitări acelora prin grija cărora muzeul a fost realizat și mult succes în
continuare! Octavian, 05.04.2017
A fost o încântare să vizitez acest muzeu. Am avut plăcerea și ocazia să merg în multe muzee din lume, dar nu am găsit niciunde un muzeu ca acest
muzeu, „Muzeul vârstelor.” O idee minunată!Germania, 22.04.2017
Cu excelență și rafinament ne-ați purtat prin epoci. Este o realizare extraordinară, un muzeu de văzut și (...) așa cum nu am mai văzut. Felicitări
pentru tot ce ați făcut! 03.05.2017
O inițiativă binevenită! Un proiect unic în România, o lecție de istorie valoroasă. Merită vizitat. 03.06.2017
***
Conform cărții de impresii, în prima parte a anului 2017 au fost vizitatori străini din: Armenia, Australia, Austria, Brazilia, Cipru, Croația, Grecia,
Italia, Franța, Israel, Mexic și Statele Unite. Din România, semnatarii cărții de impresii provind din București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași,
Dâmbovița, Mehedinți, Oradea, Poiești și Timișoara.
Muzeul Minovici
Mulțumesc pentru respectul și grija de a ne păstra urmele valorilor naționale în scopul cunoașterii lor de către cei ce vor veni. 21.05.2017
Wonderful! Good luck with all your future ways to preserve such a wonderful piece of Roumanian history. 05.2017
Grupul de vizitatori de la Centrul Comunitar Evreiesc din București, cu stimă și respect pentru conservarea exemplară a vieții și a unei personalității
dedicate. Și mulțumim pentru un ghidaj complet. 10.07.2017
Anexa 10
Manifestări profesionale la care au fost prezenți angajați ai
Muzeului Municipiului București în perioada ianuarie – iulie 2017
Locație /
Nume
Titlu contribuție
Eveniment
Tip eveniment
perioadă
Bădilă, Nicoleta
Medicina legală la începutul sec.
Istorie, societate, cultură,
Târgu
Sesiune
XX. Pioneratul fraților Minovici.
identități
Mureș/08Internațională
de Comunicări
09.06.2017
Științifice
Bădilă, Nicoleta
Emotions of Our Lady in Romanian Sense, Emotions and
Umea,
Annual
Glass Painting
Affective Turn. Recent
Suedia/26Conference of
Perspectives and New
29.06.2017
the Society for
Challenges in Cultural History
Cultural History
Bugoi, R.; Ignat,T. ; Şeclăman,M. ; Multidisciplinary study on
TECHNART 2017
2-6 mai 2017,
Conferință
Luca, A. ; Dimofte, D. ; Lazăr, C. ;
prehistoric pottery from SouthBilbao, Spania
Internațională
Constantin, F.
Eastern Romania
Codău, Loredana
Pedepsele pictorului Gheorghe
Sesiunea Ştiinţifică de
Muzeul Casa
Sesiunea
Comunicări Ţara Bârsei,
Ştiinţifică
Ioachim Pompilian
Mureşenilor
ediţia a XVI-a
Braşov, 27-28
aprilie 2017
Codău, Loredana
Pedepsele pictorului Gheorghe
Al VI-lea Simpozion Petre
Muzeul
Simpozion
Oprea de istoria artei
Ioachim Pompilian
Naţional al
Satului Dimitrie
româneşti
Gusti, 29-30
iunie 2017
Coman, Roxana
History and Memory: the
International Conference
The Institute of
Conferință
Perception of Time in Nineteenth
„Crossing Borders in Arts:
Art Studies,
Internațională
beyond Modern &
Century Romanian Historical
Sofia, Bulgaria,
Postmodern”
Painting
3-4 aprilie 2017
Coman, Roxana
Văcărești Monastery’s Frescoes:
The International Symposium Florența, Italia,
Conferință
Faces of the Unseen
„A Byzantine art event: The
8-12 iunie 2017
Internațională
faces of Christ in iconography
throughout the ages”
Constantin, Gabriel
Mărirea și decăderea Curții
Sesiunea de comunicari
Târgoviște
Sesiune
Domnești a Bucureștilor
Istorie si Patrimoniu
Națională
Constantin, Marian
Un tron neoceltic din patrimoniul
A XIX-a ediţie a Colocviului
Muzeul
Colocviu
MMB
Naţional de Istorie
Naţional
Cotroceni, 9-10
mai 2017
Iancu, Andreea
Reconfigurations du patrimoine:
Genealogy and Social Status
Maison
Colocviu
pratiques juridiques, enjeux
in the Enlightment
Française
politiques et conscience
d’Oxford,
généalogique (Valachie, fin du
Oxford, Marea
XVIIIe-début du XIXe siècle)
Britanie/1114.01.2017
Iancu, Andreea
Quelle protection pour les héritiers Quand la famille faillit:
Ecole de Hautes Workshop
mineurs et pour les prodigues?
L’héritage jacent et la
Etudes en
Incapacité juridique et tutelle
succession vacante entre
Sciences
institutionelle (Valachie, fin du
tutelle institutionnelle et
Sociales, Paris,
XVIIIe-début du XIXe siècle)
appartenance locale
Franța/1920.01.2017
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Ene, Maria-Camelia

La casa lumei elegante

Conferință în colaborare cu
dr. Adrian Silvan Ionescu

Palatul Suțu, 31
martie 2017

Conferințe
săptămânale
organizate de
MMB

Ene, Maria-Camelia

Stil şi eleganţă vestimentară în
societatea românească. De la
Orient la Occident, sfârșitul
secolului al XVIII-lea – începutul
secolului al XIX-lea

Conferinţă

Conferinţă

Ion, Rodica

Colecţia Florance Wertheimer
(Casa memorială Gheorghe
Tattarescu)

Sesiunea Ştiinţifică de
Comunicări Ţara Bârsei,
ediţia a XVI-a

Lazăr, C.; Ignat, T.; Opiș, V.;
Darie, A.

Situl eneolitic Sultana – Malu Roșu.
Rezultatele campaniei 2016

Lazăr, C.; Ignat, T.; Opriș, V.;
Darie, A.

Situl eneolitic Sultana – Malu Roșu.
Rezultatele campaniei 2016

24-27 mai
București

Sesiune
Națională

Lungu, V.; Baralis, A.; MușatStreinu, A. și Streinu M.

Acic Suat – Caraburun, campania
arheologică 2016

24-27 mai
București

Simpozion
Național

Marinescu, Delia

România Modernă – incubator
pentru idei artistice

Sesiunea Națională De
Rapoarte Arheologice
Ediția 51
Sesiunia Națională de
Rapoarte Arheologice, Ediția
51
Sesiunea Națională De
Rapoarte Arheologice
Ediția 51
A XIX-a ediţie a Colocviului
Naţional de Istorie

Facultatea de
IstorieUniversitatea
din Bucureşti,
Centrul de
Istoria
Imaginarului al
Universităţii din
Bucureşti, 23
mai 2017
Muzeul Casa
Mureşenilor
Braşov, 27-28
aprilie 2017
24-27 mai
București

Colocviu

Măgureanu, A.; Boroneanț, A.;
Toderaş,M.; Moței, R

Noi cercetări arheologice în
perimetrul bisericii Sf. Dumitru –
Poștă din București
A Curious Category of Small Finds:
The Late Medieval Engraved Bricks
of Southern Romania

Muzeul
Naţional
Cotroceni, 9-10
mai 2017
24-27 mai
București
Deva, 23-25
martie 2017

Simpozion
Internațional

Brașov,
„Muzeul Casa
Mureșenilor”,
27-28 aprilie
2017
București
28-31 martie
2017

Sesiune
științifică de
comunicări

Muzeul
Național al
Literaturii
Române, Iași,
mai 2017
Brașov,
„Muzeul Casa
Mureșenilor”,
27-28 aprilie
2017
Târgu
Mureș/0809.06.2017

Simpozion
Internațional

Măgureanu, A.; Boroneanț, A.;
Toderaş,M.; Moței, R.; și Gavrilă
E.

Sesiunea Națională De
Rapoarte Arheologice
Ediția 51
The 5th International
Symposium on
Archaeological Small Finds
and their Significance
„Ţara Bârsei”, Ediţia a XVI-a,
Istorie și Memorialistică în
Secolele XVIII - XX

Nicula, Dana-Roxana

Familia boierilor Pârşcoveni –
genealogie şi domeniu funciar

Opriș, Vasile

Ceramica Gumelnița de pe
teritoriul României: surse de lut și
rețete de pastă

Rafailă, Grina-Mihaela

Istoria unui palat bucureștean

Zamani-Gavnani, Lelia

Viața femeilor din înalta societate
bucureșteană în secolul al XIX–
reflectată în amintirile
contemporanilor

„Ţara Bârsei”, Ediţia a XVI-a,
Istorie și Memorialistică în
Secolele XVIII - XX

Zamfir, Silvia

Muzeul de artă populară în spațiul
bucureştean. Identitatea națională
prin ochii lui Nicolae Minovici.

Istorie, societate, cultură,
identități

Sesiunea anuală a Institutului
de Arheologie „Vasile
Pârvan”
„Metodă, teorie și practică în
arheologia contemporană”
„Istorie, cultură, patrimoniu”,
ediția a X-a, organizat la
Muzeul Național al Literaturii
Române, Iași
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Sesiune
Ştiinţifică

Simpozion
Național

Simpozion
Național

Sesiune
Națională

Sesiune
științifică de
comunicări

Sesiune
Internațională
de Comunicări
Științifice

Publicații de specialitate ale angajaților
Muzeului Municipiului București în perioada ianuarie – iulie 2017
Articol

ISBN / ISSN

Vasile Opriș, Theodor Ignat, Cătălin Lazăr, Human-shaped pottery from the tell
settlement of Sultana-Malu Roşu. În Bodies of Clay: On Prehistoric Humanised Pottery –
Oxbow Books
Beatrice Todireanu; Elena Văcărescu – „Ambasadoarea sufletului românesc”, Revista
Forbes -aprilie 2017
Beatrice Todireanu, Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu, Revista Forbes - mai 2017
Beatrice Todireanu, Mic portret de mare pictoriță – Cecilia Cuțescu Storck, Revista
Forbes – iunie 2017
Roxana Coman, The Past in the Present. The case of nineteenth century Romanian
Historical Painting, „Time and Culture”, editori Ecaterina Lung, Etienne Bourdon,
Christopher Heath, Laurence Shee, Cécile Vallée, Editura Universității din București,
2017
Greta Șuteu, Ana – amfitrioana Muzeului „Th. Aman”, în Bucureşti în 5 minute, nr. 1,
Mai 2017
V. Opriș, D. Mirea, R. Andrei, M. Straticiuc, C. Simion, I. Stănculescu, L. Miu, L. Dinca,
Archaeometrical analyses on Boian pottery from Nanov-Vistireasa 3, (Co. Teleorman), în
N. Palincaș et al. (eds), Bridging Science and Heritage. Fifth Balkan Symposium of
Archaeometry, September 25-29-2016, Sinaia, România, BAR: Oxford Press, 2017, sub
tipar
Ovidiu Mot, Restaurarea a două volume din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti:
Apostol, Bucureşti, 1683 şi Evanghelie, Râmnic, 1746, în Anuarul MMB 2017
Roxana Diaconu, Degradări şi modalităţi de curăţare a pergamentelor, în Anuarul MMB
2017

ISBN:
9781785706967

Publicații editate în anul 2017
de Editura Muzeului Municipiului București
Publicație
Tip publicație
ISBN / ISSN
Actele Domnilor Mavrocordați aflate în patrimoniul
Catalog
Muzeului Municipiului București, autor: Grina- Mihaela
colecție
ISBN 978-606-8717-08-1
Rafailă, Editura Muzeului Municipiului Bucureşti 2016 (sub
tipar la raportarea anterioară)
Muzeul Gheorghe Tattarescu. Repertoriu de grafică, autor:
Catalog
Aura Popescu, Editura Muzeului Municipiului Bucureşti
colecție
ISBN 978-973-88890-3-3
2017
Aman - pictorul, Repertoriul de pictură al Muzeului Theodor Catalog
Aman, autor: Greta Șuteu, Editura Muzeului Municipiului
colecție
ISBN 978-606-8717-13-5
Bucureşti 2017
Istoria fizionomiei urbane – De la copilărie la senectute
(1800-2000), autori: Adrian Majuru, Elena Olariu, Editura
Catalog
ISBN 978-606-8717-12-8
Muzeului Municipiului Bucureşti 2017
expoziție
Istoria fizionomiei urbane - De la copilărie la senectute
Catalog
(1800-2000) – limba engleză, autori: Adrian Majuru, Elena
expoziție
Olariu, Editura Muzeului Municipiului Bucureşti 2017 – în
pregătire
Timpul orașului București, autor:Adrian Majuru, Editura
Catalog
Muzeului Municipiului Bucureşti 2017 – în pregătire
expoziție
Monedele Ţării Româneşti în perioada domniei lui Radu I,
Catalog
ISBN 978-606-8717-11-1
autor: Dan Pîrvulescu – în pregătire
colecție
Repertoriul colecției de pictură românească din Pinacotecă
Catalog
– în pregătire
expoziție
Colecția de costume și accesorii vestimentare, sec. al XIXCatalog
lea– în pregătire
colecție
Monedele Ţării Româneşti în perioada domniei lui Radu I,
Catalog
ISBN 978-606-8717-11-1
autor: Dan Pîrvulescu – în pregătire
colecție
Materiale de Istorie și Muzeografie, vol. 31, serie nouă – în
Revistă
ISBN: 978-606-8717-08-1
pregătire
academică
ISSN 1222-7536
Revista de cercetări arheologice şi numismatice, nr. 3
Revistă
ISSN 2458-0058
(2017) – în pregătire
academică
Pictorul Theodor Aman – carte de colorat pentru copii,
autori Angelica Iacob, Ionica Tarău, Alexandra Zbuchea,
Carte pentru
ISBN 978-606-8717-15-9
Editura Muzeului Municipiului Bucureşti 2017
copii
București în 5 minute, nr. 1, mai 2017, autori: Adrian
Ziar cu apariție
Majuru, Greta Șuteu
lunară
București în 5 minute, nr. 2, iunie 2017, autori: Adrian Ziar cu apariție
Majuru, Lelia Zamani
lunară
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tip publicație
Contribuție în volum de
procedings în străinătate
Articol popularizare
Articol popularizare
Articol popularizare
Contribuție în volum

Articol popularizare
Contribuție în volum de
proceedings în străinătate

Articol în revistă științifică
neindexată
Articol în revistă științifică
neindexată

Tip autor
autor din muzeu

autor din muzeu

autor din muzeu
coautorat cu autori din
exteriorul muzeului
coautorat cu autori din
exteriorul muzeului

autor din muzeu
autor din muzeu
autori din muzeu
autori din muzeu
autor din muzeu
Redactor șef: Adrian Majuru
Redactor șef: Dan Pîrvulescu
coautorat cu autori din
exteriorul muzeului
autori din muzeu
autori din muzeu

București în 5 minute, nr. 3, iulie 2017, autori: Adrian
Majuru, Liana Ivan-Ghilia
București în 5 minute, nr. 4, august 2017, autori: Adrian
Majuru, Octavian Buda
Emisiune de Mărci poștale „Patrimoniul artistic al Muzeului
Municipiului București”, album filatelic „Colecții ale istoriei
și elitelor comunității” și panou de prezentarea emisiunii
tematice de mărci poștale cu tematica ,, Patrimoniul artistic
al Muzeului Municipiului București”

Ziar cu apariție
lunară
Ziar cu apariție
lunară
Mapă filatelică
tematică,album
și panou de
prezentare

ISSN 2559-5032

autori din muzeu

ISSN 2559-5032

coautorat cu autori din
exteriorul muzeului
în colaborare cu Romfilatelia

Anexa 11
Lista procedurilor elaborate şi aprobate în cadrul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern managerial al Muzeului Municipiului Bucureşti
Procedura operațională – PO – 01 Elaborarea şi codificarea
expoziţii; evidenţa intervenţiilor de restaurare-conservare, POGprocedurilor;
MMB-02;
1.1. Procedura de sistem – PS 01.1 Cercetarea disciplinară;
Procedura operaţională privind expoziţiile temporare, POG-MMB1.2. Procedura de sistem – PS 01.2 Semnalarea neregularităților;
04;
2.1. Procedura de sistem – PS 02.1 Întocmirea, actualizarea şi
Procedura operaţională privind realizarea evidenţei patrimoniului
aprobarea fişelor de post pentru personalul instituției;
Muzeului Municipiului Bucureşti, POG-MMB-05;
2.3. Procedura de sistem – PS 02.2 Funcțiile sensibile;
Procedura operaţională inventarierea patrimoniului muzeal, POG3.1. Procedura de sistem – PS 03.1 Evaluarea performanţelor
MMB-06;
angajaţilor;
Procedura operaţională privind intrarea în inventar a bunurilor
3.2. Procedura de sistem – PS 03.2 Determinarea nevoilor de
culturale mobile, POG-MMB-09;
instruire și formare profesională a personalului;
Procedura operaţională privind organizarea expozițiilor de bază,
4.1. Procedura de sistem – PS 04.1 Analiza structurii organizatorice;
POG-MMB-10;
4.2. Procedura de sistem – PS 04.2 Delegarea de competență;
Procedura operaţională privind întocmirea fişei de conservare
5.1. Procedura de sistem – PS 05 Identificarea obiectivelor;
domeniul artă plastică, POG-MMB-11;
6.1. Procedura de sistem – PS 06.1 Planificarea resurselor în vederea
Procedura operaţională privind întocmirea fişei de conservare
atingerii obiectivelor;
domeniul numismatică şi medalistică, POG-MMB-12;
6.2. Procedura de sistem – PS 06.2 Coordonarea activităților în
Procedura operaţională specifică privind organizarea expoziţiei de
vederea atingerii obiectivelor;
baza a Pinacotecii Muzeului Municipiului Bucuresti, POS-MMB-02;
7.1. Procedura de sistem – PS 07 Monitorizarea performanţelor;
10.1. Procedura de sistem – PS 10 Supravegherea activităților;
8.1. Procedura de sistem – PS 08 Managementul riscurilor;
11.1. Procedura de sistem – PS 11 Continuitatea activităţii;
Resurse Umane, Salarizare
12.1. Procedura de sistem – PS 12.1 Circuitul informațiilor şi
Procedura operaţională – Întocmirea cererilor de concediu de
documentelor;
odihnă;
12.2. Procedura de sistem – PS 12.2 Comunicarea;
Procedura operaţională –Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
13.1. Procedura de sistem – PS 13.1 Arhivarea documentelor;
Procedura Operaţională –Organizarea şi desfăşurarea concursurilor
13.2. Procedura de sistem – PS 13.2 Corespondenţa;
pentru ocuparea posturilor vacante;
13.3. Procedura de sistem – PS 13.3 Accesul la resurse;
Procedura Operaţională –Promovare personal;
14.1. Procedura de sistem – PS 14 Raportarea contabilă;
Contabilitate
15.1. Procedura de sistem – PS 15 Verificarea şi evaluarea
Procedura Operaţională –Controlul financiar preventiv propriu;
controlului;
Procedura Operaţională –Întocmirea registrului jurnal;
POG-MMB 21. Procedura operaţională generală privind elaborarea
Procedura Operaţională– Întocmirea registrului Cartea Mare;
planului strategic anual de audit public intern;
Procedura Operaţională– Operațiuni de casă;
POS-CAPI-23.01 –Pregătirea misiunii de asigurare - elaborarea
Procedura Operaţională– Realizarea activităţilor de inventariere;
ordinului de serviciu;
SSM şi PSI
POS-CAPI-23.02 –Pregătirea misiunii de asigurare - elaborarea
Procedura Operaţională –Activitatea în domeniul sănătăţii şi
declaratiei de independenta;
securităţii în muncă;
POS-CAPI-23.03 –Pregătirea misiunii de asigurare - elaborarea
Procedură operațională privind – Activitatea de PSI;
notificarii privind declansarea misiunii de audit public;
Achiziţii Publice
POS-CAPI-23.04 –Pregătirea misiunii de asigurare - ședința de
POG-MMB 20 – Procedura privind realizarea achiziţiilor directe;
deschidere a misiunii de audit public intern;
Specifice
POS-CAPI-23.05
–Pregătirea
misiunii
de
asigurare
–
Procedura operaţională privind întocmirea planului de restaurare a
constituirea/actualizarea dosarului permanent;
bunurilor culturale mobile; circulaţia bunurilor culturale mobile din
POS-CAPI-23.06 –Pregătirea misiunii de asigurare – prelucrarea și
depozitele secţiilor în laboratoarele de restaurare-conservare şi
documentarea informațiilor.
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Anexa 12
Restaurarea patrimoniului
în perioada ianuarie – iunie 2017
Laborator
Laboratorul de Restaurare Pictură

Laboratorul de Restaurare Lemn Policrom, Icoane (Tempera)

Laboratorul de Restaurare Grafică, Fotografii, Hârtie, Pielărie, Legătorie
Laborator de Restaurare Metal

Laboratorul de Restaurare Ceramică, Sticlă

Număr lucrări
restaurate
10 recepționate
23 în curs de
restaurare
1 lucrare
atestat etapa a
doua
26 lucrări în timpul
restaurării
43 finalizate
1 recepționată
3 în curs de
restaurare
33 recepționate
99 în curs de
restaurare

Laboratorul de Restaurare Textile, Costume, Tapiserie

5 în curs de
restaurare

Laborator de Restaurare Sculptură Piatră, Teracotă, Ipsos
Muzeul Severeanu - Mobilier

17 finalizate
14 finalizate
3 în curs de
restaurare
1 în curs de
restaurare
2 în curs de
restaurare
Nr. analize
152

Muzuel Severeanu – Artă plastică
Muzeul Theodor Aman

Laboratorul Investigații Fizico-Chimice
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Număr fișe de restaurare
10 fișe restaurare
23 fișe restaurare
1 fișă
atestat etapa a doua
31 fișe restaurare
80 fișe conservare curativă
50 fișe restaurare

168 fișe restaurare
99 fișe restaurare
106 fișe documentare și cercetare pentru
stabilirea stării de conservare
5 fișe restaurare
48 fișe documentare și cercetare pentru
stabilirea stării de conservare
17 fișe restaurare

Nr. buletine de analiză / Nr. Piese
84

