RAPORT DE ACTIVITATE
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Primarul General, reprezentant al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare autoritate,
ordonator principal de credite pentru Muzeul Municipiului București denumit 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, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr.
2799/10.12.2015, precum şi cu cele ale D.P.G. nr. 408/2016.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 1 ianuarie 2019 la 31 decembrie 2019.
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PARTEA I:

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară
activitatea
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi
Pe parcursul anului 2019, Muzeul Municipiului București (MMB) și-a continuat activitatea
complexă și dinamică, avându-se în vedere trei priorități. În primul rând s-a urmărit dezvoltarea
relațiilor cu comunitățile locale, în special avându-se în vedere copii și adolescenții. S-a acționat
în acest cadru pe trei direcții: 1. întărirea departamentului de educație, pentru dezvoltarea
ofertei către copii; 2. Dezvoltarea ofertei muzeului adresată copiilor și tinerilor; 3. Dinamizarea
colaborării cu organizații active în educarea culturală a copiilor. Cel mai recent Barometru de
Consum Cultural arată necesitatea dezvoltării unor politici publice bazate pe educația prin
cultură și dezvoltarea infrastructurii culturale (p.49). Același barometru arată că muzeele în
general nu sunt foarte atractive pentru public, fiind mai degrabă frecventate de un segment
destul de restrâns (de 15% - vezi pp.74-75) care prezintă un index de participare culturală în
spațiu non-public mai ridicat. Acest lucru confirmă că vizitarea muzeelor este un obicei creat,
corelat cu educația. De altfel, evoluția consumului cultural în România arată că tinerii sunt mai
interesați de muzee comparativ cu deceniile trecute, corelat cu creșterea ofertei pentru copii a
muzeelor, în ultimele două decenii. Prin urmare, dezvoltarea comunității unui muzeu este direct
legată de dezvoltarea comunității de copii.
A doua prioritate a fost legată de dezvoltarea activității asociate Pinacotecii. Acesta este
un ax central al activității MMB în ultimii ani, iar în 2019 s-a încheiat procesul de alocare a unei
clădiri dedicate Pinacotecii. În 2020 va demara procesul de proiectare și amenajare a spațiului.
A treia direcție de dezvoltare s-a axat pe comunitatea internațională, atât specialiști în
patrimoniu, cât și public vizitator.
În acest cadru, în ciuda diminuării semnificative a bugetului, MMB a continuat să își
diversifice oferta către diverse categorii de public, și-a întărit relațiile de colaborare cu diverse
organizații publice și private, din țară și din străinătate, pentru a răspunde mai bine cerințelor
diverselor categorii de public. Putem spune că muzeul este în continuare un punct de reper în
dinamica culturală a orașului, este un hub cultural atractiv pentru diverse categorii de public, de
la copii la persoane în vârstă, de la persoane interesate de divertisment la cei cu solide
cunoștințe de istorie/artă, care doresc să le aprofundeze.
Tabel 1. Parteneriate încheiate de MMB (2015-2019)
2015
Muzee
5
Institute de cercetare
6
Instituții de învățământ superior
7
Licee și școli
2
Centre culturale, organizații profesionale,
8
diverse instituții culturale
Organizații neguvernamentale
27
Firme
23
Mass-media
6
Ambasade
2
Altele
2
Total
88
* Valoarea din paranteză reprezintă numărul partenerilor străini

2016

2017

2018

2019

6 (2)*
5
10 (1)
5

10
3
3
8

10 (2)
5
10 (1)
9

14 (1)
7
9 (1)
16

14 (1)

15

17(1)

13

30
22
14
5 (1)
14 (1)
125 (6)

34
21
19
2
11
126

39
17
13
2
18
140(3)

26
20 (2)
8
3
18(1)
137 (5)

Lista completă a parteneriatelor este disponibilă în anexa 1. În anul 2019 au continuat multe
colaborări tradiționale ale muzeului și au fost semnate aproape 100 de parteneriate noi, privind
activități focalizate pe anul 2019. La acestea se adaugă parteneriatele tradiționale ale muzeului. O
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parte dintre acestea au în vedere dimensiunea activității publice a MMB, respectiv oferta de expoziții,
programe pentru diverse categorii de public etc. (menționăm aici parteneriatele cu Centrul de proiecte
culturale al Municipiului București – ARCUB, Teatrul MASCA, Asociația Da'DeCe, Institutul Cultural
Român, Asociația PostModernism Museum și Editura Litera). O altă categorie importantă privește
activitatea profesională, de cercetare și de dezvoltare profesională (cele mai dinamice pe această
direcție sunt parteneriatele cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române și
Institutul Național al Patrimoniului). O a treia mare categorie se referă la activitatea de diseminare și
educare a publicului care nu pășește în muzeu, precum și de promovare a MMB și se referă la
parteneriatele media tradiționale, cu Societatea Română de Radiodifuziune, Agenția Națională de
Presă AGERPRES și Radio Trinitas.
Pentru suplinirea scăderii finanțării publice din anul 2019 au fost extinse colaborări punctuale
cu diverse firme. De asemenea, s-au extins parteneriatele cu școlile și cu diverși specialiști, artiști și
educatori pentru a dezvolta complexitatea și caracterul interdisciplinar al programelor muzeului.
Printre cele mai complexe parteneriate vizând comunitatea locală menționăm proiectul dezvoltat
împreună cu Asociația DaDeCe. În cadrul acestuia a fost realizată o instalație de tip tonomat audio
care poate fi folosit de vizitatorii Muzeului Theodor Aman. Acest tonomat prezintă, în română și în
engleză, povestea a 14 obiecte din cadrul muzeului. Poveștile sunt spuse într-un mod jucăuș,
instalația adresându-se cu precădere copiilor și adolescenților. Obiectivele asociate acestei instalații
nu sunt numai legate de familiarizarea publicului cu patrimoniul muzeului, ci și cu istoria artei
românești, cu viața pictorului în contextul epocii sale, precum și cu elemente care țin de
managementul patrimoniului.
În ceea ce privește colaborarea internațională, semnalăm o creștere calitativă, constând în
expoziții tematice itinerante, prin parteneriat, la Viena (expozițiile tematice „Un fotograf român în
Austria interbelică”, „Casa Storck– un paradis al artelor”, „Un austriac la București: Francisc Iosif
Rainer, personalitate universală” și „Arhitecți vienezi&austrieci la București (1830-1930)” la ICR
Viena), precum și proiecte culturale dezvoltate în parteneriat – participarea la Sezonul Cultural
România-Franța prin găzduirea a două expoziții - o expoziție inedită Aventurile lui Rahan cu planșe
realizate de Jean François Lecureux la finele lunii mai 2019 și Mobile Churches, iunie-iulie 2019,
ambele la Palatul Suțu. Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului, Ambasada
Germaniei a organizat împreună cu oraşul Leipzig, Muzeul Municipiului București şi alți parteneri
români, în perioada 1-4 octombrie, Zilele culturale Leipzig la Bucureşti (Casa Filipescu-Cesianu a
găzduit două conferințe - Ideas in the Agora: 1989 in the Balkans: Annus horribilis instead of annus
mirabilis, pe 1.10.2019, și Revoluţia Paşnică Leipzig 1989 în context european,pe 4.10.2019 –
precum și o dezbatere publică cu tema Muzeul Viitorului, pe 3.10.2019, iar Palatul Suțu a găzduit o
expoziție de fotografie, Locurile Revoluţiei Paşnice, vernisată pe 3.10.2019).
Muzeul Municipiului București a colaborat cu Ambasada Spaniei la București în vederea
organizării unei mini-expoziții dedicate lucrării ”Las Meninas”. Celebrul Muzeu Naţional Prado din
Madrid s-a alăturat evenimentului cultural Noaptea Muzeelor 2019 de la Bucureşti şi, împreună cu
Muzeul Municipiului Bucureşti, a propus publicului un proiect cultural inedit menit să marcheze
împlinirea a 200 de ani de când această principală instituţie culturală a Spaniei, şi unul dintre cele mai
importante muzee din lume, şi-a deschis porţile publicului. De Noaptea Muzeelor a fost programată o
conferinţă dedicată tabloului ”Las meninas” (Domnişoarele de la curtea regală) al pictorului spaniol
Diego Velázquez, unul dintre cele mai analizate tablouri din istoria artei. Alături de copia tabloului “Las
meninas” a fost expusă şi o sculptură în mărime naturală inspirată din personajele înfăţişate de
Velázquez în această operă de artă.
De asemenea, Ambasada Spaniei la Bucureşti a organizat, în colaborare cu Muzeul Naţional
Prado din Madrid şi cu sprijinul Muzeului Municipiului Bucureşti, expoziţia fotografică “Muzeul Prado
iese în stradă”, din 11 octombrie până în 24 noiembrie 2019, la Palatul Suţu din Bucureşti. În această
perioadă, turiştii şi locuitorii Capitalei au avut ocazia de a admira 22 dintre operele cele mai
reprezentative ale Muzeului Prado, principala instituţie culturală a Spaniei şi unul dintre cele mai
importante muzee din lume, care anul acesta împlineşte 200 de ani.
Muzeul Municipiului București a colaborat și cu Forumul Cultural Austriac din București pentru
organizarea a două expoziții tematice. Prima, dedicată artistului Gustav Klimt, a fost găzduită de
Palatul Suțu în perioada 15 ianuarie – 28 februarie 2019. A doua, expoziția tematică de fotografie
„1989: Anul în care Europa a redevenit ea însăşi”, a fost deschisă începând cu data de 17 decembrie
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2019 și s-a încheiat pe 19 ianuarie 2020. Proiectul a inclus și o dezbatere publică „1989: Stop-cadre
din memorie”, ce a avut loc pe data de 17 decembrie, la Palatul Suţu.
Analizând dinamica colaborărilor în anul 2019, se observă atât continuarea direcțiilor
strategice trasate în anii anteriori, cât și o dinamizare a dimensiunii internaționale și a activității privind
copiii și tinerii. Putem puncta următoarele elemente:
- Dezvoltarea ofertei muzeului, prin oferirea unor kituri și instalații, alături de o mare diversitate de
programe și expoziții, la toate sediile MMB;
- Dezvoltarea de programe educaționale pentru diverse tipuri de public, dar și a unor instrumente
de explorare și învățare independente pentru copii, tineri și adulți;
- Activitatea de cercetare interdisciplinară a colecțiilor muzeului, a istoriei și artei Bucureștiului și a
dezvoltării urbane, precum și promovarea rezultatelor cercetării atât către specialiști, cât și către
publicul larg;
- Susținerea bunelor practici și a dezvoltării profesionale atât în interiorul MMB, cât și al sectorului
muzeal;
- Promovarea istoriei și a civilizației bucureștene către un public din străinătate, atât la sediile
muzeului – vizând turiștii străini din București, cât și în străinătate, activând pe două direcții – public
larg și specialiști în patrimoniu și studii culturale;
- Dezvoltarea relațiilor internaționale pentru întărirea capacității instituționale.
Principala comunitate a MMB este formată din vizitatorii săi și participanții la programele publice
oferite. Avându-se în vedere că o parte însemnată dintre aceste persoane urmărește îndeaproape
activitatea muzeului și participă la mai multe dintre componentele ofertei muzeului, putem vorbi de o
comunitate constantă și activă, dornică de experiențe culturale diverse. Pentru a putea răspunde mai
bine nevoilor acestei comunități, MMB oferă în principal expoziții, dar și programe publice
educaționale și culturale (concerte, spectacole de teatru etc.). Pentru întărirea dimensiunii
interdisciplinare, diversificarea ofertei și oferirea unei varietăți tematice și de expresie cât mai mari,
MMB colaborează constant cu diverși parteneri, cum ar fi alte muzee - pentru extinderea cercetării și
a patrimoniului prezentat, institute de cercetare și universități - pentru adâncirea cercetării și
dezvoltarea laturii interdisciplinare, asociații neguvernamentale - pentru diversificarea publicului și a
modului de abordare a acestuia etc. Astfel, parteneriatele contribuie la faptul ca MMB să poată oferi
comunității sale, în cadrul tuturor muzeelor sale, dar și în alte locații, mai multe expoziții - și mai ales
să crească tematica și calitatea acestora -, mai multe și mai diverse programe educaționale/publice,
valorificarea mai extinsă a patrimoniului, diseminarea mai largă a unor studii interdisciplinare etc.
În continuare prezentăm o centralizare a parteneriatelor MMB pentru organizarea de expoziții și
alte programe publice sau realizate în cadrul unor proiecte, în beneficiul comunității muzeului.
Tabel 2. Expoziții realizate de alte organizații cu piese din patrimoniul MMB (2015-2019)
2015
3

2016
7

2017
7

2018
7

2019
4

Obiecte de patrimoniu ale MMB au fost expuse în alte locații atât în cadrul unor expoziții
și proiecte ale altor organizații culturale (Tabelul 2), cât și în cadrul unor expoziții realizare de
specialiștii MMB în alte locații (Tabelul 3). Orașele unde a fost posibilă vizitarea patrimoniului
MMB de către localnici, respectiv familiarizarea acestora cu diverse aspecte ale istoriei și
civilizației Bucureștiului au fost: Oradea, Târgu Mureș, Piatra Neamț, Chișinău, Viena, Leipzig,
Korçë, Tirana.
Tabel 3. Expoziții realizate de către MMB în alte locații (2015-2019)
2015
6

2016
6

2017
3

2018
9

2019
7

La expozițiile prezentate anterior se adaugă și 12 expoziții realizate de diverși parteneri
la sediile MMB. Acestea au atins subiecte legate de artă, arhitectură, cardiologie, fotografie și
istorie (detalii în Anexa 2), adresându-se deci unui public foarte variat.
Începând cu anul 2015, MMB este și partener în diferite proiecte culturale și educaționale
cu finanțare nerambursabilă (Tabelul 4).
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Tabel 4. Proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă, în care MMB a fost partener
(2015-2019)
2015
3

2016
15

2017
8

2018
14

2019
7

Scăderea numărului de proiecte este legată și de diminuarea finanțării publice, ceea ce a
făcut să nu se mai poată organiza apelurile de proiecte comunitare, care permiteau realizarea,
la sediile MMB, a unor proiecte complexe vizând copiii. Dintre proiectele în care MMB a fost
partener în anul 2019 menționăm două în mod special. „Activează arta”, un proiect coordonat
de Asociația DaDeCe, a avut ca principal rezultat realizarea unei instalații audio interactive
permanente în Muzeul Theodor Aman, care prezintă într-un mod inedit și jucăuș patrimoniul
muzeului și personalitatea artistului. Un alt proiect important, pentru a face cunoscută nu numai
istoria orașului ci și pe cea a muzeologiei românești, este recrearea virtuală a Muzeului Simu,
un proiect inițiat de Universitatea Ion Mincu, la care MMB a fost partener.
Organizarea de expoziții care să valorifice patrimoniul și activitatea de cercetare sunt
elementele centrale ale oricărui muzeu. Însă dinamismul muzeului este dat și de amploarea,
complexitatea și diversitatea programelor publice care au efecte benefice asupra comunității
muzeului pe mai multe planuri: atragerea de segmente noi de public, prezentarea unor aspecte
mai de profunzime ale patrimoniului, care sunt mai greu de surprins în expoziții, creșterea
dialogului cultural și a interdisciplinarității. Tabelul 5 prezintă evoluția numărului de programe
publice organizate la MMB în ultimii ani.
Tabel 5. Programe publice la MMB (2015-2019)
Program public
Concerte
Conferințe
Spectacole de teatru
Lansări de carte și film

2015
69
62
5
7

2016
57
65
36
14

2017
58
54
51
11

2018
87
55
82
17

2019
77
92
30
6

Partenerii constanți ai acestor evenimente sunt Fundația ACCUMM, Asociația
PostModernism, Asociația Antiqva și Teatrul Masca.O parte a acestor manifestări s-au grupat în
proiecte culturale de mai lungă durată, precum și în Festivaluri – unele de tradiție deja la MMB,
cum ar fi Museicorum (mai multe detalii în Anexa 3). Anul 2019 a marcat o creștere a numărului
și consistenței conferințelor organizate de MMB și moderate de personalități culturale
recunoscute, la care au participat invitați de prestigiu. Scăderea numărului de concerte și de
spectacole de teatru față de anul 2018 este explicată prin lipsa de fonduri și dificultățile
întâmpinate atât de MMB, cât și de partenerii săi tradiționali, pe aceste direcții culturale.
Remarcăm și faptul că în jurul fiecărei categorii de programe publice s-a creat o
comunitate constantă, care participă cu regularitate la aceste manifestări.

2. Analiza SWOT
Periodic se realizează acțiuni informale de monitorizare și audit a activităților MMB, pentru a se identifica
din timp eventuale probleme sau direcții de acțiune pentru dezvoltare instituțională. Realizarea unei
analize SWOT pentru fundamentarea strategiei de dezvoltare pentru viitorul apropiat este o primă
abordare utilă în cadrul managementului strategic al muzeului. Analiza SWOT are la bază evaluarea
rapoartelor anuale ale secțiilor și departamentelor muzeelor membre, analiza evoluției parteneriatelor și a
vizitării, analiza dinamicii mediului cultural bucureștean, dar și a evoluției mediului socio-economic,
rapoartele diferitelor ședințe și consilii ale MMB.
Mediul intern
PUNCTE TARI
- MMB este muzeu acreditat din anul 2017, acest lucru certificând calitatea strategiilor de
management și oferind credibilitate, stabilitate instituțională și acces direct la programe de
finanțare externă în calitate de coordonator instituțional;
- O structură internă adaptată nevoilor activității complexe a muzeului;
6

- Muzeul are specialiști recunoscuți în domeniile lor de competență: muzeologie, conservare
și restaurare. Majoritatea angajaților au participat în ultimii ani la programe de formare
profesională;
- Un nucleu de voluntari fideli muzeului, care se implică în buna desfășurare a activităților;
- Existența unor parteneriate de durată ale muzeului, care asigură continuitatea unor
programe și dau și mai multă consistență activității;
- Dezvoltarea relațiilor cu sectorul neguvernamental, care se consolidează, cât și cu firmele;
- Relații internaționale consolidate;
- MMB se adresează mai multor categorii de stakeholderi și implică parteneri extrem de
diverși în activitatea sa;
- Muzeul este prezent în aproape toate sectoarele capitalei, oferind un context favorabil
atragerii comunităților locale;
- MMB este singurul muzeu din centrul capitalei care oferă expoziții relevante și moderne de
istorie, în special pentru perioada modernă și contemporană;
- O parte importantă a sediilor muzeului este amplasată în zone turistice ale Bucureștiului,
situație cu atât mai favorabilă, cu cât numărul de turiști ai Bucureștiului crește constant;
- O nouă clădire pentru expunerea colecțiilor Pinacotecii;
- Aproape toate clădirile muzeului sunt restaurate și refuncționalizate, adăpostind noi expoziții
realizate în mod profesionist;
- Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanță recunoscută la
nivel național;
- Un mai bun management al colecțiilor, facilitat de amenajarea recentă a infrastructurii
asociate depozitelor și laboratoarelor;
- Muzeul este 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;
- Existența unui brand muzeal consolidat, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje bine
evidențiate, precum și pe o serie de programe publice bine profilate;
- MMB organizează numeroase expoziții temporare și evenimente, multe cu caracter
interdisciplinar, care valorifică atât patrimoniul propriu, cât și alte colecții din țară. Au crescut
numărul și calitatea expozițiilor temporare realizate la muzeele mai mici;
- Existența unor instalații și kituri cu ajutorul cărora familiile cu copii pot explora Muzeul Suțu și
Muzeul Theodor Aman;
- Activitățile conexe – muzeul organizează activități apreciate, care se adresează unor
categorii de public foarte diverse. Există și o serie de programe oferite deja de mai mulți ani
publicului, la care este asociată o pleiadă de personalități culturale;
- O gamă cuprinzătoare de publicații științifice și de popularizare;
- Un set de cărți de activități pentru copii, inspirate din colecțiile muzeului;
- Oferirea,spre vânzare către public, a unei game variate de suveniruri personalizate și
inspirate din colecțiile muzeului;
- Existența unor materiale de promovare moderne, în acord cu noua identitate vizuală;
realizarea de materiale personalizate pentru fiecare expoziție și eveniment;
- Diversificarea canalelor de comunicare în mediul online; existența site-ului MMB, permanent
actualizat, și a unui complex de conturi de social media, care permit implementarea unei
strategii coerente și convingătoare de comunicare;
- Creșterea semnificativă a numărului de vizitatori virtuali.
PUNCTE SLABE
- Scăderea finanțării publice pentru activitățile muzeului;
- Număr insuficient de specialiști în sfera educației muzeale, deși s-au făcut angajări pe
parcursul anului 2019;
- Uneori expozițiile temporare sunt de mică amploare și nu valorifică decât o mică parte a
patrimoniului muzeului, iar abordarea muzeografică este uneori puțin interactivă;
- Unele sedii și colecții (Muzeul Storck, Curtea Veche, Muzeul Tattarescu, Colecția Macovei)
necesită ample activități de conservare și restaurare, motiv pentru care nu sunt accesibile
publicului în condiții optime;
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- Spații insuficiente pentru depozitarea și expunerea colecțiilor; MMB deține câteva colecții
memoriale valoroase, care au nevoie de spații pentru expunere, precum colecția Medrea,
colecția Marinescu sau colecția Nottara;
- Materialele de promovare a colecțiilor și activităților MMB sunt insuficiente, scăzând
finanțarea publicațiilor muzeului;
- Materiale informative și promoționale insuficiente în limba engleză și în alte limbi de circulație
internațională (franceză, germană ș.a.), eventual pliante distribuite gratuit;
- Infrastructura auxiliară vizitării este destul de slabă. MMB nu are practic parcări proprii și nu
sunt parcări în apropierea majorității muzeelor. Lipsa unor spații mai consistente pentru
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
- Creșterea activității culturale, în special în rândul tinerilor, conform ultimelor date ale
Barometrului de Consum Cultural;
- Dinamismul mediului cultural bucureștean și inițiative din ce în ce mai multe legate de
anumite comunități bucureștene (acestea pot genera o deschidere mai mare către muzeele de
talie mică din subordinea MMB);
- Interes pentru cultura și istoria Bucureștiului, manifestat activ de reprezentanți ai mediului
academic, de unele institute de cercetare și mediul asociativ, precum și de publicul larg;
- Existența unor profesori dedicați misiunii lor educaționale, care caută oportunități de
diversificare și îmbunătățire a activității lor;
- Dezvoltarea sectorului non-profit orientat spre dezvoltarea culturală și educarea comunității,
muzeul având astfel un număr mai mare de potențiali parteneri, din ce în ce mai
profesionalizați;
- Creșterea interesului pentru voluntariat și a obișnuinței de a face voluntariat în rândul
publicului de toate vârstele;
- Ascensiunea turismului de larg consum, în general, și a turismului cultural, în particular.
Creșterea numărului de vizitatori străini în București;
- 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;
- Creșterea interesului media pentru inedit, inclusiv a interesului pentru activități culturale și
educaționale interactive și originale;
- 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 pentru susținerea culturii și a activităților de
divertisment;
- 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;
- Existența unui cadru coerent de reglementare a domeniului și a unei strategii de dezvoltare
culturală a Bucureștiului.
AMENINȚĂRI
- Consum cultural relativ scăzut la nivel național;
- Diversificarea ofertei culturale în capitală și creșterea valorii acesteia, precum și
intensificarea evenimentelor de divertisment (creșterea concurenței); alte muzee bucureștene,
de asemenea, și-au diversificat oferta și devin tot mai atractive;
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- 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);
- Exploatarea nesistematică și aleatoare a potențialului cultural al capitalei, pentru dezvoltarea
turismului în domeniu, în comparație cu alte capitale europene;
- Bucureștiul nu se află 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 responsabilizare și implicare a 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
MMB prezintă mai multe puncte forte și avantaje competitive vis-a-vis de alte muzee și
instituții culturale. Totuși, dinamica culturală a Bucureștiului este ridicată, fapt ce impune o
presiune constantă asupra managementului muzeului. Este nevoie de o mai mare concentrare
pe activitatea de marketing, în special de promovare, vizând atât publicul românesc
bucureștean și național, cât și turiștii străini din București.
Activitatea muzeului din ultimii doi ani, de punere în valoare a patrimoniului de artă al
muzeului, a dat roade. În prezent, muzeul trebuie să facă față unei mari provocări: amenajarea
Pinacotecii pentru public. De asemenea, pentru consolidarea comunității muzeului interesată de
artă, o comunitate relativ nouă pentru MMB, care este perceput mai degrabă ca un muzeu de
istorie, este necesară consolidarea și reamenajarea spațiilor Muzeelor Storck și Macovei, pentru
a oferi un cadru propice acestor colecții valoroase, dar și pentru a crea spații pentru evenimente
publice și expoziții temporare asociate patrimoniului de artă.
În ultimii ani, muzeul a crescut rapid, dar în ultimul an creșterea pare că s-a stabilizat.
Acest lucru este explicat și prin diminuarea finanțării publice, dar și prin atingerea unui punct
critic în relația cu vizitatorii. Scăderea finanțării publice a dus la oprirea, temporară, a unor
proiecte de dezvoltare și la scăderea amplorii unor activități publice. Însă au fost și urmări
pozitive, respectiv atragerea în proiectele muzeului de mai mulți colaboratori și sponsori din
mediul privat. Totuși, colaborarea cu sponsorii este uneori limitată, iar fondurile acoperite nu
sunt consistente, fiind la un minimum necesar.
Al doilea aspect este legat de dezvoltarea în continuare a publicului muzeului. Numărul
de vizitatori a crescut continuu, dar rata de creștere este tot mai mică. Acest fapt este corelat pe
de o parte cu interesul relativ scăzut pentru cultură al românilor. Acest aspect poate fi
contracarat printr-o ofertă adecvată și atractivă pentru acest public, precum și printr-o mai
intensă și mai persuasivă campanie de promovare. Ambele provocări se pot realiza cu succes
dacă se pornește de la o cunoaștere profundă a publicului vizitator, precum și a celui care nu
vizitează MMB. Prin urmare este necesară o mai mare concentrare pe studierea publicului
MMB.

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
Imaginea MMB
În ultimii ani, activitatea muzeelor din București a cunoscut un dinamism mai mare față de
perioada anterioară, lucru care a atras în general atenția asupra acestor organizații, ducând la
îmbunătățirea atractivității lor, deci a imaginii, dar și la creșterea presiunilor privind ridicarea
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standardelor și diversificarea activității publice. Considerăm că MMB a răspuns cu succes
acestor provocări și beneficiază de o dezvoltare consistentă a imaginii. De asemenea, spre
deosebire la celelalte muzee bucureștene care, în special în 2019, și-au mai restrâns activitatea
avându-se în vedere diminuarea finanțărilor și a dinamicii socio-politice și economice din
București, MMB a continuat dinamica începută în anul 2014, odată cu schimbarea structurilor
de conducere, și și-a diversificat în continuare oferta publică și alte activități specifice.
Principalii vectori ai bunei imagini ai MMB sunt:
- Dinamica și caracteristicile ofertei publice;
- Colaborarea cu personalități și organizații recunoscute;
- Dezvoltarea de parteneriate cu sectorul neguvernamental, mediul academic și
educațional, dar și cu institute de cercetare;
- Implicarea în susținerea profesionalismului în sectorul muzeal;
- Dezvoltarea dimensiunii internaționale a muzeului.
Rezumând evoluția imaginii în ultimii 5 ani, putem spune că, de la un muzeu prăfuit,
important pentru înțelegerea civilizației bucureștene, dar fără o activitate publică interesantă,
axat mai mult pe activitatea de cercetare științifică, MMB a ajuns azi să fie considerat un muzeu
dinamic, modern, cu expoziții de actualitate, profesioniste și interdisciplinare, cu spații moderne,
care își surprinde publicul românesc și străin prin generarea unor experiențe pozitive. Acest
lucru rezultă din studiile realizate în trecut asupra vizitatorilor, dar transpare și din reacțiile
vizitatorilor și a diverșilor colaboratori înregistrate în Cartea de impresii, pe conturile de social
media ale muzeului sau pe e-mail.
Iată câteva extrase din cărțile de onoare ale muzeelor membre MMB:
Muzeul George Severeanu:
Am petrecut o seară foarte plăcută și neprogramată, am ajuns întâmplător și am fost surprinsă de
varietatea exponatelor și de informațiile interesante despre ele, prezentate într-o manieră foarte modernă. O
adevărată călătorie în trecut! Fascinant. Sunt recunoscătoare, Ioana. Noaptea Muzeelor, 18.05.2019.
O expoziție cu exponate din trecutul istoric, care vine și-ți completează cunoștințele istorice, arheologice
etc. Sunt încântată de modul cum s-au păstrat aceste exponate, dar și locuința dr. Severeanu.

Pinacoteca

O zi rece și ploioasă de noiembrie a căpătat un farmec aparte după admirarea tablourilor pictate întrun mod atât de special de Gheorghe Tattarescu. Vă mulțumesc! Mihaela Hristea, Bistrita-Neamț
Am descoperit frumusețea peisajelor italiene și franțuzești, rămânând minute în șir în fața tabloului lui
Tattarescu, impresionați de lumina lunii din „Peisaj nocturn la granița cu Toscana”. Dacă Pinacoteca nu ar
fi existat, am fi fost mai săraci spiritual. (Elev, clasa a X-a, Colegiul Național Mihai Viteazul, București)
Intrând în acest muzeu, intri într-o altă lume, a artiștilor. Picturile lui Tattarescu sunt deosebite, de vis.
Impresionant!

Muzeul Vârstelor
Merci de votre accueil, de votre patience et de votre aide précieuse. Votre musée est magnifique. J’y
reviendrai avec plaisir.
Extraordinary explanations and insights from A.M. written for these exhibits. Consistent with US Book
Behave by Sapolsky, Scientist @ Stanford University. I wonder if A.M. and Sapolsky know each other...
Wonderful museum! Tomi and Pete Joslen, Durango, CO, USA
An amazing walk through the depth of changes of life, and a very thought provoking experience.
(29.12.2019)
Little museum but very well done and very interesting. Good music too. Thank you! (24.03.2019)

Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici

From Florence (Italy) to visit this unusual museum. Great. Thanks. 31.05. 2019
A very nice villa with a big collection. Fantastic dining room. Italy
Binecuvântat acest medic român iubitor de țară, tradiții și spirit vizionar. A lăsat pentru posteritate o
parte din tezaurul românesc al tradiției milenare. O școală pentru cei tineri și o încântare pentru cei
vârstnici. 10.11.2019
Excelentă experiența de a vizita acest minunat muzeu. Dovada că pasiunea unui singur om avea
însemnătate pentru întreaga țara. 02.2019/ Cristina
Mulțumim pentru primirea călduroasă; personal de nota 10. Clubul Seniorilor Codrii Neamțului, sector
3, București. 25 octombrie 2019

În continuare vom analiza acele componente ale activității muzeului, care au condus la
dezvoltarea imaginii muzeului în anul 2019: îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltarea ofertei,
dezvoltarea parteneriatelor, activitatea de cercetare, implicarea în dinamica profesională.
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Îmbunătățirea infrastructurii
În ultimii 5 ani, infrastructura muzeului s-a schimbat radical, atât în ceea ce privește spațiile
publice, cât și cele asociate activităților conexe patrimoniului: depozitare, conservare și
restaurare, cercetare etc. Majoritatea clădirilor MMB au fost complet consolidate și reamenajate,
în mare parte cu fonduri europene. Astfel, muzeele George Severeanu, dr. Victor Babeș, dr.
Nicolae Minovici, Muzeul Vârstelor de la Casa Filipescu-Cesianu și Observatorul Astronomic
sunt complet refăcute, fapt ce a dus la creșterea vizitării și la amenajarea de noi spații pentru
activități publice în cadrul acestor muzee. Același proces de amenajare de noi spații publice,
inclusiv pentru activități educaționale, a avut loc și în cazul Palatului Suțu care a fost renovat și
unde în mare parte expunerea interioară a fost regândită.
Activitatea aceasta de consolidare, dezvoltare și reamenajare a spațiilor muzeale a fost mai
restrânsă în anul 2019. Pe de o parte, necesitatea acestor lucrări nu mai este atât de presantă
datorită finalizării lucrărilor la multe dintre spațiile MMB. Pe de altă parte, finanțarea publică a
scăzut simțitor, iar fondurile s-au direcționat către activitatea publică a muzeului. Totuși, au
continuat unele intervenții începute în anul anterior:
Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck. Au continuat unele intervenții de
urgență în privința conservării clădirii. Spațiul destinat publicului la Muzeul Storck este de 60%,
deoarece corpul din față al clădirii este ocupat de familia Botez, proprietara imobilului.
Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche. Începând cu iunie 2018, Palatul Voievodal
Curtea Veche se află în șantier de reabilitare. Sunt în curs de dezvoltare și planurile de
reamenajare.
Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei. Această casă memorială necesită intervenții
de consolidare, fiind deja realizat un proiect tehnic și un studiu Dali pentru reabilitarea
imobilului. A fost amenajat un info-chioșc pentru vânzare de bilete, cărți și suveniruri ale
muzeului, fiind astfel recuperată pentru public și o anexă, care nu era folosită.
Diversificarea ofertei
Imaginea unui muzeu este puternic influențată de activitatea sa publică. O primă
componentă este activitatea expozițională. Toate expozițiile de bază noi ale MMB sunt la
standarde muzeografice moderne și beneficiază de inserții ale noilor tehnologii, fapt ce le face
atractive și pentru un public tânăr. Expozițiile temporare ale MMB se bazează mult pe ideea de
interdisciplinaritate.
În ultimii ani, a crescut dinamica expozițiilor organizate la toate muzeele membre ale
MMB. Continuând un trend început în 2018, facilitat de amenajarea completă a unor spații
muzeale reabilitate și optimizarea unora încă nereabilitate, au fost propuse mai multe expoziții
(precum și alte programe publice) în muzeele mai mici ale MMB. Tabelul 6 prezintă situația
acestora pentru 2019. În total au fost oferite publicului 21 de expoziții proprii și 19 expoziții
propuse de parteneri la sediile MMB.
Tabelul 6. Expoziții organizate la muzeele membre ale MMB
Organizator

Palatul
Suțu

Muzeul
Vârstelor

Muzeul
Aman

Observatorul
Astronomic

Muzeul
Storck

Muzeul
Macovei

Muzeul
Minovici

Muzeul
Severeanu

Muzeul
Babeș

MMB
Extern
Total

14
10
24

3
3

2
2

2
2

2
2

2
2

3
1
4

1
1

1
1
2

Tematica acestor expoziții este foarte diversă, adresându-se în egală măsură iubitorilor de
artă, cât și celor interesați de istorie și antropologie. De asemenea, expozițiile, fiind
interdisciplinare, au atras un public variat. La aceste expoziții găzduite de muzeu se adaugă
cele 10 expoziții itinerante – realizate de MMB, dar găzduite de parteneri la Oradea, Piatra
Neamț, Târgu Mureș, Viena, Korçë și Chișinău.
Dinamica activităților publice, despre care deja am discutat, contribuie, de asemenea,
la dezvoltarea imaginii. Ele arată nu numai un muzeu activ, dar și deschis către diverse
categorii de public. Subliniem faptul că unele dintre aceste programe publice sunt realizate în
colaborare cu organizații prestigioase, cum este Festivalul George Enescu, sau cu personalități
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recunoscute, precum Sorin Antohi. De asemenea, printre invitații la programele publice ale
MMB s-au numărat și personalități foarte respectate atât de către specialiști, cât și de către
publicul larg, precum: Doina Ruști, Bogdan Ghiu, Gabriel Andreescu, Mircea Dumitru, Ana
Blandiana, Dan Alexe, Liviu Chelcea sau Alexandru Andrieș.
Ca număr, cele mai multe programe publice oferite în 2019 se încadrează în sfera
conferințelor și a concertelor. Din cele 77 de concerte oferite în anul 2019, 31 au fost organizate
de MMB. Din cele 92 de conferințe organizate la toate sediile MMB, 51 au fost organizate de
către muzeu și o mare parte dintre ele au fost susținute de specialiști ai muzeului.

Figura 1. Structura activității publice a MMB

Anul 2019 a marcat și inițierea unui proces de dezvoltare a infrastructurii adresate
familiilor cu copii. Astfel, la Palatul Suțu se oferă familiilor un kit-traseu de vizitare, iar la
Muzeul Theodor Aman se poate utiliza un tonomat audio care spune în mod prietenos povestea
celor mai importante obiecte din patrimoniul muzeului, familiarizând copiii cu noțiuni de
conservare și de istorie a artei românești.
De asemenea, activitatea educațională vizând copiii a continuat să se dezvolte.
Tabel 7. Numărul de programe educaționale derulate de MMB (2015-2019)
2015
6

2016
15

2017
14

2018
14

2019
13 proiecte/56 ateliere

Lista completă a programelor de educație derulate în anul 2019, atât de către MMB cât și
de către parteneri în cadrul muzeelor MMB, este prezentată în Anexa 4.
În anul 2019, în ciuda dificultăților financiare, a continuat și activitatea publicistică
adresată atât specialiștilor, cât și publicului larg interesat de artă, istorie și antropologie.
Tabel 8. Numărul de volume publicate de editura MMB (2015-2019)
2015
9

2016
10

2017
17

2018
17

2019
10*

* din care 6 sunt machetate

Dezvoltarea parteneriatelor
Dezvoltarea parteneriatelor, activitatea de cercetare și implicarea în dinamica profesională
sunt aspecte ale activității MMB care influențează indirect dezvoltarea imaginii MMB. Aceste trei
componente ale activității determină o îmbunătățire a rețelei de parteneriate a muzeului, o
creștere a calității și diversității ofertei publice, precum și o dezvoltare a imaginii în sectorul
muzeal, de cercetare și academic. Prin urmare, dezvoltarea lor face parte dintr-o abordare de
management strategic.
Așa cum am arătat în prima secțiune a acestui raport, în ultimii 5 ani MMB a colaborat cu
numeroase tipuri de organizații. S-a pus accentul în special pe parteneriatele din sfera
educației, a cercetării și a activităților culturale.
În anul 2019, s-a pus în mod special accentul pe dezvoltarea parteneriatelor internaționale ale
muzeului. Unele dintre acestea au continuat proiecte inițiate în anii trecuți, precum cele din Leipzig,
Germania. Altele au vizat întărirea capacității instituționale sau dezvoltarea componentei de cercetare a
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muzeului. Deși contacte și activități cu organizații din alte țări europene au existat și în ultimi 3 ani, anul
2019 a marcat o potențare calitativă a acestora. S-au pus baze solide pentru continuarea unor proiecte
culturale de lungă durată și consolidarea unor parteneriate cu Ambasada Republicii Federale Germane,
Ambasada Austriei și Ambasada Spaniei.
Activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare a specialiștilor muzeului se înscrie pe patru direcții principale: artă,
istorie, arheologie și antropologie. Specialiștii muzeului sunt parte a unor echipe
interdisciplinare cuprinzând cercetători din institute de cercetare, dar și din mediul academic. Pe
parcursul anului 2019 s-a consolidat dimensiunea internațională a cooperării în proiecte de
cercetare.
Rezultatele activității de cercetare sunt valorificate în diverse modalități, contribuind la
dezvoltarea imaginii muzeului și ca institut de cercetare. Pe de o parte, studiile privind
patrimoniul muzeului și civilizația bucureșteană sunt accesibile publicului larg în cataloage de
expoziții sau volume de interes mai larg, publicate în principal la Editura Muzeului Municipiului
București. Pe de altă parte, studiile de specialitate mai focalizate sunt prezentate specialiștilor
în revistele științifice ale muzeului, în alte publicații academice sau în cadrul unor conferințe de
specialitate din țară și din străinătate.
Implicarea în dinamica profesională
În ultimii ani, MMB a fost un factor activ în promovarea bunelor practici în muzeele
românești. S-a acționat în principal pe două direcții. Pe de o parte, au fost publicate două
volume colective privind bunele practici în sfera marketingului muzeal și a relațiilor cu vizitatorii
(în 2017 și 2018). Este în curs de pregătire un nou volum din această serie. Pe de altă parte,
din anul 2014 se organizează o conferință dedicată marketingului muzeal (detalii în Tabelul 9).
Tabel 9. Evoluția conferinței de marketing muzeal MMB (2015-2019)
An

Tematică

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Imagine şi identitate vizuală în marketingul muzeal
Educația muzeală – de la concept expozițional la activități educative
Publicuri și organizații culturale: practici și tendințe
Revalorizarea patrimoniului cultural – dezvoltarea de noi audiențe
Centenar în digital
To brand or not to brand

Nr.
prezentări
6
8
11
17
15
13

Nr.
participanți
26
39
45
37
35
43

Formatul standard al acestor conferințe este de două zile. În prima zi se derulează prezentările și
discuții pe marginea acestora. În a doua zi continuă prezentările în prima parte a zilei, în timp ce partea a
doua este dedicată unor vizite privind bunele practici asociate MMB și networkingului. Menționăm că, în
anul 2019, conferința s-a concentrat într-o singură zi, spre deosebire de edițiile anterioare, din cauza
presiunilor financiare legate de scăderea finanțării publice.
Brandul MMB
Brandul unei organizații are două componente importante. Pe de o parte, se referă la
elemente de identitate culturală. Pe de altă parte, se referă la elemente asociate imaginii acelei
organizații: atribute și personalitate.
MMB este unul dintre puținele muzee din România care beneficiază de o identitate vizuală
profesionistă, bine definită, codificată într-un manual al brandului și practici standardizate
privind elementele vizuale ale comunicării instituționale și promovării. Identitatea vizuală este
codificată într-un logo general pentru MMB și un logo pentru fiecare dintre unitățile muzeale
membre ale MMB, la care se adaugă logo-ul Editurii muzeului. Logo-ul fiecărei unități include un
element definitoriu din patrimoniul sau arhitectura acelui muzeu, pe care îl prezintă într-o formă
stilizată, alături de titulatură. Fiecărui muzeu i-a fost atribuită o culoare care susține logo-ul.
Toate materialele de promovare asociate acestor muzee preiau elementele de identitate și
culoarea proprie. Având în vedere nevoia de standardizare a elementelor vizuale ale brandului
MMB, materialele de promovare urmăresc și anumite elemente standard de grafică. S-au
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realizat și stindarde personalizate care au fost afișate la fiecare sediu al muzeului, atrăgând și
invitând trecătorii să viziteze respectivele muzee.
De asemenea, declinarea brandului muzeului se face și pe o gamă extinsă de obiecte
promoționale asociate muzeului (farfurii, căni, magneți, sacoșe din pânză etc.), care se vând în
toate magazinele muzeelor MMB. Trei dintre acestea sunt de mai mari dimensiuni: la Palatul
Suțu, la Observatorul Astronomic și la Muzeul Vârstelor.
Imaginea muzeului, parte componentă a brandului, este influențată și de caracteristicile
activității de comunicare și promovare a MMB. Specificăm că, în ultimii trei ani, muzeul
beneficiază de o strategie coerentă de comunicare, care cuprinde atât canale offline (pliante,
ziarul muzeului - Bucureștii în 5 minute - etc.), cât și online (website, Facebook, Instagram și
YouTube).
Dezvoltarea imaginii muzeului este ilustrată și de evoluția imaginii online (Tabelul 10).
Tabel 10. Evaluarea paginilor MMB realizată prin intermediul platformei Facebook
Muzeu

Rate

Urmăritori

Palatul Voievodal Curtea Veche
4,1
1731
Muzeul George Severeanu
5
2307
Muzeul Theodor Aman
4,9
5198
Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck
5
1848
Muzeul Victor Babeș
4,8
1235
Colecția C.I. și C.C. Nottara
5
384
Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei
4,7
1202
Casa Filipescu-Cesianu
4,9*
7597
Observatorul Astronomic
4,6
11700
Muzeul Municipiului București– Palatul Suțu
4,8*
16246
Biblioteca MMB
5*
804
Colecția Muzeului Memorial Gheorghe Tattarescu
___
175
Idei în Agora
___
479
* Muzee care au înregistrat o creștere a evaluării pe Facebook, față de anul 2018.

Rată de creștere față de
2018 (%)
3,5
16,7
28,9
70,2
19,3
3,8
36,0
27,3
18,6
16,7
31,8

Au fost deschise două noi conturi pe Facebook, pentru colecția Tattarescu și seria de
conferințe Idei în Agora. Se observă că muzeele mici, dinamizate în cursul anului 2019 prin mai
multe expoziții temporare și programe publice, au acumulat o creștere semnificativă a
urmăritorilor. Acest fenomen arată că participanții la aceste programe au apreciat pozitiv
experiența și, ca atare, imaginea s-a îmbunătățit. De asemenea, s-a îmbunătățit și ratingul pe
Facebrands, MMB fiind pe locul 15 la nivel național.
Imaginea muzeului s-a dezvoltat și datorită strategiilor privind parteneriatele media. Așa cum s-a
arătat în prima secțiune a acestui raport, parteneriatele media cuprind organizații strategice precum
Radioul și Televiziunea naționale, Agerpress, Leviathan etc. Aceste parteneriate asigură o mare
vizibilitate a activității muzeului, informează publicul, contribuind la creșterea atractivității și a imaginii
tuturor muzeelor MMB. Dimensiunea diseminării de tip relații publice în media este surprinsă în
Tabelul 11.
Tabel 11. Prezența MMB în mass media, în anul 2019

Comunicate de presă
128

Newsletter
1508 abonați / 61 newslettere trimise

Preluări media
699

Anexa 5 conține și principalele apariții media pentru anul 2019. Cele mai fierbinți subiecte, prin
prisma acoperirii media, au fost în anul 2019:
 Vernisaj și dezbatere pe tema biopoliticii și eugenismului în România anilor 1920-1944,
 Benzi desenate asociate comunismului,
 Trei veacuri de poveste despre muzică, trăite sincron într-o singură expoziție.
De asemenea, un rol foarte important îl au newsletter-ele MMB. Având în vedere mecanismul de
afișare pe wall al Facebook și faptul că muzeul nu poate investi în Facebook Ads pentru creșterea
vizibilității, newsletter-ele devin principalul mijloc de informare a comunității muzeului cu privire la
activitatea pe care o desfășoară și la programele publice propuse.
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Totuși, Facebook are rolul său în comunicarea cu publicul, în dezvoltarea imaginii muzeului
și chiar și în educarea publicului. Prin urmare, în ultimii ani s-a urmărit o strategie intensă de
comunicare pe Facebook, care integrează toate canalele FB ale muzeului (Tabelul 12).
Tabel 12. Dinamica strategiei de conținut pe Facebook

Pagină
Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu

Număr postări în perioada 1 ian. 2019 - 31 dec. 2019
913 postări, 15638 reacții, 3166 partajări, 257 comentarii

Casa Filipescu-Cesianu
Palatul Voievodal Curtea Veche

241 postări, 24056 reacții, 2801 partajări, 285 comentarii
15 postări, 169 reacții, 6 partajări

Muzeul Dr. Nicolae Minovici
Pinacoteca Municipiului București
Muzeul George Severeanu
Muzeul Theodor Aman
Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck
Muzeul Victor Babeș
Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei
Observatorul Astronomic
Biblioteca MMB
Colecția C.I. și C.C. Nottara
Colecția Muzeului Memorial Gheorghe Tattarescu*

109 postări, 3279 reacții, 598 partajări, 55 comentarii
80 postări, 1585 reacții, 427 partajări, 26 comentarii
63 postări, 2307 reacții, 375 partajări, 32 comentarii
68 postări, 7801 reacții, 1860 partajări, 107 comentarii
60 postări, 2494 reacții, 461 partajări, 23 comentarii
80 postări, 1248 reacții, 208 partajări, 21 comentarii
58 postări, 1001 reacții, 168 partajări, 9 comentarii
82 postări, 9557 reacții, 1333 partajări, 159 comentarii
20 postări, 726 reacții
2 postări, 10 reacții, 2 partajări
26 postări, 672 reacții

Idei în Agora

74 postări, 528 reacții, 78 partajări, 5 comentarii

*Pagina a fost creată pe 24 septembrie 2019

Se observă o atenție foarte mare pentru mesajele asociate muzeelor MMB și o reacție
puternică. Numărul de partajări este mare, ceea ce nu numai contribuie la diseminarea
informațiilor către un public care nu are contact direct cu muzeul, dar duce și la dezvoltarea
imaginii acestuia într-un mediu poate nu foarte interesat de muzeu. Astfel cresc premisele ca
atractivitatea muzeului să sporească nu numai în rândul publicului vizitator, ci și al celui
nevizitator.
Dezvoltarea imaginii muzeului, întărirea reputației, precum și creșterea prestigiului este
dovedită de primirea de distincții, scrisori de apreciere și mulțumire, prin care se recunosc
meritele membrilor MMB și ale modului în care ei colaborează cu partenerii. Iată care sunt cele
mai semnificative semnale de acest tip:











Premiul Andrei Oțetea primit de dl. Adrian Majuru, categoria Științe Istorice și Arheologice, oferit de
Academia Oamenilor de Știință (Bucuresti, 5 aprilie 2019), pentru volumul Minovici – 100 de ani de
pionierat medical, publicat de editura MMB;
Premiul Henri Stahl, Academia Română (decembrie 2019) primit de dl. Adrian Majuru pentru
lucrarea Francisc Iosif Rainer. Biografia unui proiect de viață (1874-1944), editura Oscar Print;
Certificat de apreciere din partea Rotary Club Korçë (mai 2019) primit pentru angajamentul în
studierea istoriei și valorilor albanezilor din Romania;
Diplomă de excelență, oferită de Uniunea Jurnaliștilor Profesioniști din România și acordată
Muzeului Municipiului Bucureşti pentru implicarea profesională și organizarea actului publicistic
dedicat celor mai prestigioase evenimente de promovare a benzii desenate românești (noiembrie
2019);
Premiul «Omul anului 2018» la aromâni primit de dl. Adrian Majuru din partea Fundației Bana
Armânească, cu prilejul galei premiilor Omul Anului 2018, ediţia a 21-a, Tulcea (30 martie 2019),
ca semn de recunoștință pentru tot efortul depus și toate rezultatele obținute în domeniul istoriei și
jurnalismului precum și ca scriitor;
Scrisoare de mulțumire primită de la Ministerul Apărării Naționale, Brigada 30 Gardă „Mihai
Viteazul” pentru implicarea și efortul depus în organizarea Zilei Porților Deschise la Brigada 30
Gardă„Mihai Viteazul”, ediția a II-a;
Scrisoare de mulțumire primită de la Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, Procuror General, pentru sprijinul oferit organizării seminarului din aprilie 2019,
alături de Federal Bureau of Investigations;
Scrisoare de mulțumire primită de la Ministerul Apărării Naționale-Statul Major al Apărării, Arhivele
Militare Naționale Române, pentru sprijinul oferit de Biblioteca MMB în finalizarea documentărilor
solicitate pentru completarea fondului documentar al Arhivelor Militare Naționale Române (august
2019).
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Scrisoare de mulțumire primită de la Radio România pentru sprijinul oferit în organizarea
Conferinței Media 2020 realizată în parteneriat cu Asia-Pacific Broadcasting Union (octombrie
2019).
Scrisoare de mulțumire primită de la Ambasada Republicii Federale Germania în România pentru
sprijinul acordat în realizarea proiectului cultural Zilele Culturale Leipzig la București, organizat de
Ambasada Republicii Federale Germania în România și Primăria Orașului Leipzig, Germania în
parteneriat cu Muzeul Municipiului București, ARCUB, Primăria Municipiului București, Galeria
Anca Poterașu și Institutul Goethe din București, în perioada 1-4 octombrie 2019.
Scrisoare de mulțumire primită de la Institutul Național al Patrimoniului pentru sprijinul acordat de
Muzeul Municipiului București prin găzduirea celei de-a doua zi din cadrul Sesiunii anuale de
comunicări științifice „Patrimoniul cultural: teme actuale” la Palatul Suțu, în sala de conferințe, 12
decembrie 2019.
Scrisoare de mulțumire primită de la STB pentru sprijinul acordat de Muzeul Municipiului București
prin oferirea de bilete gratuite în vederea realizării Campaniei ,,Călătorește cu STB în lumea culturii
bucureștene’’, desfășurată lunar pe parcursul anului 2019.
Scrisoare de mulțumire primită de la Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor” pentru
implicarea în realizarea și buna comunicare a lansării clipului video produs pentru Ziua Europei
(mai 2019).
Scrisoare de mulțumire primită de la Ministerul Afacerilor Externe pentru buna implicare a Muzeului
Municipiului București în Sezonul România-Franța, prin găzduirea expoziției de bandă desenată
Rahan, în parteneriat cu Institutul Francez din București, și a expoziției „Mobile Churches”, la
Palatul Suțu (mai 2019, iunie-iulie 2019).

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Cunoașterea vizitatorilor muzeului este o prioritate, pentru a putea fundamenta cât mai bine
strategia de management și de marketing a muzeului. În anul 2018, s-a realizat o analiză mai
complexă privind profilul și interesele publicului vizitator al muzeului, precum și obiceiurile de
vizitare ale publicului fiecărui muzeu al MMB. Studiile arată un grad mare de satisfacție a
vizitatorilor și a participanților la programele publice, lucru confirmat și de aprecierile pe conturile
de social media prezentate anterior.
Deși s-a dorit mai buna cunoaștere a publicului muzeului prin realizarea unor studii
calitative, diminuarea finanțării publice nu a permis acest lucru. Prin urmare, cunoașterea
beneficiarilor muzeului s-a realizat prin mijloacele aflate la dispoziție, fără investiții suplimentare
din partea MMB:
 Analiza vizitării muzeelor MMB pe baza biletelor vândute;
 Studiu pe bază de chestionar al participanților la programele publice ale MMB;
 Studiul conturilor MMB privind traficul online.
Analiza numărului și tipului de bilete vândute arată interesul publicului pentru activitatea
propusă de MMB, atât la sediul principal, cât și la muzeele satelit.
Tabel 13. Numărul de bilete la MMB (2015-2019)*
2015
61.293

2016
2017
2018
63.251
82.427
104.659
*inclusiv numărul de gratuități pentru Noaptea Muzeelor
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2019
106.567

Aceste date arată un interes pentru activitatea muzeului, dar și un grad de satisfacție crescut
în urma vizitei la MMB. Interesul cel mai mare se manifestă pentru Observatorul Astronomic și
pentru Palatul Suțu. Primul este un important punct de atracție pentru familii și un loc inedit în
peisajul cultural al Bucureștiului. Al doilea este perceput ca principalul reper în cunoașterea
Bucureștiului, are cea mai diversă și dinamică ofertă, fiind favorizat și de poziția sa centrală în
oraș.
O altă evidență realizată anual la MMB este cea a vizitării asociate Nopții Muzeelor.
Aceasta este cea mai populară manifestare culturală din România; fluxurile de vizitatori pot face
cunoscută oferta muzeelor membre MMB, iar experiențele plăcute la MMB, cu această ocazie,
pot face ca oamenii să se întoarcă la MMB sau să recomande muzeul.

Figura 3. Evoluția vizitării din Noaptea Muzeelor, în perioada 2017-2019
Numărul vizitatorilor din Noaptea Muzeelor a fost în 2019 de peste 16.000 de vizitatori,
cu aproape 3000 de vizitatori mai mulți decât în 2018 și aproape dublu față de 2017 (când însă
o parte dintre muzeele MMB au fost închise pentru reabilitare). Ca structură (vezi Figura 4), trei
sferturi dintre vizitatorii din Noaptea Muzeelor frecventează patru muzee – Palatul Suțu, Muzeul
Vârstelor, Observatorul Astronomic și Muzeul Theodor Aman.

Figura 3. Structura vizitării din Noaptea Muzeelor în 2019
O altă direcție de monitorizare a vizitatorilor este urmărirea traficului online. Acest trafic
arată care este interesul pentru oferta muzeului, dar și gradul de mulțumire față de experiența
muzeală sau popularitatea. Acest din urmă indicator este codificat în Tabelul 14.
Tabel 14. Numărul de like-uri acordate pe Facebook până la 31 decembrie 2019
MUZEU
Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu
Casa Filipescu-Cesianu
Palatul Voievodal Curtea Veche
Muzeul Dr. Nicolae Minovici
Pinacoteca Municipiului București
Muzeul George Severeanu
Muzeul Theodor Aman
Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck
Muzeul Victor Babeș

Fani la 31 decembrie 2019
15835
7356
1695
3539
1210
2229
5053
1803
1188
17

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei
Observatorul Astronomic
Biblioteca Muzeului Municipiului București
Colecția C.I. și C.C. Nottara
Colecția Muzeului Memorial Gheorghe Tattarescu

1157
11318
757
366
172

Tabelul 14 arată că cel mai vizibil muzeu al MMB, în spațiul virtual, este Palatul Suțu,
urmat de Observatorul Astronomic și Muzeul Vârstelor. Această ierarhie corespunde și
dimensiunii muzeelor, respectiv a ofertei lor.
Analizând în detaliu traficul lunar se poate vedea când anume este indicată postarea de
informații specifice. Figura 4 prezintă situația specifică pentru Palatul Suțu. Se observă că cel
mai mare interes a fost în luna martie, urmată de mai (Noaptea Muzeelor) și noiembrie.

Figura 4. Pagina de Facebook a Palatului Suțu – Analiză activitate 1 ianuarie – 23 decembrie 2019
Pagina deYouTube a muzeului este, de asemenea, activă. Video-urile încărcate pe acest
canal au ajuns la un total de 49804 de vizualizări pentru 263 de video-uri, și la 288 de abonați.

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei

Așa cum am specificat, pentru anul 2019 au fost alese două segmente de public pentru a
fi urmărite cu prioritate ca ținte ale activității MMB: copiii și străinii. Aceste două categorii au fost
selectate datorită analizei evoluțiilor specifice ale MMB și celor din mediul muzeului, așa cum se
poate vedea din Raportul anual 2018.

Copiii și familiile
În ultimii ani a crescut ponderea copiilor în numărul total de vizitatori, ca urmare a
creșterii numărului de programe oferite copiilor, de la 5 în 2014 la peste 50 în anul 2019
(Tabelul 7, mai sus în prezentul raport, precum și Anexa 4). Menționăm că aici este vorba de
numărul de programe de consistență, compuse din mai multe ateliere și alte tipuri de activități
pentru copii, nu de acțiuni punctuale cu copiii.
Interesul mai crescut pentru copii s-a manifestat din anul 2017, când s-a acordat o
atenție specială școlilor și a crescut numărul de parteneriate cu acestea (vezi Tabelul 1). S-a
promovat în mod special oferta legată de programul Școala altfel, lucru care a continuat și în
anii următori.
Dinamizarea activității cu copiii a fost facilitată nu numai de dezvoltarea imaginii și
politica de parteneriate, ci și de diversificarea ofertei. Aceasta s-a dezvoltat atât ca urmare a
unor parteneriate cu organizații specializate în educația culturală, cât și ca urmare a dezvoltării
departamentului de educație și angajarea unor educatori muzeali cu experiență.
În anul 2019 au avut loc 56 de programe educative pentru copii, dintre care 29 realizate
de personalul de specialitate al Muzeului Municipiului București și 27 prin colaborări cu alte
asociații culturale (de exemplu PlaYouth, care a organizat 9 ateliere, printre care Origami,
Chimie distractivă și Teatru de umbre). Cele mai multe dintre aceste activități educative au avut
loc în vacanța de vară, în lunile iulie și august. Seria de ateliere de olărit organizate în ultimii trei
ani la Muzeul George Severeanu a continuat și în 2019, iar copiii au avut ocazia să pătrundă în
„Tainele olăriei preistorice” de-a lungul a 6 activități interactive organizate în module. Nu au
lipsit nici atelierele de bandă desenată, 14 la număr, care s-au desfășurat pe rând la Palatul
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Suțu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, Muzeul Dr.
Nicolae Minovici, Muzeul George Severeanu, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei.
În programul Școala altfel au avut loc peste 40 de vizite ghidate la Palatul Suțu, Muzeul
Theodor Aman și Casa Filipescu-Cesianu, iar MMB a fost și în 2019 partener în cadrul
proiectului „5 Licee - 5 Muzee” organizat de ECDL România. La Observatorul Astronomic
„Vasile Urseanu”, luna august a fost destinată „Școlii de vară la Planetariu”. Astfel, în fiecare
duminică din august, copiii au descoperit informații fascinante despre Univers. Am încheiat vara
cu un atelier de scriere creativă numit „Avangarda europeană: jocul formelor și semnificațiilor”,
susținut de Arturo López Martínez, absolvent al Universității din Salamanca, specializarea Limbi
și Literaturi Romanice.Toamna a inspirat două programe jucăușe dedicate copiilor în expoziția
„Natură moartă, natură vie – Capodopere din Colecția Pinacotecii Municipiului București”,
numite „În natura lucrurilor”. În luna decembrie, i-am invitat pe cei mici să își scrie scrisoarea
pentru Moș Crăciun în bandă desenată și să intre în spiritul Sărbătorilor de iarnă cu ajutorul
atelierului interactiv „Bricolăm Crăciunul”.A fost un an generos, cu multe realizări, cuantificabile
în peste 250 de evenimente extrem de diverse ca tematică și abordare.
O componentă importantă a atragerii familiilor cu copii este oferirea unor instrumente de
lucru individual la Palatul Suțu. De asemenea, la Muzeul Theodor Aman a fost instalat la finalul
anului un tonomat audio care spune în mod interactiv povestea patrimoniului și a muzeului.
Estimăm că segmentul format de copii reprezintă cca. o treime din vizitatorii MMB.
Vizitatorii străini
A doua categorie importantă de vizitatori, vizată cu precădere în anul 2019, au fost turiștii
străini. Pe fondul creșterii fluxurilor turistice în București în ultimii ani, atragerea vizitatorilor
străini ar trebui să fie un proces relativ facil, dar realitatea nu este așa. Turismul în București
este în primul rând un turism de afaceri și în al doilea rând un turism de weekend. Ambele
categorii de turiști, din motive evidente, nu sunt foarte interesate de vizitarea muzeelor. Prin
urmare, este nevoie de un efort susținut pentru a-i atrage. Activitatea de promovare trebuie deci
să îi urmărească în mod special și personalizat. MMB are o strategie în această direcție, dar
scăderea finanțării face tot mai dificilă promovarea pe această direcție.
Începând cu anul 2018 se colectează sistematic informații privind vizitatorii străini de la
toate muzeele MMB. În 2019 s-a înregistrat o creștere de aproape 11% a numărului total de
vizitatori străini. Însă variația este neuniformă între muzeele MMB. Cele mai mari creșteri le-au
înregistrat muzeele mici, care au fost mai dinamice în 2019 comparativ cu anii precedenți.

Figura 5. Dinamica vizitatorilor străini în perioada 2018-2019
Figura 5 prezintă evoluția numărului de vizitatori străini în ultimii doi ani. Deși pe
ansamblu numărul de vizitatori a crescut, sunt două muzee importante unde acest indicator a
scăzut: Muzeul Vârstelor și Observatorul Astronomic. În special pentru primul muzeu este
nevoie de o intensificare a promovării țintite, deoarece acesta se află în afara fluxurilor turistice.
Amplasarea este extrem de importantă: o arată evoluția vizitatorilor Palatului Suțu care este
mult mai vizitat decât celelalte muzee MMB. În 2019 au fost înregistrați aproape 8700 de
străinii, în creștere cu aproape 20% față de anul precedent. De altfel aproape trei sferturi dintre
vizitatorii străini ai MMB au vizitat Palatul Suțu. Acest fapt poate fi folosit ca un vector de
imagine, pentru a invita respectivii turiști să viziteze și celelalte muzee membre ale MMB. Acest
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lucru se poate face prin distribuirea de materiale promoționale în limbi străine și/sau prin
oferirea de stimulente de vizitare. Ambele tactici însă presupun realizarea de investiții și
materialele promoționale asociate.
Specialiștii
Muzeografii și cercetătorii formează o a treia categorie prioritară de public pentru MMB.
Aceasta este deja o preocupare constantă a MMB în ultimii ani, așa cum o arată rapoartele
anuale realizate. În acest context, pentru dezvoltarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor
specifice și a bunelor practici, MMB organizează anual mai multe evenimente profesionale:
 Conferința de Marketing Cultural (inițiată în 2014),
 Simpozionul de Antropologie Urbană (inițiat în 2015),
 Simpozionul Cercetări Arheologice și Numismatice (inițiat în 2015),
 Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban (inițiat în 2015),
 Simpozionul de Artă și Istoria Artei (inițiat în 2017)
La aceste manifestări participă tot mai multe persoane, conform Tabelului 15:
Tabelul 15. Evoluția participării la manifestările științifice ale MMB în perioada 2015-2019:
2015
Conferința de Marketing Cultural
Nr. lucrări
8
Nr.participanți
39
Simpozionul de Antropologie Urbană
Nr. lucrări
9
Nr.participanți
34
Simpozionul Cercetări Arheologice și Numismatice
Nr. lucrări
9
Nr.participanți
71
Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban
Nr. lucrări
11
Nr.participanți
38
Simpozionul de Artă și Istoria Artei
Nr. lucrări
Nr.participanți
-

2016

2017

2018

2019

11
45

17
37

15
35

13
43

12
41

8
37

8
28

8
21

35
93

43
120

54
135

39
114

9
40

7
35

9
39

11
41

-

10
31

10
49

22
54

De asemenea, se promovează diseminarea cât mai intensă a rezultatelor cercetărilor
realizate de specialiștii MMB.

6. Profilul beneficiarului actual

Studiile realizate anterior au reliefat următoarele aspecte privind beneficiarul MMB:
 Un interes mai scăzut al publicului român în perioada de vară;
 Interes în creștere al vizitatorilor străini;
 O treime dintre beneficiari sunt copii;
 O întinerire a publicului și o scădere a ponderii vizitatorilor mai în vârstă;
 Principalele surse de informare cu privire la programele publice sunt: cunoscuții,
social media și mass media;
 Principala sursă de informare a vizitatorilor muzeelor MMB în general este social media;
 Ierarhia intereselor publicului este următoarea: concerte, expoziții și conferințe;
 Muzeul beneficiază de existența unei comunități loiale, care urmărește informații
despre activitatea muzeului pe conturile de Facebook;
 Interesul pentru artă este foarte mare, urmat de cel pentru istorie;
 Profilul participantului la evenimentele organizate de muzeu este: femeie, interesată
de expoziții și concerte, atentă la oferta muzeului și relativ fidelă ofertei muzeului.
În ceea ce privește beneficiarul online, remarcăm următoarele:
 Majoritatea vizitatorilor site-ului muzeului sunt români, dar în ultimii doi ani a crescut
semnificativ ponderea străinilor/românilor rezidenți în străinătate;
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Procentajul vizitatorilor care revin pe website-ul MMB variază între 25% și 35%.
Numărul de vizitatori care intră pe website este destul de constant;
Publicul muzeului se informează online în special în zilele de marți și miercuri, în
intervalul orar 10:00-15:00;
Deși luni și marți muzeul este închis, site-ul beneficiază de o atenție destul de ridicată;
Publicul interesat de programele în curs probabil că accesează contul de Facebook al MMB.

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia:
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorităţii

De la schimbarea managementului MMB, în anul 2014, este urmărită cu consecvență o
nouă strategie managerială construită și adaptată constant în funcție de mai multe coordonate:
politicile culturale la nivel național și local, evoluțiile mediului cultural, social și economic
bucureștean, evoluțiile obiceiurilor de consum cultural monitorizate de Barometrul de Consum
Cultural. Menționăm că acesta din urmă acordă de obicei o atenție specială situației din
București, fiind deci o sursă foarte utilă pentru MMB.
În acest cadru, strategia culturală a Municipiului București pentru perioada 2016-2026
este, pe termen mediu și lung, un punct important de reper pentru strategia de management și
activitatea MMB. Strategia consideră că Bucureștiul este un ecosistem complex, în care cultura
are un rol cu mai multe dimensiuni (p.51). În acest context, Muzeul Municipiului acționează
pentru dezvoltarea activă de parteneriate de durată cu mediul educațional, de cercetare,
cultural, dar și cu mediul economic (vezi Anexa 1 privind parteneriatele și secțiunea 1 a
actualului raport, precum și a rapoartelor anuale anterioare).
Strategia MMB are în vedere și principiile asumate de strategia culturală a Bucureștiului
(pp.51–52): cultură și guvernanță; cultură, sustenabilitate și teritoriu; cultură și economie. În
acest cadru, strategia de management implementată de MMB în cursul anului 2019 continuă
evoluțiile anterioare și 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. Această abordare este în concordanță și cu
Barometrul de Consum Cultural care arată că tinerii tind să fie mai activi cultural dacă au fost
copii activi cultural.
Astfel, în 2019 s-au semnat mai multe acorduri cu unități de învățământ, comparativ cu
anii precedenți, la care au participat mai mulți copii. Aceștia se împart în 3 categorii: grupuri
școlare, copii cu familii și copii defavorizați.
Anul 2019 a însemnat, așa cum am arătat, și o mai mare internaționalizare a activității
muzeului. Au fost inițiate în acest context noi proiecte expoziționale și de cercetare, atât în
București, cât și în străinătate. De asemenea, s-au atras mai mulți vizitatori străini. O altă
dimensiune avută în vedere în contextul parteneriatelor internaționale este promovarea bunelor
practici în sectorul muzeal. A crescut numărul vizitelor pentru schimburi de experiențe și
manifestări culturale și științifice. Reprezentanți ai MMB au participat și la Adunarea Generală
ICOM. Evaluăm că, în anul 2019, s-a consolidat poziția MMB ca membru al unei rețele care
cuprinde organizații și specialiști din Germania, Austria, Bulgaria, Albania, Republica Moldova,
Franța, Marea Britanie. Începând cu anul 2018, s-a intensificat și colaborarea cu Institutele
Culturale Române din străinătate.
Considerentele de mai sus arată că 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:
- Acțiunile la nivel comunitar, în întreg Bucureștiul, au avut în vedere nu numai dinamizarea
sediilor MMB mai puțin centrale, ci și activarea culturală a cartierelor bucureștene. Iată o
selecție a proiectelor muzeului pe această linie din ultimii ani: Caravana muzeelor, Istorii din
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cartier – o incursiune în cartierul Berceni – 2015-2016, Istorii despre Apărătorii Patriei – 2017,
Istorii din cartier – Pajura – 2018; Spitale dispărute – 2018;
- Revitalizarea și valorizarea patrimoniului construit și a patrimoniului imaterial prin
consolidarea și reamenajarea clădirilor sale de patrimoniu. Dintre acțiunile mai ample pe
această direcție amintim reamenajarea Muzeului Minovici, avându-se în vedere programul
muzeografic inițial, redeschiderea Muzeul Victor Babeș și oferirea unor programe asociate
culturii medicale, restaurarea unui simbol important al Bucureștiului - Curtea Veche;
- Spațiul public și spațiul construit ca act cultural, prin deschiderea muzeului către
manifestări culturale complexe, interdisciplinare și interactive (acest proiect este facilitat de
parteneriate interdisciplinare, cu organizații culturale și științifice din țară și din străinătate – vezi
Anexa 1. De urmărit și Anexele 2,3 și 4 cuprinzând detalii privind activitatea MMB);
- Organizarea unor festivaluri, precum „Statui Vivante”, și a unor spații de relaxare activă din
punct de vedere cultural, cum este Parcul de statui al Muzeului Vârstelor. De asemenea, se
colaborează și cu organizatorii unor manifestări culturale de anvergură, cum este Festivalul
George Enescu;
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. 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. Așa cum s-a arătat deja, o atenție
specială se acordă parteneriatelor cu școlile, iar anul 2019 a marcat o dinamizare a strategiei
de atragere a familiilor;
- Realizarea în parteneriat de manifestări culturale care permit accesul gratuit în muzeu al
unor persoane care în mod obișnuit poate nu vizitează un muzeu;
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. În anul 2019, a continuat proiectul inițiat în anul anterior de promovare a istoriei
centrului vechi, în conexiune cu orașul Leipzig și spațiul german. S-a intensificat și colaborarea
cu institute culturale străine, cu ambasade, precum și cu reprezentanți ai mediului academic din
străinătate pentru dezvoltarea ofertei muzeului adresată și unui public extern;
- 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. Sediile
nou amenajate sau în curs de amenajare devin puncte de reper zonal – vezi cazul Muzeului Dr.
Nicolae Minovici, și nu numai;
- Creșterea numărului turiștilor străini care vizitează MMB. Datorită amplasării sale
favorabile, principala atracție este Palatul Suțu, dar se instituie o strategie de direcționare a
vizitatorilor și către celelalte sedii.
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
oferă, 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 sporirea resurselor financiare ale muzeului, cât dezvoltarea culturală a publicului;
- De asemenea, MMB este deschis parteneriatelor cu ONG-uri sau firme din sectorul creativ.
În prezentul raport au fost incluse deja mai multe informații legate de această strategie.
V. Creșterea capacității și sustenabilității sectorului cultural:
Muzeul încurajează colaborarea între diverși actori din sectorul culturii și educației,
pentru dezvoltarea unei oferte atractive în București, dar și prin dezvoltarea de parteneriate
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internaționale, în special în Europa. Sustenabilitatea muzeului este dovedită de mai multe
aspecte, printre care menționăm: creșterea constantă a numărului vizitatorilor, creșterea
fondurilor atrase, suplinirea scăderii fondurilor publiceprin parteneriate cu firmele private.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dinamismul cultural al MMB, care este mai
mare și mai vizibil decât al multor altor organizații culturale publice din București, se poate
conchide că MMB este un factor important al implementării Strategiei Culturale a Municipiului
București.

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari

Strategia de management a MMB se orientează în funcție de misiunea muzeului, respectiv
se urmărește ca muzeul să devină o instituție modernă, actuală, activă, în continuă actualizare
și dezvoltare, caracterizată prin transparență și dinamism și relevantă atât pentru publicul
român, cât și pentru turiștii și rezidenții străini, prin proiectele sale cu ridicată valoare culturală și
educațională. Scopul este dezvoltarea spirituală și îmbogățirea culturală a beneficiarilor. Pentru
atingerea acestui deziderat, este importantă orientarea către beneficiari.
În cele ce urmează, vom analiza în ce măsură beneficiarii sunt puncte de reper pentru MMB,
avându-se în vedere principalele categorii de beneficiari: vizitatorii și participanții la programele
publice, muzeografii și cercetătorii, organizații educaționale din București și organizații culturale
din București.
Vizitatorii și participanții la programele publice. Pe baza analizelor de vizitatori realizate
în cursul anului 2019, activitatea publică privind copiii și adolescenții, precum și vizitatorii străini,
a reprezentat o prioritate. Observăm că, datorită situației destul de precare a infrastructurii
MMB, în perioada 2014-2018 s-a pus foarte mult accent pe consolidarea, restaurarea,
dezvoltarea și modernizarea spațiilor, atât a celor privind activitatea publică, cât și a celor
dedicate protejării și studierii patrimoniului. Începând cu 2018, se pune mai mult accent pe
dezvoltarea ofertei muzeului, avându-se în vedere nevoile și caracteristicile beneficiarilor.
Muzeografii și cercetători. MMB este unul dintre cele mai active muzee în manifestările de
specialitate. De asemenea, este conectat la activitatea profesională internațională, atât ca
organizație (membru ICOM), cât și prin participarea diverșilor specialiști la organizații
profesionale. Astfel se crează premisele unei promovări eficiente a bunelor practici în sectorul
muzeal. De altfel, așa cum s-a arătat, MMB are o strategie consecventă de diseminare în cadrul
sectorului. De asemenea, MMB a dezvoltat o serie de manifestări științifice care umplu un gol în
viața academică din România. Pe lângă consolidarea acestor evenimente, în perioada
următoare se urmărește dezvoltarea publicațiilor academice periodice, pentru o mai largă
colaborare și circulație. O altă abordare de succes este dezvoltarea activității Bibliotecii MMB
care a intrat în anul 2018 într-un circuit de cercetare. Reacțiile primite cu privire la acest demers
sunt pozitive, ceea ce dovedește adecvarea și nevoia unui astfel de demers chiar și în contextul
în care internetul facilitează accesul la informații.
Organizații educaționale din București. Așa cum s-a arătat deja în cadrul acestui raport,
începând cu anul 2018 colaborarea cu școlile a devenit o prioritate pentru MMB. Această
colaborare este asociată și unor proiecte culturale mai ample, cum ar fi proiectul „Cinci licee –
cinci muzee”, se desfășoară în cadrul programului Școala altfel sau are baze individuale.
Organizații culturale din București. În perioada 2016-2018, 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 derulat proiecte de care au beneficiat mii
de copii. Din motive financiare, acest program nu a continuat în anul 2019, dar sperăm săîl
reluăm în viitor. De asemenea, strategia MMB prevede și dezvoltarea de parteneriate cu alte
organizații interesate de educația culturală a bucureștenilor. Având în vedere acest deziderat, a
crescut numărul de organizații neguvernamentale partenere ale MMB.

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse

Deși confruntându-se cu o diminuare a finanțării publice, și în anul 2019 MMB a continuat
activitățile strategice asumate anterior, dar nuanțându-le în mod special pe direcția dezvoltării
publicului format din copii, precum și activitatea internațională. Punctăm aceste principale
direcții asumate în anul 2019:
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Dezvoltarea activității educaționale adresate copiilor, inclusiv prin dezvoltarea
facilităților integrate în expunerea de bază a MMB;
Integrarea noilor tehnologii în expunerea și activitatea MMB;
Optimizarea spațiilor și continuarea dezvoltării infrastructurii MMB;
Diseminarea prin intermediul unei ample politici editoriale adresate atât specialiștilor,
cât și publicului larg;
Contribuția la dezvoltarea profesională în sectorul muzeal;
Dezvoltarea relațiilor internaționale, pentru întărirea capacității organizaționale.

În ciuda unui context mai puțin favorabil în anul 2019, a continuat dinamizarea ofertei
publice, așa cum s-a arătat anterior și este detaliat și în Anexele 2, 3 și 4. Așadar, în cele ce
urmează ne vom concentra pe activitatea de cercetare a MMB. Uneori muzeele prezintă un
dezechilibru între activitatea publică și cea de cercetare, concentrându-și mai mult eforturile pe
una dintre direcții, în detrimentul celeilalte. MMB urmărește o dezvoltare echilibrată din acest
punct de vedere. Considerăm că sunt la fel de importante atât activitățile asociate comunităților
muzeului, cât și cele de cercetare.
Tabel 13. Activitatea de cercetare științifică și diseminare asociată MMB (2015-2019)
Participări la manifestări științifice, proiecte de cercetare etc.
Contribuții în publicații științifice
Lucrări de popularizare
Publicații ale editurii MMB
Participarea la manifestările științifice organizate de MMB

2015
21
13
3
9
200

2016
35
42
6
10
200

2017
26
9
6
17
250

2018
69
61
8
17
350

2019
101
55
32
10
237

Se observă o dinamică crescută a activității de cercetare. Parțial, aceasta este legată de
creșterea numărului de angajați în diverse secții, precum și a doctoranzilor. Defalcat pe tipuri de
contribuții, situația se prezintă astfel:
 Angajații MMB au participat la 65 de manifestări științifice naționale, 21 internaționale și
15 prelegeri și alte tipuri de întruniri de specialitate (Anexa 8).
 Structura publicațiilor este următoarea: o contribuție deja publicată în Proceedings, 19
articole în reviste științifice indexate în baze de date internaționale, 14 contribuții în
reviste de specialitate naționale neindexate internațional, 5 volume publicate ca autor
sau editor, dintre care 3 sunt cataloage, 6 capitole în volume colective și 32 de alte
contribuții de popularizare (Anexa 9).
Lucrările publicate de editura MMB pe parcursul anului 2019 sunt: Ii de sărbătoare din
colecția Muzeului Nicolae Minovici, de Maria Camelia Ene, Știință și etnicitate: Biopolitică și
eugenism în România,1920-1944, de Marius Turda, Bucharest in time de Adrian Majuru și
Natură moartă, natură vie. Capodopere din colecția Pinacotecii Municipiului București. Catalog
expoziție, Palatul Suțu, 4 oct. 2019 - 27 sept. 2020. La acestea se adaugă 6 volume machetate
care vor fi publicate în primele luni ale anului 2020.
Conectarea profesională este corelată și cu activitatea de cercetare și diseminare a
acesteia. Prin urmare, este benefică apartenența angajaților MMB la asociații profesionale.
Șase persoane sunt membri în 5 organizații profesionale sau culturale: Asociația Română de
Arheologie, Societatea Numismatică Română, Societatea Numismatică Română și Clubul
Rotary Cişmigiu. Alte 9 persoane sunt înscrise în Registrul Arheologilor, dintre care 5 sunt
specialiști.

4. Propuneri de îmbunătățire a activității profesionale
Se propune în continuare urmarea strategiei de dezvoltare a MMB, care a dat rezultate.
Până în 2019 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:
 mai buna cunoaștere și înțelegere a publicului;
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creșterea numărului de vizitatori de toate vârstele, cu o creștere însemnată a ponderii
copiilor și adulților în totalul vizitatorilor, dar și creșterea ponderii străinilor;
reamenajarea a numeroase spații ale MMB, atât clădiri găzduind muzee, cât și unele spații
de depozitare, conservare etc. Alte spații au fost optimizate;
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;
valorificarea patrimoniului de artă al MMB;
dinamizarea activității editoriale a muzeului.

Pentru anul 2020, se propune ca proiect central demararea celui mai nou proiect muzeal
– deschiderea către public a Pinacotecii în propriul său sediu.
Parte integrantă a Secţiei de Artă a Muzeului Municipiului Bucureşti, Pinacoteca este cea
mai importantă colecție de artă care se leagă de dinamica culturală a Bucureștiului. Aceasta a
fost inaugurată în anul 1933 în clădirea care astăzi adăpostește Observatorul Astronomic.
Inițial, Pinacoteca expunea puțin peste 100 de lucrări, iar după 5 ani deținea de șase ori mai
multe lucrări de artă. Pe parcursul deceniilor, și-a sporit continuu patrimoniul, acesta fiind
constituit astăzi din 2.543 lucrări de pictură românească şi europeană, 402 lucrări de sculptură,
87 lucrări de artă decorativă şi 2.425 lucrări de grafică. Lipsa unui spațiu adecvat de expunere a
făcut ca, în anul 2013, Primăria București să achiziționeze Palatul Dacia-România special
pentru acest scop. După o serie de alte etape, prin Hotărârea nr. 419/2019 din 31.07.2019,
Palatul Dacia-România s-a dat în administrarea Muzeului Municipiului București pentru
amenajarea Pinacotecii Municipiului București, iar în luna august 2019 s-au întocmit și
procesele verbale de predare-primire.
O altă direcție de acțiune pentru anul 2020 este mai buna cunoaștere a publicului. În
acest scop, se are în vedere realizarea unor studii calitative profesioniste. În măsura în care
bugetul permite, aceste studii ar viza următoarele obiective, care să permită o mai bună
raportare la publicul MMB: înțelegerea profilului vizitatorului interesat de artă și înțelegerea
profilului vizitatorului interesat de istorie. De asemenea, este necesară și identificarea acelor
elemente din oferta MMB care ar putea fi îmbunătățite. Având în vedere că traficul online pe
conturile MMB este tot mai mare, este necesară o mai atentă analiză a acestor vizitatori online,
pentru a putea să îi convertim într-o cât mai mare măsură în vizitatori efectivi.
A treia direcție de acțiune în viitorul apropiat, care este indispensabilă pentru buna
gestionare a întregului patrimoniu al MMB, este continua dezvoltarea infrastructurii și a
amenajării muzeelor încă nerestaurate. În anul 2019, s-a dinamizat activitatea asociată
acestor muzee, iar vizitatorii au răspuns pozitiv. Totuși, aceștia au semnalat și faptul că
muzeele respective nu sunt la standardele celorlalte muzee MMB, și nici ale exigențelor
contemporane. Planurile de dezvoltare a acestor spații sunt schițate, dar lipsa finanțării face ca
acestea să nu fie dezvoltate în variantă finală și implementate.
Dezvoltarea în continuare a ofertei pentru copii este o prioritate pentru anul 2020.
Dezvoltarea sustenabilă a unui muzeu este legată de construirea unei comunități ai cărei
membrii să fie atașați acestuia încă de mici. Copiii obișnuiți cu vizita la muzeu vor continua să
viziteze muzee și ca tineri și ca adulți - lucru confirmat de Barometrul de Consum Cultural.
Pentru a crește dimensiunea comunității formate de familii cu copii, se va continua realizarea de
instalații și kituri de lucru, care să facă din vizita independentă o experiență culturală și
educațională specială.
Promovarea mai intensă a muzeului este o altă prioritate pentru 2020. Pentru ca o
strategie de comunicare să aibă succes, trebuie ca ea să folosească în mod integrat canale de
comunicare online și offline, instrumente tradiționale precum flyerele, dar și elemente inovative
care să atragă publicul tânăr. O atenție deosebită trebuie acordată turiștilor străini.
În anul 2020, se va continua dezvoltarea relațiilor internaționale, atât pe linia susținerii
activității științifice, cât și a celei educațional-culturale.
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C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau
de reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz:
1. Măsuri de organizare internă
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea
măsurilor privind creşterea eficienței acestuia are la bază evaluarea riscurilor. La auditul realizat
la începutul anului 2019 s-au constatat următoarele:
 Comisia de monitorizare este funcțională;
 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și
actualizat anual;
 Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
 Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor
procedurale inventariate;
 Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi
activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.
Astfel că, la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al Muzeului
Municipiului Bucureşti este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
Activitatea de audit public intern în cadrul MMB, pentru anul 2019, a prezentat următoarele
coordonate principale:
 Actualizarea de două ori a planului anual de audit public intern;
 Realizarea de către un auditor a trei misiuni de asigurare și o misiune de follow-up.
Nu au fost întâmpinate dificultăți majore în realizarea misiunilor de audit.
Prezentăm sintetic misiunile de audit realizate:
1. Misiunea de audit public intern: Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019
Constatările misiunilor de audit s-au referit la actualizarea Codului de Etică, realizarea de
consultări formalizate cu salariații sau reprezentanții acestora, realizarea mai multor informări
periodice în interiorul MMB, consilierul de etică a nu a beneficiat de formare profesională
adecvată, existența nevoilor de informare suplimentară în domeniul eticii. Au fost propuse un
număr de 8 recomandări. Concluziile auditului sunt următoarele: Auditorul intern a considerat că
măsurile preventive au fost implementate deoarece personalul Muzeului Municipiului București
(personal contractual) a îndeplinit principalele etape de implementare, cu întocmirea
documentației relevante, iar deficiențele constatate (în cea mai mare parte, se referă la
actualizarea/revizuirea/completarea documentelor deja existente) au fost însușite și asumate de
conducerea instituției și a structurilor auditate, și s-a procedat la remedierea lor încă din
perioada de desfășurare a misiunii de audit intern.
2. Misiunea de audit public intern: Organizarea activității și măsuri în domeniul protecției
muncii SSM, PSI
Au fost semnalate câteva deficiențe, printre care menționăm lipsa unei decizii de
desemnare a lucrătorilor responsabili cu activitățile de prevenire și protecție; nu au fost aleși
reprezentanți ai lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății; Comitetul
de sănătate și securitate în muncă trebuie să includă și reprezentanți aleși ai lucrătorilor, cu
răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă; modul de diseminare a
evaluării riscurilor la locul de muncă; revizuirea deciziei de constituire a Comitetului de sănătate
și securitate în muncă; Serviciul tehnic administrativ, SSM, PSI nu deține o evidența actualizată
privind ultimul instructaj efectuat; nu există o evidență a echipamentelor de protecție individuale
– respectiv o situație a echipamentelor predate către acești salariați sau documentele de
predare/ primire; necesitatea reviziei instalațiilor de stingere a incendiilor.
3. Misiunea de audit public intern: Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului
Și acest audit a evidențiat câteva direcții de acțiune, ca urmare a unor deficiențe de
natură birocratică: decizia de inventariere nu include toate elementele prevăzute de legislația în
vigoare; îmbunătățirea modului de etichetare a mijloacelor fixe; listele de inventariere nu sunt
semnate de toți membrii comisiei; procesul-verbal nu include explicații privind toate diferențele
constatate.
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4. Misiunea de audit intern: Urmărirea implementării recomandărilor formulate în cadrul
misiunilor de audit public intern în perioada 2016-2019
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern au fost: completarea planurilor de
implementare a recomandărilor cu datele actualizate; obținerea documentelor doveditoare
privind implementarea recomandărilor; actualizarea fișelor de urmărire a recomandărilor;
analiza modului de implementare a recomandărilor. Au fost analizate, din punctul de vedere al
implementării recomandărilor formulate, un număr de 12 misiuni de audit intern desfășurate în
perioada 2016-2019, inclusiv din punctul de vedere al plusvalorii obținute în urma implementării
recomandărilor.
În urma auditului intern și a implementării majorității recomandărilor, se înregistrează
următoarea stare actuală: La nivelul MMB a fost înființată o structură proprie de audit intern la
nivel de compartiment. Structura de audit intern înfiinţată este funcţională, cu posturi parţial
ocupate. MMB a înființat audit public intern prin structură proprie cu acceptul Primăriei
Municipiului București și are astfel obligația de a emite și comunica către Direcția de Audit
Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București raportul anual de activitate privind
funcţia de audit public intern, inclusiv prezentul raport.
La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Muzeului Municipiului București, au fost identificate
un număr total de 40 activități. Dintre acestea, s-a stabilit că un număr de 37 activități sunt procedurabile,
ceea ce reprezintă circa 93%. Pentru o mare parte există proceduri scrise.

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne

În perioada următoare, MMB va continua să se ghideze după următoarele principii:
- Funcționalitate. Pentru a se facilita cooperarea și transferul de bune practici în cadrul MMB,
muzeul este în prezent organizat din punct de vedere tematic, reunind sub-secții care au în
comun aceleași elemente de expertiză;
- Consolidare economico-financiară. Se crează premisele pentru o mai bună gestionare a
resurselor și pentru control financiar eficient;
- Flexibilitate. Se scade astfel timpul de reacție, se scurtează circuitele relaționale în contextul
dezvoltării și derulării de proiecte instituționale;
- Modernizare. Aceasta vizează atât organizarea internă, cât și amenajarea spațiilor;
- Responsabilizare. Fiecare dintre directorii adjuncți au definite responsabilități foarte clare și
focalizate, lucru valabil și pentru fișele de post ale angajaților MMB.
Pentru anul 2020 se propune o actualizare a ROF pentru includerea Palatului DaciaRomânia primit în administrare în august 2019, prin hotărâre de Consiliu, în vederea organizării
Pinacotecii Municipiului București.

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere

Delegarea responsabilităților este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare a MMB,
fiind respectată. În 2019 au avut loc următoarele ședințe ale structurilor de conducere ale MMB:
- Consiliul de Administrație: 8 întâlniri
- Consiliul Științific: 2 întâlniri
În 2019, Consiliul de Administrație a dezbătut și a luat hotărâri referitor la analizarea și
stabilirea fișelor de investiții pentru fiecare secție în parte; stabilirea programului anual al
laboratoarelor de restaurare; proiectele expoziționale, culturale, educaționale și editoriale pentru
anul în curs, dar și previziuni pentru anul următor; măsuri de reorganizare instituțională prin
îmbunătățirea ROF, a statului de funcții și a organigramei, apoi implementarea deciziilor PMB
după aprobarea lor. Ca subiecte specifice, în 2019 a fost dezbătută stabilirea noilor configurări
ale bugetului MMB în urma plafonării bugetului la 50% față de anul 2018 (funcționarea MMB
este periclitată, cu precădere pe zona de securizare a patrimoniului) și apoi reconfigurarea
planului minimal pe anul 2019, ca urmare a reducerii resurselor bugetare cu 70% în zona
proiectelor, pentru acoperirea urgențelor legate de funcționare.
Consiliul Științific al MMB a dezbătut și a luat hotărâri referitor la proiectele expoziționale, culturale,
educative, editoriale propuse de MMB, dar și de către membrii comunității, prin apelul la proiecte.
Subiecte recurente în cadrul ședințelor structurilor de conducere ale MMB în ultimii 5 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
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organigramei și eficientizarea activității personalului, dezvoltarea resursei umane a instituției,
statul de funcții și regulamentele, 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 şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei

Serviciul de Resurse Umane, conform reglementărilor specifice, are ca responsabilități
gestionarea proceselor legate de angajații MMB. Evidența realizată de acest serviciu prezintă
următoarea situație la finalul anului 2019 (Tabelul 14).
Tabel 14. Numărul de angajați pe funcții, nivel de studii şi grade profesionale
Evoluție 2018-2019
Nivel încadrare

2018
132
24
13
30
19
10
12
7
16
23
7

Grad IA de încadrare – studii superioare
Grad I de încadrare – studii superioare
Grad II de încadrare – studii superioare
Grad IA de încadrare – studii medii
Grad I de încadrare – studii medii
Alte categorii (supraveghetori muzeu)
Muncitori calificaţi şi îngrijitori
Funcţii de conducere
Titlul ştiinţific de doctor
Ȋnscrişi la Studii Doctorale

2019
133
32
18
25
13
10
12
8
15
23
9

Un mediu profesional etic, stabil, cu posibilități de promovare crește satisfacția în muncă și
atașamentul angajaților. Astfel, s-a avut în vedere posibilitatea promovării în interiorul muzeului,
dar și întărirea echipei.
Evaluare și promovare
Procesul de evaluare a personalului s-a desfășurat conform Regulamentului de organizare
și funcționare a MMB. Pe parcursul anului 2019 au fost promovate 14 persoane,cu 3 mai mult
decât în anul anterior (Tabelul 15).
Tabel 15. Promovări în grade profesionale
De la gradul... la gradul...
Muzeograf (S) I – la muzeograf (S) IA
Conservator (S) I – la conservator (S) IA
Muzeograf (S) II – la muzeograf (S) I
Conservator (S) II – la conservator (S) I
Restaurator (S) II – la restaurator (S) I
Referent de specialitate (S) I – la referent de specialitate (S) IA
Auditor (S) I – la auditor (S) IA
Muncitor (M;G) II – la muncitor (M;G) I

Număr
2
1
3
1
1
2
1
1

Fluctuație
La sfârşitul anului 2018 erau 132 de angajaţi, pe parcursul anului 2019 au ieşit din efectiv
11 salariați şi au fost angajați 12, astfel încât, la sfârşitul anului 2019, numărul angajaţilor era de
133. Pe parcursul anului 2019, au fost organizate 6 concursuri de angajare la care s-au înscris
44 de candidaţi pentru cele 24 de posturi. Din cei 12 angajați, 4 au fost din resursă internă.
Ultimii 5 salariaţi, din cei 21, au fost angajaţi cu data de 01.01.2020. Tabelul 16 prezintă sintetic
evoluția concursurilor de angajare.
Tabel 16. Concursuri de angajare în anul 2019
Dată concurs
22-25 ianuarie
5-9 aprilie
10-12 iunie

Număr posturi
oferite
7
9
5
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Nr.
candidați
9
13
8

Nr. câștigători
concurs
4
8
3

20-22 august
13-17 septembrie
11-13 decembrie

2
1
10

10
4
18

1
5

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, au ieşit din efectivul instituţiei un număr de
11 salariaţi, din care 4 la pensie, 5 prin acordul părţilor, 2 prin demisie.
Cursuri / dezvoltare profesională
Așa cum a fost prezentat anterior, a crescut numărul de doctoranzi ai MMB. De asemenea, 2
persoane au participat la cursul de Restaurator bunuri culturale, oferit de Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală, iar o persoană a urmat cursul de Curator la aceeași instituție.
Motivare / sancționare
În ultimii ani, la MMB se urmărește activ construirea unei culturi organizaționale benefice
atât pentru activitatea muzeului, cât și pentru crearea unui mediu de muncă plăcut și stimulativ.
Pe parcursul anului, conducerea MMB a susținut plecarea în străinătate a celor mai buni
angajați, facilitându-se astfel nu numai dezvoltarea lor profesională și personală, ci și
dezvoltarea unor contacte solide ale MMB în străinătate. În anul 2019 au fost susținute 32
deplasări, în țară și în afara țării, printre care menționăm: Tabăra de instruire pentru dezvoltarea
de abilități și competențe în propunerea de politici publice (Govora, 24-27 ianuarie 2019),
Conferința Generală ICOM 2019, cu comunicarea Museum Communities do Matter, de Angelica
Iacob (Tokyo, Japonia, 1-7 septembrie 2019), Sesiunea națională de comunicări ştiinţifice „Ţara
Bârsei”, ediţia a XVII-a (Brașov, 23-24 mai 2019), cu comunicarea Artiști mobilizați de Marele
Cartier General al Armatei 1916-1918 de Ana-Maria Măciucă, ICOM Europe – Embracing the
virtual (Atena, Grecia, noiembrie 2019), Future Law (Cluj-Napoca, 6 mai 2019, cu comunicarea
Stația spațială internațională și activitatea Observatorului Astronomic de Vladimir Ștefănescu),
8th IAA Conference on Space Systems as Critical Infrastructures, cu comunicarea The
MICROSAT-R event de Adrian Șonka (Constanța, 27-28 iunie 2019), 25th Annual Meeting of
the European Association of Archaeologists (Berna, Elveția, 4-7 septembrie 2019), cu
comunicarea Silent collectors, noisy collections de Vasile Opriș, Dan Pîrvulescu, Adrian Majuru,
Dragoș Mirea și Corina Anca Simion.
În anul 2019 nu au fost depuse la Comisia de Etică și Disciplină sesizări sau referate.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei,
îmbunătăţiri/ refuncţionalizări ale spaţiilor
În ciuda restrângerilor bugetare din anul 2019, MMB a continuat consolidarea, reamenajarea și
refuncționalizarea atât a unor spații destinate vizitării, cât și a celor servind depozitelor. S-a
acționat pe două direcții simultan – îmbunătățirea unor spații existente și amenajarea unor
depozite noi. Mai jos sunt prezentate, pe clădiri, intervențiile realizate în cursul anului 2019,
Palatul Suțu este deschis pentru public în întregime, pentru prima oară începând cu anul 2018.
A fost amenajat ultimul spațiu de expunere permanentă a două fresce ale Mănăstirii Văcărești,
restaurate în anul 2019, la parterul Palatului Suțu. În anul 2018 au fost realizate două proiecte
tehnice, în vederea obținerii certificatelor de urbanism, certificate obținute în 2019, alături de
avizele aferente. Cele două certificate de urbanism se referă la restaurarea fațadelor și a
elementelor de tâmplărie, și la restaurarea elementelor de feronerie exterioară,și anume cele
două marchize ale palatului, cele două porți și gardul împrejmuitor.
Palatul Sutu este recuperat pentru public în procent de 100%.
Casa Filipescu-Cesianu nu a necesitat intervenții pe parcursul anului 2019. Parcul Casei
Filipescu-Cesianu găzduiește, începând cu anul 2018, o expoziție permanentă de sculptură pe
ideea unui parc tematic dedicat mai multor curente: academic, realism socialist. Parcul urmează
să fie extins în anul 2020 cu noi piese restaurate, dacă bugetul va permite. Este primul astfel de
parc tematic din București.
Spațiul este amenajat și funcțional în proporție de 100%.
Muzeul dr. Nicolae Minovici a fost complet restaurat și deschis publicului în anul 2018. În
parcul Muzeului dr. Nicolae Minovici au fost restaurate în 2018 piesele litice, iar în 2019 acestor
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piese li s-au adăugat trei sculpturi de mari dimensiuni semnate Cornel Medrea. Este în proiect
organizarea unui al doilea parc tematic de sculptură, pe lângă acela deja existent în parcul
Filipescu-Cesianu.
Spațiul destinat publicului la Muzeul dr. Nicolae Minovici este acum de 90%, excepție făcând
cele două anexe din parc unde funcționează pentru moment ateliere de restaurare. În următorii
ani, 2020-2021, și aceste spații vor avea o destinație publică, prin transferul acestor ateliere la
Depozitul de Artă aflat în curs de amenajare.
Observatorul Astronomic este complet deschis pentru public din anul 2018, după procese
complexe de consolidare, restaurare și amenajare. În 2019 a fost amenajat un info-chioșc, unde
se are în vedere organizarea unei librării muzeale în anul 2020.
Spațiul destinat publicului la Observatorul Astronomic este acum de 100% .
Muzeul Theodor Aman găzduiește, începând cu anul 2018, expoziții temporare cu piese din
patrimoniul colecției Theodor Aman, multe dintre ele ajungând pentru prima oară în fața
publicului, dinamizându-se astfel activitatea muzeului, dar și perspectivele de dezvoltare
muzeală a acestei case atelier.
Spațiul destinat publicului la Muzeul Theodor Aman este de 80%, excepție făcând anexele din
curte care găzduiesc ateliere de restaurare.
Muzeul George Severeanu este deschis publicului din anul 2017, când s-a finalizat noua
expoziție permanentă. În 2019 a fost eliberată și igienizată cea mai mare sală a casei
Severeanu, prin mutarea depozitului de artă contemporană a Pinacotecii, transferat la Depozitul
de Artă. Acest spațiu va fi destinat începând cu 2020 expozițiilor cu caracter temporar și
evenimentelor culturale și educaționale.
Spațiul destinat publicului la Muzeul George Severeanu este de 100%.
Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck beneficiază de un proiect tehnic de
intervenții de urgență. Din cauza bugetului restrâns al anului 2019, nu au putut fi realizate
intervențiile programate.
În anul 2019, depozitul de patrimoniu al muzeului Storck a fost transferat în Depozitul de Artă
care are un spațiu particularizat pentru depozitare și conservare la standarde europene. Pentru
prima oară de la deschiderea acestui muzeu, piesele de patrimoniu sunt conservate conform
exigențelor legislației în vigoare.
Spațiul destinat publicului la Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck este de 60%,
deoarece corpul din față al clădirii este ocupat de familia Botez, proprietara acestui imobil.
Muzeul Victor Babeș a fost parțial redeschis publicului în 2018, urmând ca procesul să se
finalizeze în 2019. Din cauza restrângerilor bugetare, completarea expoziției permanente a fost
amânată pentru 2020. În spațiul respectiv a fost amenajată o nouă expoziție cu caracter
temporar dedicată cardiologiei românești, cu elemente interactive. Dar expoziția permanentă a
fost completată cu cel dintâi tratat de bacteriologie din lume publicat de Victor Babeș, care
poate fi răsfoit digital de către vizitatori.
Spațiul destinat publicului la Muzeul Victor Babeș este de 100%
Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei. Imobilul necesită intervenții de consolidare. În
anul 2018, a fost igienizat garajul imobilului, unde, în 2019 a fost amenajat un info-chioșc pentru
vânzare de bilete, cărți și suveniruri ale muzeului, fiind astfel recuperată pentru public și anexa
care devenise insalubră.
Spațiul destinat publicului la Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei este acum de 100%.
Muzeul Gheorghe Tattarescu. Din cauza deteriorării acestei clădiri cu valoare de patrimoniu,
în anul 2017 au fost demarate și finalizate un proiect tehnic și un studiu Dali, care au fost
înaintate în 2018 Primăriei Municipiului București, pentru a sprijini Direcția de Investiții să aplice
pentru fonduri europene. Întârzierea cu care s-a acționat a însemnat reluarea de către MMB a
demersurilor pentru obținerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism. Au fost realizate și
o serie de completări la proiect, cerute de ISU pentru cel din urmă aviz. În acest moment,
proiectul tehnic și studiul Dali sunt înaintate Primăriei Municipiului București din luna decembrie
2019, pentru a sprijini Direcția de Investiții să aplice pentru fonduri europene.
Depozitul MMB din cartierul Crângași. În anul 2018 a fost demarată organizarea arhivei
instituției prin colaborarea cu o firmă de profil, activitate care a fost continuată și în 2019. Din
cauza restrângerilor bugetare din anul 2019, finalizarea acestui obiectiv se va realiza până în
anul 2021. În 2019, parte din colecția Medrea depozitată la parterul clădirii a fost transferată la
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Depozitul de Artă, unde a fost reunit întregul patrimoniu Medrea. În spațiile eliberate vor fi
transferate părți ale colecției Nottara, care sunt depozitate impropriu, într-un spațiu foarte
aglomerat, la etajul 2 al aceluiași imobil.
Depozitul MMB din strada Marin Serghiescu. A fost recuperat podul, prin amenajare și
securizare conform normelor în vigoare, și a fost transferat patrimoniul de costume și material
textil care se afla la etajul Palatului Suțu. În acest imobil închiriat se află secția de patrimoniu a
MMB care deservește Depozitul de Istorie.
Depozitul de Artă și sediul Secției de artă din strada Moinești, cartierul Militari. În 2019 a fost
amenajat Depozitul de Artă al MMB în cele două hale ale ansamblului prin compartimentarea
lor, inclusiv pe înălțime, cu structură metalică și pereți de rigips. A fost transferată cea mai mare
parte din patrimoniul Pinacotecii, și anume arta contemporană și sculptura. De asemenea, au
mai fost transferate din spații inadecvate depozitul de patrimoniu al muzeului Storck și colecția
de sculptură mare Cornel Medrea, recuperată în cursul anului 2019 din Palatul Parlamentului. În
următorii doi ani, 2020-2021, în acest spațiu nou amenajat vor fi reunite o parte a atelierelor de
restaurare ale MMB și ultimele piese ale colecției Medrea, aflate în depozitul din Calea Griviței.
Tot în Depozitul de Artă sunt reunite frescele mănăstirii Văcărești, care au mai rămas de
restaurat, precum și tâmpla mare și mică a mănăstirii Văcărești. Tot aici a fost amenajat și un
spațiu de carantină pentru piesele de patrimoniu afectate de atacuri de cari, unde pot fi tratate
separat de depozit, în așteptarea procesului de restaurare.
Imobilul-depozit din Calea Griviței. Acest imobil este pregătit pentru a găzdui atelierul de
restaurare pictură, atelierul de restaurare lemn policrom și atelierul de restaurare mobilier, care
vor veni din spațiile-anexă ale Muzeului Theodor Aman, improprii ca dimensiuni pentru
activitatea de restaurare.
Palatul Dacia-România. Acest imobil de patrimoniu clasa A a fost primit în administrare de
către MMB în august 2019. Din cauza restrângerilor bugetare, această clădire a rămas până în
prezent dezafectată, fiind debranșată de la utilități de către fostul administrator, Institutul Ellie
Wiesel. În 2020, trebuie urgentată rebranșarea la utilități, odată cu verificarea pramului și a
sistemului de termoficare; dezafectarea clădirii de butaforiile Art Safari 2016, lăsate în clădire de
către organizatori și realizarea studiului Dali și a proiectului tehnic privind realizarea unei galerii
moderne de artă: Pinacoteca Municipiului București.
Completarea sistemului de securizare. În anul 2019, din cauza restrângerilor bugetare, am
fost nevoiți să renunțăm la paza umană permanentă la toate unitățile muzeale, inclusiv
depozite, ceeace vulnerabilizează foarte mult activitatea instituțională. Din 6 ianuarie 2020,
această pază este reintrodusă, de aceasta dată, cu obligativitatea de a o păstra pentru
respectarea prevederilor legale în vigoare privind protejarea patrimoniului. 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. A mai rămas de completat
acest sistem în noile spații amenajate ale Depozitului de Artă (interior) și în privința imobilului
din strada Lipscani nr.10 (Palatul Dacia-România), primit în administrare în luna august 2019.
În ceea ce privește dezvoltarea colecțiilor pe parcursul anului 2019, Tabelul 17
înregistrează evoluția față de anul 2018.
Tabel 17. Dinamica creșterii colecțiilor MMB (2018-2019)
Achiziții
Donații

2018
8
166

2019
146
190

În februarie 2019, a fost îmbogățită prin achiziții Colecția dr. Nicolae Minovici.
O cale de extindere a colecțiilor a fost și cercetarea arheologică. Au fost semnate 23 de
contracte pentru săpătură preventivă și s-au derulat 2 campanii sistematice (vezi Anexa 7).
În ceea ce privește restaurarea patrimoniului, anul 2019 prezintă următoarele
dimensiuni, sintetizate în Tabelul 18.
Tabelul 18. Sinteza activității de restaurare/clasare, pe secții
Bibliotecă

Nr. obiecte
restaurate
9

Nr. obiecte în curs de
restaurate
21
31

Nr. obiecte propuse spre
clasare
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Secția Istorie
Secția de Artă
Secția Antropologie Urbană
Birou Arheologie

69
84
72

18
70
56

1260
240 (16 Tezaur)
124
90 (3 Tezaur)

În cadrul Secției Istorie se află, începând cu anul 2019, Laboratorul de Analize FizicoChimice. În cadrul laboratorului au fost primite 15 cereri de analize XRF; au fost analizate 1057
obiecte pentru care au fost trimise către restauratori sau muzeografi tot atâtea buletine de
analiză; au fost efectuate 1121 măsurători XRF (unele obiecte au necesitat mai multe
măsurători – de exemplu, tablourile).
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.
O altă activitate importantă pentru gestionarea colecțiilor este completarea fișelor de
evidență, a fișelor de conservare etc. Tabelul 19 prezintă evidența acestora pentru ultimii ani.
Tabel 19. Fișe de evidență completate în cadrul MMB (2014-2019)
FAE
Fișe de conservare
Fișe de restaurare

2014
1,920
806
36

2015
6,577
2,038
235

2016
5,330
3,392
487

2017
4,102
1,798
517

2018
2865
5047
867

2019
7764
5420
848

Tabel 20. Clasarea patrimoniului MMB (2014-2019)
Propuneri pentru clasare (Fond, Tezaur)

2014
50

2015
1,925

2016
3,050

2017
2,500

2018
1817

2019
1654

Se observă o activitate foarte intensă în anul 2019 pe această linie, ceea ce determină o
bună evidență, inclusiv digitală, a patrimoniului.

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii
sau a altor organisme de control
a. Măsuri luate în urma controlului Curții de Conturi a României, Camera de Conturi
București
Având în vedere Raportul privind înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul
de audit financiar nr. 2199/Ds.68/30.08.2019, înaintate instituției noastre, au fost luate
următoarele măsuri în vederea îmbunătățirii activităților administrative:
-Organizarea activităților în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul entității
precum și modificările aduse softului contabil utilizat, care în urma controlului Curții de Conturi a
României, Camera de Conturi București, permit Muzeului Municipiului București, conducerea
evidenței angajamentelor bugetare și angajamentelor legale, conform prevederilor Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât
situațiile financiare la 31.12.2019 să reflecte realitatea patrimonială, inclusiv în privința
angajamentelor legale de plată.
b. Măsuri luate în urma vizitei de monitorizare a Direcției de Integritate din cadrul
Primăriei Municipiului București
Având în vedere recomandările din cadrul raportului nr. 478/24.06.2019 al Direcției de
Integritate din cadrul Primăriei Municipiului București, au fost luate următoarele măsuri în
vederea îmbunătățirii activităților administrative:
- Completarea și transmiterea, către Direcția de Integritate din cadrul Primăriei
Municipiului București, a documentației privind elaborarea și aprobarea Planului de
Integritate pentru perioada 2018-2020.
c. Audit Public Intern
În cursul anului 2019 au fost planificate și efectuate:
1. Misiunea de audit public intern: Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019
(misiune de asigurare) - Raport de Audit Public Intern nr. 5470/13.08.2019.
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Obiectivele generale ale misiunii au fost:
-Evaluarea implementării măsurii preventive „Cod etic/deontologic/ de conduită”;
-Evaluarea implementării măsurii preventive „Consilier de etică”;
-Evaluarea implementării măsurii preventive „Funcții sensibile”.
2. Misiunea de audit public intern: Organizarea activități și măsuri în domeniul protecției muncii
SSM, PSI (misiune de asigurare) - Raport nr.7959/18.12.2019
Obiectivele generale ale misiunii au fost:
-Organizarea activității și respectarea legislației în domeniul Sănătății și Securității în Muncă;
-Organizarea activității și respectarea legislației în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor;
-Organizarea activității și asigurarea condițiilor de muncă pentru salariați.
3. Misiunea de audit public intern: Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului 2018 mijloace fixe (misiune de asigurare) - Raport nr. 8047/23.12.2019
Obiectivele generale ale misiunii au fost:
- Organizarea inventarierii și constituirea comisiilor de inventariere;
-Desfășurarea procesului de inventariere a mijloacelor fixe;
-Întocmirea documentelor specifice;
-Rezultatele inventarierii 2018.
4. Misiunea de audit public intern: Urmărirea implementării recomandărilor formulate în cadrul
misiunilor de audit public intern în perioada 2016-2019 (misiune de follow-up) - Raport nr.
66/08.01.2020
Obiectivele generale ale misiunii au fost:
-Completarea Planurilor de implementare a recomandărilor cu datele actualizate;
-Obținerea documentelor doveditoare privind implementarea recomandărilor;
- Actualizarea Fișelor de urmărire a recomandărilor;
-Analiza modului de implementare a recomandărilor.

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil
al perioadei raportate
Tabel 21. Bugetul de venituri in mii lei(subvenții / alocații, surse atrase / venituri proprii)
Categorii

Buget aprobat 2019

Realizat 2019

Total venituri

17.650

16.833

Venituri proprii
Sponsorizări
Subvenții

600
17.050

790
16.043

Tabel 22. Bugetul de cheltuieli
CATEGORII
Total cheltuieli
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Reparații curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări, detașări, transferuri
Cărți, publicații și materiale documentare
Pregătire profesională
Protecția muncii
Alte cheltuieli din care:
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
Sume aferente persoanelor cu handicap
Cheltuieli de capital
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Buget aprobat 2019

Realizat 2019

17.650
8.275
5.076
559
48
14
0
0
54
3.115
2.123
992
63
446

16.832
8.262
4.856
558
47
13
0
0
41
2.548
1.685
863
62
445

Analiza situației referitor la capitolul:
● Cheltuieli de personal: în anul 2019 au fost cheltuite resurse în procent de 99,84%;
● Bunuri și servicii: au fost cheltuite resurse în procent de 95,86%. Sunt incluse cheltuieli cu
furniturile de birou, materiale pentru curățenie, iluminat, apă, poștă, diverse materiale și
servicii cu caracter funcțional;
● Reparații curente: au fost cheltuite resurse în procent de 99,82% pentru reparații efectuate
la depozitul din strada Moinești și acoperișul de la Palatul Suțu;
● Bunuri de natura obiectelor de inventar: au fost cheltuite resurse în procent de 97,91%
pentru dotarea sediilor MMB cu obiecte de inventar;
● Deplasări, detașări: au fost cheltuite resurse în procent de 92,86%, conform acordurilor de
parteneriat interne și externe;
● Protecția muncii: au fost cheltuite resurse în procent de 75,93%. Din cauza uzurii fizice și
morale a echipamentelor, instituția a achiziționat echipamente noi de protecția muncii;
● Chirii: au fost cheltuite resurse în procent de 79,37%;
● Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: în 2019 au fost cheltuite resurse în procent de 86,99%
pentru activitățile culturale ce au fost desfășurate pe tot parcursul anului;
● Cheltuieli de capital: au fost cheltuite resurse în procent de 99,78 % pentru dotarea cu rafturi
a depozitului din strada Moinești.
Diferența dintre bugetul aprobat și cel realizat se datorează unei situații financiare
particulare. Alocația diminuată cu 50% față de anul 2018, în valoare de 17.050.000 lei, a fost
urmată de neprimirea sumei de 1.452.147 lei, care, deși a făcut parte din bugetul aprobat, nu
a fost primită. Din acest motiv sunt programe la care nu s-a putut cheltuit toată suma deoarece
a fost o prudenţă din partea noastră reducându-se unele cheltuieli subsecvente, dar au fost
efectuate cu mijloace proprii (intern, voluntariat). După aprobarea prin HC a măririlor de taxe și
tarife precum cele de demolare, cercetare arheologică și bilete, am putut demara din venituri
proprii pentru celelalte programe, cheltuieli suplimentare, ceea ce adus la depășirea bugetului
pe programul respectiv. In concluzie, există un dezechilibru între bugetul aprobat și cheltuielile
efectuate.
2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată
Tabel 23. Îndeplinirea criteriilor de performanță
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Indicatori de performanță

Perioada evaluată

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli de
capital)/ nr. de beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
Număr de activități educaționale
Număr de apariții media (fără comunicate de presă)
Număr de beneficiari neplătitori
Număr de beneficiari plătitori
Număr de expoziții
Număr de proiecte/ acțiuni culturale
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități
Număr de participări la evenimente specifice externe

153,78
0,00
13 proiecte/56 ateliere
257
40.036
66.531
45
25 proiecte/205 acțiuni
482.630,21
307.096,18
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Din cauza restrângerilor bugetare de pe parcursul anului 2019, unele activități au avut de
suferit. Totuși, numărul total de vizitatori a crescut ușor față de anul precedent. De asemenea,
au crescut cu peste 15% veniturile proprii din activitatea de bază.

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin proiectul de management
1. Viziune
Propunerea de management a MMB are în vedere continuarea viziunii asumate deja, și
anume: MMB crează experiențe unice pentru vizitatorii și participanții la activitățile muzeului,
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prin care aceștia se familiarizează nu numai cu colecțiile muzeului, ci și cu caracteristici și
evoluții ale societății bucureștene, într-un cadru mai larg – național și european.
Această viziune se reflectă în toate programele și expozițiile muzeului, menite să
genereze experiențe unice prin interdisciplinate și interacțiune. Această experiență se bazează
și pe inserția de referințe privind societatea contemporană, permițând publicului să reflecteze
mai profund, prin raportare la sine, la semnificația temelor abordate. Muzeul Vârstelor este un
bun exemplu în acest context. El permite vizitatorilor să compare Bucureștiul trecut cu
Bucureștiul prezent. De asemenea, permite vizitatorilor să reflecteze asupra viitorului său și al
orașului. De asemenea, alte expuneri nou reproiectate – cum ar fi cea de la Observatorul
Astronomic – imersează vizitatorul nu numai în universul cunoașterii, ci și în cel senzorial.
Această viziune a dus și la asumarea de către MMB a unui loc activ în contextul sectorului
cultural, nu numai prin prisma dinamizării ofertei, ci și din punct de vedere profesional. Muzeul
promovează bunele practici și excelența. Dimensiunea internațională a muzeului s-a dezvoltat
avându-se în vedere și acest deziderat. Muzeul stimulează dezvoltarea profesională în sectorul
muzeal, este membru activ – prin reprezentanții săi – în organizații profesionale și științifice.
Muzeul în societatea viitorului poate dezvolta fascinația narativă a ficțiunii împletind-o și
explicând-o prin excurs academic, dezvoltând informații de mare valoare științifică cu desfășurări
istorice în timp real. Și aceasta deoarece, spre deosebire de mediul universitar, Muzeul are un mare
avantaj: colecțiile. Colecțiile introduse într-un limbaj narativ academic pot explica și prezenta un
fenomen istoric, social, cultural, antropologic, sociologic, psihologic, economic, fapt care va aduce
proiectele muzeale în avangarda învățământului universitar; Univeristatea având acces numai la
excursul narativ didactic și, eventual, academic.
MMB construiește deja această viziune prin proiecte expoziționale holistice, a căror narațiune este
completată de tematicile variate ale conferințelor săptămânale, care, în total, trec de o sută pe an.
2. Misiune
Având în vedere specificul colecțiilor și activitatea MMB, 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, dinamism și relevanță 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. O premisă a atingerii misiunii este faptul că a crescut seminificativ
vizitarea, atât în ceea ce privește publicul român, cât și cel din străinătate.
Muzeul viitorului trebuie să-și asume și misiunea de a-i face pe tineri să gândească, să
facă asocieri de idei și de perspectivă punând în plan sincron trecutul cu viața pe care o trăiesc.
Astfel ei sunt pregătiți pentru deciziile care-i așteaptă pe măsură ce trec praguri ale vârstelor,
odată la zece ani. Proiectele expoziționale trebuie să-și asume această misiune și să includă
subiecte care să abordeze fenomenul istoric sau plastic incluzând prezentul în desfășurare și
oferind soluții pentru un viitor posibil cu opțiuni de dezvoltare profesională și socială. Misiunea
muzeului din viitor trebuie să fie dezvoltarea profesională și socială precum și remodelarea
morală a tuturor subiecților, indiferent de statut social sau nivel profesional.
3. Obiective (generale și specifice)
Obiectivele strategice generale ale MMB pentru perioada 2018-2021 propuse prin
actualul program managerial sunt următoarele:
- Consolidarea muzeului ca centru informaţional, cultural şi educaţional;
- Dezvoltarea patrimoniului și asigurarea condițiilor optime de gestiune și valorificare;
- Studierea patrimoniului și diseminarea rezultatelor acestui proces către publicul larg, precum
și către alte categorii de stakeholderi ai muzeului;
- Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor reali şi potenţiali ai Muzeului;
- Dezvoltarea şi adecvarea serviciilor la cerinţele beneficiarilor;
- Diversificarea ofertei culturale şi extinderea parteneriatelor, cu punerea accentului pe
educarea publicului;
- Promovarea serviciilor şi a imaginii instituţiei;
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- Promovarea şi implementarea proiectelor inovative şi a celor cu finanţare externă;
- Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului și susținerea profesionalismului în
sectorul muzeal;
- Menţinerea calităţii şi standardului Muzeului în condiţiile culturale, tehnologice şi economice
în permanentă schimbare prin realocarea resurselor umane şi financiare;
- Aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor
financiare;
- Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiei;
- Transformarea MMB într-un adevărat muzeu metropolitan, relevant pentru toate
comunitățiile acestui spațiu.
Aceste obiective care corespund direcției de dezvoltare a muzeului, imprimată încă din
2014, au în vedere evoluțiile din mediul cultural din București, precum și cerințele expres
formulate în caietul de obiective. Ele acoperă toate dimensiunile activității unui muzeu modern:
patrimoniu, cercetare, dezvoltare profesională, valorificarea patrimoniului etc.
Avându-se în vedere evoluțiile speciale din anul 2019, obiectivele specifice ale MMB
propuse pentru perioada de management sunt următoarele:
- Amenajarea și deschiderea către public a Pinacotecii, la noul sediu;
- Dezvoltarea ofertei muzeului pe baza studiilor privind publicul și stakeholderii muzeului;
- Dezvoltarea parteneriatelor muzeului, avându-se în vedere toate categoriile de stakeholderi ai
muzeului, cu continuarea punerii accentului pe dimensiunea internațională;
- Dezvoltarea publicului, cu accent pe copii și adolescenți, precum și pe turiști străini;
- Cercetarea științifică în conformitate cu programele de perspectivă și programele anuale de
patrimoniu, pe care le administrează;
- Cercetarea și documentarea în vederea completării și îmbogățirii patrimoniului muzeal prin
achiziții, donații sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal;
- Organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
- Studierea și clasarea patrimoniului muzeului;
- Digitizarea patrimoniului și creșterea accesului la informații privind colecțiile muzeului;
- Dezvoltarea procesului de organizare a depozitelor prin construirea unui depozit integrator,
model pentru sectorul muzeal;
- Conservarea și restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
- Îmbunătățirea infrastructurii asociată laboratoarelor MMB pentru asigurarea condițiilor optime
pentru performanță în sfera conservării, restaurării și cercetării patrimoniului muzeului;
- Dezvoltarea activității de cercetare a patrimoniului muzeului, a istoriei urbane, a antropologiei
urbane, astfel încât MMB să devină un reper în domeniu;
- Punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul
expozițiilor permanente și temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc.;
- Evaluarea periodică a expozițiilor de bază și integrarea în acestea a feedback-ului vizitatorilor,
precum și actualizarea lor periodică;
- Promovarea patrimoniului prin mijloace neconvenționale, care să contribuie la atragerea unor
categorii noi de public;
- Cunoașterea vizitatorilor, inclusiv a celor din spațiile online asociate muzeului;
- Identificarea nevoilor culturale ale publicului și orientarea programelor de punere în valoare a
patrimoniului cultural administrat, în funcție de acestea;
- Definirea și implementarea unei strategii de comunicare, precum și a unei strategii de
dezvoltare a imaginii MMB, precum și a muzeelor satelit;
- Dezvoltarea strategiei educaționale a muzeului, care să vizeze în mod personalizat diverse
segmente ale publicului;
- Inițierea și derularea unor proiecte culturale interdisciplinare, în parteneriat cu organizații
prestigioase din București, din țară și din străinătate;
- Dezvoltarea colaborării cu societatea civilă, cu mediul cultural, academic și de cercetare;
- Menținerea contactului cu mediile de informare, cu organizații neguvernamentale, culturale,
instituții de învățământ și cercetare, organisme și foruri internaționale de profil;
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- Atragerea de finanțări/cofinanțări locale, naționale și/sau europene, precum și sponsorizări/
donații;
- Dezvoltarea profesională a angajaților;
- Dezvoltarea parteneriatelor profesionale, naționale și internaționale;
- MMB să devină un punct de reper în mediul profesional;
- Susținerea în continuare a Primăriei Generale în implementarea strategiei culturale.
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Bucureștiul cultural este tot mai dinamic și complex, atât datorită ofertei organizațiilor
culturale publice, cât mai ales a celor private. Prin urmare, MMB caută nu numai fidelizarea
actualilor vizitatori, cât și atragerea și fidelizarea unor segmente noi de public: copii și străinii.
Desigur, aceasta nu exclude alte categorii de public, vizate cu precădere în ultimii ani: adulții,
cercetătorii și cadrele didactice, diverși specialiști în patrimoniu și științe umaniste. Astfel
relevanța muzeului și a colecțiilor sale va crește pe ansamblu, contribuind la atingerea misiunii
și viziunii muzeului. Pentru aceasta este nevoie de o mai bună cunoaștere a publicului vizitator,
a publicului potențial, precum și a participanților la programele publice ale muzeului.
Fundamentarea strategiei culturale și a activităților specifice integrate acesteia se va face pe
baza unor studii profesioniste ale vizitatorilor tuturor muzeelor MMB.
Strategia propusă prin programul de management vizează acționarea simultană pe mai
multe direcții: dezvoltarea activității publice și educaționale, dezvoltarea profilului internațional al
muzeului, consolidarea și dezvoltarea brandului muzeului, dezvoltarea comunității muzeului și
managementul patrimoniului. Astfel se asigură o abordare complexă a multiplelor aspecte ale
managementului muzeal, care să contribuie la realizarea viziunii asumate prin prezentul
program managerial. Principiile avute în vedere în definirea strategiei, vor fi cadru de
implementare a programului de management, sunt: responsabilitate culturală și economică,
interdisciplinaritate, deschidere și colaborare, accesibilitate, valoare culturală și educare,
protejarea patrimoniului, sustenabilitate și asigurarea unor experiențe împlinitoare pentru
beneficiari.
Dezvoltarea activității publice și educaționale
Valoarea educațională a unui muzeu îl face o instituție indispensabilă pentru o societate.
Prin urmare, strategia MMB urmărește asumarea potențialului educațional al MMB și
dezvoltarea activității publice cu un puternic impact educațional. Pentru realizarea acestui
deziderat se va acționa pe mai multe direcții – unele legate de asigurarea unui cadru care să
determine dezvoltarea și calitatea proiectelor educaționale, altele operaționale și punctuale care
să ducă la oferirea unor programe educaționale de calitate și cu impact la public.
Această componentă a strategiei contribuie nu numai la creșterea numărului de vizitatori
și atragerea unor segmente noi de public, dar influențează și calitatea activității educaționale a
muzeului, respectiv gradul în care muzeul transmite mesajul său cultural într-un mod eficient.
Pentru atingerea acestor deziderate se va acționa cu precădere pe următoarele direcții:
- Axarea pe patrimoniu și valorificarea sa în mod inedit și interdisciplinar.
- Dezvoltarea de parteneriate strategice.
- Multiplicarea și diversificarea programelor publice.
- Continuarea dezvoltării profesionale a anagajaților pentru mai buna susținere a activității
muzeului.
Dezvoltarea relațiilor internaționale
Această direcție strategică continuă activitatea începută în 2017, de dezvoltare a
parteneriatelor internaționale, s-a dinamizat în 2019. Aceste parteneriate vizează nu numai
facerea cunoscută a muzeului în mediul extern, cât mai ales stimularea bunelor practici în
mediul muzeal, precum și dezvoltarea ofertei MMB. Aceste parteneriate internaționale vor
contribui direct și indirect la valorificarea mai bună a patrimoniului muzeului, atât în țară, cât și în
străinătate.
În cadrul acestei componente a strategiei de management, se urmăresc în principal
următoarele aspecte:
- Inițierea de parteneriate cu muzee din regiune, dar și din țări cu o largă experiență
muzeografică.
- Inițierea de parteneriate cu universități din Europa.
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Internaționalizarea manifestărilor științifice a muzeului.
Asimilarea de bune practici europene.
Realizarea de proiecte culturale și educaționale în comun cu parteneri internaționali.

Dezvoltarea brandului muzeului
În societatea contemporană imaginea și credibilitatea unei organizații – inclusiv din
domeniul culturii – sunt factorii cheie care influențează succesul public al demersurilor acesteia.
Prin urmare, atractivitatea și impactul muzeului asupra publicului său sunt dependente de
puterea și valoarea brandului său. MMB este unul dintre puținele muzee din țară care are un
brand definit, dar acest brand trebuie consolidat și dezvoltat în timp, cu perspeverență.
Se propune pentru perioada următoare de management, ca dezvoltarea brandului să se
bazeze pe mai multe componente:
- Fundamentarea pe studii ale vizitatorilor, efectivi și potențiali, precum și ale participanților la
programele publice ale muzeului
- Proiectarea și implementarea unei campanii de comunicare integrate
- Exinderea comunicării prin canale noi, cu accent pe social media (cum ar fi realizarea unui
blog cultural asociat muzeului)
- Dezvoltarea strategiei de dezvoltare a magazinelor muzeului.
- Consolidarea comunității MMB
Muzeele nu au numai vizitatori. Ideal ele trebuie să contruiască comunități în jurul lor,
comunități la a cărei dezvoltare culturală să contribuie. Acesta este și unul dintre dezideratele
asumate prin actuala strategie de către MMB. Pentru aceasta, se vor realiza următoarele:
- Extinderea voluntariatului și a colaborărilor cu stakeholderii locali.
- Întărirea legăturilor profesionale și stimularea bunelor practici în sectorul muzeal din
România.
- Organizarea de activități publice în sediile MMB care să vizeze cu precădere comunitățile
locale.
Managementul patrimoniului
Activitatea unui muzeu se bazează pe patrimoniul pe care îl deține. Însă acest patrimoniu
este punctul de plecare pentru dezvoltarea unor proiecte care să îl valorifice în beneficiul
stakeholderilor muzeului, a publicului său, al comunităților asociate. Pentru o bună gestionare a
patrimoniului muzeal se pornește de la depozitare, conservare și restaurare adecvate, dar
activitatea de management a patrimoniului nu trebuie să se oprească aici. Actuala propunere de
strategie de management presupune o viziune dinamică și creativă de valorificare a
patrimoniului MMB, care să aibă ca și coordonate:
- Continuarea procesului de digitizare și acces virtual
- Dezvoltarea unui depozit integrator al muzeului
- Cercetare și diseminare pe plan național și internațional
- Valorificarea patrimoniului în mod creativ și eficient
Perioada 2020-2021 este vitală pentru proiectarea, realizarea și inițierea noii Pinacoteci
în clădirea alocată în anul 2019.
5. Strategie și plan de marketing
În urmă cu cca. cinci ani s-a schimbat viziunea de management a MMB. Aceasta a
presupus, ca pentru prima dată în ultimele decenii muzeul să își asume activ o strategie de
marketing. Aceasta a vizat și a realizat până în prezent o serie de aspecte indispensabile pentru
ca un muzeu modern să poată avea un impact relevant asupra publicului. Printre acestea
menționăm:
- 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, respectiv social media, 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.
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Aceste direcții de acțiune au continuat și în anul 2019, când s-au înregistrat și unele
particularități legate de evoluțiile specifice din acest an:
- Dezvoltarea de noi parteneriate pentru a acoperi scăderea finanțării publice. Prin noi
parteneriate și proiecte punctuale cu ONGuri și companii, MMB a avut acces la resurse
suplimentare pentru buna finalizare a proiectelor asumate;
- Atragerea publicului foarte tânăr. O atenție deosebită s-a acordat în anul 2019 copiilor veniți
la muzeu în vizită cu familia, prin oferirea unor kituri de vizitare – trasee-broșuri și posibilitatea
utilizării unei instalații inedite – un tonomat cu povești asociat Colecției Aman;
- Dezvoltarea brandului muzeului, mergându-se pe aceleași atribute: profesionalism,
dinamism și interdisciplinaritate. Aceasta a dus la participare record la manifestările
profesionale organizate;
- Dezvoltarea imaginii internaționale, atât în rândul profesioniștilor și a mediului academic și
științific european, cât și a turiștilor străini din București;
Pentru perioada următoare de management se propune continuarea direcțiilor deja
asumate, care corespund perfect propunerii de management supuse atenției în prezentul
document. Principalele direcții pe care se acționează sunt:
- Dezvoltarea audienței, atât a vizitatorilor tuturor muzeelor MMB, cât și a participanților la
programele publice ale MMB;
- Dezvoltarea brandului MMB. Se va pune accent pe construirea și implementarea unui
brand propriu pentru Pinacotecă;
- Dezvoltarea și implementarea unei strategii integrate de comunicare cu mai mare accent
pe dezvoltarea comunității online a muzeului.
Ca instrumente specifice menționăm elaborarea unei serii de clipuri de promovare
profesioniste, realizate împreună cu Trinitas TV și dezvoltarea unui blog cultural al muzeului
care funcționează nu numai ca vector de imagine, ci și ca vector educațional/de susținere a
misiunii muzeului. La acestea se adaugă o secțiune Viața Muzeului, care conține articole de
interes din mai multe categorii, evenimente, proiecte educative, expoziții noi etc. pentru ca
vizitatorii să poată vedea noutățile în același loc. Site-ul are și o secțiune în care sunt încărcate
și puse la dispoziția vizitatorilor filmele documentare realizate despre colecțiile și muzeele MMB.
Această strategie se bazează pe studii complexe, profesioniste, ale publicului.
Se vor continua direcțiile care au fost aplicate cu succes și în perioada anterioară de
management:
- Promovarea diferenţiată şi adresabilitate orientată spre audiență în funcţie de caracterul
programului/ activității/ serviciilor culturale propuse;
- Parteneriate media cu ziare, publicații, reviste de specialitate locale și naționale, posturi TV
și radio, la care se adaugă mass-media activă în mediul online;
- Crearea de noi produse personalizate de promovare;
- Promovarea prin agenţii de turism, hoteluri şi centre de informare turistică/târguri de turism;
- Elaborarea unor programe/proiecte/activități ancorate în realitatea culturală urbană
cotidiană și în acord cu interesele socio-culturale ale audienței MMB;
- Continuarea procesului de modernizare a site-ului instituţiei și completarea cu o interfaţă
interactivă – blog și Viața Muzeului, înzestrate cu sistem de monitorizare a audienţei online. Se
lucrează și la o bandă animată cu ultimele articole încărcate pentru ca acestea să fie mai
vizibile;
- Continuarea procesului de comunicare prin social media (în special prin paginile de
Facebook și pagina de Instagram);
- Continuarea newsletter-ului săptămânal în care se prezintă activitatea muzeului, noutăţi,
activitatea celorlaltor obiective de patrimoniu aflate în administrarea MMB;
- Continuarea ziarului tipărit cu apariție lunară, inițiat în mai 2017, în care se prezintă
activitatea muzeului, noutăţi, interviuri, activitatea obiectivelor de patrimoniu aflate în
administrarea MMB.
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
A. Programul de evidență computerizată, conservare și restaurare a patrimoniului
cultural mobil
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Activitățile din cadrul programului sunt orientate către finalizarea procesului de evidență
computerizată a obiectelor de patrimoniu mobil, fișarea și digitizarea acestora. Estimăm
finalizarea procesului de digitizare până la finalul perioadei de management, în 2021. Adăugăm
aici proiectul depozitului integrat de patrimoniu al MMB, care să aibă asociate în același loc și
atelierele de restaurare. Vor fi continuate, de asemenea, activitățile de clasare și publicare a
patrimoniului MMB in repertoare dedicate.
În cadrul acestui program au fost demarate mai multe proiecte pilot, cu derulare în
perioada 2018-2021. A fost demarat în anul 2018 procesul de inventariere a patrimoniului MMB,
iar acesta a fost finalizat în cursul anului 2019. Legat de inventariere, un proiect subsecvent îl
reprezintă 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. Acesta este un proiect pe patru ani, în
coroborare cu organizarea procesului de inventariere a întregului patrimoniu al MMB. Sincron
cu inventarierea a fost demarată Evidența financiar contabilă-analitică a patrimoniului MMB
(proiect pilot pe patru ani 2018-2021, cu finalizare în 2021) și îmbunătățirea evidenței obiectelor
de patrimoniu în coroborare cu organizarea inventarierii întregului patrimoniu al MMB. Proiect
pilot pe patru ani 2018-2021.
Un alt proiect de amploare este cel destinat digitizării patrimoniului MMB și are câteva
subsecvențe, cu derulare multianuală: Realizarea unei evidențe digitale a fișelor de restaurare
la nivelul întregii secții de Restaurare-Conservare. Proiect pilot pentru patru ani 2018-2021;
Realizarea unei evidențe digitale a buletinelor de investigații fizico-chimice; Digitizarea
Registrului General de Inventar al MMB; Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil (proiect pilot
pe patru ani 2018-2021).
B. Programul de cercetare, restaurare
Conform planului de management, programul de cercetare va fi orientat către realizarea
temelor propuse de muzeu și dezvoltarea componentei antropologice, prin parteneriatele cu
Universitatea București și alte universități din țară, intershipuri și teme de cercetare actuale, în
conformitate cu interesele MMB și ale stakeholderilor. În următoarea perioadă de management,
2018-2021, va continua programul amplu privind restaurarea patrimoniului MMB. În 2019 ar fi
trebuit să ne focalizăm pe restaurarea celeilalte jumătăți a patrimoniului Nicolae Minovici și
finalizarea restaurării frescelor mănăstirii Văcărești, șase piese, cu sprijinul UNARTE, însă
diminuarea alocației bugetare cu 50% a oprit acest demers.În perioada 2020-2021 se va derula
un amplu program de restaurare și cercetare/publicare a patrimoniului muzeelor Victor Babeș,
Ligia și Pompiliu Macovei și a Pinacotecii. În funcție de alocația bugetară avem în vedere și
restaurarea tâmplei mici și a tâmplei mari a Mănăstirii Văcărești precum și valorificarea lor
expozițională prin parteneri externi.
Dezvoltarea activității de restaurare în perioada 2019-2021 este legată și de proiectul
integrat de patrimoniu al MMB care să adune în același loc, pentru optimizarea activităților de
cercetare și restaurare, atelierele de restaurare și colecțiile MMB. De asemenea, va continua
clasarea și mai ales autentificarea patrimoniului, îndeosebi a Colecțiilor de artă ale MMB, de
către experți acreditați.
Activitatea de cercetare a patrimoniului va fi valorificată în modalități diferite de către
personalul MMB: în cadrul expozițiilor, în publicațiii academice și în cadrul unor manifestări
științifice din țară și străinătate, sau prin articole de popularizare. În următoarea perioadă de
timp MMB va fi implicat în cercetări sistematice de arheologie pe șantiere consacrate precum
Gumelnița, Sultana-Malul Roșu și Capidava, alături de parteneri externi precum Universitatea
București. Vom continua de asemenea să dezvoltăm și activitatea de cercetare în echipe
internaționale, se înregistrează inclusiv inițierea de proiecte de cercetare arheologică
internaționale. Principalele direcții de cercetare ale angajaților muzeului sunt istorie, arheologie,
numismatică, antropologie urbană, marketing, management și istoria artei. Activitatea de până
acum a fost înregistrată în prezentul raport, în special în termeni cantitativi. Calitatea este
certificată, pe de o parte chiar de lucrările publicate, pe de altă parte de dinamica participărilor
la manifestări profesionale relevante.
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C. Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziții temporare
În contextul consolidării și reamenajării a mai multora dintre sediile muzeelor MMB, în
ultimii trei 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
paralel, 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. De asemenea, a crescut
numărul de expoziții temporare găzduite de muzeele mici. 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. Aceasta a dus la creșterea audienței MMB, atât la sediile
sale, cât și în alte locații din țară și din străinătate.
Pentru următoarea perioadă de management 2020-2021 se au în vedere proiecte
expoziționale realizate în colaborare cu parteneri externi precum Oxford Brooks University,
Forumul Cultural Austriac și Ambasada Israelului, cu ICR și filialele sale precum ICR Viena sau
Ambasada României din Zagreb și Muzeul Național de Arheologie din Zagreb (aprilie 2020),
pentru a aminti pe cele stabilite deja. Având în vedere că majoritatea obiectivelor muzeale ale
MMB au deja un caracter multifuncțional, organizarea de expoziții temporare, de către MMB sau
de către comunitate, va fi un proces accelerat pentru următoarea perioadă de management.
Aceste obiective muzeale cu caracter multifuncțional sunt: Palatul Suțu, Casa FilipescuCesianu, Observatorul Astronomic și Muzeul dr.Nicolae Minovici.
D. Programul de educație muzeală și dezvoltare de public
Prin proiectele desfășurate în cadrul acestui program se dorește în continuare creșterea
și diversificarea numărului de vizitatori ai muzeului, educația publicului, în special al celui tânăr,
ca viitori consumatori de artă muzeală. În societatea contemporană se conturează tot mai mult
rolul muzeelor ca medii în care procesul de învăţare este stimulat eficient, facilitând asimilarea
de cunoştinţe noi şi completarea informaţiilor primite de elevi în cadrul şcolii prin contactul direct
cu obiectele de patrimoniu. Educaţia muzeală evidenţiază potenţialul formator al operei de artă
şi capacitatea sa extraordinară de a stimula deopotrivă sensibilitatea şi intelectul.
Dezvoltarea de programe publice, adresate tuturor categoriilor de public, va rămâne o prioritate
în perioada următoare. Se are în vedere diversificarea numărului de programe astfel încât să
determinăm schimbarea structurii publicului muzeului, prin creșterea procentajului publicului tânăr și
foarte tânăr. De asemenea, se va acorda mai multă atenție atragerii vizitatorilor străini.
Pentru perioada următoare se vizează continuarea unor proiecte anterioare de succes:
Școala de Vară cu ateliere foarte variate (pictură, modelaj, teatru, bandă desenată etc.); Școala
de Astronomie; Școala Altfel; Proiectul 5 licee, 5 muzee. Va continua să se acorde o atenție
specială familiilor cu copii. În anul 2020 se va realiza o instalație interactivă educațională pentru
copii în parcul Muzeului N. Minovici.
Se va continua și strategia de dezvoltare de programe variate și în muzeele satelit pentru
a crește numărul de manifestări la aceste sedii, fapt care va implica dezvoltarea imaginii lor și
creșterea vizitării în cazurile respective. Se dorește și reluarea programului de dezvoltare de
proiecte comunitare în parteneriat cu reprezentanți ai comunității, întrerupt în anul 2019, datorită
scăderii finanțării publice.
7. Proiecte din cadrul programelor
Sintetizând programul minimal asumat pentru anul 2019, care este prezentat în secțiunea F a
acestui raport împreună cu o analiză financiară, situația este prezentată în Tabelul 24.
Tabelul 24. Programe și proiecte incluse în programul minimal pentru anul 2019
Nr.
crt.
1

Program

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

Nr. proiecte
în cadrul
progr.
14

Denumirea proiectului
-Realizarea unei evidențe digitale a buletinelor de investigații fizico-chimice.
-Introducerea obiectelor culturale de patrimoniu ale caselor memoriale în Registrul General
Inventar al MMB.
-Continuarea clasării patrimoniului MMB în categoriile juridice Fond și Tezaur.
-Digitizarea Registrului General de Inventar al MMB.
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-Evidența financiar contabilă-analitică a patrimoniului MMB (proiect pilot pe patru ani 2018-2021,
cu 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).
-Finalizarea camerei de arme pentru depozitarea colecției de arme a MMB.
-Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil (proiect pilot pe patru ani 2018-2021).
-Realizarea unei evidențe digitale a fișelor de restaurare la nivelul întregii secții de RestaurareConservare. Proiect pilot pentru patru ani 2018-2021.
-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
-Organizarea unui nou deposit pentru patrimoniul de arta al MMB
-Finalizarea introducerii în Registrul General de Inventar a obiectelor de patrimoniu donate sau
aflate în comodat, sau lipsite de număr de inventar, conform procedurilor elaborate și aprobate
de CSCM a MMB în ultimii patru ani. Proiect pe patru ani, în coroborare cu organizarea
procesului de inventariere a întregului patrimoniu al MMB.
2

Programul de
cercetare,
restaurare

6

-Dezvoltarea unui program de restaurare și cercetare sistematică a patrimoniului mobil.
-Publicare de volume repertoar: Monedele din Țara Românească (vol.II) și Volum de documente
ale colecției Severeanu.
-Program multianual de săpături arheologice preventive.
-Proiect de cercetare arheologică sistematică în situl arheologic preistoric Sultana-Malul Roșu.
-Proiect de cercetare arheologică sistematică în situl arheologic neolitic Gumelnița.

3

Programul de
valorificare a
patrimoniului prin
expoziții temporare

9

-Proiect de restaurare pe termen mediu a Pinacotecii cu un calendar stabilit pentru perioada
2019/2021.
-Salonul de bandă desenată asociat cu ateliere destinate copiilor și tinerilor (Sala benzilor
desenate în ianuarie-februarie, Salonul BD în iulie-august, revista Rahan în mai-iunie.
-Expoziție de arheologie propusă pentru subsolul Casei Filipescu-Cesianu. (Expo bijuterii
istorice)
-Expoziție de antropologie Stiință și etnicitate, în continuarea proiectului din 2018, cu parteneri
externi. Muzeul dr. Nicolae Minovici(martie-iulie)
-Expoziție de fotografii dedicată împlinirii a 30 ani de la Revoluția română din 1989. (expoziția30
de ani de la revoluție în decembrie 2019-februarie 2020).
-Expoziție tematică cu patrimoniul colecției Aman (expoziția Aman negativ în septembrie 2019martie 2020)
-Expoziție tematică cu patrimoniul muzeelor Macovei și Tattarescu (expozițiile Ilustrația de carte la Ligia
Macovei în martie-aprilie și Tattarescu: studii de perspectivă în decembrie2019-martie 2020)
-Expozitia Cecilia Cutescu Stork – Grafica de calatorie
-Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii la etajul palatului Suțu. (Expoziția peisaj și natură statică)
-Colecțiile MMB la 100 de ani: expoziție pilot bi-anuală care să prezinte colecțiile MMB.
(expoziția Călătorie în Bucureștiul Liturgic în iulie-august; Chipuri din București în iuliedecembrie; expoziția Muzica de acasă în august 2019-martie 2020;

4

Programul de
educație muzeală
și dezvoltare de
public

11

-Proiect cultural și educațional – Școala de astronomie.
-Simpozionul de artă și istoria artei;
-Simpozionul de arheologie și numismatică;
-Simpozionul de istorie și patrimoniu Urbanitas
-Simpozionul de antropologie urbană.
- Proiect editorial științific -Revista de Artă și Istoria Artei, nr.2
-Proiect cultural și educațional – Școala de vară.
-Proiect cultural și educațional – Ateliere pentru copii.
-Conferința de marketing muzeal care să cuprindă și o secțiune privind dezvoltarea
managementului muzeal.
-Proiect cultural neconvențional și interdisciplinar pentru dezvoltare de public: Stagiunea
Muzeală.
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5

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

9

-Organizarea unei campanii de promovare focusată pe dezvoltarea de public: ciclul de
conferințe (2019) și Festivalul Idei în Agora în iunie 2019.
-Studiu privind profilul publicului vizitator la MMB
-Promovarea patrimoniului MMB prin editarea și punerea în circulație a filmelor documentare
despre toate muzeele MMB și expozițiile permanente amenajate în ultimii trei ani
-Proiect educațional, vocațional și editorial Cartea pentru copii.
-Proiect educațional și editorial de comunicare.
-Proiect editorial științific nou: revista de studii urbane integrate Urbanitas.
-Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice vol. V.
-Proiect editorial dedicat colectiei Severeanu – sticla romana
-Promovarea patrimoniului MMB prin realizarea unei expoziții itinerante în străinătate.
-Campanie de promovare a patrimoniului de artă prin publicarea unui repertoar dedicat.
(repertoriul Pinacoteca vol. III: artiști 1890-1914)

Pe parcursul anului 2019 au fost derulate cu succes programele și proiectele propuse.
Eficiența lor este dovedită de creșterea semnificativă a vizitării, păstrându-se procentul de peste
21% față de anul 2017, precum și păstrarea constanței ridicate a tuturor indicatorilor: număr de
expoziții, număr de programe publice, număr de publicații etc. De asemenea, reacția publicului,
a mass-media și a stakeholderilor a fost pozitivă și de susținere.
În continuare facem o succintă analiză a modului de derulare a acestor programe:
Programul de evidență computerizată, conservare și restaurare a patrimoniului
mobil. În cadrul acestui program este foarte important să continuăm proiectele pilot, cu derulare
în perioada 2018-2021, având ca obiectiv finalizarea lor până în decembrie 2021 și anume:
Evidența financiar contabilă-analitică a patrimoniului MMB; îmbunătățirea evidenței obiectelor
de patrimoniu în coroborare cu organizarea inventarierii întregului patrimoniu al MMB;
digitizarea patrimoniului MMB și subsecvențele sale, și ele cu derulare multianuală: realizarea
unei evidențe digitale a fișelor de restaurare la nivelul întregii secții de Restaurare-Conservare;
Realizarea unei evidențe digitale a buletinelor de investigații fizico-chimice; Digitizarea
Registrului General de Inventar al MMB; Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil.
Activitățile din cadrul programului au fost orientate către finalizarea procesului de
evidență computerizată a obiectelor de patrimoniu mobil, fișarea și digitizarea acestora. Din
totalul de 11 proiecte, au fost finalizate toate cu detaliul că 6 dintre ele au fost realizate exclusiv
cu resurse interne. Ca o evaluare generală se observă că procesul de digitizare a luat amploare
după cum urmează: la secția Patrimoniu și Evidență Centralizată Informatizată toate cele 20 de
colecții ale secției sunt inventariate și în format electronic; în momentul de față 7,33% din totalul
patrimoniului detinut de secție este digitizat.
La secția de Artă avem următoarea situație: Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei: FAE
în format digital: 80% și Fișe de conservare în format digital: 85%. Colecția Cornel Medrea FAE în
format digital: 90% însă fără fișe de conservare în format digital. Pinacoteca Municipiului București:
FAE în format digital: 60%; Fișe de conservare în format digital: 25% pentru colecția de pictură, si apoi
5% pentru colecția de grafică. Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck FAE în format
digital: 18% si Fișe de conservare în format digital: 10%.
În cadrul Serviciului Documentare, Bibliotecă, Arhivă Stadiul digitizării Fond carte veche
și cu valoare bibliofilă (1971 unități de bibliotecă): din 2015 (când s-a început fișarea) s-au
completat 280 FAE în DOCPAT (14,2%) și 916 Fișe conservare în format digital (46,5%). A fost
finalizat în proporție de 90% Registrul Informatizat al Colecției de Arheologie, termenul de
finalizare fiind prima lună a anului 2020.
În ceea ce privește digitizarea pieselor de patrimoniu din secția de Antropologie urbană
avem următoarea situație: Muzeul Victor Babeș: fișele de conservare sunt digitizate 100%, iar
fișele de evidență analitică sunt digitizate în procent de 47%. La Muzeul dr. Nicolae Minovici,
fișele de conservare sunt digitizate în procent de 30%, iar fișele de evidență analitică, în procent
de 45%.
În anul 2019 și în Secția de Istorie s-a continuat procesul de digitizare a patrimoniului cu
următoarele rezultate: Colecția Arheologie: FAE 2019 – 188, total digitizat cca. 25%; Colecția
Nottara: cca. FAE 2019 – 619, total digitizat cca. 15%; Colecția Maria și dr. George Severeanu:
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FAE 2019 – 390, total digitizat cca. 35%; Colecția Numismatică: FAE 2019 – 1140, total digitizat
cca. 15 %; Colecția Paranumismatică: FAE 2019 – 150, total digitizat cca. 5%.
Programul de cercetare, restaurare. Activitățile din cadrul programului au fost orientate
către restaurarea unor ample colecții precum Colecția Nicolae Minovici, Colecția Victor Babeș,
Colecția Pompiliu Macovei și Colecțiile de artă alături de Pinacotecă. Principalele direcții de
cercetare ale angajaților muzeului sunt istorie, arheologie, numismatică, antropologie urbană,
marketing, management și istoria artei. Din cele 6 proiecte incluse, au fost finalizate 5, iar
proiectele editoriale (Monedele din Țara Românească (vol.II) și Volum de documente ale
Colecției Severeanu), au fost finalizate și machetate, cu resurse proprii, nu însă și publicate din
cauza diminuărilor bugetare. Vor fi publicate în 2020.
Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziții temporare. Valorificarea
patrimoniului prin expozițiile temporare a avut o tematică actualizată, în contextul unor teme
urbane de interes general, în contextul cărora expozițiile se vor articula în variante
demonstrative sau polemice în susținerea și/sau detalierea unor aspecte ce țin de istoria
devenirii comunității locale în complexitatea sa socio-culturală. De asemenea, a crescut
numărul de expoziții temporare la sediul muzeelor mai mici ale MMB. S-au realizat și proiectele
expoziționale cu parteneri externi precum și proiectele itinerante. Din cele 8 proiecte propuse au
fost finalizate toate, mai puțin o subsecvență a proiectului dedicat medalioanelor expoziționale:
cu patrimoniul Muzeelor Macovei și Tattarescu (expozițiile Magia Liniei. Lirica eminesciană și
Ligia Macovei în martie-aprilie și Medalion Gheorghe Tattarescu: 125 de ani de la moarte în
decembrie 2019 - martie 2020) și expoziția Cecilia Cuțescu Stork. Grafică de călătorie.
Medalionul expozițional Tattarescu: studii de perspectivă a fost amânat pentru luna mai 2020,
din cauza diminuărilor bugetare.
Programul de educație muzeală și dezvoltare de public. Prin proiectele desfășurate în
cadrul acestui program s-a urmărit creșterea și diversificarea numărului de vizitatori ai muzeului,
educația publicului, în special al celui tânăr, ca viitori consumatori de artă muzeală. În societatea
contemporană se conturează tot mai mult rolul muzeelor ca medii în care procesul de învăţare este
stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea informaţiilor primite de elevi în
cadrul şcolii prin contactul direct cu obiectele de patrimoniu. Educaţia muzeală evidenţiază potenţialul
formator al operei de artă şi capacitatea sa extraordinară de a stimula deopotrivă sensibilitatea şi
intelectul. Din cele 11 proiecte incluse au fost finalizate toate, cu detaliul că proiectul editorial științific –
Revista de Artă și Istoria Artei, nr. 2, a fost machetată, însă nu și publicată din cauza diminuărilor
bugetare. Va fi publicată în 2020.
Programul editorial, de promovare, marketing, relații publice și de comunicare. Prin
temele abordate și conținut, activitățile subsumate acestui program au în vedere diversificarea
mijloacelor de promovare a patrimoniului Muzeului, a serviciilor și ofertei culturale propuse,
construcția și consolidarea unui brand cultural care să sprijine imaginea și poziționarea
Muzeului în rândul instituțiilor importante de cultură ale metropolei. Din cele 9 proiecte propuse
au fost finalizate toate cu detaliul că proiectele editoriale: repertoriul Pinacoteca vol.III: artiști
1890-1914, Studiu privind profilul publicului vizitator la MMB, Revista de Cercetări Arheologice
și Numismatice vol. 5 și Revista de studii urbane integrate Urbanitas, au fost finalizate și
machetate, însă nu și publicate din cauza diminuărilor bugetare. Vor fi publicate în 2020.
8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management
În perioada următoare MMB va continua să fie activ pe direcțiile asumate, cu un accent
special pus pe asigurarea accesului publicului la Pinacotecă, întărirea capacității
organizaționale și dezvoltare profesională și dezvoltarea internaționalizării.
Așa cum s-a arătat în prezentul raport, MMB este implicat sub 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.
De asemenea, muzeul contribuie la dezvoltarea profesională a tinerilor interesați de
istorie, arheologie, antropologie etc. MMB oferă programe de voluntariat, implică studenți și
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cercetători în proiecte de cercetare și editoriale. Specialiști din cadrul MMB oferă cursuri de
specialitate în cadrul mai multor facultăți din București.
De asemenea, va continua realizarea de cercetări arheologice preventive (vezi Anexa 7).
Aceste servicii sunt și o importantă sursă de venit pentru muzeu. 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 naționale și
internaționale, din toate domeniile conexe cercetării arheologice (antropologie, arheozoologie,
ihtiologie, malacologie, carpologie, palinologie, traseologie, GIS, topografie și geologie). Aceste
aspecte contribuie la formarea continuă a cercetătorilor MMB și dobândirea de noi aptitudini, și
conectarea lor la mediul profesional național și internațional. Așadar pe lângă profit financiar
(asigurat de contractele de cercetare, supraveghere, diagnoză arheologică preventivă), acestea
asigură o serie de livrabile cuantificabile: articole, comunicări, postere în cadrul
conferințelor/simpozioanelor/congreselor naționale sau internaționale.
În limita bugetului, se va continua diversificarea ofertei de suveniruri vândute prin
magazinele muzeului.
Se va continua și dezvoltarea activității Bibliotecii MMB. Se va continua strategia de
proiecte expoziționale, dar și prin alte tipuri de proiecte culturale oferite de Bibliotecă publicului
larg, de diverse categorii, nu numai specialiștilor.
Ultima direcție menționată este activitatea editorială. Pe lângă continuarea valorificării
colecțiilor și a cercetării specialiștilor muzeului în articole și volume publicate cu precădere la
Editura MMB, va continua strategia de dezvoltare a unor albume filatelice deosebite. O altă
direcție de acțiune care va continua este și proiectarea și editarea unor broșuri de activitățitrasee pentru copii și adolescenți.

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
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 a continuat și realizarea proiectelor propuse în
planul minimal al managerului instituției.
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.
Cod clasificarie bugetara
0

Denumire indicator

Prevederi an

1
10
10.01
10.01.01
10.01.07
10.01.08
10.01.13
10.01.17
10.02
10.02.06
10.03
10.03.07

1
Total venituri
Ven.proprii
Subvenții
Total cheltuieli
Secțiunea funcționare
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli salariale în bani
Salarii de bază
Ore suplimentare
Fond de premii
Indemnizații de delegare
Indemnizații hrană
Cheltuieli salariale în natură
Tichete de vacanță
Contribuții
Contribuția asiguratorie în muncă

1
18,300
1,200
17,100
18,300
17,300
17,300
11,180
10,750
10,000

20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04

Bunuri și servicii
Bunuri și servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
Încălzit, iluminat și forță motrice
Apă, canal, salubritate

6,045
3,293
50
100
500
70

45

100
650
230
230
200
200

20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02
20.05
20.05.30
20.06
20.06.01
20.06.02
20.09
20.11
20.13
20.14
20.30
20.30.04
20.30.30
59.40
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30

Carburanți și lubrifianți
Piese de schimb
Transport
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
Reparații curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasări, detașări, transferări
Deplasări interne, detațări, transferări
Deplasări în străinătate
Materiale laborator
Cărți, publicații
Pregătire profesională
Protecția muncii
Alte cheltuieli
Chirii
alte cheltuieli cu bunuri și servicii
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
Secțiunea dezvoltare
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
Active fixe
Construcții
Mașini, echipamente și mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale
Alte active fixe

35
5
200
200
2,133
500
50
50
12
2
10
0
0
50
140
2,000
1,500
500
75
1,000
1,000
1,000
1,000
0
500
500
0

Lista programelor și proiectelor culturale propuse pentru anul 2020, pe baza
proiectului de management.
Lista programelor și proiectele culturale propuse pentru anul 2020 sunt următoarele:
Anul 2020
1.
Program de evidenţă
computerizată, conservare
şi restaurare a
patrimoniului cultural mobil

2.

Programul de cercetare,
restaurare

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

7

Activitățile din cadrul programului vor fi
orientate către restaurarea unor ample
colecții precum Minovici, Victor Babeș,
Pompiliu Macovei si colecțiile de artă
alături de Pinacotecă.
Principalele direcții ale proiectelor de
cercetare ale angajaților muzeului sunt
istorie, arheologie, numismatică,
antropologie urbană, marketing,
management și istoria artei

6
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-Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil (proiect pilot
pe patru ani 2018-2021).
-Realizarea unei evidențe digitale a fișelor de restaurare
la nivelul întregii Secții de Restaurare-Conservare.
Proiect pilot pentru patru ani 2018-2021.
-Continuarea clasării patrimoniului MMB în categoriile
juridice Fond și Tezaur.
-Digitizarea Registrului General de Inventar 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 unor proiecte de cercetare în parteneriat
extern.
-Proiect de cercetare arheologică sistematică în situl
arheologic preistoric Sultana-Malul Roșu.
-Proiect de cercetare arheologică sistematică în situl
arheologic neolitic Gumelnița.
-Program multianual de săpături arheologice preventive.
-Proiect de restaurare pe termen mediu a Pinacotecii cu
un calendar stabilit pentru perioada 2019/2021.
-Proiect de restaurare obiecte / documente din colecția
Muzeului Simu.

100 000

300.000

3.

4.

5.

Programul de valorificare a
patrimoniului prin expoziţii
temporare

Programul de educaţie
muzeală şi dezvoltare de
public

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

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

7

Prin proiectele desfăşurate în cadrul
acestui program se dorește creșterea și
diversificarea numărului de vizitatori ai
muzeului, educația publicului, în special
al celui tânăr, ca viitori consumatori de
artă muzeală. În societatea
contemporană se conturează tot mai
mult rolul muzeelor ca medii în care
procesul de învăţare este stimulat
eficient, facilitând asimilarea de
cunoştinţe noi şi completarea
informaţiilor primite de elevi în cadrul
şcolii prin contactul direct cu obiectele
de patrimoniu. Educaţia muzeală
evidenţiază potenţialul formator al
operei de artă şi capacitatea sa
extraordinară de a stimula deopotrivă
sensibilitatea şi intelectul.
Prin temele abordate și conținut,
activitățile subsumate acestui program
au în vedere diversificarea mijloacelor
de promovare a patrimoniului Muzeului,
a serviciilor și ofertei culturale propuse,
construcția și consolidarea unui brand
cultural care să sprijine imaginea și
poziționarea Muzeului în rândul
instituțiilor importante de cultură ale
metropolei.

11

15

TOTAL AN 2020 1.300.000
SURSE ATRASE:
Buget CGMB :

-Salonul de bandă desenată asociat cu ateliere destinate
copiilor și tinerilor.
-Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii la etajul palatului
Suțu.
-Expoziție de arheologie propusă pentru parterul
Palatului Suțu.
-Colecțiile MMB la 100 de ani: proiect expozițional pilot
bi-anuală care să prezinte colecțiile MMB. Proiectele
propuse sunt:
Elite și blazoane în vechiul București; Tattarescu-studii
de perspectivă; Reclama modelează lumea; Carol Popp
de Szathmary, desenator și acuarelist; Cecilia CuțescuStorck și Ligia Macovei, o relaţie inedită: maestrudiscipol; Moda în Bucureștiul interbelic; Caricatura și
Umor.
-Expoziţie tematică cu piese sculpturale de mici
dimensiuni din colecţia Medrea.
-Expoziție dedicată Muzeului Simu la Palatul Suțu.
-Proiect cultural și educațional – Caravana Muzeelor.
-Proiect cultural și educațional – Școala de vară la Palat.
-Proiect cultural și educațional – Școala de astronomie.
-Proiect cultural și educațional – Ateliere pentru copii.
-Simpozionul de artă și istoria artei.
-Simpozionul de arheologie și numismatică.
-Simpozionul de istorie și patrimoniu;
-Simpozionul de antropologie urbană.
-Organizarea unei campanii de promovare focusată pe
diferitele obiecte de patrimoniu prin proiectul
expozițional: Obiectul Lunii.
-Conferința de marketing muzeal care să cuprindă și o
secțiune privind dezvoltarea managementului muzeal.
-Proiect cultural neconvențional și interdisciplinar pentru
dezvoltare de public: Stagiunea Muzeală.

-Proiect editorial de promovare a patrimoniului
Pinacotecii prin publicarea unui repertoar dedicat.
-Promovarea patrimoniului MMB prin fabricarea de
suveniuri ca obiecte de larg consum cultural.
-Promovarea patrimoniului MMB prin realizarea unei
expoziții itinerante în străinătate.
-Proiect educațional, vocațional și editorial Cartea pentru copii.
-Proiect editorial privind opaiţele din colecţia Severeanu.
-Proiect editorial privind monedele din Țara Românească (vol.II)
-Proiect editorial privind documentele colecției
Severeanu.
-Proiect editorial privind patrimoniul Muzeului Theodor Aman.
-Proiect editorial privind costumele şi accesoriile textile
din patrimoniul MMB.
-Proiect editorial dedicat Muzeului Simu.
-Proiect editorial dedicat Colecției Storck.

250.000

300.00

1.300.000

500.000
800.00

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
2019 și estimări pentru anii 2020-2021 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 și 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.
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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
raţională 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 instituției 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 și, mai ales, prin
participarea specialiștilor la congrese, simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări, atât
interne cât și internaționale, în vederea diseminării rezultatelor cercetării.
Numărul proiectelor cuprinse în Programul minimal pentru anul 2020 a fost diminuat din
cauza scăderii alocației bugetare, similar cu anul 2019. Drept urmare, din totalul de 59 de
proiecte incluse inițial în programul de management pentru perioada 2018-2021, pentru anul
2020, au rămas un număr de 40 de proiecte. Dintre acestea, un număr de 6 proiecte de la
programul de evidenţă computerizată, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural mobil vor
fi realizate prin resurse interne. Alocaţia bugetară iniţialã era de 6 milioane lei, iar ca urmare a
reconfigurării programului minimal pentru anul 2020, proiectele vor fi realizate cu un total de
1.300.000 lei, reprezentând 800.000 lei alocaţie bugetară şi 500.000 lei venituri proprii.
2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
Numărul de vizitatori ai MMB în anul 2020 va fi influențat pozitiv de expozițiile propuse,
care valorifică în principal colecțiile Muzeului Theodor Aman, Pinacoteca, precum și patrimoniul
arheologic al muzeului. Pentru 2020 estimăm peste 100.000 de vizitatori români și străini,
datorită expozițiilor tematice de artă, istorie, arheologie și antropologie, care vor fi organizate la
muzeele și casele memoriale din componența Muzeului Municipiului București, care vor
revitaliza oferta acestora, precum și datorită programelor educative organizate pentru familii și
pentru Școala Altfel, al căror număr este în creștere.
3. Analiza programului minimal realizat
Programul de activități al muzeului dorit pentru anul 2019 a trebuit ajustat datorită
restrângerii finanțării publice. Cu toate acestea activitatea cu publicul a putut să se mențină la
un nivel ridicat datorită creșterii parteneriatelor cu organizații private, firme sau ONG-uri.
Totodată se poate observa că sunt programe la care nu s-a cheltuit toată suma deoarece
a fost o prudență din partea noastră reducându-se unele cheltuieli subsecvente, dar au fost
efectuate cu mijloace proprii. Datorită măririi unor tarife, au crescut veniturile proprii, ceea ce a
permis realizarea unor cheltuieli suplimentare. Atragem atenția că în contextul prezentat
anterior există un dezechilibru între bugetul aprobat și cheltuielile efectuate
Nr.
crt.

PROGRAMSCURTĂ
DESCRIERE

1. Program de
evidenţă
computerizată,
conservare şi

Nr. proiecte
în cadrul
programului
12

Denumire
proiect
-Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil
(proiect pilot pe patru ani 2018-2021);
Realizarea unei evidențe digitale a
buletinelor de investigații fizico-chimice;
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Buget
prevăzut
pe program
(lei)
1.000.000

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)
Resurse interne
1.693,05
Materiale

Nr.
crt.

PROGRAMSCURTĂ
DESCRIERE

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect
-Realizarea unei evidențe digitale a fișelor
de restaurare la nivelul întregii secții de
Restaurare-Conservare. Proiect pilot pentru
patru ani 2018-2021;
Introducerea obiectelor culturale de
patrimoniu ale caselor memoriale în
Registrul General Inventar al MMB;
-Continuarea clasării patrimoniului MMB în
categoriile juridice Fond și Tezaur;

restaurare a
patrimoniului
cultural mobil

-Digitizarea Registrului General de Inventar
al MMB;
-Finalizarea introducerii în Registrul
General de Inventar a obiectelor de
patrimoniu donate sau aflate în comodat,
sau lipsite de număr de inventar, conform
procedurilor elaborate și aprobate de
CSCM a MMB în ultimii patru ani. Proiect
pe patru ani, în coroborare cu organizarea
procesului de inventariere a întregului
patrimoniu al MMB;
-Evidența financiar contabilă-analitică a
patrimoniului MMB (proiect pilot pe patru
ani 2018-2021, cu finalizare în 2021) ;
Continuarea organizării bazei de date a
MMB cu vizualizare pe website de către
publicul specializat. Finalizare în 2021;
-Îmbunătățirea evidenței obiectelor de
patrimoniu în coroborare cu organizarea
inventarierii întregului patrimoniu al MMB.
Proiect pilot pe patru ani 2018-2021;
-Demararea și organizarea procesului de
inventariere a patrimoniului MMB la nivelul
întregii instituții (proiect multianual, 20182020) ;
-Organizarea unui nou depozit pentru
patrimoniul de artă al MMB;
- Finalizarea camerei de arme pentru
depozitarea colecției de arme a MMB.
total
2. Programul de
cercetare,
restaurare

6

Buget
prevăzut
pe program
(lei)

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)
Resurse interne

Resurse interne

177.992
Clasare dosare
5.054
Introducere baza de
date
21.661
Introducere baza de
date

Resurse interne

Resurse interne

15.957
Introducere baza de
date
Resurse interne

445.340
Rafturi

667.697,05
-Proiect de cercetare arheologică
sistematică în situl arheologic preistoric
Sultana-Malul Roșu;
-Proiect de cercetare arheologică
sistematică în situl arheologic neolitic
Gumelnița;
-Dezvoltarea unui program de restaurare și
cercetare sistematică a patrimoniului mobil;
- Publicare de volume repertoar: Monedele
din Țara Românească (vol.II) și Volum de
documente ale Colecției Severeanu;
-Program multianual de săpături
arheologice preventive;
-Proiect de restaurare pe termen mediu a
Pinacotecii cu un calendar stabilit pentru
perioada 2019/2021.
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37.864,79
Deplasări, materiale
35.873,84
Deplasări, materiale
25.117,21
Catalog, materiale

Resurse interne
8.508,50
Materiale

Nr.
crt.

PROGRAMSCURTĂ
DESCRIERE

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect

Buget
prevăzut
pe program
(lei)

total
3. Programul de
valorificare a
patrimoniului
prin expoziţii
temporare

107.364,34
-Salonul de bandă desenată asociat cu
ateliere destinate copiilor și tinerilor. (Sala
benzilor desenate în ianuarie-februarie,
Salonul BD în august-septembrie, și
expoziții de bandă desenatăoct.-nov.);
-Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii dedicată
artei europene, la etajul Palatului Suțu.
(Expoziția Natură moartă, natură vie);
-Expoziție de arheologie propusă pentru
subsolul Casei Filipescu-Cesianu.
(Expoziția Bijuterii străvechi și mesaje
relevate);
-Colecțiile MMB la 100 de ani: expoziție
pilot bi-anuală care să prezinte colecțiile
MMB. (expoziția Călătorie în Bucureștiul
Liturgic în iulie-august; Chipuri din București
în iulie-decembrie; expoziția Muzica de
acasă în august 2019-martie 2020;
Expoziţie tematică cu patrimoniul colecției
Aman (expoziția Aman negativ în
septembrie 2019-martie 2020);
Expoziţie de antropologie Științăși
etnicitate, în continuarea proiectului din
2018, cu parteneri externi. Muzeul dr.
Nicolae Minovici (martie-iulie);
Expoziţie de fotografii dedicată împlinirii a
30 ani de la Revoluţia română din 1989.
(expoziția 30 de ani de la revoluție în
decembrie 2019-februarie 2020);
Expoziţie tematica cu patrimoniul muzeelor
Macovei și Tattarescu. (expozițiile Magia
liniei. Lirica eminesciană și Ligia Macovei în
martie-aprilie și Tattarescu: studii de
perspectivă în decembrie 2019 - martie
2020) *
Expoziția Cecilia Cuțescu Stork. Grafica de
călătorie.

8

Total
4. Programul de
educație
muzeală și
dezvoltare de
public

11

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

3.573,26
Materiale

23.579,70
Rame, flyere, cartoline
3.900,82
Flyere, cartoline,
banner
125.479,71
Deplasari,
Flyere, cartoline,
banner,autocolante

250.000

1.568,42
Flyere,
cartoline,banner
13.206,62
Panouri, flyere

3.685
Drepturi autor

14.055,09
Rame, flyere,
materiale promoţionale

189.048,62
-Proiect cultural și educațional – Școala de vară;
-Proiect cultural și educațional – Școala de
astronomie;
-Proiect cultural și educațional – Ateliere pentru
copii;
Simpozionul de artă și istoria artei;
Simpozionul de arheologie și numismatică;
Simpozionul de istorie și patrimoniu
Urbanitas;
Simpozionul de antropologie urbană;
-Organizarea unei campanii de promovare
focusată pe dezvoltarea de public: ciclul de
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Resurse interne
Resurse interne
1.086,42
Materiale
135
Materiale
21.898,22
Materiale, deplasări
Resurse interne
27.720
Catalog
9.468,99
Conferințe

Nr.
crt.

PROGRAMSCURTĂ
DESCRIERE

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Denumire
proiect
conferințe (2019) și Festivalul Idei în Agora
în iunie 2019;
Conferința de marketing muzeal care să
cuprindă și o secțiune privind dezvoltarea
managementului muzeal;
- Proiect editorial științific -Revista de Artă și
Istoria Artei, nr. 2;
Proiect cultural neconvențional și
interdisciplinar pentru dezvoltare de public:
Stagiunea Muzeală.

Buget
prevăzut
pe program
(lei)

870
Materiale

156.346,22
Drepturi autor

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

9

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

189.804,85
Campanie de promovare a patrimoniului de
artă prin publicarea unui repertoar dedicat.
(repertoriul Pinacoteca vol.III: artiști 18901914);
Studiu privind profilul publicului vizitator la
MMB;
Promovarea patrimoniului MMB prin
realizarea unei expoziții itinerante în
străinătate;
Promovarea patrimoniului MMB prin
editarea și punerea în circulație a filmelor
documentare despre toate muzeele MMB și
expozițiile permanente amenajate în ultimii
trei ani;
Proiect educațional, vocațional și editorial
Cartea pentru copii;
Proiect educațional și editorial de
comunicare;
Proiect editorial dedicat documentelor din
colecţia Severeanu – sticla romană;
Revista de Cercetari Arheologice și
Numismatice vol. 5;
Proiect editorial știintific nou: Revista de
studii urbane integrate Urbanitas.

3.127,32
Materiale

MACHETAT cu
resurse interne
163.500,93
Deplasări,materiale
35.550
Catalog, materiale
250.000
45.570
Ziare
14.750
17.999,98
Catalog
MACHETAT cu
resurse interne
MACHETAT cu
resurse interne
280.498,23

total
TOTAL
SURSE ATRASE
BUGET CGMB

2.000.000 (lei)
500.000 (lei)
1.500.000 (lei)

1.434.413,39(lei)
789.726,39 (lei)

Sursele atrase, în afară de plata biletelor, vin din trei direcții: avizele pentru demolare,
taxe pentru studii istorice și cuantificarea serviciilor arheologice, de la săpături de salvare și
studii de descărcare arheologică, la periegheze de profil. Depășirea surselor atrase a fost ca
urmare a măririlor de taxe și tarife, prin hotărâre de consiliu, pentru avizele de demolare,
cercetare arheologică și bilete, și astfel am putut demara din venituri proprii pentru celelalte
programe, cheltuieli suplimentare. Totalul surselor atrase însumează suma de 789.726,39 lei.
PARTEA II:
(Opţional)
Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în
baza prevederilor art. 39 alin. (3) din OUG nr. 189/2008.
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Anexa 1
Parteneri ai Muzeului Municipiului București 2019
6. Asociația Culturală Flower Power
7. Asociația Ars Ventus
8. Asociația Playouth
9. Asociația pentru Educație și Cultură Adlitera (AECA)
10. Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România – APUR
11. Asociația Vox Medicalis pentru Excelență în Artă și Medicină
12. Asociația Edutainment
13. Asociația Bibliotecarilor din România (ABR)
14. Asociația Montage
15. Asociația Artiștilor Fotografi din România
16. Asociația Studenților la Istorie „Dacia”
17. Asociația Alumni Istorie
18. Asociația și Editura Istoria Artei
19. Asociația Art Converstion Support
20. Asociația Aromânii
21. Asociația Ephemair
22. Asociația Contemporanul
23. Asociația Gamelan Jepun Bali
24. Asociația Antiqva
25. Fundația Culturală „Remember Enescu”
26. Federația Comunităților Evreiești din România
Organizații guvernamentale și ale administrației locale
1. Ministerul Afacerilor Externe
2. Parlamentul României – Camera Deputaților
3. Forumul Cultural Austriac
4. Primăria Municipiului București
5. Centrul pentru Seniori al Municipiului București
Firme
1. C.N. Aeroporturi București S.A.
2. ECDL România S.A.
3. S.C. FCB Bucharest S.R.L.
4. S.C. Media Med Publicis S.R.L.
5. SACO Construct S.R.L.
6. S.C. Best Travel Solutions
7. S.C. Pixelback S.R.L.
8. The Plan B Concept S.R.L.
9. Safe Frame S.R.L.
10. Estee Lauder România S.R.L.
11. S.C. Holiday Boutique S.R.L.
12. Vyctorion Breaza
13. S.C. Hello Travel S.R.L.
14. Jariștea Impex S.R.L.
15. Coffee Bike România
16. S.C. Universum Events S.R.L.
17. Grayling România S.R.L.
18. Peter Pan Art
19. Compania Națională Aeroporturi București
20. Banca Comercială Română
21. Editura Manuscris
22. Editura Intaglio
23. Editura Litera
24. Coinage International s.r.o.
25. N.S.M. S.p.A.
Mass-media
1. Asociația Culturală Leviathan
2. Societatea Română de Radiodifuziune
3. Descoperă România
4. Agenția Națională de Presă AGERPRES
5. Asociația Centrului Media Adventist
6. Zaga Brand
7. Radio Trinitas
8. Revista Piața
Ambasade
1. Ambasda Republicii Federale Germane la București
2. Ambasada Spaniei la București
3. Ambasada Israelului în România
4. Ambasada Republicii Franceze în România
Altele
1. Florentina-Delia Tudor
2. Suzana Dumitrescu
3. Alexandra Teacă
4. Rusateanu Adriana
5. Alice Buzdugan
6. Ana-Maria Dumbără
7. Eduard-Emanuel Andrei
8. Angelica Helena Marinescu

Muzee
1. Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa
2. Muzeul Național de Artă Contemporană
3. Muzeul Judeţean Mureş
4. Complexul Muzeal Județean Neamț
5. Muzeul Național Cotroceni
6. Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
7. Muzeul Olteniei, Craiova
8. Muzeul Dunării de Jos, Călărași
9. Muzeul Național de Istorie a României
10. Muzeul Orașului Oradea
11. Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa
12. Muzeul Național de Istorie a Moldovei (2)
13. Muzeul Luvru
14. Parku Kombëtar Butrint, Albania
15. Muzeul Steagului Albanez de la Korçë, Albania
Institute de cercetare
1. Academia Română
2. Institutul Național de Cercetare și Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei”
3. Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române
4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică (2018-2021)
5. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.
C.C. Iliescu”
6. Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
7. Institutul Național al Patrimoniului
Instituții de învățământ superior
1. Universitatea Hyperion București
2. Facultatea de Litere a Universității București
3. Facultatea de Istorie a Universității București
4. Academia de Studii Economice din București
5. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
6. Universitatea Națională de Arte București
7. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
8. Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.
Caragiale”
9. Oxford Brookes University, Oxford, Regatul Unit
Licee și școli
1. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
2. Colegiul Național „Mihai Eminescu”
3. Colegiul Național „I.L. Caragiale”
4. Colegiul Național „Elena Cuza”
5. Colegiul Național „Spiru Haret”
6. Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”
7. Școala Gimnazială „Eugen Barbu” (2 parteneriate)
8. Școala Gimnazială nr. 7
9. Școala Gimnazială „Pia Brătianu”
10. Școala Gimnazială nr. 5 (2 parteneriate)
11. Școala Gimnazială Uruguay
12. Școala Gimnazială nr. 1, comuna Jilava
13. Școala Gimnazială Genesis
14. Școala Nr. 195
15. Școala Nr. 31
16. Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by
Step - Grădinița Bambi
Centre culturale, organizații profesionale, diverse instituții culturale
1. Institutul Cultural Român
2. Institutul Cultural Român Viena
3. Administrația Fondului Cultural Național
4. Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”
5. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
6. Despărțământul "Dr. Nicolae Căliman" din Codlea
7. Uniunea Arhitecților din România
8. Uniunea Producătorilor de Fonograme din România
9. Centrul de proiecte culturale al Municipiului București ARCUB
10. Creart - Centrul de creație, artă și tradiție al Municipiului București
11. Centrul Cultural „Ion Manolescu”
12. Centrul European de Studii în probleme Etnice
13. Teatrul Masca
14. Institutul Francez din România
Organizații neguvernamentale
1. Asociația PostModernism Museum
2. Asociația pentru Dezvoltare Urbană
3. Asociația DaDeCe
4. Asociația Culturală Patrimoniu Pentru Viitor
5. Asociația Opera Rara Universalia (2 parteneriate)

Total

52

137 parteneri

Expoziţii care valorifică colecțiile Muzeului Municipiului București

Anexa 2

Titlu expoziție

Muzeu
Casa Filipescu-Cesianu

EXPOZIȚII PROPRII LA SEDIILE MMB
Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute (expoziția permanentă)

Casa Filipescu-Cesianu

În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești (expoziția permanentă)

Casa Filipescu-Cesianu

Bijuterii Străvechi și Mesaje Relevate

Colecția Macovei

Magia liniei (Ligia Macovei și lirica eminesciană)

Muzeul Minovici

Vila Dr. Nicolae Minovici. Restitutio.II (expoziția permanentă)

Muzeul Minovici

Curiozități arhitectonice bucureștene Gheorghe Leahu

Muzeul Minovici

Portretul ca biografie a inocenței. Un fotograf interbelic: Dumitru Furnică-Minovici (1897-1982)

Muzeul Storck

Cecilia Cuțescu-Storck. Grafica de călătorie

Muzeul Severeanu

Pe urmele trecutului (expoziția permanentă)

Muzeul Aman

Vitagen NAMA - AMAN Negativ

Muzeul Victor Babeș

Victor Babeș (1854 – 1926). Principii, valori, moșteniri (expoziția permanentă)

Observatorul Astronomic

Descoperim împreună Universul (expoziția permanentă)

Observatorul Astronomic

Jupiter

Palatul Suțu

Timpul Orașului (expoziția permanentă)

Palatul Suțu

Benzi Desenate de Valentin Tănase

Palatul Suțu

Benzi Desenate de Albin Stănescu

Palatul Suțu

Oameni și statui într-o singură lumină

Palatul Suțu

Benzi Desenate de Puiu Manu

Palatul Suțu

Călătorie în Bucureștiul liturgic

Palatul Suțu

Mărturisiri despre muzică. Intimitate, armonii, tehnologie

Palatul Suțu

C.I.Nottara - Scena este viața mea

Palatul Suțu

Salonul BD. A VI-a ediție

Palatul Suțu

Memoria arhitecturii: Mărturiile unor arhitecți despre Mănăstirea Văcărești

Palatul Suțu

Natură moartă, natură vie – Capodopere din Colecția Pinacotecii Municipiului București

Palatul Suțu

Medalion Gheorghe Tattarescu

Palatul Suțu

Gheorghe Petrașcu. Reminicentia 70

Palatul Suțu

Revoluția din Decembrie 1989. Locuri ale memoriei în București

Palatul Suțu

EXPOZIȚII PROPUSE DE PARTENERI LA SEDIILE MMB
Gustav Klimt. Precursor al modernității (parteneriat cu Forumul Cultural Austriac)

Palatul Suțu
Muzeul Minovici
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu

Gândirea de factură Kabbalistică Jaques Elias și generația sa (parteneriat cu Asociația Thea O.
Haimovitz)
Știință și etnicitate II Biopolitică și Eugenism în România 1920 – 1944 (parteneriat cu Centre for
Medical Humanities, Oxford Brookes Univ.)
Expoziție de harpe din cadrul Festivalului HARPISSIMA (parteneriat cu Salvi Harps și Asociația
Harpiștilor din România)
Expoziția pentru copii Emoțiile copilăriei (parteneriat cu Asociația PlaYouth)

Palatul Suțu

Mobile Churches - Fotografii de Anton Roland Laub (parteneriat cu Guvernului român, Ambasada
Republicii Franceze în România, ICR și Institutul Francez din București)
Sinteză privind spiritualitatea românească

Palatul Suțu

Peregrinări prin Balcani, lucrări de arh. Vasile Marcu (parteneriat cu Peter Pan Art)

Muzeul Victor Babeș
Palatul Suțu

Vino și ascultă-ți inima la Muzeul Victor Babeș!, cu sprijinul medicului Radu Ciudin, Șef Secție
Cardiologie la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu – Fundeni
La pas prin Chișinăul secolului XX (parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei)

Palatul Suțu

ArtRotary. Vernisaj de pictură (parteneriat cu Rotary București Cișmigiu)

Palatul Suțu

1989 Anul în care Europa a devenit ea însăși (parteneriat cu Forumul Cultural Austriac)

EXPOZIȚII REALIZATE CU PIESE DIN PATRIMONIUL MMB DE CĂTRE ALTE ORGANIZAȚII
Muzeul Judeţean Mureş
Tonitza - Imagini ale copilăriei
Muzeul de Istorie și
Arheologie Piatra Neamț
Banca Comercială Română
- Sediul din Calea Victoriei
Muzeul Orașului OradeaComplex Cultural

Elena Cuza – Doamna Unirii (1825 - 1909)
Școala de Bani la Noaptea Muzeelor
O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892-1944 (parteneriat cu Muzeul Național
de Istorie Naturală Grigore Antipa)
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ICR Viena

EXPOZIȚII ITINERANTE ALE MMB
Un fotograf român în Austria interbelică

Muzeul Orașului Oradea

Capriciile modei

ICR Viena

Casa Storck– un paradis al artelor

Korçë, Albania

Expoziția Hello, My Name Is Bucharest

Parku Kombëtar Butrint

Traces of the past. The Maria and George Severeanu Collection

ICR Viena

Un austriac la București: Francisc Josif Rainer, personalitate universală

ICR Viena

Arhitecți vienezi & austrieci la București (1830-1930)
Anexa 3

1.

Proiecte culturale și programe culturale. 2019
Proiecte cu finanțare nerambursabilă în care Muzeul Municipiului București a fost partener

Organizator
Asociația Montage
Asociația DaDeCe

Proiect
ColorsTalk
Activează arta

Asociația DaDeCe
Asociația PostModernism Museum

Utopica #prinarta
Cultura de masă în „Epoca de Aur” –
Cîntarea României & Cenaclul Flacăra

Filiala București a Ordinului
Arhitecților din București
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu - Centrul
Expozițional Documentar
Asociaţia Culturală Kitharalogos
Asociația Culturală Flower Power

Recrearea Muzeului Simu în realitate
virtuală și rememorarea altor victime
ale demolărilor din București din
perioada comunistă

2.

Festivalul Internaţional „Serile de chitară”
Cultura Alternativă

ContribuțieMMB
Găzduirea panourilor decorate de artiști
Documentare, programe educaționale,
instalație pentru copii și tineri
Programe educaționale pentru copii
Găzduirea expoziției la Muzeul Dr. Nicolae
Minovici și a evenimentului de lansare a
volumului aferent
Documentare

Găzduire concerte
Găzduire întâlniri la Casa Filipescu-Cesianu

Proiecte comunitare susținute de Muzeul Municipiului București

Organizație partener
ECDL

Proiect
5 Licee - 5 Muzee

Observații
Pentru realizarea proiectului final de creare a unei pagini de facebook pentru
promovarea unuia dintre muzee, Liceul „Victor Babeș” a ales Muzeul Victor
Babeș, și a creat această pagină - https://www.facebook.com/MuzeulB%C4%83n%C4%83%C8%9Beanului-Vienez-2265346737050124/

3. Programe culturale susținute de alte organizații la Muzeul Municipiului București
Organizație partener
Proiect
Observații
CONCERTE
Festivalul Museicorum
Artexim
15 concerte găzduite în lunile august și septembrie.
Stagiunea Muzicală Iosif Sava
Fundația ACCUMM
La Palatul Suțu au avut loc concerte pe toată durata
anului, în fiecare miercuri seară, cu excepția lunilor iulie
și august 2019.
Nel giardino di Partenope –
Parte din a XIV-a ediție a Festivalului de Muzică Veche
Asociația Antiqva
Concert, Palatul Suțu 8.11.2019
București
Concert de turneu: L’Atelier
23.08.2019 la Palatul Suțu
Cu sprijinul Corului Vox Medicalis
Choral de Valenciennes (Franța)
Proiectul cultural "ROMANIA
Romania Universalis, concert la Palatul Suțu –
Cu spijinul MAE
UNIVERSALIS"
22.06.2019
CONFERINȚE
Conferințele de joi
Coord. Antropolog Cătălin D.
Printre invitați s-au numărat Ruth Oren, Alexandru Mexi, Nicolae
Constantin
Gheorghiță, Felicia Waldman, Emil Țîrcomnicu, Cristina
Rusiecki, Lila Passima, Nicolae Constantinescu, Vasile Marcu,
Doina Ruști, Camelia Ene.
Idei în Agora
Coord. Istoric Sorin Antohi
Printre invitați s-au numărat Bogdan Ghiu, Gabriel
Andreescu, Mircea Dumitru, Ana Blandiana, Dan
Alexe, Liviu Chelcea, Aurelian Crăiuțu, Călin Cotoi,
Gregory Claeys, Mircea Martin, Stefan Troebst, Volker
Rodekamp, Anselm Hartinger, Fernando Klabin,
Alexandru Andrieș, Gabriel Andreescu
Arta pe înțelesul tuturor
Coord. Istoric artă Elena Olariu
O serie de 6 conferințe care au tratat subiecte legate
de istoria artei românești și a artei universale. Acestea
au avut loc la Muzeul Frederic Storck și Cecilia
Cuțescu-Storck, la Colecția de Artă Ligia și Pompiliu
Macovei și la Palatul Suțu.
Conferința „Cele șapte păcate
Centrul European de Studii în
A avut loc pe 21 iunie 2019 la Casa Filipescu-Cesianu,
ale vieții virtuale”, susținută de
Probleme Etnice al Academiei
cu sprijinul Asociației Române de Geopolitică,
Prof. Dr. Read Schuchardt, la
Române (CESPE)
Geoeconomie și Geocultură (AR3G)
Casa Filipescu-Cesianu
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Muzeul Memoriei

SPECTACOLE DE TEATRU
Teatrul Masca
LANSĂRI
Asociația Prin Banat
Editura Paideia, autor Eduard
Andrei

PostModernism Museum

Cu sprijinul Creativ Studio
Cu sprijinul Universității din
București
Cu sprijinul Editurii Manuscris

Nume program
MMB organizator principal
Școala Altfel

Întâlnirea Muzeului Memoriei —
prima dintr-o serie de discuții despre
importanța rememorării trecutului și
despre cum să valorificăm mărturiile
celor din jurul nostru

A avut loc pe 27 februarie 2019 la Casa FilipescuCesianu.

Festivalul internațional de statui
vivante
Lansarea filmului documentar
„Granița” („The Border”) la Casa
Filipescu-Cesianu (10.12.2019)
Lansarea volumului „Pictorul
Costin Petrescu la New York,
1919-1920”, la Palatul Suțu, 1
august 2019
Lansarea cărții „Cultura de masă
în „Epoca de Aur” - Cîntarea
României & Cenaclul Flacăra”
Lansarea cărții „Caruselul
poveștilor”, la Palatul Suțu
Lansarea revistei „BD Historia,
benzi desenate istorice”
Romanul grafic "În gura marelui
urs"

În cadrul proiectului „Cămine în Mișcare”, regizor
Cristina Băican.
Bazat pe documente inedite, din arhive românești și
americane, volumul se concentrează asupra unui
capitol necunoscut din viața și activitatea pictorului
român Costin Petrescu (1872-1954).
Evenimentul din 23 august 2019 a cuprins lansarea de
carte și un ghidaj specializat la Muzeul Nicolae Minovici
București.
15 decembrie 2019
20 decembrie 2019, Palatul Suțu
În cadrul Salonului de Benzi desenate, Palatul Suțu,
27.09.2019

Programe educaționale derulate în cadrul MMB - 2019
Perioada
Parteneri
Nr. participanți
Pe bază de
programare

Aproximativ 23
de școli/licee

Aprox. 39 vizite
aprox. 2300
participanți

Anexa 4
Muzee participante
Palatul Suțu, Muzeul
Theodor Aman, Casa
Filipescu-Cesianu,
Observatorul Astronomic
Amiral Vasile Urseanu
Muzeul George
Severeanu
Observatorul Astronomic

Tainele olăriei preistorice

August 2019

Școala de vară la Planetariu

August 2019

Școala de vară - Ateliere
creative la Palatul Suțu

Iulie și august 2019
(în zilele de marți, joi
și vineri)
6 iulie – 14
septembrie 2019
3 iulie, 10 iulie, 17
iulie, 31 iulie, 7
august, 14 august, 21
august 2019

Asociația
PlaYouth

6 ateliere – 146
participanți
4 zile / 8 ateliere / 168
participanți
15 ateliere – 57
participanți

Cu sprijinul lui
Mihai Grăjdeanu
Cu sprijinul lui
Mihai Grăjdeanu

7 ateliere – 91
participanți
7 ateliere – 119
participanți

Avangarda europeană: jocul
formelor și semnificațiilor

27 august 2019

Cu sprijinul lui
Arturo López
Martínez

1 atelier– 14
participanți

În natura lucrurilor

30 octombrie şi 31
octombrie 2019

2 ateliere – 37
participanți

Palatul Suțu

Atelier. Scrisoare în bandă
desenată pentru Moș Crăciun
Bricolăm Crăciunul

14 decembrie 2019

1 atelier – 20
participanți
1 atelier – 14
participanți

Casa Filipescu-Cesianu

Atelierele de bandă
desenată la Palatul Suțu
Caravana Muzeelor Descoperă muzeele MMB
prin ateliere de bandă
desenată

23 decembrie 2019

MMB partener
5 Licee – 5 Muzee
ediţia a XII-a
Activează arta
Ce le citim copiilor

Iunie, septembrie
9 februarie, 23
martie, 14
septembrie 2019

Organizatori: ECDL
ROMANIA alături de
partenerii săi
Asociația DaDeCe
Editura Litera
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250

3 ateliere
3 întâlniri

Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu, Muzeul Th.
Aman, Muzeul Storck,
Muzeul Dr. N.Minovici,
Muzeul G. Severeanu,
Colecția Macovei
Palatul Suțu

Palatul Suțu
Palatul Suțu
Muzeul Theodor Aman
Muzeul Ligia și Pompiliu
Macovei, Muzeul Dr.
Minovici, Muzeul Frederic și
Cecilia Cuțescu-Storck

Principalele apariții media (selecție) 2019
Data
03.02.2019
29.01.2019

Mass media
DCNews, interviu realizat de jurnalistul
Val Vâlcu
Antena 3, emisiunea „Prietenii de la 11”

15.05.2019

Agerpres, Relatare de la o conferința
dedicată artelor
„Ceașca de cultură”, platformă on-line

05.05.2019

Ziarul Metropolis, articol

19.05.2019

07.07.2019

Radio România Cultural, relatare
despre programul MMB în Noaptea
Muzeelor
Radio România Cultural, material
despre conferința dedicată avangardei
plastice românești și igienei vizuale
Antena 3, relatare de la vernisaj
Platforma on-line ”România pozitivă”,
Relatare despre Idei în Agora
Promenada culturală, articol despre
obiectele rare și prețioase din expoziția
„Călătorie în Bucureștiul liturgic”
Hotnews, articol despre oferta editorială
a MMB
Libertatea, reportaj, Oana Dușmănescu

12.06.2019

Ziarul Adevărul, interviu, Otilia Andrei

15.07.2019

Agerpres, material despre expoziția
"Mărturisiri despre muzică. Intimitate.
Armonii. Tehnologie"
Revista culturală „Matricea”
Libertatea, reportaj, Oana Dușmănescu

15.02.2019

20.05.2019

22.05.2019
23.05.2019
28.05.2019

30.05.2019

18.07.2019
04.08.2019
19.08.2019

03.09.2019

Radio România Cultural, interviu
Mihaela Helmis
TRINITAS TV, emisiunea „Muzica de
acasă”, reportaj
Ziarul Libertatea, reportaj la Muzeul
Victor Babeș, Oana Dușmănescu
Revista Literatorul, reportaj, Milena
Ispas
Agerpres, reportaj


12.09.2019

Life.ro, interviu, Florentina Ciuvercă

12.09.2019
14.09.2019

Canal 33 TV, interviu, Cristina Dranga
Revista Cultura, interviu, Sinteze și
reflecții
Ziarul Lumina, interviu realizat de
Ștefania Coșuleanu
Adevărul, interviu despre muzeele din
componența Muzeului Municipiului
București, Ion M. Ioniță
Agerpres, reportaj despre cartierele
bucureștene, Daniel Popescu

20.08.2019
25.08.2019
01.09.2019

19.09.2019
20.09.2019

21.09.2019

22.09.2019

Ziarul Libertatea, reportaj, Oana
Dușmănescu

25.09.2019

DCNews, interviu despre primul muzeu
antropologic din România

03.10.2019

Ziarul Lumina, reportaj, Ștefania
Coșuleanu
Realitatea TV, interviu, „Realitatea
regală”, George Grigoriu
Canal 33 TV. Interviu despre
arheologie, Cristina Dranga

12.10.2019
24.10.2019

Anexa 5

Subiect, persoana intervievată
Adrian Majuru despre proiectele lui Carol al II-lea pentru București,
copiate de comuniști. Linkaici.
Interviu cu Adrian Majuru și Maia Morgenstern despre proiecte viitoare
comune. Link aici.
Conferința „Artele în slujba religiei”, susținută de Christina Matiaki. Link
aici.
Nouă premieră anunțată de Festivalul George Enescu 2019: parteneriat
cu Muzeul Municipiului București. Link aici
Festivalul Enescu 2019 – parteneriat cu Muzeul Municipiului București.
Link aici.
15.156 vizitatori la cele 9 muzee și case memoriale ale Muzeului
Municipiului București în Noaptea Muzeelor. Link aici.
Conferințe la Palatul Suțu dedicate avangardei plastice românești și
igienei vizuale. Link aici.
Vernisaj expoziție „Casa Storck– un paradis al artelor”. Link aici.
Un redutabil profesor român în S.U.A. conferențiază la Idei în Agora
despre moderație. Link aici.
Conferință dedicată prezentării obiectelor rare și prețioase din expoziția
„Călătorie în Bucureștiul liturgic”. Link aici.
Oferta editorială a Muzeului Municipiului București pentru vizitatorii
Bookfest. Link aici.
Ambiția de a avea un palat mai frumos decât cel regal, articol despre
Casa Filipescu-Cesianu. Link aici.
Istoricul Adrian Majuru: „Festivalul Enescu oferă Bucureştiului conţinutul
unui oraş vibrant şi nu al unui oraş depresiv”. Link aici.
Trei veacuri de poveste despre muzică trăite sincron într-o singură
expoziţie. Link aici.
Dan Pîrvulescu, Interviu despre istoria circulației monetare. Link aici.
Muzeul Severeanu, locul unde mâna mumiei se întâlnește cu bustul
împăratului. Link aici.
Expoziție muzicală la Muzeul Municipiului București.
Link aici.
LUMEA ÎN ARMONIE - “Muzica de acasă”, interlocutor Adrian Majuru.
Link aici.
Casa savantului cu mână de artist, muzeograf Olga Popescu Link aici.
Constantin I. Nottara a interpretat 700 de roluri și a trăit tot atâtea vieți - o
pagină specială realizată în revistă
#ClădirileRomânieiCentenare/Casa Storck, concepută ca spaţiu de
promovare a artelor plastice. Interviu acordat de Elena Olariu. Link aici.
Adrian Majuru: „În copilărie, cea mai mare interdicție era nescrisă și ținea
de frica de ridicol și de eșec”. Link aici.
Interviu cu Adrian Majuru: „Muzee care renasc”. Link aici.
Interviu cu Marius Turda, „Biopolitica redivivus. Despre etnie, etnicitate,
rasă, rasism” . Link aici.
„Moştenirea culturală a familiei Storck”, interviu cu Elena Olariu. Link aici.
„Bucureşti 360 - Cum a ajuns Bucureşti capitala României”, interviu cu
Adrian Majuru. Link aici.
De Zilele Bucureștiului, Adrian Majuru a acordat Agerpres un interviu
despre istoria orașului, evoluția locuitorilor săi și denumirile cartierelor,
legate mai ales de evoluţia aşezărilor din jurul oraşului. Link aici.
„Casa lui Frederic și a Ceciliei Storck e îmbinarea perfectă dintre
sculpturile lui și picturile ei”, interlocutor Mihai Fălcoianu, muzeograf. Link
aici.
Adrian Majuru, interviu despre misterele Casei Filipescu-Cesianu. Link în
limba română aici.
Link în limba engleză aici.
Dialog cu Elena Olariu și Greta Șuteu despre Theodor Aman, o viaţă
exprimată în formă şi culoare. Link aici.
Adrian Majuru a acordat un amplu interviu despre Muzeul Municipiului
București și unitățile istorice și culturale din componența sa. Link aici.
Interviu acordat de Vasile Opriș despre activitatea de arheologie a
muzeului. Link aici.
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27.10.2019

Libertatea, reportaj, Oana Dușmănescu

15.11.2019
16.12.2019

Casa în culori vii și cu vase chinezești din Colecția de artă a Ligiei și a lui
Pompiliu Macovei. Link aici.
Interviu cu Adrian Majuru, cu titlul „Chipul uman al istoriei”. Linck aici.
Istoricul Adrian Majuru, premiat de Academia Română. Link aici.

Revista B-Critic, autor Nicu Ilie
Cotidianul, relatare de la Premiile
Academiei Române, Simona Popescu
CONFERINȚE DE PRESĂ
SUBIECT PRINCIPAL +
LINK
19.05.2019
Prezentarea activităților pregătite de MMB pentru Noaptea Muzeelor. Link aici.
27.08.2019
Prezentarea Festivalului Museicorum susținut în trei dintre spațiile MMB: Palatul Suțu, Muzeul Theodor Aman,
Casa Filipescu-Cesianu. Link aici.
Anexa 6
Manifestări profesionale (co)organizate de către MMB -2019
Nume
MMB organizator
Simpozionul de Antropologie Urbană, ediţia a Va
Simpozionul „Cercetări Arheologice și
Numismatice”, ediţia a V-a
Simpozionul de Artă și Istoria Artei, ediţia a III-a
Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban,
ediţia a V-a
Conferința de Marketing Cultural, ediţia a VI-a

Tip
eveniment

Data

Parteneri

Simpozion

13 iunie 2019

Simpozion

Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” al Academiei Române

Simpozion
Simpozion

19-20 septembrie
2019
25 octombrie 2019
8 noiembrie 2019

Conferință

21 noiembrie 2019

Institutul Național de Cercetare și
Formare Culturală

MMB coorganizator
Organizator
Royal Colloquium IV, From Dystopia to
Colocviu
Posthistory
Conferința anuală de comunicări științifice a
Conferință
Institutului Național al Patrimoniului

23 iunie 2019

Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume

12 decembrie
2019

Institutul Național al Patrimoniului

Activitatea de cercetare arheologică - 2019
Derularea contractelor de cercetare arheologică preventivă
Denumire șantier/proiect
Perioadă
Studiu arheologic pentru PUZ – Nod Avionului - Închidere Inel Median
Februarie 2019
Studiu arheologic pentru PUZ – Pasaj Doamna Ghica
Februarie 2019
Studiu arheologic pentru PUZ- Spitalul Metropolitan
Studiu arheologic pentru PUZ - Obiectiv 21. Nod Andronache – Închidere Inel
Median
Studiu arheologic pentru PUZ - Obiectiv 15. Nod Petricani - Închidere Inel
Median
Studiu arheologic pentru PUZ – Pepiniera Nordului-Prosper Gaz
Februarie 2019
Studiu arheologic pentru PUZ - Pepiniera Nordului-Persepolis
Februarie 2019
Studiu arheologic pentru PUZ - Pepiniera Nordului-Vego Concept
Studiu arheologic pentru PUZ – Sector 1 București
Aprilie-Iunie 2019
Șantierul Arheologic Curtea Veche
Șantierul Arheologic Domnița Bălașa
Șantierul Arheologic Dealul Piscului - Intrarea Urcușului 27
Șantierul Arheologic Dealul Piscului - Intrarea Urcușului 30
Șantierul Arheologic Șoseaua Nordului nr. 56-60
Iunie-Iulie 2019
Șantierul Arheologic Străulești nr. 99-199
Șantierul Arheologic Clădirea Marmorosch-Blank
Studiu arheologic pentru PUZ - Zona de Nord a Sectorului 4, București
Studiu arheologic pentru PUZ - Intersecția DN4 cu DNCB Sector 4, București
Studiu arheologic pentru PUZ - Moșia Dămaroaia-Baneasa, Sector 1,
București
Studiu arheologic pentru PUZ - Șoseaua Nordului 114-140, Sector 1,
București
Studiu arheologic pentru PUZ - Proprietate privată – Berceni, Jud. Ilfov.
Studiu arheologic pentru PUZ - Biserica Sf. Dumitru-Poștă, Sector 4,
București
Răspuns la solicitare pentru un teren în strada Vitioara
Total: 246481.25 lei
Număr de persoane din cadrul MMB care au participat: 11
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August-Septembrie
2019
Iulie-Septembrie
2019
Iulie-Septembrie
2019
Septembrie 2019
Octombrie 2019

Anexa 7
Sumă contract
4800 lei
4800 lei
3840 lei
3840 lei
3840 lei
4800 lei
4800 lei
4800 lei
38400 lei
53402,50 lei
12650 lei
948,75 lei
1265 lei
25300 lei
18975
20240 lei
18000
1280 lei
10000 lei
1600 lei

Decembrie 2019
Iulie 2019

4000 lei
4800 lei

Noiembrie 2019

100

Cercetare arheologică sistematică
Denumire șantier/proiect

Perioadă

Persoane implicate

Buget MMB

Șantierul arheologic Gumelnița. Jud. Călărași

03-30 iunie 2019

4

25000 lei

Șantierul arheologic Sultana-Malu Roșu. Jud. Călărași

15 iulie-18 august 2019

3

17290 lei

Manifestări profesionale la care au participat angajați ai MMB - 2019 (selecție)
Total - 195 de participări în 2019.
Nume
Titlu contribuție
Eveniment
Manifestări științifice naționale
Adelina Darie,
Analize XRF realizate pe brățările din cupru eneolitice
Simpozionul „Cercetări Arheologice
Dragoș Mirea, Mădălina
descoperite în necropola de la Chirnorgi - Șuvița
și Numismatice” ediția a V-a
Dimache
Iorgulescu (jud. Călărași)
Adriana Roșca
Giurgiu și anul revoluțiilor. Primăvara
URBANITAS - Simpozion de Istorie
guvernului provizoriu și toamna negocierilor
și Patrimoniu Urban, ediția a V-a
Alina Streinu
Aşezarea rurală de la Acic Suat, comuna Baia, Sesiunea anuală de comunicări
jud. Tulcea. Program franco-român de
științifice a Institutului Național al
cercetare arheologică 2017-2020.
Patrimoniului
Andreea Mâniceanu
Cum ne petrecem timpul în trafic?
Urban, Inc. Mobilitate și transformări
antropologice

Anexa 8
Locație, perioadă
19-20 septembrie 2019,
București
8 noiembrie 2019,
Casa Filipescu Cesianu
11-12 decembrie 2019,
București
Simpozionul de
Antropologie, ediția a V-a,
MMB, 13 iunie 2019
Deva
20-21 iunie 2019

Bădilă Nicoleta

Mandylion. Studiu în istoria unei imagini
religioase

Bran Delia

Branding în comunism. Cazul Muzeul
Municipiului București.

Sesiunea Științifică Anuală a
Muzeului Civilizației Dacice și
Romanice
Conferința de marketing cultural
To brand or not to brand

Buiumaci Cezar

Percepţia realismului socialist

Simpozion de istoria artei

Cătălin Lazăr, et al.

Date noi despre construcţia off-tell de la
Sultana

Simpozionul „Cercetări Arheologice
și Numismatice” ediția a V-a

MMB, Muzeul Vârstelor,
Casa Filipescu-Cesianu,
21 noiembrie 2019
Muzeul „Vasile Grigore”, 2728 iunie 2019
București,
19-20 septembrie 2019

Chitilă Magdalena

Mișcări premergătoare Revoluției din
Decembrie 1989
Imaginea unei revoluții sau imaginea unui
revoluționar? Reprezentările lui Tudor
Vladimirescu din patrimoniul Muzeului
Municipiului București
Războiul ca factor de modernizare a României
(1878-1940)
Monede medievale din aur aflate în patrimoniul
Muzeului Municipiului Bucureşti

Simpozionul de Istorie și Patrimoniu
Urban, Ediția a V- a
Urbanitas- Simpozion de Istorie și
Patrimoniu Urban

Casa Filipescu-Cesianu,
8 noiembrie 2019
București, ediția a V-a, 8
noiembrie 2019

Sesiunea națională de comunicări
științifice „Țara Bârsei” ediția XVIII
Simpozionul Cercetări Arheologice și
Numismatice, ediţia a V-a

,,Casa Mureșenilor” Brașov,
23-24 mai 2019
București,
19-20 septembrie 2019

Biserica și Lumea în pictura de la Drăgănescu

Simpozionul de Artă și Istoria Artei,
ediția a III-a
Simpozionul de Artă și Istoria Artei,
ediția a III-a
Colocviul Național de Istorie, ediția a
XXI-a
Urban, Inc. Mobilitate și
Transformări Antropologice

MMB, 25 octombrie 2019

Coman Roxana

Constantin Gabriel
Dan Pîrvulescu, Alina
Pîrvulescu, Adriana
Roșca
Nazen Peligrad
Cristina Ioniță

Obiect vs operă de artă

Elena Olariu

Regina Maria și simbolurile puterii

Elisabeta Petrescu

Drumul spre muzeu

Ene Maria-Camelia

Reginele României – Modă, stil, eleganță

Falcan Dan
Felicia Raețchi

„Literatura din spatele ușilor închise" (cazul
Nichifor Crainic)
Pe urmele tânărului Cornel Medrea

Greta Șuteu

Enigme în portretele lui Theodor Aman

Ioan Carol Opriș,
Alexandru Rațiu, Raluca
Moței, Ioana Manea

Principia romană târzie de
la Capidava – campaniile arheologice 2013–
2018

Irina Maria Cîrstea

Date noi în cercetarea artei medievale și
premoderne din România
Monede grecești contramarcate, sec. I-III
p.Chr.
Politicile culturale muzeale în perioada
comunistă- cazul Zambaccian
Collecting violence. Revisiting Roman lamps
with gladiatorial iconography from the „Maria
and George Severeanu Collection”.
Industria materiilor dure animale din așezarea
eneolitică de la Vidra (jud. Ilfov)

Marin Steluța
Marinescu Delia
Marius Streinu, Oana Borlean,
Alina Streinu, Dan Pîrvulescu
Mirela Vintilă, Monica
Mărgărit
Nicula Dana

Corespondența diplomatului Vasile Stoica
referitoare la prizonierii din Siberia
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Conferință organizată de ASTRACODLEA
Conferință
Simpozionul de Artă și Istoria Artei,
ediția a III-a
Simpozionul de Artă și Istoria Artei,
ediția a III-a
Sesiunea anuală a Institutului de
Arheologie „Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și practică în
arheologia contemporană”
Conferința Oltenia. Interferențe
culturale
Colocviul Național de Istorie, ediția a
XXI-a
Simpozionul de Cercetări
Arheologice și Numismatice
Simpozionul „Cercetări Arheologice
și Numismatice”, ediția a V-a,
București
Sesiunea Științifică ” Țara Bârsei”, ediția a XVIII-a,
Războiul și moștenirile sale, sec. XIX-XX

Muzeul Municipiului
București, 25 11 2019
Muzeul Național Cotroceni,
București, 14-15 mai 2019
Simpozionul de
Antropologie, ediția a V-a,
MMB, 13 iunie 2019
Biblioteca Municipală
Codlea, 23 mai 2019
Biblioteca Metropolitană,
17 decembrie 2019
Muzeul Municipiului
București, 25.10.2019
Muzeul Municipiului
București, 25.10. 2019
București,
27-29 martie 2019

MNAR,
4 decembrie 2019
Craiova,
8-10 mai 2019
Muzeul Național Cotroceni,
Mai 2019
București,
19-20 septembrie
Muzeul George Severeanu,
19-20 septembrie 2019
Muzeul ”Casa Mureșenilor”,
Brașov,23-24 mai 2019

Oana Panait
Radu Văcălie, Theodor Ignat,
Sorin Cleşiu, Elena Gavrilă,
Alexandra Vasilievici
Silvia-Valentina Zamfir

De la Viena la Paris, Berlin și București.
Bănățeanul vienez Victor Babeș între
patriotism și cosmopolitism
O locuinţă aparţinând culturii Dridu din situl
Bucureşti – Pepiniera Nordului.

Urban, Inc. Mobilitate și
Transformări Antropologice

Mobilitatea serviciilor medicale în București la
începutul secolului XX

Simpozionul „Cercetări Arheologice
și Numismatice”, ediția a V-a,
București
Urban, Inc. Mobilitate și
Transformări Antropologice

Tudor Mihăescu

Patrimoniul transportului urban din București:
artefacte și muzealizare la Muzeul STB

Urban, Inc. Mobilitate și
Transformări Antropologice

Vladimir Crețulescu

Staţia de metrou, un non-loc bucureştean

Urban, Inc. Mobilitate și
Transformări Antropologice,

Manifestări științifice internaționale
Adrian Șonka, Elisabeta
Photometry of selected NEA sample in
Petrescu
Bucharest
Alina Streinu
Tracking changes in trade and consumtion in Moesia
Inferior/Scythia Minor.
Bogdan Manea, Vasile
Considerații experimentale privind
Opriș, Theodor Ignat, Marian reconstituirea etapelor constructive și
Gheți, Cătălin Lazăr
funcționale ale unei instalații de ardere a
ceramicii neolitice
Cătălin Lazăr, et al.
Cercetări arheologice la Gumelnița: Rezultate
preliminare ale campaniei 2019
Coman Roxana

Silvia- Valentina Zamfir

Vasile Opriș, Adrian Majuru,
Dan Pîrvulescu, Dragoș
Alexandru Mirea, Corina
Anca Simion
Prelegeri publice
Vasile Opriș, Dan
Pîrvulescu, Adrian Majuru

Acculturation through Migration in the
Romanian Countries: Ottoman Products and
Social Change
Artefacte muzeale: funcții și contexte

Simpozionul de
Antropologie,ediția a V-a,
MMB, 13 iunie 2019
Muzeul George Severeanu,
19-20 septembrie 2019
Simpozionul de
Antropologie,ediția a V-a,
MMB, 13 iunie 2019
Simpozionul de
Antropologie,ediția a V-a,
MMB, 13 iunie 2019
Simpozionul de
Antropologie,ediția a V-a,
MMB, 13 iunie 2019

Congresul Internațional de Matematică
Late Roman Coarse Ware 7
Conferinţa Internaţională Pontica,
ediția a LII-a
Sesiunea internaţională a Muzeului
Dunării de jos. Cultură şi civilizaţie la
Dunărea de jos
VIIth International Symposium on
Balkan History Studies
Muzeul și societatea: provocările noilor
paradigme

Galați,
28 iunie-3 iulie 2019
14-20 Octombrie,
Valencia
Constanţa,
2-4 octombrie 2019
Călărași,
30 -31 octombrie 2019
Edirne, Turcia,
18-21 septembrie
2019
Muzeul de etnografie
și istorie naturală,
Chișinău, 23-26 oct.
2019
Berna, Elveția,
4-7 septembrie 2019

Silent collectors, noisy collections. Tracing the
provenance of artifacts from the Severeanu
archaeological collection (early 20th century,
Bucharest)

25th Annual Meeting of the European
Association of Archaeologists

Ene Maria-Camelia

Moda românească între Orient și Occident

Comunicare susținută cu ocazia Zilelor
Europene ale Patrimoniului la
Universitatea din Saranda
Conferință la Colecția de Artă Ligia și
Pompiliu Macovei
Conferință MMB

Saranda, Albania,
25 septembrie 2019

Felicia Raețchi

Tracing the provenance of artefacts from a
private collection formed in Bucharest at the
beginning of the 20th century
Cornel Medrea. Un destin artistic desăvârșit

8th IAA Conference on Space
Systems as Critical Infrastructure
Asociația Experților și a Evaluatorilor
de Artă din România

Constanța,
27-28 iunie 2019
București,
23-24 mai 2019

Altele – întâlniri lucru, lansări de carte etc.
Adrian Șonka
The MICROSAT-R event
Elena Olariu

Irina Cîrstea, Angelica Iacob

Reevaluarea patrimoniului cultural deținut de
instituții publice: noile prevederi legislative și
aplicarea lor
Lansarea volumului „Picturi murale extrase.
Istorie, restaurare, monitorizare”, autor: MariaMagdalena Drobotă, Tereza Sinigalia, Oliviu
Boldura, A.C.S.

7.12.2019
Palatul Suțu,
28 noiembrie 2019

MNAR,
17 octombrie 2019

Anexa 9
Publicații de specialitate ale angajaților MMB 2019
Contribuție în proceedings conferințe
1. Ignat, Th., Luca, A., Dimofte,D., Lazăr, C., Constantin, F.&Bugoi, R., Multidisciplinary study on prehistoric pottery from Southeastern
Romania, Archaeosciences/Revue d’Archeometrie - proceedings of EMAC 2017 conference.
Articol în revistă științifică indexată în baze de date internaționale
1. Bărbat, I.A., Vleja, D., Opriș, V. & Colțeanu, P., O scurtă prezentare a așezării din epoca bronzului târziu de la Brănișca-Pescărie Vest
(județul Hunedoara, România), Cercetări Arheologice și Numismatice,5/2019.
2. Cleșiu, S., Obiecte de port și podoabă de epocă romană timpurie aflate în colecția „Maria și dr. George Severeanu. Tradiții și influențe,
Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, 5 /2019.
3. Coman, R., Acculturation through migration in the Romanian countries: Ottoman products and social change, Journal of Ottoman Heritage
Studies (OMAD), 6(16)/2019.
4. Constantin, G., Războiul ca factor de modernizare a României (1878-1940), Țara Bârsei, 18/ 2019.
5. Darie, A., Mirea, D., & Dimache, M., XRF analyses performed on the eneolithic copper bracelets from the Chirnogi – Șuvița Iorgulescu
necropolis, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, 5 /2019
6. Gavrilă, E.& Diaconu, V., Considerații despre câteva mojare de piatră din epoca bronzului descoperite pe teritoriul României, Revista de
Cercetări Arheologice și Numismatice, 5 /2019
7. Manea, B., et al., Looking beyond appearances: a multi-analytical approach on the prehistoric clay weights, Heritage Science 7, 88/ 2019
(ISI Art & Humanities Citation Index)
8. Marin, S., A unique lead tessera from Dobrogea, Pontica, 51/2018, pp. 581-592.
9. Marin, S., Regarding a rare Istrian bronze issue from the 2nd century BC, Revista Cercetări Arheologice și Numismatice, 4/2018, pp. 274-286.
10. Marin, S.,Tezaurul de la Viișoara, jud. Teleorman (1942), CN, 21-22, 2015-2016 (2018), pp. 11-72.
11. Mărgărit, M.& Vintilă, C.M., Podoabe și figurine confecționate din materii dure animale descoperite în așezarea eneolitică de la Vidra (jud.
Ilfov), Studii de Preistorie,15/ 2018, pp. 73-105.
12. Nicula, D.-R., Corespondența diplomatului Vasile Stoica referitoare la prizonierii din Siberia, Țara Bârsei nr. 18/ 2019.
13. Petrescu, E., Ready for EURONEAR NEA surveys using the NEARBY moving source detection platform, Astronomy and Computing 00
(2019), pp. 1–23.
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14. Roșca, A., Insignă și sărbătoare. Centenarul liberării Giurgiului 1829-1929 în colecția Muzeului Municipiului București., Revista de Cercetări
Arheologice și Numismatice nr. 5 (2019)
15. Streinu, A., Roman cooking wares from the rural settlement at Acic Suhat, Revista Cercetări Arheologice și Numismatice, 5/2019.
16. Streinu, M., Borlean, O.,& Streinu, A.,Collecting violence. Revisiting the Roman artefacts with gladiatorial iconography from the “Maria and
dr. George Severeanu” collection, Cercetări Arheologice și Numismatice, 5/2019.
17. Vintilă, C.-M.& Mărgărit, M., Fără context, fără relevanță? Descoperiri neo-eneolitice de artefacte din materii osoase conservate în colecțiile
Muzeului Municipiului București, Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, 5 /2019.
18. Vîlcu, A.& Pîrvulescu. A., Staterii de aur de tip Lysimach din colecția Dr. Maria și George Severeanu izvoare ale istoriei orașelor grecești
pontice în secolele III-I a. Chr., Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, 5/2019.
19. Zamfir, S.-V., Crucea, de la simbol de credință la însemn funerar și marcator spațial, Studii și comunicări de Etnologie, XXXIII /2019
Articol în reviste științifice neindexate
1. Bran, D., Istorii uitate, istorii din trecut. Viitorul muzeului Simu, Revista Muzeelor, 1/2019,
2. Bran, D., Politici culturale în perioada comunistă - cazul Zambaccian, Anuarul Muzeului Național Cotroceni
3. Buiumaci, C., Metropolitanul bucureştean, Urbanitas, I/2019.
4. Chitilă, M., Prizonieri români în Primul Război Mondial, Urbanitas, I/2019.
5. Constantin, G., De la Curtea Veche la Curtea Nouă a Bucureștilor, Urbanitas, I/ 2019
6. Crețulescu, V., The Paleochristian Art and Mosaics of Ravenna: Exmples of Byzantine or Late Roman Art?, Caietele A.R.A., 10/2019, pp. 223-234
7. Ene, M.-C., Eleganța Reginelor României, între stilurile europene și stilul național, Urbanitas, I/2019
8. Iliescu, C., Contribuția oamenilor de teatru la evenimentele istorice ce au condus la constituirea „României Mari”, Urbanitas, I/ 2019.
9. Nicula, D.-R., Scrisori și poezii de pe frontul Războiului cel Mare, Urbanitas, I/2019.
10. Olariu, E.& Măciucă, A.M.,Pinacoteca Muzeului Municipiului București, Revista Muzeelor, 1/ 2019.
11. Olariu, E., Regina Maria și simbolurile puterii,Colocviului Național de Istorie - ediția a XXI-a, Muzeul Național Cotroceni, București, 2019
12. Rafailă, C.-M., Catalogul documentelor lui Scarlat Ghica vv. din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, UrbanitasI/ 2019.
13. Rafailă, M., Schitul Hagi Dina - Schitul Maicilor din București, Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române, Iași
14. Zamfir, S.-V., Recuzita alimentară de uz casnic de la utilitar la estetic, Caietele Aser, 2018-2019.
Autor, coautor sau editor de volume colective
1. Măciucă, A.M., Octavian Moșescu. Un nume - o lume – culegere de texte, 2019
2. Olariu, E., Boieri și aristocrați români în secolul al XIX-lea, Editura Oscar Print, București, 2019
Capitole în volume colective
1. Coman, R., Memory making and memory keeping: narratives of the past in the Bucharest Municipality Museum
2. Ioniță, C.& Cîrstea, I., texte artiști pentru catalogul de expoziție Natură moartă, natură vie.
3. Ivan-Ghilia,L., Natură vie, natură moartă în arta europeană,în Natură moartă, natură vie – Capodopere în colecția Pinacotecii Municipiului
București.
4. Măciucă, A:M., Natura statică și peisajul în pictura românească; în Catalogul expoziției Natură moartă, natură vie.
5. Opriș, V. et al., Archaeometrical Studies of Boian Pottery from Nanov-‘Vistireasa 3’ (Teleorman County, Romania, c. 4800-4500 cal BC), în
N. Palincaș și C. Ponta (eds), Bridging Science and Heritage in the Balkans: Studies in archaeometry, cultural heritage and conservation,
Archaeopress: Oxford, 2019, pp. 92-102.
6. Vintilă, C.-M.& Mereuță, P.E., Pendants of nephrite in the collection from the Bucharest Municipality Museum, Digging in the past of old
Europe. În Studies in Honor of Cristian Schuster at his 60 th Anniversary, Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", Târgu Jiu-Brăila, 2019,
pp. 423-429
Cataloage de expoziție
1. Ene, M.C.,Ii de sărbătoare. Costume din colecția dr. Nicolae Minovici, patrimoniul MMB
2. Olariu, E., Ivan Ghilia, L. & Măciucă, A.-M. (ed.), Natură moartă, natură vie. Capodopere din colecția Pinacotecii Municipiului București,
Editura MMB, 2019
3. Streinu, A., Vase antice de sticlă din colecția „Maria și dr. George Severeanu”, Editura MMB, 2019.
Alte contribuții
1. Dascălu, M., Astronomia, o necesitate ancestrală, mereu contemporană, Perseus, 22 mai 2019,
2. Ene, M.C., Călătorie în Bucureștiul liturgic, București în cinci minute
3. Falcan,D., Micul print. O biografie a regelui Mihai I, Historia, mai 2019
4. Falcan, D., Ionel Bratianu - maestrul politicii romanesti, Historia Special, dec.019
5. Iacob, A., MMB virtual, București în 5 minute, anul III, nr. 21, ianuarie 2019
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