RAPORT DE ACTIVITATE
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Primarul General, reprezentant al Municipiului București, denumit în continuare autoritate,
ordonator principal de credite pentru Muzeul Municipiului București denumită în continuare
instituția, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor
publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr.
2799/10.12.2015, precum și cu cele ale D.P.G. nr. 408/2016.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 1 ianuarie 2020 la 31 decembrie 2020.
Structura raportului de activitate
Raportul de activitate poate avea maximum 60 pagini (în numărul de pagini menționat sunt
incluse și eventualele anexe la raport; format: A4, spațierea la 1 rând, alinierea textului: justified,
font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază și de 14 puncte pentru titluri,
utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române).
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PARTEA I:

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea
1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași
comunități
Anul 2020 a fost pentru Muzeul Municipiului București (MMB), ca pentru orice alt muzeu sau
organizație culturală a provocare complexă, datorită izbucnirii pandemiei Covid-19. Aceasta a dus la
întreruperea activității publice a tuturor muzeelor din România la începutul lunii martie. Chiar dacă MMB sa redeschis pentru vizitare în data de 23 mai, activitatea sa publică nu a putut să se reia în condiții
”normale”, adică la fel ca înainte de pandemie. Acest lucru s-a datorat mai multor factori, în principal
necesității legale și morale de a asigura integritatea sanitară a vizitatorilor, precum și faptului că
majoritatea publicului a evitat activitățile în spații publice, inclusiv în muzee, pe tot parcursul anului. Aceste
provocări vor continua, probabil, mare parte din anul 2021.
Noul context a determinat o regândire a activității muzeului, atât pe termen scurt, cât și pe
termen mediu. Pe ansamblu, apreciem că MMB a dat dovadă de flexibilitate, adaptându-se rapid
și adoptând strategii adecvate noului context, atât în ceea ce privește activitățile interne, cât și
activitățile corelate cu publicul extern. Făcând un bilanț succint pentru anul 2020, observăm
următoarele trăsături ale activității MMB:
1. Activitatea cu publicul s-a transferat cu succes în mediul online. În primul rând, cu maximă celeritate, sau proiectat și oferit programe educaționale – în special vizând familii cu copii – în mediul online. A doua
strategie a vizat deschiderea patrimoniului către publicul online, inclusiv respectându-se propunerile
tematice asumate anterior. În acest context, cu excepția unei expoziții amânate datorită unor factori
obiectivi pentru 2021, au fost proiectate și deschise către public, online și/sau offline, toate expozițiile
proiectate anterior pandemiei și planificate pe tot parcursul anului 2020.
2. Dezvoltarea activității specifice de cercetare. Toate conferințele și simpozioanele muzeului s-au derulat la
timp și în anul 2020, în variantă online. A avut loc un audit al revistelor muzeului, care au fost supuse
evaluării CNCS și indexate corespunzător, recunoscându-se creșterea calității acestor publicații. Acest
lucru duce la creșterea vizibilității publicațiilor muzeului, duce la o mai mare atractivitate pentru cercetători
și deci, se creează premisele dezvoltării lor în continuare.
3. A continuat activitatea de reamenajare și dezvoltare a spațiilor dedicate vizitatorilor. Mai multe
detalii vor fi oferite în secțiunea corespunzătoare a acestui raport.
Credem că muzeul a rămas astfel și în anul 2020 un punct de reper în dinamica culturală a
Bucureștiului, este un punct de atracție atât online, cât și offline, pentru publicul interesat de
cultură, dornice să afle noi informații despre istorie/artă, pentru părinți care doresc o mai multă
expunere a copiilor lor către educația pentru și prin cultură. Toate acestea nu ar fi putut să se
realizeze fără seriozitatea angajaților muzeului care s-au mobilizat exemplar în aceste condiții
dificile și chiar tensionate din punct de vedere personal/emoțional. De asemenea, parteneriatele
muzeului au avut o contribuție importantă.
În continuare vom detalia succint rețeaua de parteneriate dezvoltată de MMB chiar și în
condițiile atât de dificile specifice anului 2020. Privind în dinamică aceste parteneriate se va putea
vedea mai bine situația specifică muzeului și se vor putea evidenția elemente care să susțină
dezvoltarea viitoare a muzeului.
Tabel 1. Parteneriate încheiate de MMB (2015-2020)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Muzee
Institute de cercetare
Instituții de învățământ superior

5
6
7

6 (2)*
5

10
3

Licee și școli
Centre culturale, organizații profesionale,
diverse instituții culturale
Organizații neguvernamentale
Firme
Mass-media
Ambasade
Altele

2

3
8

14 (1)
7
9 (1)

9
4

10 (1)
5

10 (2)
5
10 (1)
9

16

4
6

8

14 (1)

15

17(1)

13

9 (2)

30
22
14
5 (1)
14 (1)
Total
88
125 (6)
* Valoarea din paranteză reprezintă numărul partenerilor străini

34
21
19
2
11
126

39
17
13
2
18
140(3)

26
20 (2)
8
3
18 (1)

19
11
5
1(1)
12 (1)
80 (4)

27
23
6
2
2

134 (5)

Lista completă a parteneriatelor este disponibilă în Anexa 1. În anul 2020, explicabil datorită
pandemiei care a perturbat grav activitatea tuturor organizațiilor din țară și străinătate, a scăzut
numărul parteneriatelor. Semnalăm însă că au continuat colaborările tradiționale ale muzeului,
care, sub presiunea contextului, au căpătat noi dimensiuni. Anul 2020 a validat robustețea
acestora și a dovedit sustenabilitatea proiectelor tradiționale dezvoltate cu acești parteneri.
Mai semnalăm că o parte dintre parteneriatele ne-materializate în 2020 nu au fost decât
amânate pentru o perioadă mai stabilă. Au continuat discuțiile și s-au refăcut unele planuri de
dezvoltare, precum parteneriatul pentru realizarea expoziției Sensing our Constructed Memories,
un proiect Interact Cișmigiu care s-a amânat pentru 2021 și se va deschide în februarie la Casa
Filipescu-Cesianu și proiectul Formare Culturală organizat de Modernism, amânat tot pentru 2021.
Din proiectele organizate de MMB Conferința Internațională de Antropologie Urbană programată
pentru 13-14 noiembrie 2020, ajunsă la cea de-a VI-a ediție și expoziția Viața în sud-estul
României acum 6500 de ani, care a fost reprogramată și se va deschide pe 12 mai 2021.
Pandemia a afectat foarte grav și proiectele de cooperare europeană inițiate anterior. În
anul 2020 nu s-au putut derula decât două dintre cele avute în vedere, respectiv cu Ambasada
Spaniei, și cu Institutul Polonez. Pentru anul 2021 se are în vedere continuarea colaborării cu cele
două instituții menționate anterior, dar și dezvoltarea de noi proiecte și reluarea relațiilor cu
instituțiile europene cu care MMB a colaborat în anii precedenți. De asemenea, MMB colaborează
și cu ICR, având în derulare proiecte cu ICR Istanbul, Institutul Român din Veneția.
Dintre parteneriatele derulate pe parcursul anului 2020 punctăm în mod special câteva dintre ele,
care au dus la dezvoltarea pe diverse paliere a activității MMB chiar și în condițiile extrem de dificile ale
anului 2020. Dezvoltarea ofertei muzeului, prin oferirea unor kituri și instalații alături de o diversitate mare de
programe și expoziții, la Muzeul de Artă Populară Nicolae Minovici (împreună cu Asociația DaDeCe);
Traseul „Pe urmele Timpului. Ghidul micului detectiv” – Traseu educativ în expoziția permanentă a Palatului
Suțu și “Inimă de piatră” – Traseu tematic în expoziția “Remember Cornel Medrea. Mentor și Maestru” de la
Palatul Suțu. Cele două trasee educative încurajează explorarea expozițiilor MMB într-un mod ludic.
Ghidurile sunt concepute astfel încât micii vizitatori să poată face conexiuni semnificative între patrimoniul
expus, încurajând observația, descoperirea și imaginația.
Dezvoltarea de programe educaționale online pentru diverse tipuri de public, dar și a unor
instrumente de explorare și învățare independente pentru copii, tineri și adulți (împreună cu
asociațiile Learning by Teaching, Asociația Artelier D și Mihai Grăjdeanu).
De asemenea, pe parcursul anului 2020 a continuat activitatea de cercetare
interdisciplinară a colecțiilor muzeului, a istoriei și artei Bucureștiului și a dezvoltării urbane și
promovarea rezultatelor cercetării atât către specialiști, cât și către publicul larg (împreună cu
centre de cercetare și instituțiile de învățământ superior). Vorbind despre parteneriate, deja cu
tradiție, semnalăm și pe cele privind practica studenților sau alte tipuri de proiecte vizând
apropierea tinerilor de patrimoniu. De exemplu, au fost organizate activități online pentru studenții
de la Facultatea de Istoria și Teoria Artei – Universitatea Națională de Arte București legate de
patrimoniul Muzeului Storck și al Pinacotecii MMB, sau ghidaje pentru mai mult de 50 de studenți
de la ASE, Facultatea de Administrație și Management Public.
Semnalăm că pentru anul 2020, principala comunitate asociată MMB este formată din publicul
online. Într-o secțiune ulterioară a acestui raport se va detalia aspectul vizitării, aici semnalând
numai creșterea audienței online a muzeului. Acest lucru arată că MMB a răspuns în mod relevant
nevoilor specifice anului 2020.
În continuare prezentăm o centralizare a parteneriatelor MMB pentru organizarea de expoziții
și alte programe publice, sau în cadrul unor proiecte în beneficiul comunității muzeului.
Contextul special al pandemiei, precum și modificările legislative și administrative asociate nu
au mai permis ca în anul 2020 să se poată împrumuta piese din patrimoniul muzeului, sau să se
aducă obiecte de patrimoniu pentru expoziții realizate la muzeu. De asemenea, muzeul nu a mai
putut organiza expoziții temporare în alte locații, ca de obicei, însă a continuat să contribuie la
expoziții realizare de alte organizații pentru a continua să pună în valoare patrimoniul deținut și în
afara muzeelor sale. Aici menționăm în special expoziția-eveniment Art Safari (11-27 septembrie
2020), participând cu o lucrare de patrimoniu – pictura semnată de Gheorghe Petrașcu, intitulată
“Intrarea în arhonderie (Viforâta)” (1928, parte din colecția Pinacotecii București) pentru expoziția
“Gheorghe Petrașcu. Despre farmecul realității”. Peste 32.000 de persoane au vizitat Art Safari
București, un eveniment dedicat artei în România, unic ca amploare, concept și structură.

Tabel 2. Expoziții realizate de alte organizații cu piese din patrimoniul MMB (2015-2020)
2015
3

2016
7

2017
7

2018
7

2019
4

2020
4

2015
6
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6

2017
3

2018
9

2019
5

2020
0
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Tabel 3. Expoziții realizate de către MMB în alte locații (2015 – 2020)

Însă, în ciuda contextului s-au realizat la MMB de către diverși parteneri o serie de
expozițiile în domenii precum artă, fotografie și istorie (detalii în Anexa 2).
Muzeul Municipiului București a continuat și organizarea și găzduirea de proiecte și
expoziții în parteneriat, printre care menționăm expoziția tematică „Orașe în rezumat. Piețe din
Europa și istoriile lor” (în parteneriat cu Cătălin D. Constantin, Palatul Suțu, 5-15 noiembrie 2020),
expoziția tematică în aer liber “Hey, pisi!” (organizată de Asociația Jamais-Vu, Palatul Suțu, 6 – 29
noiembrie 2020), expoziția „Valentina Rusu Ciobanu. O sută de ani de la naștere” (în parteneriat
cu Asociația pentru cultură și Arte Arbor, Palatul Suțu, 5 – 29 noiembrie 2020), expoziția tematică
„Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” (în parteneriat cu Muzeul de Artă Brașov, Palatul
Suțu, 2 octombrie - 1 noiembrie 2020), Art Safari București (organizat de Fundația ArtSociety),
expoziția albumului „Detaliul neoromânesc - București” (organizată de editura Intaglio), expoziția
de fotografie outdoor „Trecut-au anii...” (organizată de Asociația Bucureștiul meu drag, 15
septembrie – 15 octombrie 2020), proiectul „Lada Sfintei Vineri” – Proiectul „Afară/ Înăuntru”
(organizat de Asociația DaDeCe), trei expoziții outdoor realizate de Institutul Polonez din București
și găzduite la Palatul Suțu, expoziția outdoor „Fenomenul Piața universității 1990 – 30 de ani”
(organizată de UZPR, Palatul Suțu, 13 iunie – 13 iulie 2020), expoziția virtuală „Maeștri ai benzii
desenate science-fiction românești, perioada 1960-1989” (în parteneriat cu Mihai Grăjdeanu),
Salonul BD – Povești din București în benzi desenate, ediția a VII-a (în parteneriat cu Mihai
Grăjdeanu, Palatul Suțu, 1 iulie – septembrie 2020) și expoziția tematică «Leontina Văduva și
marile scene ale lumii», deschisă la Palatul Suțu în perioada 18 decembrie 2020 - 10 ianuarie
2021, organizată de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, Muzeul Municipiului București și
Muzeul Național «George Enescu».
Începând cu anul 2015 MMB este și partener în diferite proiecte culturale și educaționale cu
finanțare nerambursabilă (Tabel 4).
Tabel 4. Proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă în care MMB a fost partener (2015 – 2020)
Scăderea numărului de proiecte este legată de perioada de pandemie și noul context creat
ce a făcut imposibilă aplicarea pentru noi proiecte. Probabil că acest context va afecta și numărul
de proiecte din anul 2021. Mai specificăm și faptul că aceste proiecte, începute deja în luna
martie, s-au adaptat noului context, transferând activități în mediul online.
În ciuda dificultăților specifice pandemiei Covid-19, o dată cu redeschiderea muzeului către
public, s-au reluat și programele publice. Tabelul 5 prezintă evoluția numărului de programe
publice organizate la MMB, observându-se scăderea inevitabilă a acestora în ce privește mai ales
numărul de concerte și conferințe, evenimente care erau de regulă organizate în interior.
Spectacolele de teatru au putut fi continuate pe perioada verii, în aer liber, respectând măsurile de
siguranță valabile în acea perioadă.
Tabel 5. Programe publice la MMB (2015 – 2020)
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

2020
24
19
29
3

La cele menționate mai sus se mai adaugă 12 alte evenimente. Acestea includ prezentările
de astronomie organizate de MMB, dar și un eveniment online la Palatul Suțu, în colaborare cu
Centrul Comunitar Evreiesc București și Federația Comunităților Evreiești din România, un
eveniment de explorare a realității virtuale, organizat la Palatul Suțu în expoziția dedicată Muzeului
Simu, prezentările de astronomie susținute de specialiștii Observatorului Astronomic Amiral Vasile
Urseanu, dar și Noaptea Europeană a Muzeelor, celebrată online de MMB printr-o serie de clipuri
special create și editate, postate cu această ocazie pe paginile de Facebook ale MMB.
Atunci când muzeele au avut nevoie de cea mai mare susținere de până acum, dată fiind perioada
dificilă pe care am traversat-o cu toții de-a lungul anului, mass-media a fost cea care a decis să ne fie

alături în efortul nostru de a ne menține în atenția opiniei publice. Promovarea informațiilor despre
patrimoniul inestimabil al Muzeului Municipiului București, a ideilor și activităților pentru public desfășurate
în cadrul MMB a fost astfel posibilă datorită unor oameni extraordinar de entuziaști, fie că vorbim despre
presa scrisă, posturi de radio sau TV. Jurnaliștilor li s-au alăturat parteneri instituționali, alături de care am
reușit să diversificăm și mai mult oferta MMB pentru public. Parteneri constanți ai acestor evenimente au
fost și în anul 2020 Fundația ACCUMM, Asociația PostModernism, Teatrul Dramaturgilor Români, Arlinda
Morava (mai multe detalii în Anexa 3).
Aici menționăm și sprijinul acordat de studenții de la Academia de Studii Economice din
București dar și cel al studenților de la Universitatea București, cu care MMB a continuat
colaborarea pentru stagiile de practică, de această dată în online. În total în anul 2020 MMB a
avut 26 de studenți în practică.

2. Analiza SWOT

Analiza SWOT a activității MMB, pe ansamblu, pe parcursul anului 2020 permite nu numai o
radiografie cuprinzătoare a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an, ci și identificarea unor direcții
de dezvoltare pentru viitorul apropiat. Astfel, se va putea mai bine fundamenta activitatea și strategia
muzeului pentru următorii ani. Avându-se în vedere perturbările produse de pandemia COVID-19 și
dificultatea previziunii evoluțiilor din viitorul apropiat, mai multe scenarii se pot contura.
În timpul pandemiei, în luna iunie, s-a realizat un audit de tip SWOT pe fiecare secție. În urma
acestuia s-au luat măsuri de adaptare la condițiile pandemiei astfel încât să se asigure buna derulare a
gestionării patrimoniului, precum și dezvoltarea activității publice, chiar și în condiții potrivnice.
Mediul intern
PUNCTE TARI
➔ MMB este muzeu acreditat din anul 2017 ceea ce certifică calitatea strategiilor de management și
oferă credibilitate, stabilitate instituțională și acces direct la programe de finanțare externă în
calitate de coordonator instituțional;
➔ MMB beneficiază de o structură internă actualizată constant, adaptată nevoilor activității
complexe a muzeului;
➔ Muzeul a dovedit flexibilitate și agilitate în contextul pandemiei, atât în ceea ce privește activitatea
publică, cât și în gestionarea patrimoniului;
➔ 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;
Angajații MMB au dovedit capacitate de mobilizare și adaptabilitate în condițiile pandemiei și a
trecerii activității publice în mediul online;
➔ Muzeul beneficiază de un nucleu de voluntari fideli, care s-au implicat în buna desfășurare a
activităților și în anul 2020;
➔ 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 firme;
➔ Relații internaționale consolidate care vor putea fi activate după depășirea perioadei de
pandemie, ce vor conduce spre realizarea de proiecte culturale, expoziții în parteneriat,
conferințe internaționale (precum Conferința Internațională de Antropologie Urbană – ediția a VIa, organizată alături de Universitatea din Valladolid, Spania și Ambasada Spaniei în România,
amânată pentru 2021);
➔ MMB se adresează mai multor categorii de stakeholder-i 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;
➔ MMB are 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 bun management al colecțiilor, facilitat de amenajarea recentă a infrastructurii asociată
depozitelor și laboratoarelor;
➔ Existența unui brand muzeal consolidat, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje bine
evidențiate, precum și de o serie de programe publice bine profilate;
➔ MMB a dovedit capacitatea de a proiecte expoziții și programe educaționale online. Deja muzeul
beneficiază de o serie de programe educaționale online care sunt atractive pentru public;
➔ MMB oferă familiilor cu copii care vizitează Palatul Suțu, Muzeul Nicolae Minovici și Muzeul
Theodor Aman instalații și kituri de explorare a patrimoniului acestor muzee;
➔ 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
sunt asociate și o pleiadă de personalități culturale;
➔ O gamă cuprinzătoare de publicații științifice și de popularizare;
➔ 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 în ultimii ani. Indexarea
favorabilă a periodicelor muzeului de către CNCS în 2020;
➔ Muzeul propune un set de cărți de activități pentru copii, inspirate din colecțiile muzeului;
➔ Magazinele muzeului oferă o gamă variată de suveniruri, personalizate și inspirate din colecțiile
muzeelor membre;
➔ Existența unor materiale de promovare moderne, în acord cu identitatea vizuală a muzeului;
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 social media care permit implementarea unei strategii
coerente și convingătoare de comunicare;
➔ Creșterea semnificativă a numărului de vizitatori virtuali;
➔ Muzeul deține un portofoliu în creștere de expoziții virtuale și alte materiale digitale.
PUNCTE SLABE
➔ Scăderea finanțării publice pentru activitățile muzeului;
➔ Insuficiența unor specialiști în sfera educației muzeale, deși s-au făcut angajări pe parcursul
anului 2019; planurile de extindere au fost stopate în anul 2020;
➔ 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;
➔ Spații insuficiente pentru depozitarea și expunerea colecțiilor. MMB deține câteva colecții
memoriale valoroase, care au nevoie de spații pentru expunere precum colecția Medrea, colecția
Marinescu sau colecția Nottara;
➔ Materiale de promovare a colecțiilor și activităților MMB sunt insuficiente, ca urmare a finanțării
publice a muzeului deficitară în ultimii 2-3 ani;
➔ Materiale informative și promoționale insuficiente în 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 și în expoziții internaționale;
➔ Lipsa unor studii sociologice complexe cu privire la vizitatorii muzeului, dar și a celor care nu
vizitează muzeul;
➔ Ca urmare a pandemiei trebuie respectate o serie de măsuri de distanțare și securitate sanitară
care perturbă vizitarea și programele publice ale muzeului;
➔ Cheltuieli suplimentare asociate pandemiei.
Mediul extern
OPORTUNITĂȚI
➔ Creșterea activității culturale, în special în rândul tinerilor, conform ultimelor date ale Barometrului
de Consum Cultural;

➔ Interes tot mai mare pentruprograme culturale și educaționale online, din partea unui public tot
mai familiarizat cu acest mediu;
➔ Dinamism al mediului cultural bucureștean și inițiative din ce în ce mai multe legate de anumite
comunități bucureștene (pot genera o deschidere mai mare către muzeele de talie mică din
subordinea MMB);
➔ Interes pentru cultura și istoria Bucureștiului, manifestat activ de reprezentanți ai mediului
academic, al unor institute de cercetare și al mediul asociativ, precum și al publicului larg;
➔ 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, tot mai profesioniști;
➔ Creșterea interesului pentru voluntariat și a obișnuinței de a face voluntariat în rândul publicului
de toate vârstele;
➔ Ascensiune a 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 în activități culturale și
educaționale interactive și originale;
➔ Creșterea interesului mediului academic pentru colaborări din cele mai diverse cu instituții
culturale și de cercetare;
➔ Priorități recunoscute la nivel internațional și național legate de formarea profesională a
specialiștilor și mobilitatea acestora;
➔ Deschiderea altor organizații publice sau private către colaborări, în scopul protejării și punerii în
valoare a patrimoniului cultural național;
➔ Creșterea interesului unor companii comerciale în susținerea culturii și a activităților de
divertisment;
➔ Existența 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, care este periclitat suplimentar de riscurile
asociate pandemiei;
➔ Creșterea reticenței cu privire la activități interactive în spații publice, datorită pandemiei;
➔ Scăderea drastică a turismului internațional, inclusiv în București;
➔ 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;
➔ O oarecare suprasaturare a mediului online în ceea ce privește oferta educațională; unii părinți
consideră că în general copiii stau mult prea mult online;
➔ Concentrarea instituțiilor culturale în zona centrală a capitalei și lipsa de structuri care să
răspundă nevoilor populației din cartiere (ofertă culturală inegală între centru și cartierele
periferice);
➔ Exploatare nesistematică și aleatoare a potențialului cultural al capitalei pentru dezvoltarea
turismului în domeniu, în comparație cu alte capitale europene;
➔ Bucureștiul nu este pe o hartă culturală relevantă la nivel european;
➔ Lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil,
îndeosebi în relație cu turismul și industria hotelieră, precum și cu alte servicii pentru
consumatori;
➔ Insuficienta implicare și responsabilizare din partea autorităților locale în gestionarea bunurilor de
patrimoniu cultural existente în teritoriu, prin intermediul muzeelor;
➔ Insuficiența programelor de formare și de specializare a resurselor umane prin învățământul
formal și prin cel informal și non-formal;

➔ 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 beneficiază de nenumărate atuuri, dovedindu-și reziliența precum și agilitatea în
perioada pandemiei. Totuși amenințările externe sunt în creștere pe fondul pandemiei și a
incertitudinilor ce urmează. Sistemul de parteneriate s-a dovedit funcțional, fiind un element ce
poate fi explorat în continuare. Orientarea în continuare spre publicul internațional - pilon al
strategiei de până în acest moment, pare o opțiune problematică pe termen scurt și mediu. Este
nevoie de o reorientare și de o mai mare permeabilitate ale ”zidurilor” muzeului. Muzeul ar trebui
să iasă în mod mai consistent și relevant din spațiile sale tradiționale pentru a se întâlni cu publicul
și diverse comunități locale.
3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Imaginea MMB
Efectuând bilanțul ultimilor ani, observăm o dezvoltare continuă a imaginii MMB, pe toate dimensiunile
activității sale și avându-se în vedere toate muzeele-satelit. Dintr-un muzeu fără o activitate publică diversă și
puțin interesantă pentru numeroase tipuri de public și stakeholder-i, axat mai mult pe activitate de cercetare
științifică, MMB poate fi descris în prezent ca un muzeu dinamic, modern, cu expoziții de actualitate,
profesioniste și interdisciplinare, cu spații moderne care își surprinde publicul, prin generarea unor experiențe
pozitive diverse. Contextul actual a dovedit a determinat o consolidare a acestei imagini, datorită faptului că
MMB a dovedit o mare flexibilitate adaptându-se noilor provocări și dezvoltând rapid o ofertă diversă și de
calitate în mediul online.
Imaginea pozitivă a muzeului se deduce din evoluția vizitării și a publicului online, din studiile
realizare în trecut asupra participanților de programele publice, din distincțiile primite de muzeu
de-a lungul timpului, precum și din gândurile înscrise de vizitatori și colaboratori transmise în
Cartea de impresii, pe spațiile de social media ale muzeului sau pe email.
Iată câteva extrase din cărțile de onoare și recenzii online ale muzeelor membre MMB:
Casa Filipescu-Cesianu:
„Unul dintre cele mai frumoase muzee din București! O adevărată incursiune într-un trecut orășenesc
fascinant!” (Dan și Alex, 15.08.2020)
„Très instructif, découvrir l'évolution de la société roumaine à travers tous ces domaines fut très
enrichissant” (L., 8.08.2020)
„Vă mulțumim pentru 2 ceasuri de plăcere și tihnă. Informația oferită în atmosfera plină de nostalgie - o
clipă suspendată în timp, pe care au gustat-o din plin.” (Carmen B., 14.06.2020)
Palatul Suțu
„O zi memorabilă!” (Marine și Scott, 23.05.2020)
„Very beautiful museum with kind persons explaining things. Thank you!” (Maria, 24.05.2020)
„O expoziție minunată. Cadou pentru suflet!” (Sorin, 25.03.2020)
Muzeul Victor Babeș
„Într-un cartier select, într-o vilă deosebită și foarte bine păstrată descoperi o lume parcă din poveste. Un
ghid deosebit care îți povestește cu lux de amănunte printre dovezile existenței savantului Victor Babeș. O
experiență minunată care merită trăită și care va rămâne în memoria vizitatorului.” (C, 26.01.2020)
„What a wonderful hidden gem to discover in Dorobanți! Thank you for keeping this so well!” (F.,
02.02.2020)
Muzeul Nicolae Minovici
„Very beautiful museum. Thank you very much! Muzeul foarte frumos, mulțumesc!” (Maria & Egbert,
30.08.2020)
„Felicitări curatorilor muzeului. O colecție originală șifoarte bine organizată.” (Adriana si Octavian,
06.09.2020)
Muzeul George Severeanu
„Un muzeu minunat, din păcate necunoscut de majoritatea bucureștenilor. Am să îl recomand cu mare
căldură tuturor din familia mea. O lecție de istorie într-o casă minunată.” (C.C. 31.01.2020)
„O experiență foarte plăcută și frumoasă.” (M., 06.02.2020)
Muzeul Theodor Aman
„Cocheta și eleganta Casă Aman este de-a dreptul uimitoare! Merită vizitată atunci când simți nevoia de
frumos în jurul tău.” (Camelia Z., 18.09.2020)

„Pentru că e complet. Se adresează minții și sufletului. L-am putut cunoaște mai bine pe Th Aman.
Mulțumim d-nei ghid pentru îndrumare!” (Gabriela G., 11.01.2020)

Credem că dintre toate activitățile MMB, adaptarea consistentă și rapidă la mediul online
are cea mai mare contribuție la dezvoltarea imaginii și creșterea atractivității muzeului. Vom
prezenta în continuare câteva argumente pe linia aceasta, precum și alte dimensiuni ale activității
care au avut o contribuție la dezvoltarea imaginii muzeului: dinamica ofertei online și
offline,îmbunătățirea infrastructurii, activitatea de cercetare, implicarea în mediul profesional.
Dinamica ofertei
În anul 2020 oferta MMB s-a concentrat pe mediul offline, deși în ciuda contextului au fost
oferite publicului și expozițiile proiectate anterior. Cu o singură excepție – o expoziție amânată
pentru anul 2021, toate proiectele expoziționale asumate pentru 2020 s-au realizat fizic. Totuși,
pentru a se facilita accesul la patrimoniu pentru un public cât mai larg, au fost realizate și expoziții
online (Tabel 6 – pentru detalii vezi Anexa 2).
Tabelul 6. Expoziții online
Organizator

MMB

Parteneri

Număr expoziții online
21
2
Realizarea expozițiilor online a fost o mare provocare pentru angajații muzeului, care nu au mai fost
implicați anterior în astfel de proiecte. Presiunea a fost cu atât mai mare cu cât adaptarea a trebuit să se
realizeze foarte rapid. Unii dintre angajați au participat la webinar-ii și alte evenimente online pentru a
dobândi cunoștințe și abilități relevante pentru acest context nou de prezentare a patrimoniului. Aici
menționăm participarea angajaților MMB la workshop-uri precum Social Media for Art & Culture |
Workshop by Marc Nikoleit (organizat pe 5 și 6 septembrie 2020 de Centrul Cultural German ClujNapoca), a doua ediție a Forumului Academia Schimbării (organizat online în perioada 2 – 5 decembrie
2020 de Centrul Cultural Clujean), întâlniri online precum “Social Life 7: Trenduri în social media în 2021”
(24 noiembrie 2020, Social Smarts) și “Cum aducem aproape oamenii de patrimoniul cultural?” (organizat
de Institutul Național al Patrimoniului și Asociația Da'DeCe pe 13 noiembrie), dar și la conferințe online cu
participare internațională, dedicate specialiștilor din domeniul cultural și muzeal, precum Europeana 2020
(Ediția din 2020 a avut loc între 11 și 13 noiembrie, iar tema a fost “Crisis, Change and Culture”, fiind
organizat de Europeana Foundation) și Musemio and Immerse UK Virtual Summit din 24 noiembrie 2020.
În paralel s-a urmărit și realizarea planului expozițional propus prin programul asumat
anterior. Tabelul 7 prezintă structura acestor expoziții. Față de anul precedent, când au fost
organizate 21 de expoziții proprii și 19 propuse de parteneri la sediile MMB, numărul de expoziții a
scăzut. Expozițiile organizate de parteneri au fost anulate datorită pandemiei. În ceea ce privește
strategia expozițională a MMB, fiecărei expoziții i-a fost oferită o perioadă mai lungă de timp față
de situațiile anterioare pentru a dărui mai mult timp celor interesați să le poată vizita în siguranță
sanitară, în condiții de distanțare. S-a ținut cont și de faptul că publicul este mai reticent cu privire
la interacțiunea în spațiul public.
Acest tabel nu cuprinde Muzeul Victor Babeș, care a fost închis pentru o scurtă perioadă înainte de a
reintra în circuitul muzeal, pe data de 19 septembrie 2020. Acest muzeu a fost redeschis în două etape.
Prima a vizat restituirea valorii memoriale - mobilier, cărți și artă decorativă, precum și o restituire a
atmosferei de lucru și de familie. Piesele de artă decorativă - lustrele și mobilierul - au fost restaurate și
expuse începând cu luna noiembrie 2018, ulterior încheierii primei faze a restaurării. A doua etapă s-a
focalizat pe recuperarea muzeală a activității științifice a lui Victor Babeșși punerea ei în valoare într-un spațiu
modernizat, prin intermediul unei logistici de expunere muzeală la standard european, iar cu sprijinul realității
augmentate sunt oferite publicului detalii vizuale din cel dintâi tratat de bacteriologie din lume, redactat de
Victor Babeș.
Tabelul 7. Expoziții noi organizate la muzeele membre ale MMB
Organizator

Palatul
Suțu

Muzeul
Vârstelor

Muzeul
Aman

Observatorul
Astronomic

Muzeul
Storck

Muzeul
Macove
i

Muzeul
Minovici

Muzeul
Severeanu

Muzeul
Babeș

MMB
11
1
2
1
1
1
Extern
14
3
1
Total
25
3
1
2
1
1
2
În ce privește securitatea sanitară, în conformitate cu prevederile legale și ținându-se cont
de contextul specific al MMB au fost implementate următoarele măsuri vis-a-vis de vizitarea
muzeului și participarea la activitățile publice și educaționale oferite. Marea majoritate a

evenimentelor au fost mutate în online, inclusiv concerte și ateliere pentru copii, iar expozițiile au
fost deschise fără organizarea unui eveniment de vernisaj.
Pentru siguranța vizitatorilor săi, MMB a aplicat riguros setul de reguli stabilite conform
legislației de referință la care ne raportam în acea perioadă (Hotărârea Comitetului Național pentru
Situații de Urgență nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel
național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice
generate de virusul SARS-CoV-2; Legea nr. 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; HG nr. 394 din 18 mai 2020, privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al
Ministrului Sănătății nr. 3577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții
de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; Ordinul Ministrului Culturii și al
Ministrului Sănătății nr. 2855/830/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță
sanitară în domeniul culturii; Hotărârea Parlamentului României nr. 5 din 20 mai 2020, pentru
încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19).
În ce privește programele publice oferite în 2020, așa cum am arătat, principala caracteristică este
transferul în mediul online. Unele programe educaționale au fost adaptate mediului online,altele au fost
proiectate special pentru acest canal. O parte din programele publice prin care muzeul se remarca în
spațiul cultural bucureștean au fost temporar suspendate. În această situație se află, spre exemplu, ciclul
de conferințe Idei în Agora, moderat de Sorin Antohi.Perfect justificat de impactul pandemiei asupra
muzeului, a partenerilor săi, dar și asupra publicului, numărul de conferințe a scăzut la 19 (de la 51 în anul
precedent), iar al concertelor la 24 (față de 77 în 2019). Tabelul 8 prezintă evenimentele publice realizate
la muzeu pe parcursul anului 2020.
Tabel 8. Numărul de programe publice derulate de MMB în anul 2020
Program public

Nr.

Concerte
24
Conferințe
19
Prezentări de astronomie
5
Spectacole de teatru
29
Lansări de carte și film
3
Altele
7
Anul 2020 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 copii și cu noțiuni de conservare și
istoria artei românești. A fost creat și traseul “Inimă de piatră” – Traseu tematic în expoziția
“Remember Cornel Medrea. Mentor și Maestru” de la Palatul Suțu, traseu ce a încurajat
explorarea expoziției tematice dedicate maestrului Cornel Medrea într-un mod ludic. Ghidul a fost
conceput astfel încât micii vizitatori să poată face conexiuni semnificative între operele de artă
expuse, încurajând observația, descoperirea și imaginația, făcând cunoștință cu Maestrul Medrea,
aflând ce este sculptura și cum o pot privi, ce o însuflețește, din ce materiale poate fi creată, care
sunt temele care l-au inspirat pe artist, iar la final au fost îndemnați să realizeze acasă propria
operă de artă pornind de la una dintre lucrările din expoziție. Acest traseu a fost oferit gratuit
familiilor, și printat dar și online, descărcabil de pe site-ul MMB.
De asemenea, activitatea educațională vizând familiile și copiii a continuat să se
dezvolte, cu o puternică componentă online. În plan fizic, s-a continuat procesul de deschidere și
animare a spațiilor muzeale pentru a primi copiii într-un mod prietenos și provocator. Astfel au fost
realizate trei instrumente de explorare: “Inimă de piatră” – traseu tematic în expoziția “Remember
Cornel Medrea. Mentor și Maestru” de la Palatul Suțu; „Pe urmele Timpului. Ghidul micului
detectiv” - traseu de tip vânătoare de comori la Palatul Suțu; ”Lada Sfintei Vineri” – instalație
interactivă la Muzeul Nicolae Minovici. Acesta din urmă s-a realizat în colaborare cu Asociația
DaDeCe în cadrul unui proiect co-finanțat prin AFCN. O parte dintre programele educaționale ale

muzeului au fost realizate în exclusivitate de către personalul de specialitate al muzeului, altele sau derulat în parteneriat cu persoane și asociații cu care muzeul colaborează foarte bine de câțiva
ani, precum Mihai Grăjdeanu sau Asociațiile DaDeCe, Learning by Teaching și Artelier D.
Tabel 9. Numărul de programe educaționale derulate de MMB în anul 2020
fizic
34
online
36
Tabelul 9 prezintă numărul de ateliere derulate online sau la sediile muzeului. Lista
completă a programelor de educație derulate în anul 2020 online și fizic, atât de către MMB cât și
de către parteneri în cadrul muzeelor MMB. Atelierele online au fost de două tipuri – în sistem
sincron, în care copiii intrau online și interacționau direct cu educatorii, și asincron, în care se
oferă copiilor tutoriale, fișe de lucru și sunt provocați să dezvolte singuri sau cu familia activitățile
educaționale. MMB a fost printre primele muzee care s-a adaptat la contextul pandemic și a oferit
programe educaționale încă de la începutul lui aprilie. Acestea s-au derulat cu o mare frecvență și
au fost structurate în patru proiecte educaționale: Muzeul animat – atelier de benzi desenate, Joia
copiilor, Colorează arta și Povești și experimente la MMB.
La ateliere ținute la muzeu au participat în 2020 cca.300 copii, iar la cele online peste 400
de copii. La acestea se adaugă peste 20.000 vizualizări pentru atelierele online în sistem asincron.
O serie nouă de ateliere educaționale s-au îndreptat către cadrele didactice. Programul de formare ”Ce
poți face cu o idee la Muzeul Municipiului București?” s-a derulat la Palatul Suțu și a cuprins o serie de întâlniri
și activități/ lecții integrate pentru profesorii din învățământul preșcolar și primar. S-a desfășurat în perioada 19 –
30 august și septembrie-noiembrie. Au participat cca. 550 de persoane. Asociația Learning by Teaching și
Muzeul Municipiului București a invitat profesorii din învățământul preșcolar și primar în perioada 19 august –
30 august, online, să descopere activități/ lecții integrate pe care le pot desfășura în muzeu, la clasă sau online,
pornind de la cărți și patrimoniul prezentat publicului. În fiecare întâlnire am vorbit despre o serie de obiecte din
expoziția permanentă a Palatului Suțu și din Pinacotecă, precum și despre experimente asociate acestora.
În ciuda dificultăților financiare și legate de condițiile de muncă, a continuat și activitatea
publicistică adresată atât specialiștilor, cât și publicului larg, interesat de artă, istorie și
antropologie. Specialiștii MMB au publicat lună de lună articole interesante în ziarul MMB București în 5 minute, oferit și gratuit, online, pe site-ul MMB. Din 2020 au fost oferite gratuit online
și Revistele de Artă și Istoria Artei (Nr. 1 și nr. 2), alături de cele 5 numere din Revista de Cercetări
Arheologice și Numismatice, pentru care a fost creat un site-arhivă special, legat de site-ul MMB:
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro/.
Îmbunătățirea infrastructurii
Față de acum 7 ani, toate muzeele subordonate MMB au suferit îmbunătățiri radicale, ceea
ce permite o mai bună desfășurare a activităților, atât a celor publice, cât și a celor privind
gestionarea și cercetarea patrimoniului deținut. Majoritatea sediilor muzeelor MMB au fost complet
consolidate, reabilitate și reamenajate, în mare parte cu fonduri europene. Muzeele George
Severeanu, dr. Victor Babeș, dr. Nicolae Minovici, Muzeul Vârstelor de la Casa Filipescu-Cesianu
și Observatorul Astronomic sunt complet refăcute. Amenajarea de noi spații și îmbunătățiri
consistente au fost aduse și Palatului Suțu. În ciuda dificultăților neprevăzute și complexe create
de pandemia de COVID-19, această activitate de refacere, dezvoltare și reamenajare a spațiilor
muzeale continuat totuși și în anul 2020.
Mai multe detalii privind îmbunătățirea infrastructurii sunt cuprinse în raport ulterior. Aici punctăm
numai câteva aspecte legate de principalele intervenții asupra sediilor care adăpostesc activitatea publică
a MMB. Majoritatea sediilor MMB au beneficiat deja în anii anteriori de investiții pentru completa lor
consolidare și transformare. În această situație se află, de exemplu, Muzeul Vârstelor - Casa FilipescuCesianu, Muzeul Nicolae Minovici sau Observatorul Astronomic. Altele au fost parțial transformate pentru
a fi mai prietenoase și interesante pentru vizitatori, urmând ca în următorii 2 ani să beneficieze de investiții
noi. Ne gândim aici la Palatul Suțu sau Muzeul Severeanu. Alte muzee sunt în stadiul de proiect care
urmează să fie curând implementate. Pentru a puncta mai specific, iată ce s-a întreprins concret pe
parcursul anului 2020. Pentru Palatul Suțu s-a realizat și depus un proiect tehnic pentru obținerea unui
certificat de urbanism pentru restaurarea fațadelor, pentru Muzeul dr.Nicolae Minovicis-a realizat un
proiect pentru a realiza un parc de sculpturi în curtea muzeului,la Muzeul George Severeanu este în curs
de reamenajare cea mai mare sală pentru a putea găzdui expoziții temporare și evenimente publice,
Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche este în proces de reabilitare, Muzeul Victor Babeș se bucură de

finalizarea expoziției permanente într-o formulă modernă, Muzeul Pompiliu și Ligia Macoveieste în proces
de clasare a clădirii, Demersuri pentru reabilitarea Muzeul Gheorghe Tattarescu s-au realizat și în 2020 și
se dorește implementarea proiectului cât mai curând. Aceleași demersuri au fost efectuate și pentru sediul
Pinacotecii, Palatul Dacia-România, de pe strada Lipscani 18-20.
Activitatea de cercetare
Putem afirma că în ultimii ani activitatea de cercetare asociată muzeului s-a dezvoltat și
diversificat, căpătând și o dimensiune interdisciplinară. De asemenea, s-a intensificat cooperarea
cu institute de cercetare și cu mediul academic, atât din țară, cât și internațional.
Activitatea de cercetare a specialiștilor muzeului se axează pe trei direcții principale: artă,
istorie și antropologie. Rezultatele activității de cercetare sunt valorificate în modalități diverse,
contribuind la dezvoltarea imaginii muzeului și ca institut de cercetare. Aceste studii sunt
valorificate prin publicațiile MMB aflate într-o evoluție calitativă, dar și prin publicații relevante
externe. O direcție care s-a conturat pregnant în ultimii ani este și promovarea studiilor de interes
mai larg privind patrimoniul muzeului și civilizația bucureșteană. Acestea sunt tot mai accesibile
publicului prin cataloage de expoziții sau alte volume de interes publicate în principal la Editura
Muzeului Municipiului București.
Pe această linie de accesibilizare a rezultatelor studiilor asociate patrimoniului MMB și a
istoriei orașului au fost inițiate în 2020 trei noi colaborări. Cercetători ai muzeului cu început să
colaboreze cu regularitate cu Gazeta românească din Tel-Aviv.S-a inițiat o rubrică Din istoria
noastră pe platforma Cotidianul.ro. De la finalul lui martie până în decembrie 2020 au fost
publicate 25 de contribuții extrem de diverse, informații inedite pentru un public mai larg. De
asemenea, s-a inițiat o colaborare cu revista „Contemporanul. Ideea Europeană”, care apare sub
egida Academiei Române. Aceasta găzduiește, începând cu luna iunie, publicația „București în 5
minute”, editată de Muzeul Municipiului București. Astfel, oferta editorială a revistei de cultură,
politică și știință se îmbogățește cu opt pagini scrise de istorici, arheologi, experți în artă și istoria
artei, muzeografi pasionați din cadrul Muzeului, iar publicația MMB își lărgește rețeaua de
distribuție, ajungând la un public mai numeros și calibrat pe cunoașterea și promovarea culturii,
istoriei și patrimoniului național, obiectiv al ambelor instituții.
În anul 2020 s-a realizat un amplu audit al revistelor muzeului. În urma acestui audit s-a
decis întreruperea publicării MIM și înlocuirea sa cuo nouă revistă – Urbanitas. De asemenea,
revistele MMB au fost supuse evaluării CNCS, fiind indexate în categoria B Revista de
Antropologie Urbanăși Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice. Revista de Artă și Istoria
Artei a fost indexată în baza de date EBSCO.
Implicarea în dinamica profesională
În ciuda condițiilor dificile specifice anului 2020, MMB a continuat să fie un factor activ în
promovarea bunelor practici în muzeele românești. S-a continuat organizarea conferințelor
tradiționale, unele mutate în spațiul online. Conferința de marketing a fost proiectată ca un
workshop online intitulat „Educația culturală - versiunea de pandemie” și a avut un format inedit
care a trezit curiozitatea a 184 de urmăritori. Partener a fost INCFC. Educatori din sfera culturii,
atât din muzee cât și din organizații care lucrează cu muzeele au prezentat modul în care s-au
adaptat la noile condiții ale anului 2020. Aceste materiale video sunt disponibile și online https://www.youtube.com/watch?v=9BFpG9rcCxg. De asemenea, Simpozionul de artă și istoria
artei, aflat la ediția a IV-a, s-a desfășurat online în noiembrie 2020, specialiștii invitați susținând 15
prezentări. Evenimentul online dedicat acestui simpozion a avut 197 de urmăritori.
An
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tabel 10. Evoluția Conferinței de marketing muzeal MMB (2015-2020)
Tematică
Nr.
Nr.
prezentări participanți
Imagine și identitate vizuală în marketingul muzeal
6
26
Educația muzeală – de la concept expozițional la activități
8
39
educative
Publicuri și organizații culturale: practici și tendințe
11
45
Revalorizarea patrimoniului cultural – dezvoltarea de noi
17
37
audiențe
Centenar în digital
15
35
To brand or not to brand
13
43
Educația culturală. Versiunea de pandemie - online
12
184

Brandul Muzeului Municipiului București
Cu onestitate putem observa că MMB este încă printre puținele muzee din România care a
dezvoltat și utilizează coerent o identitate vizuală profesionistă, bine definită, ce are în vedere
toate dimensiunile activității MMB. Acest lucru se datorează existenței unui manual al brandului
care impune elemente standardizate privind identitatea vizuală ce sunt folosite în comunicarea
tuturor muzeelor membre MMB, în principal de materialele promoționale asociate expozițiilor și
programelor publice ale muzeului. Acestea sunt folosite și pentru gama foarte variată de obiecte
promoționale asociate muzeului și vândute prin magazinelemuzeelor MMB (căni, magneți,
umbrele, semne de carte etc.).
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 și YouTube). În anul 2020
comunicarea s-a concentrat pe mediul online. Nu numai frecvența mesajelor transmise prin toate
canalele online ale MMB a crescut, ci și tipul de mesaje s-a modificat. Astfel, pe parcursul anului
2020, canalele de comunicare online au fost folosite mai puțin ca ”aviziere” – ele au devenit
adevărate platforme de educație. Credem că în acest fel, la atributele brandului MMB s-au mai
adăugat niște elemente – un muzeu prietenos cu tehnologia și inovator în sfera educației muzeale.
Această intensificare a activității online a determinat o evoluție similară a imaginii online.
Tabelul 11 ilustrează evoluția numărului de urmăritori ai MMB în mediul online. Ratele de
apreciere au rămas relativ constante și pozitive,cu excepția Palatului Curtea Veche care este
închis spre vizitare de câțiva ani, ceea ce îi afectează în mod evident negativ evaluarea. Se
observă creșteri semnificative în multe cazuri. Pe deoparte, putem considera că publicul a fost mai
activ online în 2020 și prin urmare muzeul a beneficiat de un efect de halou. Pe de altă parte,
dinamica generală a ofertei culturale și educaționale în mediul online a fost foarte mare, ducând la
creșterea concurenței pentru vizibilitate și intrarea într-un dialog relevant cu publicul. În acest
cadru credem că MMB a dovedit că este relevant pentru public și interesul acestuia din urmă este
consistent și în creștere.
Tabel 11. Dinamica urmăritorilor platformei Facebook a MMB
Urmăritori
2020

Urmăritori
2019

1731

Rată de
creștere în
2020 față de
2019 (%)
47.7

Rată de
creștere în
2019 față de
2018 (%)
3.5

Palatul Voievodal Curtea Veche

2556

Muzeul George Severeanu

2665

2307

15.5

16.7

Muzeul Theodor Aman

6579

5198

26.6

28.9

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck

2423

1848

31.1

70.2

Muzeul Victor Babeș

1720

1235

39.3

19.3

Colecția C.I. și C.C. Nottara

761

384

98.2

3.8

Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei

1595

1202

32.7

36.0

Casa Filipescu-Cesianu

9999

7597

31.6

27.3

Observatorul Astronomic

16088

11700

37.5

18.6

Muzeul Municipiului București– Palatul Suțu

18815

16246

15.8

16.7

Muzeul Nicolae Minovici

4733

3539

33.7

31

Colecția Muzeului Memorial Gheorghe Tattarescu

731

175

317.7

-

Pinacoteca

3503

1210

189

-

Colecția Medrea

309

-

-

-

Biblioteca MMB

1603

804

99.4

31.8

Idei în Agora

564

479

17.7

-

Muzeu

A fost deschis un nou cont pe Facebook, pentru Colecția Medrea, și un cont de Instagram
nou pentru Pinacotecă, apoi unul pentru Colecția Medrea. Atunci când s-a luat decizia închiderii
muzeelor pentru public, pe fondul pandemiei, întregul personal de specialitate al MMB și-a
transferat activitatea în online. Toate cele 16 pagini de Facebook s-au transformat în veritabile

reviste istorice și culturale, au fost create și lansate expoziții virtuale, s-au desfășurat activități
educative și distractive pentru copii, au fost oferite gratuit pe site filme documentare despre
importante momente și personalități ale istoriei noastre, au fost lansate competiții pentru iubitorii
de artă, au fost digitalizate și oferite publicului reviste de specialitate editate de MMB, s-au pregătit
inedite activități online. Într-un cuvânt, întreaga activitate și muncă de cercetare a fost prezentată
deschis și creativ publicului.
Imaginea bună în mediul online se datorează și comunicării directe prin newsletter-ul
muzeului. În anul 2020 au fost trimise 46 de astfel de newsletter-e generale și 27 pe subiectul
educație. De semnalat că în anul anterior au fost trimise 61 de newsletter-e. Creșterea lor este
legată de o dinamizare și o ieșire din paradigma tradițională, oarecum paradoxală, a activității în
contextul pandemiei. Numărul de abonați la newsletter-ul muzeului este de 1305. Rata de
deschidere a mesajelor muzeelor este bună avându-se în vedere acest mijloc de comunicare:
newsletter general - 32,7 % și newsletter educație - 27,25 %.
Imaginea muzeului s-a dezvoltat și datorită strategiilor privind parteneriatele media. În
condițiile dificile ale anului 2020, cele mai consistente parteneriate, inclusiv media, și-au dovedit
durabilitatea. Parteneriate cu instituții mari de presă precum Radio România sau Trinitas TV
asigură o mare vizibilitate a activității muzeului, informează publicul, contribuind la creșterea
atractivității și a imaginii tuturor muzeelor MMB. Dimensiunea activității de relații publice prin
media este surprinsă în Tabelul 12. Această evoluție arată faptul că relevanța activității MMB
pentru societate a crescut în anul 2020.
Tabel 12. Prezența în mass-media a MMB în anul 2020, comparativ cu 2019
An
2019
2020

Comunicate de presă
128
81

Preluări media
699
748

Anexa 3 prezintă o selecție a principalelor apariții media. Această listă nu conține și noile
colaborări cu Contemporanul, Cotidianul și Gazeta Românească din Tel-Aviv, prezentate anterior.
Remarcăm și faptul că Agentiadecarte.ro și Modernism.ro au realizat cu regularitate materiale în
colaborare cu specialiști ai muzeului. Se remarcă că multe dintre aparițiile media sunt consistente,
nu sunt simple informări cu privire la evenimentele propuse de muzeu. Cele mai frecvent acoperite
subiecte au fost în anul 2020:
➔ Istorie bucureșteană, cu accent pe dimensiunea umană a istoriei. Specialiștii muzeului au
avut mai multe colaborări decât în anii precedenți cu diverși reprezentanți media.
➔ Activitatea expozițională și în mediul online a muzeului.
Remarcăm și o serie de emisiuni dedicate MMB. Astfel, Trinitas TV a difuzat începând din
ianuarie 2020 o serie de documentare despre muzeele membre MMB. La fel și Speranța TV a
difuzat documentare despre unele dintre muzeele MMB. De asemenea, specialiștii muzeului sunt
invitați tot mai des să publice articole de popularizare către publicul larg, sau sunt invitație la
posturi de televiziune sau radio. Menționăm aici pe Silvia Zamfir, Elena Olariu, Rodica Ion, Felicia
Raetzky, Eliana Radu sau Adrian Majuru.
Media clasică și online este completată de mesajele transmise direct de către muzeu
publicului său prin Facebook, Instagram și YouTube. Tabelele 13,14 și 15 sintetizează dinamica
postărilor pe Facebook, Instagram, respectiv YouTube.
Tabel 13. Dinamica strategiei de conținut pe pagina de Facebook a Palatului Suțu (1 ian - 1 aug)
2017

2018

2019

2020

Postări

203

creștere de 51%

308

-

277

creștere de 90%

527

Reacții

2785

creștere de 104%

5699

creștere de 46%

8350

creștere de 231%

27677

Reacții/postare

14

creștere de 35%

19

creștere de 57%

30

creștere de 77%

53

Comentarii

36

creștere de 161%

94

creștere de 41%

133

creștere de 212%

415

Distribuiri

354

creștere de 238%

1199

creștere de 53%

1839

creștere de 261%

6716

TOTAL

3175

creștere de 120%

6992

creștere de 47%

10322

creștere de 237%

34808

Tabel 14. Dinamica strategiei de conținut pe Instagram
2018
9

2019
66

2020
74

Tabel 15. Dinamica strategiei de conținut pe YouTube
2018
78

2019
54

2020
78

Profilul postărilor pe canalele de social media s-a schimbat în 2020 față de 2019.
Abordarea înainte de pandemie era de a acoperi cât mai mult activitatea muzeului în forme
specifice – prin imagini din muzee în cazul Instagram și prin streaming al evenimentelor MMB în
cazul MMB. Postările de pe YouTube de pe parcursul anului 2020 ar intra mai mult la categoria
documentare culturale.
Și în anul 2020 reprezentanții muzeului au continuat să primească diverse distincții. Acesta
este o dovadă a prestigiului specialiștilor muzeului, dar și al credibilității MMB pe ansamblu. Iată
care sunt cele mai semnificative distincții și semne de apreciere:
➔ Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria H - Cercetarea Științifică, oferit de
Președintele României, managerului Adrian Majuru, în semn de apreciere pentru contribuția
deosebită avută la cunoașterea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural,
pentru excelență în organizarea de manifestări muzeale de importanță națională.
➔ Medalia aniversară Centenarul Marii Uniri, oferită de Președintele României Muzeului
Municipiului București în semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identității
naționale și a răspândirii valorilor culturale cu care s-a implicat în organizarea de evenimente
dedicate Centenarului Marii Uniri.
➔ Scrisoare de mulțumire de la Ambasada Confederației Elvețiene în România pentru
organizarea expoziției Valentina Rusu Ciobanu. 100 de ani de la naștere, în noiembrie 2020,
proiect cofinanțat de Biroul Elvețian de cooperare din Republica Moldova
➔ Scrisoare de mulțumire de la Organizația Națională Cercetașii României - Centrul local Cabana
Scout pentru sprijinul oferit de către MMB în organizarea evenimentului din 3 octombrie 2020 și
pentru deschiderea pe care MMB o arată față de mișcarea cercetășească.
➔ scrisoare de mulțumire de la Centrul Cultural Art Society pentru parteneriatul cultural încheiat
cu MMB în vederea realizării celei de-a 7-a ediții Art Safari la București între 11-27 septembrie
2020.
➔ Scrisoare de mulțumire de la Arhiepiscopia Bucureștilor, Eclesiarhia Catedralei Patriarhale
pentru sprijinul acordat în buna desfășurare a lucrărilor de studiu, ce au ca scop evidențierea
personalității istorice a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (iulie 2020).
➔ Scrisoare de mulțumire MMB de către dl. Victor Roncea pentru sprijinul oferit în organizarea
expoziției Fenomenul Piața Universității, în iunie-iulie 2020.

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari

În centrul strategiilor moderne de management și marketing este “clientul”. În cazul MMB
este vorba de mai multe categorii de beneficiari, în special de vizitatori și participanții la
programele publice ale muzeului. În acest cadru, cunoașterea vizitatorilor muzeului este o
prioritate în ultimii ani. Acest proces ajuta la proiectarea și derularea unor strategii eficiente.
Dacă în anii anteriori, cu posibilități relativ limitate ale muzeului s-au realizat diverse studii
privind vizitatorii, acestea au fost mai limitate – și realizate indirect, în mediul online, pentru a
putea fundamenta cât mai bine strategia de management și de marketing a muzeului.
Cunoașterea vizitatorilor pentru anul 2020 s-a axat pe următoare elemente:
Evoluția ratei de apreciere pe conturile de social media
Cu excepția contului Curții Vechi Domnești, muzeele și conturile satelit au rămas la
aceleași cote de popularitate sau chiar au crescut. Acest lucru este pozitiv, mai ales dacă se
corelează cu creșterea traficului și a like-urilor. Așadar conturile de pe Facebook și muzeul în
general sunt relevante pentru public. În cazul Curții Vechi Domnești explicația este legată,
probabil, de nemulțumirea față de faptul că acest muzeu este închis de câțiva ani în ciuda

interesului mare al publicului. Cinci dintre conturile de Facebook are muzeului se bucură de
popularitate maximă: Muzeul George Severeanu, Muzeul Frederic și Cecilia Cuțescu-Storck,
Colecția C.I. și C.C. Nottara, Pinacoteca și Biblioteca MMB. Toate celelalte, cu excepția Curții
Vechi au aprecieri mai mari de 4.5.
Analiza traficului online al conturilor MMB
În general site-urile instituțiilor culturale nu fac obiectul unui interes foarte mare al publicului
larg, de obicei orientat spre conturile de social media, accesibile și rapid de parcurs. Prin urmare
fluctuațiile în traficul site-ului muzeului pot fi un bun indicator pentru schimbări în rândul publicului
muzeului. Figura 1 surprinde o variație foarte mare a numărului de vizitatori și vizite. Cele mai mari
valori s-au înregistrat în lunile martie – mai. Acest lucru este legat de începuturile pandemiei și
limitarea libertății de mișcare în spațiul off-line. Este pozitiv că interesul pentru instituțiile culturale
în general, pentru MMB în mod specific, a crescut. Acest lucru sugerează că există un interes
pentru cultură care este un refugiu în situații de criză. Ulterior, traficul a scăzut spre valorile
dinainte de pandemie. Punem această evoluție pe seama suprasaturației de evenimente online,
pe sfârșitul anului școlar și pe creșterea semnificativă a ofertei online în sfera culturii și educației.
Figura 1. Număr de accesări pe site-ul www.muzeulbucurestiului.ro

În ce privește site-ul special dedicat Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu,
www.astro-urseanu.ro, în 2020 acesta a avut 287957 de utilizatori, din România (87%), dar și din
Republica Moldova (3.2%), Regatul Unit (1.7%), Germania (1.5%), Italia (1%) și Statele Unite
(1%). Așadar cele două site-uri MMB au avut un total de 360,329 de utilizatori.
Figura 2. Evoluția reach-ului pe paginile de Facebook ale MMB (martie - aprilie 2020)

Paginile noastre de Facebook au fost menținute active, cu postări relevante zilnice care au
captat interesul celor care urmăresc activitatea muzeelor. Între 10 martie și 30 aprilie 2020, pe
toate cele 16 pagini de Facebook ale Muzeului Municipiului București, au fost postate peste 1.000
de articole, acestea având, împreună, un reach organic de 1.054.312 de persoane, care au putut
vedea postările oferite de MMB pe Facebook.

Figura 3. Activitate pe pagina de Facebook a Muzeului Theodor Aman

Figura 4. Activitate pe pagina de Facebook a Muzeului Victor Babeș

Reach-ul organic calculat de Facebook pentru evenimentele create în 2020 (offline și
online) pe paginile Muzeului Municipiului București a fost ridicat în 2020. Tabelul 16 prezintă
situația pentru paginile de Facebook MMB care au avut evenimente active în 2020.
Tabel 16. Numărul de evenimente pe paginile de Facebook MMB și reach-ul lor organic în 2020
Pagină Facebook
Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu
Casa Filipescu-Cesianu
Pinacoteca Municipiului București
Muzeul Theodor Aman
Observatorul Astronomic
Muzeul Nicolae Minovici
Muzeul Victor Babeș
Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei
Muzeul George Severeanu
Muzeul Frederic și Cecilia Storck
Idei în Agora
Colecția Muzeului Tattarescu
Colecția Cornel Medrea
TOTAL

Număr evenimente
72
20
15
8
3
6
2
3
3
4
2
3
4
145

Reach organic
276000
66000
44000
38400
26500
26100
23600
14600
12100
8000
4800
3100
1500
544700

Analiza vizitării muzeelor MMB pe baza biletelor vândute
Analiza evoluției vizitatorilor în locațiile MMB pentru anul 2020 este un proces mai complex
decât în anii precedenți. Pentru mai mult de două luni și jumătate muzeul a fost închis. Apoi
vizitarea muzeelor a fost puternic influențată negativ de o serie de factori legați de asigurarea
securității sanitare, precum și reticența firească a publicului de a petrece timp în spații publice.
Acest din urmă factor este cu atât mai evident în cazul participării la programe publice muzeale.
Tabel 17. Numărul de bilete la MMB (2015-2020)*
2015
61.293

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

2020
33.767

Scăderea la o treime a numărului de vizitatori este pe deplin asociată cu pandemia care a
marcat aproape întreg anul 2020. Mai bine de două luni și jumătate muzeului a fost complet

închis. Apoi, datorită regulilor de securitate sanitară, perfect justificate, activitatea nu a mai putut
să se reia cu aceeași amploare. Nu în ultimul rând publicul a evitat spațiile publice pentru a limita
riscurile asociate pandemiei. Acesta este și motivul din spatele organizării Nopții Muzeelor online
în 2020, MMB creând un total de 28 clipuri cu un total de 12652 vizualizări pe Facebook.
5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
Anul 2020 a perturbat major activitatea tuturor organizațiilor, inclusiv a MMB. Acest lucru a determinat
o reorientare parțială către grupuri-țintă specifice. Copiii au fost întotdeauna o prioritate pentru MMB, dar în
condiții de pandemie ei au devenit un public cu atât mai relevant. Transferarea proceselor educaționale în
mediul online a fost o oportunitate valorificată rapid de MMB de a susține educația copiilor în sfera culturii și
nu numai. Educatori și părinți au devenit exploratori înfocați ai mediului online în căutare de resurse
educaționale relevante. În acest cadru educatorii și profesorii au devenit al doilea segment important pentru
MMB, vizat în mod special. Comparativ cu anul 2019, temporar, publicul străin nu mai este atât de relevant
pentru muzeu pe fondul scăderii turiștilor străini.
Copiii și familiile
Copiii reprezintă deja aproximativ o treime din vizitatorii fizici ai MMB, chiar dacă în 2020 nu s-au
mai putut organiza vizitele în cadrul programului Școlii Altfel, iar proiectul 5 Licee - 5 Muzee organizat
anual de ECDL, la care MMB este partener, a fost amânat pentru 2021. Având în vedere imposibilitatea
de a primi grupuri mari de copii, elevi, studenți, MMB și-a re-adaptat activitățile și programele propuse
pentru copii și părinții sau bunicii lor, creând și o secțiune specială pe site-ul oficial, denumită Programe
pentru Familii. Pe viitor, MMB va continua să dezvolte programe pentru familii, iar activitățile pentru elevi
și studenți vor fi reluate și ele atunci când acest lucru va fi posibil.
Educatorii
În 2020 Conferința de Marketing Cultural, organizată de MMB și ajunsă la cea de-a VII-a
ediție, s-a focusat pe subiectul educației, mai specific educația în vremea pandemiei. Așadar,
evenimentul online „Educația culturală. Versiunea de pandemie”, organizat în parteneriat cu
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, a luat forma unui eveniment online pe
Facebook, cu clipuri video, în mare parte înregistrate și editate special pentru acest eveniment.
Printre prezentările susținute, menționăm prezentarea despre activitățile online și offline
propuse de MMB în pandemie, cu focus pe instalația pentru copii Lada Sfintei Vineri, parte din
proiectul „Afară/Înăuntru”, prezentarea susținută de Mihai Grăjdeanu, autor de bandă desenată și
romane grafice, care na vorbit despre proiectele de bandă desenată și cum pot fi acestea puse în
practică într-un mod educativ: „Muzeul Animat”, expoziția virtuală „Maeștri ai benzii desenate
science-fiction românești - Muzeul Cosmic”, atelierele de bandă desenată din curtea Palatului
Suțu, „Salon BD – Povești din București în benzi desenate”, ediția a VII-a, „Expoziția de benzi
desenate din perioada interbelică, partea I (1924-1939)”. Daniela Mișcov, Manager Artelier D,
Proiecte pentru copii, a vorbit despre tehnologie ca punte spre comunitate și despre proiectele
Artelier D în perioada pandemiei. A fost prezentat și proiectului „Club ȚOMAPAN” inițiat de
Asociația Artcrowd, o serie de activități educaționale și artistice în școli din proximitatea
Bucureștiului și la MNAC. Au urmat două prezentări oferite de specialiștii Muzeului Național al
Țăranului Român: „Educare de la distanță” și „Teatru și povești”, despre cum și-a asumat Muzeul
Țăranului Român în perioada pandemiei rolul de educare de la distanță prin furnizarea de
materiale online care să reducă izolarea și sentimentul de însingurare, prezentând cele cinci
proiecte online. A fost prezentat și proiectul „Scena Creativ la Sat” (Asociația Lume Bună!), în care
120 de copii din 7 școli rurale au fost dramaturgi, regizori, scenografi, actori și organizatori ai
propriilor spectacole de teatru care valorifică potențialul cultural local. Asociația Learning by
Teaching a povestit despre„Povești și experimente la Muzeul Municipiului București” - un program
online realizat de Asociație în parteneriat cu MMB și despre activitățile desfășurate online cu
profesorii în cadrul proiectului „Povești sub lupă” lansat de Asociația OvidiuRo. Asociația
MetruCub - resurse pentru cultură a urmat cu o prezentare despre proiectul #culturacontează și
despre includerea educatorilor culturali și a organizațiilor cu profil de educație culturală în scheme
de sprijin ale statului. Iulia Iordan ne-a vorbit despre proiectele Asociației Da’DeCe aflate în
desfășurare sau care s-au finalizat în perioada pandemiei: proiectul european „Inimi tinere.
Educație sentimentală prin cultură pentru preadolescenți” și proiectul „Afară/ Înăuntru” co-finanțat
de Administrația Fondului Cultural Național desfășurat în parteneriat cu MMB și Muzeul ASTRA.
Menționăm la activitățile organizate pentru educatori și proiectul realizat în parteneriat cu
Asociația Learning by Teaching - un prim proiect de training al profesorilor denumit ”Ce poți face
cu o idee la Muzeul Municipiului București?”. Acesta s-a derulat la Palatul Suțu și a cuprins o serie

de întâlniri și activități/ lecții integrate pentru profesorii din învățământul preșcolar și primar. S-a
desfășurat în perioada 19 – 30 august și septembrie-noiembrie. Au participat cca. 550 de
persoane, invitați online să descopere activități/ lecții integrate pe care le pot desfășura în muzeu,
la clasă sau online, pornind de la cărți și patrimoniul prezentat publicului.
Specialiștii în patrimoniu și cercetătorii
Muzeografii și cercetătorii au continuat să fie o categorie importantă de public pentru MMB. Chiar și
în condițiile dificile ale anului 2020 au continuat o parte din evenimente științifice ale muzeului:
● Conferința de Marketing Cultural (inițiată în 2014)
● Simpozionul Cercetări Arheologice și Numismatice (inițiat în 2015)
● Simpozionul de Artă și Istoria Artei (inițiat în 2017)
Dintre acestea s-au desfășurat în format online Conferința de Marketing Cultural și
Simpozionul de Artă și Istoria Artei. Simpozionul de Antropologie Urbană (inițiat în 2015), și cel de
Istorie și Patrimoniu Urban (inițiat în 2015) au trebuit amânate pentru 2021.
Participarea la aceste evenimente este prezentată în Tabelul 18.
Tabelul 18. Evoluția participării la manifestările științifice ale MMB în perioada 2015-2020:
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

2020

11
45

17
37

15
35

13
43

12
41

8
37

8
28

8
21

12
184
Amânat
-

35
93

43
120

54
135

39
114

9
40

7
35

9
39

11
41

29
47
Amânat
-

-

10
31

10
49

22
54

15
197

Constatăm că în cazul conferințelor online a crescut semnificativ participarea. Acest lucru sugerează
interesul crescut pentru conferințele academice și profesionale ale muzeului. Ar fi o opțiune ca și în viitor să
se asume un format flexibil, cu componentă online pentru cei care nu sunt din București.
6. Profilul beneficiarului actual
Studiile realizate anterior au reliefat următoarele aspecte privind vizitatorii 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 FB
● 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, care este atentă la oferta muzeului și care este relativ fidelă ofertei muzeului.
Cu excepția vizitatorilor străini care au scăzut extrem de mult, profilul vizitatorului român
care a trecut pragul muzeului în 2020 a rămas constant, conform evaluărilor noastre experiențiale.
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.
● Procentajul vizitatorilor care revin pe website-ul MMB variază între 25% și 35%. Numărul de
vizitatori care intră pe website este destul de constant, cu excepția creșterii semnificative în
perioada martie – mai.

● Publicul muzeului se informează online în special în zilele de vineri și duminică, în intervalul
orar 11:00-18:00.
● Deși lunea muzeul este închis, site-ul său beneficiază de o atenție destul de ridicată.
● Publicul interesat de programele în curs probabil că accesează conturile de Facebook al MMB.
● Pentru paginile de social media, mai ales cele de Facebook, aproximativ două treimi din
beneficiari sunt femei, iar categoriile de vârstă care urmăresc cel mai mult activitatea MMB
sunt cele cuprinse între 25 și 34 de ani, dar și între 35 și 44 de ani, urmate apoi de categoria
celor cu vârsta cuprinsa între 45 și 54 de ani. Împreună, acestea formează peste jumătate din
beneficiarii online ai MMB.
● Majoritatea celor care urmăresc paginile de Facebook MMB sunt din România, însă există și
beneficiari online din țări precum Regatul Unit, Germania, Italia și Franța.
B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:
1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la
strategia culturală a autorității
De mai bine de 5 ani, MMB urmărește o strategie managerială centrată atât pe patrimoniu, cât și pe
vizitatori. Evoluțiile privind vizitatorii au fost atât monitorizate de muzeu, cât și avute în vedere în funcție de
Barometrul de Consum Cultural, precum și statisticile privind evoluția turismului la nivelul Bucureștiului. De
asemenea, conturarea acestei strategii a ținut cont și s-a adaptat continuu și în funcție de politicile culturale la
nivel național și local. Astfel, s-a avut în vedere în special strategia culturală a Municipiului București pentru
perioada 2016-2026, care alocă culturii un rol cu mai multe aspecte, în special educațional, cu o importantă
componentă adresată copiilor.
Luând ca reper această strategie și avându-se în vedere interdependențe din ecosistemul
socio-economic al Bucureștiului, în ciuda perioadei dificile generate de pandemia de COVID-19,
MMB a continuat să acționeze sistemic și în parteneriat (Anexa 1). Desigur, adaptarea nu a fost
un proces ușor și a presupus uneori găsirea unor soluții creative pentru implementarea unor
proiecte și activități comune. Discuții formale și informale au avut loc pe întreg parcursul anului,
astfel încât chiar dacă unele parteneriate au trebuit temporar întrerupte, ele să poată fi reluate în
2021 imediat ce situația sanitară va permite acest lucru. Specificăm și că unele parteneriate
tradiționale au continuat și s-au dezvoltat cu noi dimensiuni. De exemplu, împreună cu Asociația
Learning by Teaching s-a dezvoltat un proiect de formare a educatorilor.
Astfel, se adaugă o dimensiune nouă strategiei de management – dezvoltarea comunității, cu o
primă etapă de acțiune înspre educatori și profesori, cei care nu numai că pot îndrepta publicul către muzeul
dar pot face și ca patrimoniul să fie o resursă activă comunitară. Direcția aceasta corespunde și tendinței tot
mai consistente, cel puțin în București, de colaborare între cultură și educație, marcată de exemplu de
dezvoltarea unei comunități tot mai dinamice și în creștere cum este programul și grupul ”Cultura în
educație”. De asemenea, corespunde discuțiilor din spațiul public, respectiv intențiilor declarate ale
guvernului de colaborare între cultură și educație.
Această direcție se adaugă abordărilor sistemice asumate deja, pe linia prevederilor
Strategiei culturale a Bucureștiului (pp.51–52): cultură și guvernanță; cultură, sustenabilitate și
teritoriu; cultură și economie. De subliniat și faptul că spre finalul anului 2020, în diverse contexte
formale și informale, dl. Primar General, Nicușor Dan, sau alți reprezentanți relevanți ai Primăriei
au asigurat susținerea specială pe care Primăria o va acorda în anul 2021 instituțiilor culturale și
artiștilor. În diverse contexte, conform Agerpress, cultura a fost catalogată drept “o necesitate”, ”un
indicator al civilizației unei națiuni”, ”un motor de dezvoltare”. S-a apreciat într-o conferință de
presă comună a Primăriei, Ministerului Culturii și Ministerului Muncii că ”Bucureștiul are o mare
oportunitate cu zona creativ culturală, pentru că s-a format în timp aici un ecosistem cultural
creativ
cu
foarte
multe
realizări,
în
special
în
zona
independentă”
(https://www.agerpres.ro/administratie/2020/11/18/video-nicusor-dan-cultura-este-un-motor-dedezvoltare-economica-bucurestiul-are-o-mare-oportunitate-cu-zona-creativ-culturala--612134).
Considerăm că și o parte dintre instituțiile publice de cultură, printre care și MMB, are o rol pe această
direcție. Mai semnalăm și faptul că MMB este integrat prin parteneriatele sale cu sectorul independent, atât
în ceea ce privește oferta culturală propriu-zisă (de exemplu cu privire la spectacole), cât și cea
educațională. Împreună cu diverse asociații sau personalități culturale și nu numai, MMB a contribuit la
dezvoltarea ofertei culturale, și deci la o calitate a vieții mai bună. De asemenea, a contribuit la crearea de
valoare adăugată dintr-o perspectivă economică, nu numai culturală.
Tot ca urmare a necesității de adaptare la pandemie, dar și la o nouă echipă la Primăria
Capitalei, s-a insistat cu privire la gestionarea spațiului construit asociat MMB. Această direcție are

dublă semnificație urbană. Pe deoparte, se dezvoltă spațiul public prin recuperarea unor clădiri –
bijuterii locale. Pe de altă parte, acestei clădiri permit o dezvoltare adecvată și modernă a ofertei,
oferind o altă dimensiune de dezvoltare sustenabilă a orașului.
De asemenea, și în context pandemic, dar și în asociere cu strategia Primăriei, s-a avut în
vedere o nouă dimensiune a culturii: solidaritate cu comunitatea. O primă dimensiune a solidarității
a fost creșterea accesului la patrimoniu de la distanță. Astfel s-a dezvoltat în perioada de urgență
atât oferta educațională, cât și expozițională online. Acestea au rămas active în portofoliul
muzeului și după redeschiderea muzeelor, pentru a veni în întâmpinarea persoanelor cu grad de
risc ridicat sau a celor reticenți să petreacă timp în spațiupublic. Tot pe linia solidarității, cât și a
dezvoltării durabile a muzeului – cum a fost deja specificat – este și o mai bună colaborare cu
profesorii și susținerea lor în mod special în această perioadă, dezvoltarea în parteneriat a unor
training-uri dedicate lor.
Pe parcursul anului 2020 a continuat, deși în unele dimensiuni cu motoarele la o turație inferioară,
alinierea la Strategia culturală a Municipiului București, respectiv la următoarele direcții (p. 53):
I. Înscrierea culturii ca motor al dezvoltării urbane durabile – avându-se în vedere o
perspectivă longitudinală, semnalăm următoarele inițiative.
● Acțiuni 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
cartier – o incursiune în cartierul Berceni – 2015-2016, Istorii despre Apărătorii Patriei –
2017, Istorii din cartier – Pajura – 2018; Spitale dispărute – 2018. Avându-se în vedere
contextul pandemiei specific anului 2020, pe această linia s-a acționat la nivelul
intervențiilor asupra sediilor mai mici ale MMB și dezvoltării acestora într-o cheie moderne,
vizând și comunitățile locale.
● A continuat revitalizarea și valorizarea patrimoniului construit și a patrimoniului imaterial
prin consolidarea și reamenajarea clădirilor de patrimoniu aparținând MMB. Mai multe
detalii sunt incluse într-o secțiune anterioară a raportului. Aici reluăm numai exemplul
Muzeului Victor Babeș care a intrat într-o nouă fază de existență.
● Deși organizarea unor festivaluride amploare nu a mai fost posibilă ca în trecut, s-au
continuat eforturile de deschidere a unor spații publice în aer liber atât de necesare
orașului. S-a continuat amenajarea Parcului de statui al Muzeului Vârstelor și s-a lansat
strategia de dezvoltare a unui alt spațiu de acest gen la Muzeul Nicolae Minovici. A
continuat și colaborarea cu Festivalul George Enescu sau Art Safari, două evenimente
majore care schimbă peisajul cultural urban – inclusiv conferind o componentă de
dezvoltare sustenabilă.
II. Asigurarea accesului și încurajarea unei participări generalizate și echilibrate a tuturor
cetățenilor orașului la sistemul cultural
De-alungul ultimilor ani, așa cu se pot vedea detalii în rapoartele anuale anterioare, s-a înregistrat
un mare dinamism am ofertei publice din toate punctele de vedere. Au fost avute în vedere nu
numai segmente de public de ”elită” – adică deja foarte activ cultural – cât și, mai ales, încurajarea
participării unor segmente diverse care nu se regăsesc în oferta culturală prezentă a orașului.
Astfel, prin diversificarea și creșterea atractivității și accesibilității ofertei culturale, MMB a
contribuit la creșterea atractivității și accesibilității patrimoniului material și imaterial al
Bucureștiului. De exemplu, festivalul de Statui Vivante amintit mai sus, sau cel de benzi desenate
au atras către muzeu un public care astfel poate că nu se simte foarte confortabil într-un muzeu.
În plus, s-a asigurat accesul și participarea nediscriminatorie a grupurilor defavorizate cultural,
printr-o serie de colaborări cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector
3 și Sector 4 sau diverse asociații. Mai amintim aici și derularea în trecut a unor proiecte și
manifestări culturale care permit accesul gratuit în muzeu al unor persoane care în mod obișnuit
poate nu vizitează un muzeu.
● Specific anului 2020 a fost atragerea către MMB a publicului online, de asemenea, probabil,
compus și din persoane care nu calcă cu ușurință pentru pragul unui muzeu. Avându-se în
vedere contextul, activitatea online s-a adresat în special unui public tânăr și foarte tânăr,
dar oricine a fost binevenit pe conturile online ale muzeului.
● De asemenea, pe parcursul ultimilor ani muzeul a avut în vedere și oferirea accesului la
cultură și în afara sediilor sale. Având în vedere acest lucru se înmulțește numărul de
expoziții outdoor și, excepțional, s-au realizat expoziții și în spații neconvenționale pentru

astfel de evenimente culturale. Avându-se în vedere perturbările generate de pandemie, sa inițiat deja și va crește numărul și diversitatea unor astfel de oferte.
III. Poziționarea Bucureștiului ca o capitală culturală atractivă a spațiului european. Această
direcție a fost în mod evident periclitată de pandemia de COVID-19.
● În trecut, MMB avusese o activitate în creștere pe plan european, atât în ceea ce privește
activitatea de cercetare cât și cea cultural-publică. Au fost încurajate schimburi de diverse
tipuri, așa cum s-a specificat în rapoartele anuale anterioare.
● De asemenea, în ultimii câțiva ani turiștii străini au fost un public țintă relevant. Acest lucru
a fost facilitat de creșterea constantă a turismului internațional în București. Din nou,
pandemia a făcut ca, temporar, această dimensiune a activității să devină irelevantă. Însă
avem în vedere că impactul pandemiei asupra turismului intra-european este temporar
MMB va fi pregătit pentru creșterea din nou a turiștilor străini în București, care va reveni ca
destinație de city break.
● Pe parcursul anului 2020 s-a reușit și deschiderea patrimoniului – deocamdată în varianta
online – spre străinătate. Astfel a început o colaborare cu ”GazetaRomânească” din TelAviv, Israel.
IV. Transformarea paradigmei de gândire în ceea ce privește antreprenoriatul creativ
Aceasta este o altă dimensiune relevantă a Strategiei orașului, care se constituie în punct
de reper pentru MMB. Pe de o parte MMB a dovedit spirit antreprenorial prin diversificarea
cantitativă, calitativă și ca funcție publică a magazinelor muzeului. Pentru detalii se pot accesa
rapoartele anuale anterioare. Și aceste planuri au fost perturbate de pandemia de COVID-19, dar
nu s-a renunțat la ele. Pe de altă parte MMB susține activ antreprenoriatul cultural privat,
asociindu-se în proiecte cu valoare adăugată pentru comunitățile muzeului.
V. Creșterea capacității și sustenabilității sectorului cultural
Această dimensiune a strategiei este, de asemenea, relevantă pentru MMB. În mod
consecvent MMB susține colaborarea în domeniul culturii, precum și al culturii și educației.
Parteneriatele și proiectele realizate de-a lungul timpului sunt o mărturie în acest sens. De
asemenea, acțiunile de dezvoltare profesională susținute de muzeu au în vedere și dezvoltarea
capacității organizațională în cultură, în special muzee. În ciuda contextului, aceste eforturi au
continuat și în anul 2020. Un exemplu este diseminarea online a bunelor practici împreună cu
INCFC în cadrul conferinței online de Marketing cultural care a avut un format inedit.
Avându-se în vedere cele de mai sus, precum și dinamismul cultural al MMB care a rămas
și în 2020 una dintre cele mai mari și mai vizibile organizații culturale din București, observăm că
MMB continuă să fie un factor important al implementării Strategiei Culturale a Municipiului
București și reușește să se adapteze constant evoluțiilor locale.

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari

Activitatea din ultimii 5 ani a MMB a transformat profund caracterul acestei organizații.
Făcând un bilanț observăm că la începutul anului 2021, în ciuda dificultăților specifice anului 2020,
MMB este o organizație modernă, dinamică, relevantă, în continuă actualizare și dezvoltare,
caracterizată prin transparență și dinamism. Acest lucru se datorează faptului că MMB urmărește
strategic dezvoltarea spirituală și îmbogățirea culturală a beneficiarilor muzeelor și a comunităților
asociate. Acest lucru s-a putut realiza și pentru că MMB se orientează în funcție de beneficiari/
public. Se au în vedere în mod sistematic mai multe categorii de public.
Vizitatorii și participanții la programele publice ale MMB. În ultimii ani s-au inițiat mecanisme
de monitorizare și analiză/înțelegere a publicului muzeului. Se urmărește o analiză cât mai
sistematică a evoluției persoanelor care trec pragul tuturor muzeelor MMB. De asemenea, se
monitorizează constant traficul online pentru a înțelege mai bine și acest segment de public. Ca
studii mai specifice, s-au realizat două anchete pe bază de chestionar. Prima este o analiză
longitudinală constând în aplicarea unui chestionar participanților la spectacolele realizare la
MMB. A doua este un studiu online privind vizitatorii muzeului. Urmează ca în 2021, dacă bugetul
o va permite, să se realizeze studii mai consistente, în colaborare cu organizații
specializate/agenție de sondare a opiniei publice.
Profesioniștii - 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 creează 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.Au continuat, online dacă a fost cazul, toate manifestările științifice ale MMB. De
asemenea, MMB a dezvoltat o serie de manifestări științifice care umplu un gol în viața academică
din România. În anul 2020 s-a reușit indexarea CNCS a revistelor muzeului.
Profesorii/educatorii și organizații educaționale. După cum documentează și rapoartele anuale
anterioare, în ultimii 2-3 ani parteneriatele cu școlile și universitățile – inclusiv străine -au crescut
numeric și calitativ. Anul 2020 a adăugat o nouă dimensiune, care urmează să se dezvolte și în
continuare, este focalizarea pe educatori și profesori. În parteneriat cu Learning by Teaching a fost
organizat un prim proiect de training al profesorilor. Astfel de inițiative vor continua. Se asemenea,
în 2021 se vor dezvolta noi proiecte pe această linie. De exemplu, se va iniția un proiect pilot de
creare a unui consorțiu cultural, muzeu-bibliotecă, care să adopte o școală cu elevi cu vârste din
cele mai diverse, de la 6 la 18 ani.
Organizații culturale publice sau private. MMB a fost primul muzeu care, în perioada 20162018, a susținut dezvoltării organizațiilor care vizează educarea prin cultură a copiilor. Programul
de susținere a proiectelor reprezentanților comunității a inclus proiecte de care au beneficiat mii de
copii. Din motive financiare acest proiect nu a continuat în anul 2019 și nici 2020 datorită
pandemiei, dar sperăm să îl reluăm în viitor. De asemenea, strategia MMB prevede și dezvoltarea
de parteneriate cu alte organizații interesate de educația culturală a bucureștenilor. Avându-se în
vedere acest deziderat a crescut numărul de organizații neguvernamentale partenere ale MMB. În
contextul pandemiei, parteneriatele tradiționale au rezistat și chiar s-au dezvoltat, ceea ce arată
valoarea și relevanța acestora.
3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Anul 2020 a fost un an special pentru MMB, ca și pentru alte muzee, caracterizat prin
numeroase dificultăți. Pe lângă provocările financiare consistente din ultimii 2 ani, a trebuit să se
realizeze și acțiuni rapide de adaptare la cadrul nou generat de pandemia de COVID-19. În acest
context, strategia de management s-a adaptat și s-a concentrat pe următoarele direcții:
● Online. La începutul anului 2021 putem să spunem că MMB a devenit un muzeu ”animat
online”. Înainte de pandemie mediul online era folosit cu precădere ca ”avizier”, iar
YouTube ca o colecție a evenimentelor publice – dezbaterile Dialog în Agora, concerte, etc.
În timpul pandemiei în special contul de pe Facebook a devenit o platformă de educație
culturală, vizând atât copiii, cât și adulții. Sunt oferite informații de substanță, sunt propuse
programe de educație în sistem sincron / interactiv sau asincron / pasiv.
● Deschidere către comunități generale. Pe parcursul anului 2020 specialiștii muzeului au
început să colaboreze mai mult cu platforme media generale. Sunt mai activi în spațiul
public, fiind prezenți în emisiuni TV de popularizare a istoriei și de cultură generală, având
rubrici de popularizare pe platforme online, precum Cotidianul.ro. Publicația muzeului
București în 5 minute este mai amplu distribuită online.
● Cercetare de specialitate. Deși specialiștii muzeului au trebuit să se adapteze noilor reguli de muncă
și interacțiune, activitatea de cercetare a cunoscut o dezvoltare. A fost realizat și un audit și au fost
supuse spre evaluare CNCS revistele științifice ale muzeului. Ele au fost indexate la categoria B, cea
mai înaltă accesibilă revistelor neindexate Clarivate Analytics. Strategia de cercetare a fost
actualizată. Este în curs de pregătire o nouă publicație periodică, numită Urbanitas.
● Comunitatea educatorilor. Așa cum am menționat deja, anul 2020 a marcat și inițierea unei direcții de
dezvoltare a colaborării cu mediul educațional, dincolo de parteneriatele punctuale anterioare. S-a
inițiat o direcție de susținere a educatorilor și profesorilor din sistemul de învățământ formal. În
toamna anului 2020 s-a realizat în colaborare un program de formare a profesorilor. Noi direcții de
acțiune vor urma în 2021 prin proiectarea demateriale de susținere a proceselor didactice și lansarea
unui proiect-pilot de ”adoptare” a unei școli.
În ciuda contextului au continuat în mod relevant și unele dintre direcțiile asumate înainte de
pandemie:
● Dezvoltarea activității educaționale adresate copiilor, inclusiv prin dezvoltarea facilităților
integrate în expunerea de bază a MMB. De exemplu, în colaborare cu Asociația DaDeCe a
fost realizată Lada Sfintei Vineri – o instalație interactivă pentru copii și părinți.
● Optimizarea spațiilor și continuarea dezvoltării infrastructurii MMB. Aceste elemente sunt
detaliate în alte părți ale raportului, dar aici specificăm realizarea documentațiilor și
demersurilor asociate unor componente foarte importante ale ofertei muzeului și
patrimoniului orașului – Palatul Suțu și Pinacoteca.

● Diseminarea prin intermediul unei ample politici editoriale adresate atât specialiștilor, cât și publicului
larg. În anul 2020 s-au realizat progrese însemnate pe ambele direcții prin consolidarea și indexarea
revistelor academice ale muzeului, precum și inițierea unor colaborări consistente cu Cotidianul.ro,
Contemporanulși Gazeta Românească (Tel-Aviv, Israel).
● Contribuție la dezvoltarea profesională în sectorul muzeal a continuat prin organizarea, în
formule adaptate, a manifestărilor programate.
Se observă deci că în ciuda dificultăților muzeul a continuat să desfășoare activitate relevantă pe
toate direcțiile asumate și anterior – ofertă publică, gestionarea patrimoniului, cercetare etc.
Activitatea publică a fost deja prezentată în raport și anexele 1-3. Ne vom concentra pe activitatea
de cercetare prin oferirea mai multor detalii (Tabel 19).
Tabel 19. Activitatea de cercetare științifică și diseminare asociată MMB (2015-2020)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Participări la manifestării științifice, proiecte
de cercetare etc.

21

35

26

69

101

65

Contribuții în publicații științifice

13

42

9

61

55

61

Lucrări de popularizare

3

6

6

8

32

64

Publicații ale editurii MMB

9

10

17

17

10

2

200

200

250

350

237

428

Participarea la manifestările științifice
organizate de MMB

Perioada de pandemie a influențat negativ participarea echipei MMB la diverse evenimente
și proiecte de cercetare. Parțial. Manifestările științifice programate anterior, la nivel internațional
dar și național, au fost transferate în mediul online. Altele însă au fost anulate complet. Se observă
însă dinamică crescută a activității de publicare. A crescut atât ponderea lucrărilor publicate în
reviste indexate, cât și a publicațiilor de popularizare adresate publicului larg. Angajații MMB au
prezentat 30 de studii la manifestări științifice naționale, 4 la conferințe internaționale (online) și 7
prelegeri și alte tipuri de întruniri de specialitate. Structura publicațiilor pentru anul 2020 este
următoarea: 4 contribuții în volume de Proceedings (creștere față de 2019), 26 articole în reviste
științifice indexate în baze de date internaționale (creștere față de 2019), 16 contribuții în reviste
de specialitate naționale neindexate internațional (creștere față de 2019), 10 contribuții în volume
colective.
Lucrările publicate de editura MMB ieșite de la tipar la începutul anului 2020 sunt Revista
de Cercetări Arheologice și Numismatice, Revista de arta și Istoria Artei și volumul Ligia Macovei.
Între senzorial și intelectual. Între culoare și linie. La acestea se adaugă 6 volume machetate care
vor fi publicate în anul 2021 dar și 12 numere ale ziarului București în 5 minute. Pe partea de
cercetare pentru viitoare publicații, s-a lucrat la documentarea și redactarea de texte pentru
repertoriul de pictură Cecilia Cuțescu Storck. O altă direcțiede cercetare este reprezentată de
proiectul prin care este propusă numirea pictorului Gheorghe Tattarescu drept membru postmortem al AcademieiRomâneși totodată acordarea titlului de Doctor Honoris Causa. Un alt proiect
de cercetare care s-a aflat în derulare pe parcursul anului 2020 este Muzeul Simu și Pinacoteca
București, care urmează să fie dezvoltat pe parcursul anului 2021, presupunând implicarea mai
multor departamente ale Muzeului Municipiului București, dar și a unor parteneri, în vederea
realizării unei publicații dedicate.
În plus, la finalul anului 2020 s-a realizat un contract de licență cu EBSCO Publishing, Inc.
pentru includerea Revistei de Artă și Istoria Artei într-o bază de date internațională, respectiv
https://www.ebsco.com/products/research-databases, iar în urma evaluării Consiliului Național al
Cercetării Științifice 2020 din domeniul Științelor Umaniste, Revista de Cercetări Arheologice și
Numismatice a fost încadrată în categoria B.
Conectarea profesională este corelată și cu activitatea de cercetare și diseminare a
acesteia, Prin urmare este benefică apartenența angajaților MMB la asociații profesionale.
Managerul muzeului, Adrian Majuru, este membru al Uniunii Scriitorilor - Secția Proză, filiala
București. Șase persoane sunt membri în 5 organizații profesionale sau culturale: Asociația
Română de Arheologie, Societatea Numismatică Română, Societatea Numismatică Românăși

Clubul Rotary Octo. Alte 9 persoane sunt înscrise în Registrul Arheologilor, dintre care 5 sunt
specialiști. Muzeul este membru instituțional ICOM.

4. Propuneri de îmbunătățire a activității profesionale

Strategia managerială implementată de MMB în ultimii ani a acționat simultan pe toate
dimensiunile activității unui muzeu, precum și pe toate componentele infrastructurii deoarece se
semnalaseră numeroase elemente deficitare, care aveau nevoie de intervenții urgente. Putem
spune că pe ansamblu muzeul era pe linia de plutire, dar erau și elemente în situație critică. Astăzi
situația este mult schimbată, MMB fiind considerat unul dintre cele mai dinamice muzee din acest
moment, care beneficiază de un prestigiu profesional binemeritat. Totuși, în continuare este
necesar să se acționeze holistic pentru dezvoltare durabilă și satisfacerea în condiții optime a
misiunii MMB. Făcând un bilanț extrem de succint, putem să înscriem printre realizări următoarele:
● reabilitarea și reamenajarea majorității sediilor MMB;
● reorganizarea depozitelor și a spațiilor administrative ale MMB;
● dezvoltarea resursei umane și creșterea profilului profesional al specialiștilor muzeului;
● conectarea muzeului și a specialiștilor săi la tendințele europene și dezvoltarea unei rețele
profesionale;
● valorificarea patrimoniului de artă al MMB și proiectarea unei noi Pinacoteci, cu sediu
propriu;
● creșterea numărului de vizitatori, de toate vârstele;
● dezvoltarea ofertei publice, variate și vizând categorii foarte diverse de public;
● mai buna cunoaștere și înțelegere a publicului;
● mai buna cunoaștere a patrimoniului MMB și transmiterea acestor cunoștințe către un
public foarte divers;
● dinamizarea activității editoriale a muzeului.
Anul 2020, în context pandemic, a însemnat însă o diminuare a activității muzeului și a
numărului de vizitatori. Un mare proiect, respectiv deschiderea Pinacotecii către public, a fost
amânat. Prin urmare, anul 2021 presupune o relansare a strategiei MMB, adaptată noului context.
În cele ce urmează vom contura principalele direcții de acțiune avute în vedere:
➔ Amenajarea unui nou muzeu – Pinacoteca. Parte integrantă a Secției de Artă a Muzeului
Municipiului București, 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 peste 5 ani deținea de șase ori mai multe lucrări de artă. Pe parcursul deceniilor, șia sporit continuu patrimoniul, acesta fiind constituit astăzi din 2.543 lucrări de pictură
românească și europeană, 402 lucrări de sculptură, 87 lucrări de artă decorativă și 2.425
lucrări de grafică. Lipsa unui spațiu adecvat de expunere a făcut ca în anul 2013, Primăria
București a cumpărat 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. Deja procesul de proiectare este avansat, și
demersurile administrative pentru restaurarea și amenajarea imobilului sunt avansate. Este o mare
provocare, în București existând deja câteva muzee de artă care prezintă standarde profesionale foarte
ridicare: MNAR, MNAC și MARe.
➔ Cunoașterea publicului. Pentru strategia de management a muzeului, implementată deja de
câțiva ani, publicul și cunoașterea sa au fost priorități. Înțelegerea nevoilor, dorințelor și
comportamentului diverselor segmente de public este o prioritate, datorită valorii aplicative –
pe baza acestor informații se pot dezvolta programe, expoziții, proiecte muzeale mai eficiente.
Anul 2020 a însemnat, credem noi, și o ”resetare” a publicului. Teama, firească, de spațiul
public generează reticență și un alt tip de abordare a activităților culturale. În acest cadru este
cu atât mai important să se cunoască publicul, inclusiv pe componenta sa online. În măsura în
care bugetul pe anul 2021 o va permite, intenționăm să realizăm în primul rând un studiu
calitativ privind consumul cultural online și a strategiei de comunicare & educare online a
MMB. Se vor avea în vedere două direcții mari: înțelegerea profilului vizitatorului interesat de
artă și înțelegerea profilului vizitatorului interesat de istorie. Pentru a asigura o bună relevanță
a rezultatelor, intenționăm să colaborăm cu o agenție specializată în acest domeniu.

➔ Dezvoltarea infrastructurii. Așa cum s-a specificat deja în acest raport, s-au realizat deja
demersurile administrative necesare pentru finanțarea/începerea unor lucrări la acele spații
MMB care necesită încă intervenții. Intenționăm ca în maxim 3 ani toate sediile MMB să fie
complet renovate, reabilitate și reamenajate pentru a corespunde exigențelor gestionării
patrimoniului și a publicului contemporan.
➔ Dezvoltarea ofertei online vizând atât copiii, cât și adulții.Credem că online-ul este și va
rămâne un instrument educațional, cu relevanță culturală pentru numeroase segmente de
public. Profitând de experiența câștigată în anul 2020, se are în vedere diversificarea și
creșterea calitativă a ofertei online. Pentru a se realiza acest lucru este necesară susținerea
participării specialiștilor muzeului de programe de training asociate dezvoltării ofertei online.
Desigur, dezvoltarea educației și programelor culturale online nu înseamnă neglijarea ofertei
la sediile muzeului sau la alte locații. Va continua de altfel procesul de accesibilizare a
patrimoniului și în spații neasociate cu cultura, spații publice sau chiar comerciale.
➔ Promovarea mai intensă a muzeului va fi cu atât mai necesară cu cât publicul va fi ,
probabil, mai greu de convins să vină la muzeu. Se are în vedere utilizarea în mod integrat
canale de comunicare online și offline. O atenție deosebită se va acorda mediului online și
comunităților virtuale ale MMB.
➔ O mai activă prezență a patrimoniului MMB în școli. Se are în vedere un proiect pilot prin
care MMB, în asociere cu o bibliotecă sau un parteneriat mai extins de instituții culturale, să
adopte o școală. Astfel se va facilita accesul elevilor la patrimoniul muzeului, se va putea
colabora mai eficient, personalizat, cu profesorii acelei școli.

C.Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:

1. Măsuri de organizare internă
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor
privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. La auditul realizat la
începutul anului 2021 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 proporție de 100 % din totalul activităților
procedurale inventariate;
● Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și
activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.
Astfel că, la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al Muzeului
Municipiului București este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern
managerial.
Activitatea de audit public intern din cadrul MMBse exercită de către Compartimentul de
Audit public intern, aflat în directa subordine a Directorului MMB. Acest compartiment desfășoară
o activitate funcțional independentă și obiectivă, menită să dea asigurări și consiliere conducerii
pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, ajutând entitatea publică să-și
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și
îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului și a
proceselor de administrare, fără ca auditorul să își asume responsabilități manageriale. Activitatea
de audit public intern în cadrul MMB pentru anul 2020 s-a realizat în proporție de 100%, conform
raportului anual. Astfel, s-au realizat următoarele:
● Elaborarea și revizuirea procedurilor operaționale specifice – au fost finalizate 14 proceduri
operaționalespecifice pentru misiunile de audit de consiliere.
● Efectuarea misiunilor de audit intern – s-au realizat 2 misiuni de audit intern.
● Pregătire profesională a auditorului muzeului a constat în anul 2020 în studiu individual, pe
o perioadă de 15 zile, conform normelor specifice.
● Elaborarea și actualizarea Planului Multianual și Planului Anual de Audit Public Intern
pentru anul 2021.
● Urmărirea implementării recomandărilor formulate în cursul misiunilor de audit; Urmărire
recomandări misiuni anterioare.

Prezentăm sintetic cele 2 misiuni de audit realizate:
1. Misiunea de audit public intern: Auditarea modului de organizare și desfășurare a
activității la Muzeul Victor Babeș - A analizat activitatea desfășurată la Muzeul Victor Babeș,
carea fost reintrodus în circuitul turistic în noiembrie 2018 și a fost constituit în jurul memoriei
savantului de către fiul său, Mircea Babeș; în componența sa actuală prezintă prin intermediul
obiectelor expuse activitatea celor doi savanți în domeniul medicinii românești.
2. Misiunea de audit public intern: Auditarea modului de organizare și desfășurare a
activității la Colecția "C.I. și C.C. Nottara" - avut ca scop analiza organizării activității privind
Colecția “C.I. și C.C. Nottara”.În prezent, obiectele care compun Colecția “C.I. și C.C. Nottara” (cu
excepția Pianului Bechstein) sunt adăpostite în depozitul Muzeului Municipiului București din Str.
Munții Apuseni nr.11, București. Colecția familiei Nottara este alcătuită din piese de mobilier, cărți,
partituri muzicale, sculpturi, diplome, premii și alte obiecte ce au aparținut actorului C.I. Nottara și
fiului său, muzicianul C.C. Nottara.
Proceduri stabilite și aprobate de Comisia de Control Managerial Intern în cursul anului 2020: 1.
PO10.03-01 Elaborarea ordinului de serviciu; 2. PO10.03-02 Elaborarea declarației de
independență; 3. PO10.03-03 Elaborarea notificării privind declanșarea misiunii de consiliere; 4.
PO10.03-04 Ședința de deschidere; 5. PO10.03-05 Constituirea/Actualizarea dosarului
permanent; 6. PO10.03-06 Prelucrarea și documentarea informațiilor; 7.PO10.03-07 Elaborarea
programului misiunii de consiliere; 8. PO10.03-08 Colectarea și analiza probelor de audit;
Efectuarea testărilor și formularea constatărilor; 9. PO10.03-09 Revizuirea documentelor și
constituirea dosarului de audit; 10.PO10.03-10 Ședința de închidere; 11. PO10.03-11 Raportul de
audit public intern; 12. PO10.03-12 Difuzarea raportului de consiliere; 13. PO10.03-13
Supervizarea; 14. PO10.03-14 Urmărirea recomandărilor.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Muzeul Municipiului București dispune de un sistem de control intern managerial ale
cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să
furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor
generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și
economicitate.
Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere
asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor
privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
În acest caz, menționăm 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 proporție de 100 % din totalul activităților
procedurale inventariate;
➔ Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și
activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.
Pe baza rezultatelor autoevaluării, sistemul de control intern managerial al Muzeului Municipiului
București este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
MMB își derulează activitatea având în vedere 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 creează 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. Acesta 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.

Avându-se în vedere proiectul de amenajarea a noii Pinacoteci, în anul 2020 s-a propus o
actualizare a ROF pentru includerea Palatului Dacia România, primit în administrare în august
2019, prin hotărâre de Consiliu, în vederea organizării Pinacotecii Municipiului București. Pentru
anul 2021 se prevede ca, dacă va fi cazul, în funcție de hotărârile Consiliului PMB, să se facă o
nouă modificare în ROF pentru ca Palatul Concordia să revină în structura MMB.
Iată o sinteză a schimbărilor survenite în noul ROF, care se vor implementa în 2021:
redenumirea Biroului Istorie Medievală Bucureșteanăși Biroului Istorie Modernă Bucureșteană, în
Biroul Istorie Veche și Medievalăși Biroul Istorie Modernă și Contemporană. Pornind de la
cercetarea patrimoniului arheologic care este tot mai accelerată în cadrulBiroului Istorie Veche și
Arheologie, numele structurii devine Biroul Arheologie Preventivă și Sistematică.Ținând cont de
specificul patrimoniului gestionat,ColecțiaC.I. și C.C. Nottara își modifică subordonarea
ierarhică,trecând în subordineaSecției Antropologie Urbană. Având în vedere faptul că Serviciul
Documentare, Bibliotecă, Arhivă, gestionează o colecție de bunuriculturale de patrimoniuși anume
fondul de carte veche, aceasta a trecut din subordinea manageruluiîn subordinea directorului
adjunct. Pinacoteca a devenitPinacoteca București.Galeriile de Artă ale Municipiului București, se
numesc acumGaleriile de Artă aleBucureștiului. Colecția „Ligiași PompiliuMacovei”,adevenit
Colecția de artă „Ligia și Pompiliu Macovei”. Avândînvedere pregătirea profesională a
salariațilorșipentru omai bunăorganizare a activităților, care să reflecte mai clar obiectivele
personalului din cadrul acestei structuri,Serviciul Relații Publice,Marketing, Proiecte Culturale și-a
schimbat numele înServiciul Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale, Educație Muzeală, iar
Compartimentul Presă și Educație Muzeală se reorganizează și își schimbă denumirea în
CompartimentulPresă, și se înființează Compartimentul Fotografie, Prelucrare Grafică, fără să
modifice felul muncii, atribuțiile fișelor de post și nici locul de muncă.
3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Delegarea responsabilităților se realizează conform cadrului legislativ în vigoare, este
prevăzută în regulamentul de organizare și funcționare a MMB, fiind respectată. În 2020 au avut
loc următoarele ședințe ale structurilor de conducere ale MMB:
● Consiliul de Administrație: 7 întâlniri
● Consiliul Științific: 2 întâlniri
Avându-se în vedere situația specifică anului 2020, majoritatea acestor întâlniri s-au realizat online.
În 2020, 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-ului, ștatului de funcții și a organigramei apoi implementarea deciziilor PMB
după aprobarea lor. Ca subiecte specifice, în 2020, au fost dezbătute stabilirea noilor configurări
ale bugetului MMB în urma plafonării bugetului și a pandemiei. Funcționarea MMB este periclitată,
cu precădere pe zona de securizare a patrimoniului. Si apoi reconfigurarea Planului Minimal pe
anul 2020 ca urmare a reducerii resurselor bugetare în zona proiectelor pentru acoperirea
urgențelor legate de funcționare.
Consiliul Științific al MMB a dezbătut și luat hotărâri referitor la proiectele expoziționale,
culturale, educative, editoriale propuse de MMB dar și de către membrii ai comunității prin apelul
la proiecte. S-a acordat o atenție deosebită modului de adaptare la mediul online, precum și modul
în care muzeul va funcționa în perioada de pandemie, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Ca și în anii anteriori, 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 organigramei și eficientizarea activității personalului, dezvoltarea resursei umane a
instituției, stat de funcții și regulamente, stabilirea comisiilor de specialitate, proiectele 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.
Stabilirea Comisiilor din cadrul Muzeului
S-a propus în anul 2020 stabilirea următoarelor comisii de specialitate, în funcție de
oportunitatea și necesitatea acestora: Comisia de experți independenți - expertizare Pinacoteca;
Comisia centrală de inventariere; Comisia de recepție, evaluare și achiziții bunuri de patrimoniu și
pentru stand; Comisia de restaurare, Comisia de casare; Comisia de clasare; Comisia pentru

protecția civilă, de securitate și sănătate a muncii, PSI; Comisia pentru selectarea, încadrarea și
promovarea în muncă a personalului; Comisia de recepție și primire materiale, mijloace fixe,
obiecte de inventar; Comisia de selectare a unităților arhivistice; Comisia pentru monitorizarea și
metodologie control managerial intern: Contabil șef, șefii de secții, managerul MMB.

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției

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 2020 (Tabelul 20).
Tabelul 20. Numărul de angajați, pe funcții, nivel de studii și grade profesionale (2018-2020)
Nivel încadrare
Total
grad IA de încadrare – studii superioare

2018
132
24

2019
133
32

2020
136
33

grad I de încadrare – studii superioare

13

18

18

grad II de încadrare – studii superioare
grad IA de încadrare – studii medii
grad I de încadrare – studii medii
Alte categorii (supraveghetori muzeu)
Muncitori calificați și îngrijitori
Funcții de conducere
Titlul științific de doctor
Însciși la Studii Doctorale

30
19
10
12
7
16
23
7

25
13
10
12
8
15
23
9

31
13
10
13
6
15
23
10

Strategia de management a resurselor umane a MMB are în vedere crearea unui mediu
profesional etic, stabil, cu angajați satisfăcuți și atașați misiunii publice a muzeului. De asemenea,
pentru a dezvolta continuu activitatea publică, dar și cea de gestionare a patrimoniului, se are în
vedere întărirea echipei cu profesioniști.
Procesul de evaluare a personalului s-a desfășurat conform regulamentului de organizare și
funcționare a MMB.
În anul 2020 nu s-au realizat promovări pe post și au fost scoase la concurs 4 posturi
(Muzeograf – 3 posturi; Supraveghetor muzeu - 1). La concursul organizat în luna octombrie au
candidat 59 de persoane. În perioada de raportare s-au pensionat 4 persoane (doi conservatori,
un referent și un muncitor). Un muzeograf a demisionat și un alt contract de muzeograf s-a
încheiat cu acordul părților.
Cursuri / Dezvoltare profesională
În ultimii ani a crescut numărul de doctoranzi ai MMB, ceea ce creează premise de
dinamizare și dezvoltare atât în ceea ce privește activitatea de cercetare, cât și cea legată de
oferta publică a muzeului. Alți angajați sunt înscriși la programe masterale. De exemplu, un
angajat al secției de artă a finalizat cursurile masterale la Facultatea de Istorie, Universitatea
București, masterat Istoria Ideilor și a Mentalităților și a Culturii de Masă, iar alt angajat a început
cursurile masterale la Catedra UNESCO a Universității București - Management Intercultural. Alți
angajați au participat la diverse workshop-uriare contribuie la dezvoltarea profesională și
networking, cum ar fi evenimentul internațional desfășurat online cu titlul Musemio and Immerse
UK Virtual Summit, sau alte programe online, prezentate anterior în secțiunea B a raportului.
În anul 2020, 6 persoane au participat la următoarele cursuri de formare profesională
oferite de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Manager Cultural (1 persoană)
și Programul de specializare Marketing Muzeal (2 persoane), curator (1 persoană), restaurator
etapa III (1 persoană), Manager de proiect (1 persoană).
Motivare / sancționare
Strategia de management a MMB prevede și dezvoltarea unei culturi organizaționale stimulante,
creșterea gradului de satisfacție al angajaților.O strategie abordată în trecut, a fost încurajarea și susținerea
mobilităților internaționale a celor mai buni angajați, urmărindu-se dezvoltarea lor profesională și personală,
precum și dezvoltarea unor contacte solide a MMB în străinătate. În mod tradițional aceste obiective erau
realizate prin participarea fizică a specialiștilor la o serie de evenimente de specialitate. Pandemia nu a oprit
însă acest tip de oportunități, deoarece salariații MMB au participat online la diferite proiecte naționale și
internaționale. În această direcție au fost susținuți de Instituție prin achitarea taxelor de participare la diferitele
evenimente.

De asemenea, Instituția a continuat ca și până în anii precedenți să susțină acei salariați
care au dorit să publice volume referitoare la patrimoniul cultural al muzeului și a facilitat printr-o
serie de parteneriate publicarea de studii și articole de specialitate într-o serie de ziare și reviste
de profil de circulație națională și internațională. Atât cât a fost posibil s-a investit și în pregătirea
profesională a salariaților în domeniul marketingului muzeal, managementului de proiecte,
muzeologiei precum și a restaurării și conservării operelor de artă.
În anul 2020 au fost depuse la Comisia de Etică și Disciplină, 18 sesizări sau referate în urma cărora
au fost sancționați disciplinar patru salariați, prin avertisment scris sau diminuarea cu procente cuprinse între
5-10% de la una până la trei luni după caz, în conformitate cu Codul Muncii.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/
refuncționalizări ale spațiilor

Așa cum rezultă din rapoartele de activitate ale muzeului, în ultimii ani s-a îmbunătățit
continuu și semnificativ infrastructura, atât în ceea ce privește spațiile publice ale muzeelor MMB,
cât și a celor dedicate activității administrative și gestionării patrimoniului. În cele ce urmează
prezentăm, succint măsurile luate în ultimul an, într-o perspectivă cuprinzătoare și evolutivă.
Palatul Suțu este deschis pentru public în întregime, din anul 2018, după reconfigurarea
expoziției permanente, deschiderea unui spațiu dedicat Pinacotecii Municipiului București, a unor spații
noi pentru expoziții temporare, precum și pentru programe educaționale. La parterul palatului, se află și
spațiul destinat Secției de Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale, precum și secretariatul
instituției, Palatul Suțu fiind sediul social al MMB. A fost demarată realizarea unui proiect tehnic pentru
obținerea unui certificat de urbanism pentru restaurarea fațadelor, iar avizele și proiectul tehnic pentru
feronerie (gard marchize) urmează de asemenea să fie obținute/realizate. În 2021 se fac demersuri
pentru studiul Dali si DTAC cu începerea procedurilor de obținere a autorizației de construcție. Palatul
Suțu este recuperat pentru public în procent de 100%.
Muzeul Vârstelor - Casa Filipescu-Cesianu este, în esență un nou muzeu, deschis în 2016, cu
un profil inedit - antropologie urbană. Clădirea anexă, Lapidarium, găzduiește expoziția permanentă
pentru frescele restaurate ale fostei biserici a Mănăstirii Văcărești. În anul 2020 au mai fost aduse încă
două fresce ale Mănăstirii Văcărești, astfel că numărul total de fresce este în prezent de 35. Legat
deacest muzeu inedit mai menționăm numai Parcul, care urmează să fie extins în anul 2021 cu noi
piese restaurate, dacă bugetul va permite. Este primul astfel de parc tematic din București. Spațiul
destinat publicului la reședința Filipescu-Cesianu este acum de 100%.
Muzeul dr.Nicolae Minovici a fost deschis în totalitate publicului în 2018, având atașat și
un nou spațiu pentru expoziții temporare. Parcul muzeului dr.Nicolae Minovici este, de asemenea,
un spațiu deosebit, cuprinzând piese litice și sculpturi de mari dimensiuni. În anul 2020 a fost
realizată în colaborare cu Asociația DaDeCe în cadrul unui proiect AFCN o instalație numită ”Lada
Sfintei Vineri„ prin care copiii pot explora împreună cu prietenii și familia teme legate de tradițiile
populare. Este în proiect și organizarea unui al doilea parc tematic de sculptură, pe lângă acela
deja existent la Filipescu-Cesianu, în 2021, dacă bugetul va permite. Spațiul destinat publicului la
muzeul dr.Nicolae Minovici este acum de 100%, fiind deschisă publicului și casa grădinarului cu o
expunere dedicată țesutului și torsului.
Observatorul Astronomic a fost redeschis pentru public spre finalul anului 2016. În
prezent este unul dintre cele mai populare muzee. Aici funcționează și biblioteca MMB,
modernizată, extinsă și deschisă publicului larg. Spațiul destinat activităților publice la
Observatorul Astronomiceste acum de 100% .
Muzeul Theodor Aman a fost și el restaurat în ultimii ani, iar părți ale expunerii regândite.
Astfel, este posibil ca să se organizeze și expoziții temporare cu piese inedite din patrimoniul
colecției Theodor Aman. De asemenea, se desfășoară ocazional și recitaluri de poezie sau
concerte de muzică clasică. În anul 2021 urmează să se facă demersurile necesare pentru
autorizațiile necesare refacerii fațadelor. Spațiul destinat publicului la Muzeul Theodor Aman este
de 80%, excepție făcând anexele din curte care găzduiesc ateliere de restaurare.
Muzeul George Severeanu a fost redeschis după reabilitare și consolidare spre finalul
anului 2017 cu o nouă expoziție permanentă, care valorifică colecția foarte bogată de piese antice,
unică în București, a familiei Severeanu. Este în curs de reamenajare cea mai mare sală a casei
Severeanu, care va fi destinată începând cu 2021 expozițiilor temporare și evenimentelor publice.
Spațiul destinat publicului la Muzeul George Severeanu este de 100%.

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck: aici este în curs de implementare, din
2018, un proiect tehnic de către firma Prodid (arh.Serban Sturdza) care prevede intervenții de
ansamblu asupra întregului obiectiv. A fost obținut avizul de intervenție de urgență din partea MCC
precum și autorizația necesară acestor intervenții. Din cauza bugetului restrâns al anului 2020, nu
au putut fi realizate intervențiile programate, iar ele au fost transferate în 2021. 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.
Curtea Veche este un sit arheologic, închis publicului, conform hotărârii Consiliului de Administrație
al MMB. Începând cu iunie 2018 Palatul Voievodal Curtea veche se află în șantier de reabilitare.
Muzeul Victor Babeș a beneficiat de ample investiții în anul 2016, care au însemnat
reparații și igienizări integrale la hochparter, scara de acces în muzeu și la gardul exterior reparat
integral. La hochparter au fost mutate și utilate laboratoarele de restaurare metal și ceramicăporțelan, aduse din imobilul Nottara evacuat. Treptat, începând cu anul 2018, muzeul s-a
redeschis pentru public. Expoziția permanentă a fost completată cu elemente de realitate
augmentată, care recuperează ludic informații despre câteva dintre antidoturile descoperite de
Victor Babeș, pentru babesioză, pelagră și malarie. În 2020 a fost finalizată amenajarea expoziției
permanente prin comandarea de logistică muzeală astfel încât proiectul de reconfigurare
expozițională a muzeului Victor Babeș a fost finalizat. În 2020, Muzeul Victor Babeș s-a alăturat
muzeelor modernizate și configurate la standarde europene, proiecte realizate treptat între anii
2015 și 2020: Palatul Suțu, Muzeul George Severeanu, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Theodor
Aman, Observatorul Astronomic, Muzeul dr.Nicolae Minovici, dar și Biblioteca Muzeului
Municipiului București. Spațiul destinat publicului la Muzeul Victor Babeș este de 100%.
Muzeul Ligia și Pompiliu Macovei este o casă memorială care a beneficiat de o serie de
îmbunătățiri în perioada 2014 - 2018 însă clădirea necesită intervenții de consolidare. De aceea în
anul 2018 a fost realizat un proiect tehnic și un studiu Dali, pentru reabilitarea acestui imobil. În
2020 am demarat realizarea unui dosar de clasare a imobilului de secol 19, cu ajutorul căruia
dorim obținerea clasării imobilului în monument de patrimoniu clasa B. Spațiul destinat publicului
la Muzeul Ligia și Pompiliu Macovei este acum de 100%.
Muzeul Gheorghe Tattarescu necesită, de asemenea, intervenții majore. Demersurile
pentru obținerea de fonduri europene pentru acest muzeu au început încă din 2017 printr-un
proiect tehnic și un studiu Dali. În acest moment, proiectul tehnic și studiul Dali finalizate sunt
înaintate Primăriei Municipiului București, pentru a sprijini Direcția de Investiții să aplice pentru
fonduri europene. În anul 2020 a fost finalizată obținerea ultimelor avize și completări ale studiului
Dali și DTAC și așteptăm obținerea autorizației de construcție din partea Serviciului de urbanism al
PMB. Patrimoniul a fost transferat în noul Depozit de Artă, corpul A, împreună cu întregul colectiv
al muzeului. Imobilul Tattarescu este pus în conservare din decembrie 2017.
Depozitele MMB au fost, de asemenea, reorganizate și îmbunătățite radical în ultimii ani.
Depozitul din cartierul Crângași a fost închiriat în vara anului 2015 pentru depozitarea și
organizarea arhivei MMB, pentru depozitul colecției de artă decorativă-mobilier a MMB,precum și
patrimoniul colecției CC Nottara. În anul 2018 a fost demarată organizarea arhivei MMB prin
colaborarea cu o firmă de profil, activitate care va fi finalizată în anul 2021. Depozitul MMB din
strada Marin Serghiescu a fost extins și reamenajat. Aici 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, este un spațiu nou, modern, închiriat în2017 pentru depozitarea patrimoniului
Casei Gheorghe Tattarescu și parțial Pinacoteca. În 2019 a fost amenajat Depozitul de Artă al
MMB în cele două hale ale ansamblului, prin compartimentarea lor, inclusiv pe înălțime. A fost
transferat cea mai mare parte din patrimoniul Pinacotecii precum și parte din patrimoniul Muzeului
Storck, dar și colecția de sculptură Cornel Medrea, recuperată în cursul anului 2019 din Palatul
Parlamentului, precum și piesele care se aflau în depozitele din Crângași. În 2020, în acest spațiu nouamenajat, au fost aduse și ultimele piese ale colecției Medrea, aflate în depozitul din Calea Griviței, depozit
la care s-a renunțat. Colecția Medrea este depozitată acum integral într-un singur depozit. Tot în Depozitul
de Artă sunt reunite frescele mănăstirii Văcărești, care au mai rămas de restaurat, precum și tâmpla mare
și mică a mănăstirii de la Văcărești. Tot aici a fost amenajat și un spațiu de carantină pentru piesele de
patrimoniu afectate de atacuri de cari, și unde pot fi tratate separat de depozit, în așteptarea procesului de
restaurare.Pe parcursul anului 2020, în colaborare cu colegii de la Serviciul Tehnic și nu numai, s-au
transferat ultimele obiecte de sculptură din Colecția Medrea în depozitele nou-amenajate. S-a organizat

depozitul Colecției Medrea în funcție de criterii de tipo-dimensionare, material și cu asigurarea protecției
lucrărilor fragile.
Magazia MMB este spațiu administrativ destinat depozitării obiectelor de inventar amplasat
la un subsol de bloc care nu a beneficiat de îmbunătățiri de peste 50 de ani. Între anii 2014 și
2015 a avut loc igienizarea și refacerea totală a acestui spațiu. Aici se afla acum depozitul MMB și
atelierul MMB, ultimul mutat de la etajul Palatului Suțu.
Imobilul-depozit din Calea Griviței a găzduit până în 2018 colecția Muzeului dr. Nicolae Minovici,
care în mare parte a fost expusă între anii 2017-2018 dar și părți ale colecției Medrea. În toamna
anului 2020, după mutarea pieselor de patrimoniu în Depozitul de Artă, s-a renunțat la acest
spațiu de depozitare, fiind restituit proprietarului și încetând astfel plata chiriei, începând cu 1
septembrie 2020.
Palatul Dacia-România este un imobil de patrimoniu clasa A 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 Elie
Wiesel. În 2020 am reușit rebranșarea la utilități a acestui imobil (apa, canalizare, termoficare și
electricitate). De asemenea, a fost finalizat studiul Dali și DTAC (care include și studiul istoric);
apoi au fost obținute avizele conform certificatului de urbanism iar dosarul privind reabilitarea și
restaurarea acestui imobil de patrimoniu a fost înaintat Serviciului de Urbanism al PMB, pentru
eliberarea autorizației de construcție.
Completarea sistemului de securizare - În anul 2020, din cauza restrângerilor bugetare,
am fost nevoiți să renunțăm la paza umană permanentă la toate unitățile muzeale, pentru al doilea
an consecutiv, inclusiv depozite, ceea ce vulnerabilizează foarte mult activitatea instituțională. Din
4 ianuarie 2021, această pază este reintrodusă cu obligativitatea de a o păstra de această dată,
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.10-18, primit în administrare în luna august 2019.
Măsuri privind îmbunătățirea activității secțiilor muzeului, de evidență și clasare a
patrimoniului MMB
Secția Patrimoniu și Evidență Centralizată Informatizată a beneficiat în anii precedenți de
investiții constante privind amenajarea depozitelor și îmbunătățirea standardelor de conservare, precum și
îmbunătățirea condițiilor de lucru a salariaților.Nu au fost făcute investiții în 2020.
Biroul Arheologie a beneficiat de investiții constante privind amenajarea depozitelor și
îmbunătățirea standardelor de conservare, precum și îmbunătățirea condițiilor de lucru a
salariaților, în ultimii cinci ani. Pe anul 2020 s-au alocat bugete pentru săpături arheologice
sistematice la Sultana. A fost definitivat Registrul Informatizat al colecției de Arheologie. Privind
activitatea Laboratorului Investigații Fizico-Chimice, pentru anul 2020 au fost finalizate 2516
analize fizico-chimice însoțite de buletine de analiză.
În cadrul Laboratorului Investigații Fizico-Chimice au fost analizate 2516 de spectre
caracteristice, cuprinse într-un număr de 26 rapoarte, iar rezultatele obținute au fost utilizate în
scopul restaurării și/sau cercetării.
Serviciul Documentare, Bibliotecă, Arhivă a beneficiat în ultimii ani de investiții
constante privind amenajarea depozitelor și îmbunătățirea standardelor de conservare, precum și
îmbunătățirea condițiilor de lucru, precum și echipamente necesare pentru digitizarea cărții rare. În
acest an, deși nu a fost posibilă achiziția de noi publicații (cu excepția unui abonament la Magazin
istoric), fondul bibliotecii a crescut cu 1253 de unități, care au intrat în gestiune prin donație,
schimb sau sub formă de gratuitate (publicațiile editate de MMB). Cea mai mare parte a
publicațiilor nou intrate (1077 u.b.) provin din donația Primăriei Municipiului București - biblioteca
Augustei Caterina Grundbock. O atenție specială s-a acordat proiectului de digitizare a cărții vechi
și rare. În cursul anuluia fost scanată integral cartea românească veche tipărită în secolele XVIIXVIII (36 exemplare), cu excepția volumelor care se află în expozițiile permanente și temporare
(9), a căror scanare se vaface în prima parte a anului 2021. În total au fost scanate 259 de
publicații (vechi, rare și de uz curent), din care 109 integral și 150 secvențial. Din cauza limitării
activităților în perioada instituirii stării de urgență și a stării de alertă, realizarea unor obiective a
fost amânată pentru anul următor. Pentru accesul la bibliotecă și sala de lectură s-au luat măsuri
speciale, conform regulilor asociate pandemiei de Covid-19.

Secția de Antropologie Urbană a beneficiat de investiții constante privind amenajarea
depozitelor și îmbunătățirea standardelor de conservare, precum și a condițiilor de lucru a
salariaților. În anul 2020 au fost realizate piesele de logistica muzeală pentru muzeul Victor Babeș,
o serie de vitrine moderne si conforme cu normele de conservare și expunere, fiind amenajată
astfel și expoziția permanentă de la parterul muzeului.
Secția Artă a beneficiat de investiții constante privind amenajarea depozitelor și
îmbunătățirea standardelor de conservare, precum și a condițiilor de lucru a salariaților, în
perioada 2014-2019. În anul 2020 a fost finalizate mai multe dosare care vor permite
îmbunătățirea infrastructuriimuzeului Gheorghe Tattarescu și a Palatului Dacia-România, precum
și a depozitelor. Îmbogățirea patrimoniului a continuat chiar și în perioada pandemiei.
Secția Istorie a beneficiat de investiții constante privind amenajarea depozitelor și
îmbunătățirea standardelor de conservare, precum și îmbunătățirea condițiilor de lucru a
specialiștilor, în ultimii ani. Nu au fost făcute investiții în 2020.
Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale a beneficiat de investiții constante privind
buna derulare a activității, în perioada 2014-2019. Nu au fost făcute investiții în 2020.
Secția Restaurare-Conservare a beneficiat, ce asemenea, de investiții pentru amenajarea
laboratoarelor și îmbunătățirea standardelor de intervenție preventivă. Nu au fost făcute investiții
în anul 2020.
Dezvoltarea colecțiilor
În anul 2020 patrimoniul MMB a crescut în special donațiilor, dar și săpăturilor arheologice.
Au fost semnate 26 de contracte pentru săpătură preventivă și s-a derulat o campanii sistematice
(vezi Anexa 4). Acestea au contribuit la creșterea patrimoniului specific, cu 150 de piese. În ceea
ce privește donațiile, au fost preluate bunurile cu semnificație artistică din vacanța succesorală
Augusta-Caterina Grundbock, donația a patru lucrări semnate de Sorin Adam (Istanbul), Maria
Jardă (Peisaj de toamnă) Valentina Rusu Ciobanu (Interior) și Ghelman Lazăr (Portretul Doctorului
Grigorescu), precum și a doua donație Macovei. Pinacoteca Bucureștiului a primit o generoasă
ofertă de donație de 50 de lucrări realizate de Margareta Sterian. Donația urmează să se
finalizeze pe parcursul anului 2021.
Tabelul 21 înregistrează evoluția creșterii colecțiilor față de anii anteriori.
Tabelul 21. Dinamica creșterii colecțiilor MMB (2018-2020)
2018

2019

2020

Achiziții

8

146

12

Donații

166

190

176

La informațiile de mai sus se adaugă și 150 de obiecte de patrimoniu provenite din
cercetare arheologică. Menționăm și creșterea fondului de carte al Bibliotecii MMB, prin achiziții
(abonament) (12 u.b.), donații (1211 u.b), schimb (8 u.b) și gratuități(12 u.b). În total au intrat, în
anul 2020, 1253 u.b.
În ceea ce privește restaurarea patrimoniului, anul 2020 prezintă următoarele dimensiuni,
sintetizate în Tabelul 22, precum și structură, prezentată în Tabelul 23.
Tabelul 22. Sinteza activității de restaurare în laboratoarele MMB

Laboratoare MMB

Nr. obiecte restaurate

Nr. obiecte în curs de restaurare

311

274

Tabelul 23. Activitatea de restaurare în Laboratoarele MMB
Laborator

Număr lucrări restaurate

Laboratorul de Restaurare Grafică, Fotografii, Hârtie,
Pielărie, Legătorie
Laboratorul de Restaurare Lemn Policrom, Icoane
(Tempera)
Laboratorul de Restaurare Pictură

124 recepționate
105 în laborator
11 recepționate
6 în laborator
13 recepționate
2 în laborator

Număr fișe de
restaurare
124fișe restaurare
11 fișe restaurare
13 fișe restaurare

Laborator de Restaurare Metal

87 recepționate
83 în laborator
26 recepționate
57 în laborator,
40 recepționate
15 în laborator
10 recepționate
6 în laborator
311 recepționate
274 în laboratoare

Laboratorul de Restaurare Ceramică, Sticlă
Laboratorul de Restaurare Textile, Costume,
Tapiserie
Laborator de Restaurare Sculptură Piatră, Teracotă,
Ipsos
TOTAL

87fișe restaurare
26 fișe restaurare
40 fișe restaurare
10 fișe restaurare
311 fișe restaurare

Evaluarea cantitativă a acestei componente a activității de gestionare a patrimoniului nu
este foarte relevantă 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 24 prezintă evidența acestora pentru ultimii ani.
Tabel 24. Fișe de evidență completate în cadrul MMB (2014-2020)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FAE
Fișe de conservare

1920
806

6577
2038

5330
3392

4102
1798

2865
5047

7764
5420

6183
5872

Fișe de restaurare

36

235

487

517

867

848

363

Următoarele două tabele, 25 și 26, prezintă situația clasării patrimoniului MMB.
Tabelul 25. Sinteza activității de clasare, pe secții
Nr. obiecte propuse spre
clasare
30

Nr. obiecte clasate

Secția Istorie

1147

-

Secția de Artă

480 (9 Tezaur)

-

-

57 (4 Tezaur)

Bibliotecă

Secția Antropologie Urbană
Biroul Patrimoniu și Evidență Centralizată

-

Tabel 26. Clasarea patrimoniului MMB (2014-2020)
Propuneri pentru clasare
(Fond, Tezaur)
Clasări (Fond, Tezaur)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50

1,925

3,050

2,500

1817

1654

1657

50

-

105

-

903

1362

57

Se observă o menținerea activității în anul 2020 pe această linie. Această situație arată că,
în ciuda perturbărilor și dificultăților create de pandemie, în continuare la nivelul tuturor secțiilor
MMB se înregistrează o bună evidență, inclusiv digitală a patrimoniului.
6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor
organisme de control
Având în vedere Raportul Direcției Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului
București, nr. 1007/08.09.2020, referitor la misiunea de audit public intern cu tema “Modul de
aducere la îndeplinire a măsurilor formulate în cadrul raportului efectuat în urma controlului Curții
de Conturi a României”, derulat în perioada 13.07-21.08.2020, s-a constatat că Muzeul
Municipiului București a întreprins demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii
din Decizia 60/23.09.2019, iar echipa de auditori a constatat că măsura este implementată drept
pentru care nu a mai fost necesar ca Instituția să ia alte măsuri suplimentare.
Așa cum s-a arătat, au fost realizate două misiuni de audit intern: Auditarea modului de
organizare și desfășurare a activității la Muzeul Victor Babeșși Auditarea modului de organizare și
desfășurare a activității la Colecția "C.I. și C.C. Nottara". Ambele misiuni au avut obiective
similare: 1. Sistemul de control intern managerial la nivelul structurii organizatorice auditate;
2.Evidența, cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural; 3. Organizarea expozițiilor
permanente și temporare; 4. Conservarea obiectelor culturale aflate în administrare. Nu au fost
raportate disfuncționalități sau nereguli semnificative, fiind emise 4 recomandări.

Tot pe parcursul anului 2020 auditorul a urmăritstadiulimplementării recomandărilor din perioada
anterioară. În acest context, au fost urmărite un număr de 49 recomandări, cu următoarele rezultate: 18
recomandări implementate, 7 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), 24
recomandări neimplementate, din care; 18 recomandări cu termenul de implementare depășit. Alte
controale sau verificări din partea autorităților nu au avut loc în anul 2020.
D. Evoluția situației economico-financiare a instituției
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al
perioadei raportate
Tabel 27. Bugetul de venituri (subvenții / alocații, surse atrase / venituri proprii) - în mii lei
Categorii

Buget aprobat 2020

Realizat 2020

Total venituri

18.800

17.194

Venituri proprii
Sponsorizări
Subvenții

1.200
17.600

595
16.599

Diferența semnificativă dintre veniturile proprii aprobate și cele realizate, surprinsă în Tabelul 27,
se datorează pandemieicare a făcut dificilă și chiar imposibilă în anumite perioade activitatea de
vizitare a muzeului,sau de participare la programele publice.
Tabel 28. Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenții / contracte încheiate în
baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli
pentru reparații capitale)
CATEGORII

Total cheltuieli

Buget aprobat 2020

Realizat 2020

18.800

17.221

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

9.869
3.955
500
50
0
0
45
140
3.151
2.481
670

9.798
3.669
498
35
0
0
12
118
3.002
2.398
604

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
Cheltuieli de capital

90
1.000

89
0

Referitor la capitolul:
● Cheltuieli de personal: în anul 2020 au fost cheltuite resurse în procent de 99,28 %.
● Bunuri și servicii: au fost cheltuite resurse în procent de 92,77%. 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 99,60% reparații efectuate la
Depozitul Moinești.
● Bunuri de natura obiectelor de inventar: au fost cheltuite resurse în procent de 70,00% pentru
dotarea sediilor MMB cu obiecte de inventar .
● Pregătire profesională: au fost cheltuite resurse în procent 26,67%prin participarea la cursurile
organizate de către INCFC pentru restaurator etapa III, marketing cultural și manager proiect
cultural.
● Protecția muncii: au fost cheltuite resurse în procent de 84,29% în vederea împiedicării
răspândirii epidemiei de COVID-19.

● Chirii: au fost cheltuite resurse în procent de 96,65%.
● Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: au fost cheltuite resurse în procent de 90,15% pentru
activitățile culturale ce au fost desfășurate pe tot parcursul anului.
● Sume aferente pers. cu handicap neîncadrate: au fost cheltuite resurse în procent de 98,89%.
2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță
Tabel 29. Indicatori de performanță
Nr.
Crt.
1.
2.
3.1.

Indicatori de performanță

Perioada evaluată

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – cheltuieli
de capital)/ nr. de beneficiari (online + offline)
Fonduri nerambursabile atrase*

161,99 lei / beneficiar,
17.193.967/106139
38 de expoziții (17 expoziții fizice /
21 expoziții online)

Număr de expoziții deschise

4.

Număr de coproducții / expoziții realizate în parteneriat
la sediile proprii
Număr de spectacole în regim de protocol / expoziții cu
rol educativ și de promovare
Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

5.

Număr de beneficiari neplătitori

6.
7.

Număr de beneficiari plătitori
Număr de spectacole / expoziții, din care:

3.3.
3.4.

* la sediu

8.
9.
10.
11.

* în turnee / la sediul altor muzee și organizații
Număr de proiecte/ acțiuni culturale**
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități
Număr de participări la festivaluri, gale, concursuri,
comunicări, conferințe etc.

20 de expoziții (2 online)
23 concerte gratuite (offline și
online)
438
7886 persoane în muzeu
440734 persoane în mediul online
25881
80 piese, concerte, conferințe
(online și offline)
58 expoziții (din care 23 online)
4
12
359.537
235.230
51

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate
prin proiectul de management
1. Viziune
Viziunea care ghidează strategia de management a MMB este: MMB creează experiențe
unice pentru vizitatorii și participanții la activitățile muzeului, prin care aceștia se familiarizează nu
numai cu colecțiile muzeului, ci și cu caracteristici și evoluții ale societății bucureștene, într-un
cadru mai larg – național și european.
Această viziune este punct de referință pentru activitatea publică a muzeului și motor al
activității de gestionare și cercetare a colecțiilor. Ea se reflectă în toate expozițiile și proiectele
muzeului, menite să genereze experiențe unice prin interdisciplinaritate 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, permite vizitatorilor să reflecteze asupra viitorului lor 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. Chiar și
muzeele mai mici ale MMB, cum este Muzeul Victor Babeș, permit experiențe interactive
neașteptate pentru toate categoriile de public.În ultimii 3 ani au fost realizate și inserate stații
interactive sau trasee de explorare în mai multe dintre muzeele membre pentru a se îmbogăți
experiența de vizitare a copiilor și pentru a crește impactul cultural și educațional al acesteia.
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. De mai
bine de cinci ani MMB promovează bunele practici și excelența, organizează periodic întâlniri între
specialiștii în patrimoniu. 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; Universitatea 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. Anul 2020 a
reprezentat un factor puternic de perturbare a activității muzeului, în special a celei publice. În
acest cadru nou și tulbure, viziunea muzeuluia oferit un punct de reper pentru adaptarea online a
ofertei muzeului, ca și pentru trasarea unor noi direcții de acțiune.
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 și dinamism și relevantă atât pentru publicul român, cât și pentru turiștii și rezidenții
străini prin proiectele cu ridicată valoare culturală și educațională organizate.
Misiunea aceasta este punct de reper atât pentru dezvoltarea strategiei de management, cât și a
fiecărei activități a muzeului în parte. Creșterea calității ofertei a determinat și dezvoltarea imaginii
muzeului și creșterea atractivității atât pentru publicul local, cât și pentru turiștii români și străini. O premisă
a atingerii misiunii este faptul că a crescut semnificativ vizitarea, atât în ceea ce privește publicul român,
cât și cel din străinătate. De asemenea, prin focalizarea pe un public tânăr și foarte tânăr se construiește o
comunitate muzeală sustenabilă, se creează obiceiuri de consum cultural care se mențin pe parcursul
vieții și se transmit mai departe, către generațiile viitoare.
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.
Deși per ansamblu impactul pandemiei de COVID-19 a fost negativ pentru muzeu și a
generat scăderea accesului fizic la colecții, pandemia a oferit și o nouă direcție de dezvoltare, prin
mediul online.
3. Obiective (generale și specifice)
Activitatea pe parcursul anului 2020 a urmărit, în ciuda contextului turbulent și restrictiv,
obiectivele strategice generale ale MMB definite pentru perioada de management 2018-2021.Iată
care este sistemul de obiective stabilite prin actualul program managerial:
Consolidarea muzeului ca centru informațional, cultural și educațional;
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 stakeholder-i ai muzeului.
Cunoașterea și satisfacerea nevoilor beneficiarilor reali și potențiali ai Muzeului;
Dezvoltarea și adecvarea serviciilor la cerințele beneficiarilor;
Diversificarea ofertei culturale și extinderea parteneriatelor, cu punerea accentului pe
educarea publicului;
Promovarea serviciilor și a imaginii instituției;
Promovarea și implementarea proiectelor inovative și a celor cu finanțare externă;
Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului și susținerea profesionalismului în
sectorul muzeal;
Menținerea calității și standardului Muzeului în condițiile culturale, tehnologice și economice
în permanentă schimbare prin realocarea resurselor umane și financiare;
Aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor
financiare;
Asigurarea condițiilor optime de funcționare a instituției;

Transformarea MMB într-un adevărat muzeu metropolitan, relevant pentru toate
comunitățile acestui spațiu.
Obiectivele prezentate mai sus acoperă toate dimensiunile activității complexe a unui
muzeu. Toate acestea au fost urmărite strategic și pentru anul 2020, pentru a se asigura
continuitate, sustenabilitate și îndeplinirea misiunii muzeului chiar și în condițiile mult limitative ale
pandemiei. Acest context a necesitat agilitate, atât organizațională și din partea conducerii, cât și
din partea specialiștilor muzeului. Trăgând linie cu privire la bilanțul anului 2020 în ceea ce
privește atingerea obiectivelor, punctăm numai câteva elemente importante: activitatea muzeului a
continuat pe toate liniile trasate de setul de obiective; două dimensiuni au fost mai afectate –
posibilitatea cunoașterii publicului a fost mult îngrădită pe fondul scăderii vizitării, interacțiune cu
publicul a fost mai puternică și complexă în mediul online în anul 2020. Putem spune că mediul
online s-a conturat nu numai ca un canal de comunicare eficient, ci și ca mediu de educare în
cultură.
Anul 2020 a forțat toate instituțiile culturale din România, inclusiv MMB să opereze într-un
nou cadru. Având în vedere acest lucru, precum și experiența câștigată în 2020, MMB își propune
în continuare următoarele obiective specifice:
- Amenajarea și deschiderea către public a Pinacotecii, la noul sediu;
- Mai buna înțelegere a publiculuiși stakeholder-ilor muzeului, în noul context, post-pandemic;
- Dezvoltarea publicului, menținându-se focusul pe copii și adolescenți, dar și deschizându-se o
direcție strategică nouă – cadrele didactice și școlile;
- Exploatarea mai complexă și eficientă a mediului online pentru atingerea misiunii;
- Dezvoltarea activității de cercetare a patrimoniului muzeului, a istoriei urbane, a antropologiei
urbane, astfel încât MMB să devină un reper tot mai relevant în domeniu;
- Diseminarea mai intensă a rezultatelor cercetării științifice, atât către specialiști, cât și către un
public mai larg;
- Dezvoltarea colecțiilor și creșterea accesului publicului la ele;
- Digitizarea patrimoniului și creșterea accesului la informații privind colecțiile muzeului;
- Studierea, clasarea și evidența patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare și
noile practici la nivel global;
- Conservarea și restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
- Punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul
expozițiilor permanente și temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc., cu
componente relevante în mediul online;
- Evaluarea periodică a expozițiilor de bază și integrarea în acestea a feedbackului vizitatorilor,
precum și actualizarea lor periodică;
- Definirea și implementarea unei strategii de comunicare, precum și a unei strategii de
dezvoltare a imaginii MMB, precum și a muzeelor satelit;
- Promovarea patrimoniului prin mijloace neconvenționale, care să contribuie la atragerea unor
categorii noi de public;
- Dezvoltarea strategiei educaționale a muzeului, care să vizeze în mod personalizat diverse
segmente ale publicului și să integreze și mediul online;
- 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;
- 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, în contextul
conturării unor noi direcții.
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, că 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.
Anul 2020 a perturbat, pentru MMB la fel ca pentru toate organizațiile culturale, fluxul de
activități punând în pericol atingerea unor obiective asumate pentru întreaga perioadă de
management, în special în ceea ce privește activitatea publică a muzeului. Adaptarea la noul
context a generat o schimbare radicală de ordin strategic: regândirea rolului internetului ca acesta
să devină un instrument de acțiune culturală. De asemenea, pe termen lung și mediu, a generat o
redirecționare a focusului, de la turiștii străini către categorii locale de public. În acest cadru, MMB
a ales ca să acorde prioritate dezvoltării unei noi categorii de public: cadrele didactice/școlile.
În cele ce urmează prezentăm principalele direcții de acțiune previzionate în viitorul apropiat.
Dezvoltarea activității publice și educaționale
Un muzeu nu-și poate atinge misiunea educațională și culturală în absența publicului, fără a
derula o activitate publică variată și intensă, cu o puternică valență educațională. Avându-se în
vedere acest cadru, activitatea publică și educațională este o prioritate pentru MMB.
Direcțiile pe care s-a mers în principal până în prezent au fost:
- Axarea pe patrimoniu și valorificarea sa în mod inedit și interdisciplinar.
- Dezvoltarea de parteneriate strategice.
- Multiplicarea și diversificarea programelor publice.
- Continuarea dezvoltării profesionale a angajaților pentru mai buna susținere a activității muzeului.
În ceea ce privește publicul țintă, activitățile publice propuse vizează toate segmentele, dar se acordă
prioritate copiilor și adolescenților. Astfel activitatea de educație a inclus o gamă variată de programe pentru
copii – atât pentru familii, cât și pentru grupuri școlare. În plus în ultimii ani au fost realizate diverse instalații
interactive și trasee de explorare pentru copii la Palatul Suțu, Muzeul Aman, Muzeul Severeanu și Muzeul N.
Minovici. Au fost realizate și cărți de activități pentru copii. În condițiile pandemiei care a marcat anul 2020,
activitatea publică și cea educațională s-au orientat spre mediul online. O parte din programele anterioare
pandemiei s-au adaptat mediului online, dar au fost proiectate și derulate și programe noi. Și în perioada
următoare va continua să se dezvolte oferta online, realizându-se o integrare a mediului offline cu cel online.
O direcție nouă de acțiune, deja conturată în 2020 care va lua amploare în 2021, este
focalizarea pe Școală. Se are în vedere lansarea unui proiect pilot. Muzeul va ”adopta” o școală.
Acest lucru presupune facilitarea accesului direct la patrimoniu, în modalități personalizate, atât
pentru cadrele didactice ale școlii, cât și pentru elevi. Pentru un efect holistic, se va coopta și o
bibliotecă, de exemplu o filială a Bibliotecii Metropolitane pentru a fi mai aproape de copii.
Facilitarea accesului la patrimoniu
Strategia educațională și de programe publice are în vedere dezvoltarea accesului la
patrimoniu într-un mod interesant. Dar, cum efectele pandemiei vor continua să se facă simțite și
în 2021 și poate și 2022 ducând la o reținere a publicului la a interacționa în spații publice, MMB
se va concentra pe dezvoltarea mediului online pentru a facilita accesul la colecțiile muzeului și
rezultatele activității de cercetare a specialiștilor muzeului.
O a doua abordare strategică în acest sens este ieșirea din spațiul fizic al muzeului. Acțiuni
în zona aceasta s-au realizat și în trecut. De exemplu, expozițiile din spațiul public, în general din
proximitatea muzeului, intră pe această linie. Pentru perioada următoare se va urmări strategic
acționarea pe două direcții. Pe deoparte, se va urmări realizarea de expoziții în alte spații
expoziționale din țară și străinătate pentru a crește accesul la patrimoniu al celor care nu locuiesc

în București. Pe de altă parte, deschiderea de expoziții și intervenții în spații “neculturale”, cum ar
fi mall-uri, cinematografe sau diverse spații publice va duce patrimoniul la public și îi va da ocazia
acestuia să aibă o experiență inedită.
Dezvoltarea brand-ului muzeului
Pandemia din anul 2020 a arătat, printre altele, cât de vulnerabile sunt instituțiile culturale,
și cât de mult ele depinde de public. În acest context, un brand puternic și relevant poate să
asigure o legătură emoțională și spirituală care să păstreze publicul în zona de gravitație a culturii.
Prin urmare, strategia MMB se va concentra în continuare pe dezvoltarea brand-ului și a
comunității muzeului. Ca obiective și căi specifice de acțiune în acest sens se are în vedere:
➔ Înțelegerea publicului muzeului, în special a celui online, dar și a impactului pe care pandemia
COVID-19 o are asupra comportamentului de consum cultural. Aceste studii vor permite o mai
bună fundamentare a strategiilor și activității muzeului.
➔ Dezvoltarea publicului, atât în spațiul online cât și offline, prin implementarea unei strategii de
comunicare integrate, prin noi canale, în special online.
➔ Dezvoltarea strategiei de dezvoltare a magazinelor muzeului și conturarea unei strategii online
asociate acestora.
➔ Consolidarea comunității MMB, prin extinderea colaborărilor, mai buna cunoaștere și
interacțiune cu stakeholder-ii și acordarea unei atenții suplimentare diverselor comunități
locale, care să fie mai bine conectate la sediile mai puțin centrale ale MMB.
Managementul patrimoniului
Patrimoniul este elementul central al unui muzeu, este nucleul care îl animă. Prin urmare,
gestionarea eficientă și valorificarea complexă a patrimoniului sunt elemente centrale ale oricărei
strategii muzeale. Managementul patrimoniului cuprinde numeroase direcții de acțiune. Unele
dintre ele privesc prezervarea patrimoniului în condiții optime, altele vizează buna administrare și
evidență, altele sunt legate de cercetarea patrimoniului, iar altele merg pe linia valorificării și
accesibilizării. Toate sunt importante și strategia MMB le acordă aceeași atenție. Totuși,
îndeplinirea misiunii muzeului este legată în special de ultima dimensiuni, de aceea vom insista
mai mult pe această componentă. Se propune 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.
Proiectul special pe care ne vom concentra în 2021-2022, vital nu numai pentru muzeu ci și
pentru mediul cultural bucureștean, este deschiderea Pinacotecii în propriul său sediu. Urmează
apoi deschiderea Curții Vechi într-o nouă formulă pentru vizitare.
5. Strategie și plan de marketing
MMB beneficiază de o strategie de marketing coerentă din anul 2015. Impactul acesteia
asupra muzeului este pozitiv, aspect dovedit de existența unui brand MMB care merge dincolo de
identitatea vizuală, creșterea constantă vizitării tuturor sediilor MMB și a participării la programele
publice, creșterea traficului pe site-ul muzeului – ca și pe conturile de social media, primirea unui
feedback pozitiv de la public – prin diverse canale. Nucleu strategiei de marketing este relevanța
muzeului pentru public și societate. Al doilea cuvânt cheie pentru strategiile de marketing este
experiența pozitivă. Astfel crește gradul de satisfacție al publicului, precum și dorința de a reveni,
de a menține legătura cu muzeul.
Pentru perioada următoare de management se propune continuarea direcțiilor deja
asumate, care corespund perfect propunerii de management supuse atenției în prezentul
document. Principalele direcții specifice pentru 2021, care va fi, neîndoielnic, un an atipic, sunt:
➔ Dezvoltarea audienței, atât în mediul online, cât și fizic – la sediile MMB sau alte spații publice.
Se are în vedere atât componenta de vizitare (a tuturor muzeelor MMB), cât și participarea la
programele educaționale și alte proiecte publice ale muzeului.
➔ Dezvoltarea brandului MMB prin dezvoltarea și asocierea unui nou brand pentru Pinacotecă.
Provocarea este foarte mare, deoarece Bucureștiul are deja câteva muzee de artă modele de bune
practici – MARe, MNAC și MNAR. La acestea se adaugă micile bijuterii muzeale, precum Muzeul Aman
sau Muzeul Storck, care aparțin MMB, sau Muzeul Pallady sau Zambaccian, care aparțin MNAR.
➔ Dezvoltarea și implementarea unei strategii integrate de comunicare, diferențiată pe mai multe
segmente de public, cu mai mare accent pe dezvoltarea comunității online a muzeului.

➔ Dezvoltarea surselor proprii din finanțare prin dinamizarea magazinelor MMB și o strategie mai
percutantă în mediul online.
➔ Dezvoltarea de parteneriate complexe – anul 2020 a arătat că parteneriatele reziliente au fost
cele dezvoltate consistent în timp, care au conținut mai multe fațete de acțiune.
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.
O bună strategie trebuie să se fundamenteze pe cunoașterea reală a publicului. Prin
urmare, așa cum s-a menționat, în limitele bugetului disponibil, se propune realizarea unei ample
investigații de marketing care să evidențieze:
➔ Interesele specifice privind istoria și arta (în context local)
➔ Comportamentul de consum cultural online
➔ Schimbarea comportamentului și a intereselor vis-a-vis de patrimoniu ca urmare a pandemiei Covid-19.
➔ Așteptările diverselor categorii de public vis-a-vis de muzeu, cu un focus special pe cadrele
didactice (pentru a permite mai buna fundamentare a proiectului pilot de adoptare a unei școli).
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
A. Programul de evidență computerizată, conservare și restaurare a patrimoniului cultural mobil
Acesta este un program strategic, foarte important atât pentru mai buna gestionare a
patrimoniului, cât și pentru a permite valorificarea adecvată a patrimoniului. Avându-se în vedere
complexitatea și amploarea programului, el este proiectat pentru o perioadă mai cuprinzătoare, cu
finalizare în 2021. Acest proiect se focalizează pe digitalizarea patrimoniului MMB. În paralel cu
acest proces are loc și clasarea patrimoniului.
În cadrul acestui program au fost demarate mai multe proiecte pilot, cu derulare în perioada
2018-2021. În anul 2018 a fost inițiat procesul de inventariere a patrimoniului MMB iar acesta a
fost finalizat în cursul anului 2019. Legat de inventariere, un proiect subsecvent il reprezinta
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. În anul 2020 a fost
definitivat Registrul Informatizat al colecției de Arheologie. În prezent majoritatea FAE sunt în
format digital. De exemplu, în 22 a fost continuat procesul de introducere a datelor pentru registrul
informatizat la Muzeul Storck, operațiune finalizată în proporție de 100%, iar în cazul Muzeului
Victor Babeș este de 84,51%. 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.
Proiectul de digitalizare a patrimoniului MMB, cu o planificare multianuală, presupune mai multe
etape: Realizarea unei evidențe digitale a fișelor de restaurare la nivelul întregii secții de RestaurareConservare; Realizarea unei evidențe digitale a buletinelor de investigații fizico-chimice; Digitizarea
Registrului General de Inventar al MMB; Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil.
B. Programul de cercetare, restaurare
În corelație cu strategia de management asumată în ultimii ani, programul de cercetare al
MMB este orientat către realizarea temelor propuse de muzeu și dezvoltarea componentei
antropologice. În acest sens s-au dezvoltat parteneriate consistente cu Universitatea București și
alte universități din țară, internship-uri și teme de cercetare actuale, în conformitate cu interesele
MMB și ale stakeholder-ilor.
Activitatea de cercetare a patrimoniului MMB se direcționează pe teme de istorie urbană, de
istoria artei, antropologie urbană, conservare și restaurare. Principalele direcții conturate ar fi
valorificarea patrimoniului MMB prin publicarea de repertoare, cataloage și articole de specialitate,
organizarea de narațiuni expoziționale din perspectivă holistică, interactive, astfel încât să poată
oferi atât o imagine coerentă privind un fenomen istoric urban cât și o perspectivă privind evoluția
respectivului fenomen în timpul vieții noastre. Componenta inedită a proiecțiilor muzeale ale MMB,
începând cu anul 2014 o reprezintă prognoza ca temă de abordare expozițională. O atenție

specială s-a acordat colecțiilor și realizării de repertorii. Au fost publicate în ultimii ani volume care
prezintă colecțiile muzeelor Aman, N. Minovici, Macovei, Medrea, Tattarescu sau colecțiile de
vestimentație și accesorii vestimentare, fotografie etc, pentru a nu da decât câteva exemple.
Scopul cercetării specialiștilor MMB nu este de a-și satisface curiozități intelectuale, ci de a
contribui la valorificarea patrimoniului cât mai complexă în beneficiul publicului și al comunității,
prin expoziții, publicații de popularizare și academice, participarea la conferințe științifice și de
popularizare etc. În anul 2020 expozițiile au avut și o variantă online pentru a facilita cât mai mult
accesul publicului la patrimoniul și rezultatele studiilor specialiștilor MMB. De asemenea, pentru
expozițiile muzeului, inclusiv pentru cele temporare, se realizează cataloage care au în spate o
echipă interdisciplinară de cercetare.
O atenție aparte trebuie acordată cercetării arheologice, datorită specificului său. Muzeul
realizează numeroase săpături preventive, în fiecare an, care să permită dezvoltarea durabilă a
orașului, pe fondul cunoașterii patrimoniului, a istoriei, precum și a prezervării patrimoniului. De
asemenea, specialiștii muzeului sunt implicați în cercetări sistematice de arheologie pe șantiere
consacrate precum Gumelnița, Sultana-Malul Roșu și Capidava, alături de parteneri precum
Universitatea București.
Un alt obiectiv asumat al muzeului este integrarea cercetării specialiștilor MMB în echipe
internaționale. Pași pe linia difuzării în străinătate a cercetării specialiștilor MMB, atât către mediul
profesional/științific, cât și către publicul larg s-au realizat destul de consistent înultimii 3 ani – vezi
rapoartele anuale ale muzeului. Anul 2020 a pus piedici neașteptate acestui proces, dar s-a inițiat
o colaborare cu Gazeta românească din Israel pentru popularizarea patrimoniului MMB și a
cercetărilor asociate către nespecialiști. În ceea ce privește participarea cercetătorilor MMB la
proiecte de cercetare internaționale, specificăm participarea la o serie de conferințe internaționale
online cum a fost Conferința europeană de arheologie de la Budapesta; Institute for
Archaeological Research, University of Cambridge; a53-a Sesiune Științifică Internațională Pontica
sau participarea la evenimentul internațional desfășurat online Musemio and Immerse UK Virtual
Summit. De asemenea, unul dintre muzeografii Observatorului Astronomic a fost acceptat ca noul
„Young Graduate Trainee"(post de stagiar) in departamentul "Space Saftey" incadrul Planetary
Defence Office ( Protectie planetara) la sediul ESOC (European Space Operation Centre) ESA
(European Space Agency) din Germania, pentru un an de zile (bursă de cercetare).
Cu privire la strategia de restaurare pentru a putea deschide patrimoniul în mod adecvat și
relevant către public, s-a acționat în egală măsură asupra patrimoniului imobil, cât și a celui mobil
al muzeului. Aceasta abordare va continua și în perioada următoare. Așa cum am mai subliniat în
cadrul acestui raport, numeroase dintre spațiile MMB – multe dintre ele clădiri de patrimoniu – au
fost consolidate, restaurate, reamenajate și redeschise spre vizitare în formule complet noi,
concordante cu publicul contemporan. Urmează să se finalizeze intervențiile și asupra altor spații.
Restaurarea colecțiilor este o preocupare continuă a MMB. Dimensiunea și varietatea
acestora generează provocări pentru specialiștii muzeului. Uneori, cum este cazul frescelor de la
Mănăstirea Văcărești, se colaborează cu organizații externe.
Importantă pentru buna gestionare a patrimoniului este și clasarea. În anul 2020 s-au
finalizat procedurile de clasare pentru 946 de obiecte pentru categoria Fond și 14 bunuri de
patrimoniu pentru categoria Tezaur. Au fost clasate 117 obiecte în Fond și 4 bunuri din colecția
Arta decorativă - Sticlă porțelan în Tezaur. În total în momentul acesta patrimoniul muzeului deține
460 de bunuri de Tezaur și 2017 de obiecte de patrimoniu clasate în Fond.
C. Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziții temporare
Înainte de a vorbi despre strategia privind expozițiile temporare, precizăm că aproape toate
expozițiile ”permanente” au fost refăcute. Ele au fost proiectate având în vedere câteva principii:
relevanța pentru public, actualitate, expunere modernă, fundamentare științifică,
interdisciplinaritate. Aceste elemente se regăsesc și în proiectele de expoziții temporare.
Anul 2020 a fost un an cu totul special, determinând publicul să ocolească spațiile publice,
respectiv muzeele. De asemenea, pandemia a determinat noi provocări echipelor de dezvoltare a
conceptelor expoziționale prin limitarea interacțiunilor, de exemplu. Totuși, specialiștii MMB au
trecut peste aceste dificultăți și au realizat programul expozițional propus.A fost amânată expoziția
de arheologie despre civilizația Gumelnița, din cauza subfinanțării, fiind reprogramată pentru luna
mai 2021. Toate expozițiile fizice ale muzeului au fost acompaniate și de o expoziție online. De
asemenea, în contextul pandemiei s-au realizat și expoziții exclusiv online – vezi mai sus
prezentul raport și Anexa 2. Această abordare va continua și în anul 2021. Pentru o mai mare

eficiență a procesului, este nevoie investiții atât în zonă tehnică – softuri expoziționale -, cât și
umană.
În ceea ce privește tematica expozițiilor temporare, ele reflectă direcțiile și interesele de
cercetare ale MMB, dar și nevoile și interesele societății. Această abordare va continua și în
perioada următoare.
D. Programul de educație muzeală și dezvoltare de public
Așa cum s-a arătat în mai multe rânduri în prezentul raport, educația și dezvoltarea
publicului sunt piloni ai strategiei de management a MMB. Acest lucru se va regăsi și în viitor.
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
sădeterminăm schimbarea structurii publicului muzeului, prin creșterea procentajului publicului
tânăr și foarte tânăr. Avându-se în vedere actualul context se va acorda o atenție sporită publicului
online și dezvoltării ofertei educaționale digitale și online.
Pentru perioada următoare se vizează continuare a unor proiecte anterioare de succes:
Școala de Vară cu ateliere foarte variate (pictură, modelaj, teatru, muzică, fabricarea hârtiei
manuale, reenactment, bandă desenată etc.); Școala de Astronomie sau Școala Altfel. Se va
continua seria de intervenții pentru a crește accesul copiilor și al familiilor la patrimoniu. Se va
iniția, așa cum deja s-a specificat, un proiect pilot de ”adopție” a unei școli.
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 dezvoltarea de
proiecte comunitare în parteneriat cu reprezentanți ai comunității, întrerupt în anul 2019 din motive
financiare.
7. Proiecte din cadrul programelor
Programul minimal asumat pentru anul 2020, care a suferit diminuări în luna iunie ca urmare a
solicitării PMB, este prezentat în Tabelul 24.
Tabelul 29. Programe și proiecte incluse în programul minimal pentru anul 2020
Nr.
crt.

1.

Program
Scurtă descriere

Program de evidență computerizată,
conservare și restaurare a
patrimoniului cultural mobil
Activitățile din cadrul programului vor fi
orientate către finalizarea procesului de
evidență computerizată a obiectelor de
patrimoniu mobil, fixarea digitizarea acestora.

2.

Programul de cercetare, restaurare

Activitățile din cadrul programului vor fi
orientate către restaurarea unor ample colecții
precum Minovici, Victor Babeș, Pompiliu
Macovei și 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.

Nr.
Proiecte asociate programului
Val.
proiecte
încadrul
progr.
7
-Dezvoltarea digitizării patrimoniului mobil
100
(proiect pilot pe patru ani 2018-2021)
000
-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 si Tezaur
-Digitizarea Registrului General de Inventar al MMB
-Evidența financiar-contabilă-analitică a
patrimoniului MMB (proiect pilot pe patru
ani 2018-2021)
-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
5
-Demararea unor proiecte de cercetare în
350.000
parteneriat extern
-Proiect de cercetare arheologică sistematică
în situl arheologic preistoric Sultana-MaIuI
Roșu
-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

3.

Programul de valorificare a
patrimoniului prin expoziții
temporare

6

Valorificarea patrimoniului prin expozițiile
temporare. Acestea vor avea o tematică
actualizată, în contextul unor teme urbane
de interes general. 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. Sunt incluse proiectele
expoziționale cu parteneri externi precum și
proiectele itinerante.

4.

Programul de educație muzeală și
dezvoltare de public

11

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

10

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

5.

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

TOTAL AN 2020 1.300.000
SURSE ATRASE500.000
BUGET CGMB800.000

-Salonul de bandă desenată asociat cu
250.000
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 bianual care să prezinte
colecțiile MMB. Proiectele propuse sunt: Elite
și blazoane în vechiul București; Tattarescustudii de perspectivă; Reclama modelează
lumea; Carol Popp de Szathmary, desenator
și acuarelist; Cecilia Cuțescu Storck și Ligia
Macovei, o relație inedită: maestru-discipol;
Moda în Bucureștiul interbelic; Caricatură și
Umor.
- Expoziție tematică cu piese sculpturale de
mici dimensiuni din Colecția Medrea
-Expoziție dedicată Muzeului Simu la Palatul
Suțu
-Proiect cultural și educațional - Caravana
300.000
Muzeelor.
-Proiect cultural 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 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
cuprindăși o secțiune privind dezvoltarea
managementului muzeal
-Proiect cultural neconvențional și
interdisciplinar pentru dezvoltare de public:
Stagiunea Muzeală
-Proiect editorial de promovare a
300.000
patrimoniului Pinacotecii prin publicarea unui
repertoriu dedicat
-Promovarea patrimoniului MMB prin
realizarea unei expoziții itinerante în
străinătate
-Proiect educațional, vocațional și editorial
Cartea pentru copii
-Proiect editorial privind opaițele din colecția
Severeanu
-Proiect editorial privind monedele din Țara
Românească (vol.ll)
-Proiect editorial: revista de arheologie și
numismatică/ revista de artă și istoria artei
-Proiect editorial privind patrimoniul muzeului
Theodor Aman
- Proiect editorial privind costumele și
accesoriile textile din patrimoniul MMB
- Proiect editorial dedicat Colecției Storck
- Proiect editorial privind documentele
Colecției Severeanu

În anul 2020 programul minimal a fost mai restrâns comparativ cu anii precedenți, ca o
adaptare de condițiile specifice. În ciuda contextului foarte dificil, atât din punct de vedere
financiar, cât și legat de pandemia de COVID-19, și în anul 2020 MMB a realizat programul
minimal proiectat. Mai mult, eforturile asociate fiecărui proiect au fost mai mari datorită limitărilor
impuse de pandemie, cum ar fi distanțarea fizică, dar și a presiunilor psihologice semnificative. În
plus, pentru a asigura un impact relevant al programelor publice și proiectelor expoziționale, ele sau realizat nu numai în format clasic, la sediile MMB, ci și în format digital. O singură expoziție
dintre cele proiectate nu s-a putut realiza în contextul specific anului 2020 și al reducerii bugetare,
fiind amânată pentru 2021.
În continuare facem o evaluare punctuală a modului de derulare a acestor programe:
Program de evidență computerizată, conservare și restaurare a patrimoniului cultural
mobil. Așa cum se observă și din prezentarea proiectelor asociate acestui program, el are o
valoare de sustenabilitate, conținând o serie de proiecte pilot esențiale pentru buna administrare a
patrimoniului, inițiate în 2018 pentru patru ani. Prin urmare ele vor continua și în 2021: 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. Realizarea acestor registre digitale va facilita
conservarea, studierea și accesul la patrimoniul numeros și divers al MMB.
Acest program a avansat substanțial de la lansare, astfel încât în prezent sintagma de
patrimoniu digital se poate aplica și la colecțiile MMB. Iată succint care este bilanțul la finalul
anului 2020: Fond carte veche și cu valoare bibliofilă - 46,5% Fișe conservare în format digital;
Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei (prima donație) - FAE în format digital - 95% și Fișe de
conservare în format digital: 100 %. Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei (a doua donație
care a început sp fie introdusă în anul 2020) - Fișe de conservare în format digital - 25%;
Pinacoteca Municipiului București - FAE în format digital: 68,5%; Muzeul Frederic Storck și Cecilia
Cuțescu Storck- FAE în format digital - 20,5% și Fișe de conservare în format digital - 15%;
Muzeul Storck – registru informatizat - 100 %; Muzeul Victor Babeș - Fișele de conservare
digitizate - 100% și FAE digital - 84,51%; Muzeul dr. Nicolae Minovici - fișe de conservare
digitizate - 30% și FAE digital - 47,28%; Colecția Arheologie - FAE digitizat - cca. 30%; Colecția
Nottara - FAE digitizat - cca. 20%; Colecția Maria și dr. George Severeanu - FAE digitizat - cca.
50%; Colecția Numismatică - FAE digitizat - cca. 25 %; Colecția Paranumismatică - FAE digitizat cca. 8%.
Programul de cercetare, restaurare. În ciuda climatului nestimulant, activitatea de
cercetare a continuat și în anul 2020. În mare parte activitatea de cercetare a fost corelată cu
expozițiile temporare proiectate. De asemenea, aceasta a fost valorificată în special publicistic.
Specialiștii muzeului au continuat să participe (online) la manifestări științifice, acolo unde ele au
continuat. Chiar și MMB a amânat pentru 2021 două din simpozioanele sale. Proiectele editoriale
au continuat în ritm susținut și specialiștii muzeului au diseminat cercetarea către publicul larg mai
mult decât în anii precedenți. Pentru facilitarea acestui proces s-au realizat parteneriate cu Gazeta
Românească din Israel, cu Cotidianulși cu Contemporanul.
În ceea ce privește activitatea de restaurare, aceasta a continuat cu intensitate atât în
corelație cu expozițiile muzeului, cât și al necesităților legate de starea patrimoniului. Pe
ansamblu, în cursul anului 2020 au fost realizate un număr de 311 fișe de restaurare. Au intrat în
restaurare un număr de 663 obiecte de patrimoniu dintre care 274 obiecte sunt în curs de
restaurare. În laboratoarele de restaurare ale MMB au fost restaurate în cursul anului 2020 un
număr de 306 piese de patrimoniu. Majoritatea acestora sunt textile și accesorii vestimentare,
precum și tipărituri și imprimate
Mai menționăm un singur aspect, legat de îmbunătățiri logistice aduse procesului de
restaurare în 2020. A fost amenajat un spațiu de carantină pentru piesele de patrimoniu, unde pot
fi tratate separat de depozit, în așteptarea procesului de restaurare. Au fost pregătite și alte cinci
spații pentru ateliere de restaurare asociate Depozitului de Artă, laboratoare care urmează să
devină funcționale începând cu 2021, în funcție de bugetul aprobat.
Programul de valorificare a patrimoniului prin expoziții temporare. Tematica
expozițiilor temporare este dezbătută îndelung, deoarece ea trebuie să fie relevantă și prin prisma

patrimoniului și cunoașterii, dar și pentru publicul contemporan. Astfel, se urmărește dezvăluirea
către un public eterogen a unor aspecte ce țin de istoria Bucureștiului, a comunităților locale, dar și
a patrimoniului MMB.Iată câteva teme care s-au bucurat de popularitate: moda și viața cotidiană în
Bucureștiul de altădată, umorul și impactul său în societate sau publicitatea. De asemenea,
proiectul dedicat Muzeului Simu a avut un mare succes, în special în mediul online. Pentru
creșterea accesului publicului s-au realizat expoziții temporare în spațiile fizice ale muzeului,
dublate de expoziții digitale.
Programul de educație muzeală și dezvoltare de public. Ca și în trecut, programele de
educație ale muzeului, atât cele ”clasice”, cât și cele dezvoltate pentru mediul online, au vizat cu
precădere copiii și adolescenții. Participarea la programele din muzeu a fost mult scăzută față de
anii anteriori datorită pandemiei care a determinat o limitare dramatică a numărului la participanți
la un program, precum și închiderea totală a MMB pentru mai mult de două luni. Totuși, la finalul
anului 2020 observăm că MMB s-a dovedit a fi printre cele mai dinamice muzee românești în
mediul online și că s-a consolidat o comunitate activă online.
Pentru creșterea comunității de specialiști pentru care MMB este relevant, au fost
organizate o parte dintre simpozioanele anuale – în format online. Deși lipsa interacțiunii directe
între participanți este relevantă în mediul academic și muzeal, s-a observat o creștere a expunerii
studiilor prezentate. Audiența manifestărilor online a fost semnificativ mai mare decât pentru
conferințele tradiționale. Prin urmare, putem concluziona că s-a dezvoltat comunitatea științifică
asociată muzeului, crescând și impactul activității sale.
Programul editorial, de promovare, marketing, relații publice și de comunicare.
Membrii Departamentului de marketing și relații publice al muzeului au trebuit să se adapteze
rapid noilor condiții – în care mediul online nu a mai fost un canal de comunicare ci unul mai cu
substanță, de formare culturală. Programul editorial a continuat, astfel că patrimoniul muzeului
este acum mai accesibil atât specialiștilor cât și publicului larg, în special a celui iubitor de artă. O
serie de lucrări au fost finalizate și machetate, urmând să fie publicate în 2021, iar MMB va aplica
pentru finanțare pentru un proiect educativ online demarat în 2020 - Muzeul Animat. Condițiile
aduse de 2020, care probabil se vor continua în 2021, au încurajat MMB să se plieze pe online
pentru postarea și crearea de materiale auxiliare care să ducă la o mai bună înțelegere a
patrimoniului, contribuind astfel și la educarea publicului (specialiștii MMB au oferit informații
complexe despre variate subiecte, la care publicul a avut apoi acces gratuit online).
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de
management
Așa cum rezultă din prezentul raport, ca și din cele asociate anilor anteriori, MMB este o
organizație foarte complexă, care își asumă activ mai multe roluri. Pe de o parte, MMB are o
strategie dinamică privind activitatea specifică unui muzeu, legată de patrimoniu – conservare,
restaurare, cercetare, valorificare -, dar și față de publicul muzeului și comunitate. Pe de altă
parte, muzeul și-a asumat activ un rol în comunitatea profesională.
MMB acționează pe mai multe direcții pentru promovarea bunelor practici și dezvoltarea
sectorului muzeal. În primul rând, specialiștii muzeului sunt membrii în diverse asociații
profesionale, precum Asociația Română de Arheologie sau Societatea Numismatică Română.
Muzeul este membru activ ICOM. Expertiza specialiștilor este atestată prin înscrierea lor în
Registrul Arheologilor MC (10 persoane) și Registrul experților pentru patrimoniul cultural național
mobil MC (6 persoane).
O altă dimensiune a activității de susținere a profesionalismului în sectorul muzeal este și
oferirea unor programe de voluntariat și practică. În general acestea sunt deschise studenților în
istorie și istoria artei, dar ele nu se limitează la acest grup, MMB oferind și activități axate pe
marketing și chiar și design grafic, sprijinind studenții în crearea unor machete de materiale de
promovare, know-how care le poate fi util în orice domeniu. Parteneriatele cu universitățile sunt
foarte diverse, înregistrându-se colaborări cu mai multe facultăți din cadrul Universității București,
cu Universitatea de Arhitectură, cu Universitatea de Artă, cu ASE (pentru care a fost susținută o
prezentare online a instituției în 2020, de către Angelica Iacob și Eliana Radu, prezentare urmărită
de aproximativ 150 de studenți). De asemenea, specialiști ai muzeului coordonează cursuri sau
sunt invitați la cursuri la diverse universități din București.
În ultimii 5 ani muzeul a inițiat mai multe manifestări științifice naționale, cu periodicitate
anuală. O parte dintre acestea vizează domenii de cercetare specifice – cum ar fi arta sau

antropologia urbană. Altele au în vedere discutarea și stimularea bunelor practici în sfera
managementului și marketingului muzeal. Complementar acestor manifestări s-au lansat și o serie
de periodice sau volume adresate cercetătorilor și profesioniștilor în patrimoniu și muzee. Editura
MMB este, în opinia noastră, printre cele mai active edituri asociate unui muzeu. Politica editorială
susține strâns obiectivele muzeului de cunoaștere și promovare a patrimoniului specific și a
domeniilor de cunoaștere asociate.
Nu în ultimul rând, menționăm și activitatea de cercetare arheologică. Biroul de Arheologie
al muzeului este unul dintre principalii actori în arheologia preventivă a Bucureștiului. De
asemenea, arheologii MMB sunt implicați anuali în săpături arheologice sistematice.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a
veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse
Muzeul Municipiului București a continuat, din punct de vedere administrativ, financiar și
managerial, politicile demarate în anii anteriori, dar a privit și spre viitor. Anul 2020 a impus o
anume reașezare a priorităților și a generat anumite modificări ale direcțiilor de acțiune, explicate
în acest raport în diverse contexte.
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
Cod clasificare
bugetară
0

1
10
10.01
10.01.01
10.01.05
10.01.07
10.01.08
10.01.13
10.01.17
10.02
10.02.06
10.03
10.03.07
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08

Denumire indicator
1
Total venituri
Ven.proprii
Subvenții
Total cheltuieli
Secțiunea funcționare
Secțiunea dezvoltare
Cheltuieli totale din care:
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli salariale în bani
Salarii de bază
Condiții deosebite
Ore suplimentare
Fond de premii
Indemnizații de delegare
Indemnizații hrană
Cheltuieli salariale în natură
Tichete de vacanță
Contribuții
Contribuția asiguratorie în muncă
Bunuri și servicii
Bunuri și servicii
Furnituri de birou
Materiale pt curățenie
Încălzit, iluminat și forță motrică
Apă, canal, salubritate
Carburanți și lubrifianți
Piese de schimb
Transport
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

Prevederi an
1
30.000
1.000
29.000
30.000
27.000
1.000
30.000
28.000
15.200
14.690
12.700
1.230

80
680
230
230
280
280
12.700
6.100
200
40
600
100
35

250

20.01.09

Materiale și prestări de servicii cu caracter
funcțional

875

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare

4.000

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

Reparații curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasări, detașări, transferări
Deplasări interne, detașări, 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

1.000
200
200
50
10
40
0
0
200
150
5.000
3.000
2.000
100

Secțiunea dezvoltare
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
Active fixe
Construcții
Mașini, echipamente și mijloace de transport

2.000
2.000
2.000
2.000
800
100

71.01.03

Mobilier, aparatură birotică, alte active
corporale

1.000

71.01.30

Alte active fixe

100

70
71
71.01
71.01.01
71.01.02

Acest proiect de buget are în vedere o reîntoarcere parțială la situația dinainte de
pandemie. Mizează pe implementarea unei strategii care să aducă înapoi vizitatorii la muzeu,
păstrând un interes crescut în mediul online pentru MMB și oferta sa. Astfel, se așteaptă o
creștere a veniturilor proprii, dar probabil că ele nu se vor ridica în anul 2021 la nivelul celor
dinainte de pandemie. În acest context și avându-se în vedere proiectele strategice de dezvoltare
semnificative pentru întregul oraș (Pinacoteca deschisă în spațiu propriu), se așteaptă o creștere a
subvențiilor. Față de anul anterior se proiectează și o creștere cu salariații, în special pentru
dezvoltare profesională, dar și acoperirea unor noi nevoi.
Lista programelor și proiectelor culturale propuse pentru anul 2021, pe baza proiectului de
management și având în vedere contextul specific acestui an, încă puternic influențat de
pandemie
Lista programelor si proiectele culurale propuse pentru anul 2021 sunt următoarele:
Nr.
crt.
1.

Program
Scurtă descriere
Program de evidență computerizată, conservare
și restaurare a patrimoniului cultural mobil
Activitățile din cadrul programului vor fi orientate
către finalizarea procesului de evidență
computerizată a obiectelor de patrimoniu mobil,
fixarea digitizarea acestora.

Nr.
proiecte
încadrul
progr.
7

Proiecte asociate programului

-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
-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 20182021)

Val.

100
000

2.

Programul de cercetare, restaurare

6

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

3.

Programul de valorificare a patrimoniului prin
expoziții temporare

7

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
susținerea și/sau detalierea unor aspecte ce țin
de istoria devenirii comunității locale în
complexitatea sa socioculturală. Sunt incluse
proiectele expoziționale cu parteneri externi
precum proiectele itinerante.

4.

Programul de educație muzealăși dezvoltare de
public

11

Prin proiectele desfășurate în cadrul acestui
program se dorește creșterea și diversificarea
numărului de vizitatori ai muzeului, educația
publicului, în special al celui tânăr, ca viitori
consumatori de artă muzeală. În societatea
contemporană se conturează tot mai mult rolul
muzeelor ca medii în care procesul de învățare
este stimulat eficient facilitând asimilarea de
cunoștințe noi și completarea informațiilor primite
de elevi în cadrul școlii prin contactul direct cu
obiectele de patrimoniu. Educația muzeală
evidențiază potențialul formator al operei de artă
și capacitatea sa extraordinară de a stimula
deopotrivă sensibilitatea și intelectul.
5.

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

10

-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-MaIuI 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
-Salonul de bandă desenată asociat cu ateliere
destinate copiilor și tinerilor
-Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii la etajul Palatului
Suțu, cu publicare de catalog
-Expoziție de arheologie propusă pentru parterul
Palatului Suțu și subsolul Casei Filipescu-Cesianu
-Colecțiile MMB la 100 de ani: proiect expozițional
pilot bianual care să prezinte colecțiile MMB.
Proiectele propuse sunt:
Tudor Vladimirescu și memoria culturală a Revoluției
din 1821; Anton Kaindl: gravuri cu locuri din București;
Putere și statut. Portrete din Colecția Sculptură a
MMB; Pergamente din patrimoniul Muzeului
Municipiului București; Monumentele României Mari
din București; Dress Code - Parfum de secol XIX;
Romantic și Romantism; Măsura timpului; Simboluri în
antiteză; pictori la muzeu; Margareta Pâslaru:
creativitate și longevitate; Cu bicicleta prin alte timpuri
-Expoziții tematice care valorifică patrimoniul de artă:
Ligia Macovei și lirica lui Tudor Arghezi; Atelier
Corneliu Baba – Confesiuni; Margareta Sterian.
Donația Mircea Barzuca; Arta ca exercițiu-desenele lui
Theodor Aman; Grădina Paradisului. Desene pregătitoare.
Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck
-Expoziție tematică cu piese din patrimoniul bibliotecii
MMB: Cărți vechi și rare din epoca domniilor fanariote
-Expoziție tematică cu piese din patrimoniul
Observatorului Astronomic:Instrumente astronomice artizanale
-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 repertoriu dedicat
-Promovarea patrimoniului MMB prin realizarea unei
expoziții itinerante în străinătate
-Proiect educațional, vocațional și editorial Cartea
pentru copii
-Proiect editorial: Orientul și spațiul românesc
-Proiect editorial privind monedele din Țara
Românească din perioada lui Vlaicu Vodă(vol.III)

350.000

250.000

300.000

300.000

poziționarea Muzeului în rândul instituțiilor
importante de cultură ale metropolei.

TOTAL AN 2020 1.300.000
SURSE ATRASE500.000
TOTAL AN 2020 800.000

-Proiect editorial: revista de arheologie și
numismatică/ revista de arta și istoria artei
-Proiect editorial privind patrimoniul muzeului
Macovei
-Proiect editorial privind costumele și accesoriile
textile din patrimoniul MMB
-Proiect editorial dedicat colecției Simu
-Proiect editorial Revista de studii urbane integrate:
Urbanitas

Planul minimal propus are în vedere evoluțiile anului 2020 și o evaluare a perspectivelor și
riscurilor pentru 2021. Acest plan minimal este și rezultatul acordului asupra programelor și
proiectelor care se vor realiza din subvențiile/ alocațiile de la autoritate, pe categorii de investiții.
Se are în vedere în primul rând continuitatea în implementarea strategiei manageriale
asumată la începutul actualului mandat de management. S-a reușit în această perioadă și se
urmărește activ și în continuare asumarea dinamică și responsabilă a tuturor funcțiilor muzeului, a
ridicării standardului de funcționare prin obținerea acreditării, a valorificării patrimoniului deținut
prin noi oportunități și tehnologii actuale, în conformitate cu exigențele societății contemporane.
Principalul obiectiv de investiții pentru anul 2021 urmărește deschiderea unui nou muzeu în
București care să găzduiască Pinacoteca. Deși în ultimii ani aceasta a fost din nou făcute
accesibilă publicului prin diverse expoziții și programe publice, ea are nevoie de un spațiu de
expunere mult mai generos și adecvat pentru valorificarea și atenția pe care o merită, atât această
colecție, cât și bucureștenii.
Conservarea și restaurarea vor fi în continuare o componentă importantă în activității
muzeului. Infrastructura necesară pentru buna derulare a acestor activități vitale s-a îmbunătățit substanțial
în ultimii ani, așa cum s-a documentat de rapoartele anuale de activitate a muzeului. Prin alocarea unor
resurse financiare în acest domeniu se intenționează scurtarea duratelor operațiunilor de restaurare, cât și
utilizarea cu economicitate a substanțelor și materialelor specifice. Pentru 2021 se au în vedere următoarele
investiții în domeniul patrimoniului imobil: Studiu Dali și DTAC (cu eliberare certificat urbanism și avize de
specialitate) pentru Palatul Suțu și muzeul Theodor Aman (fațade). Apoi se are în vedere finalizarea
amenajării depozitului de artă din strada Moinești.
În ceea ce privește evidența, protejarea, clasarea și dezvoltarea colecțiilor MMB se vizează
finalizarea digitizării patrimoniului deținut și integrarea noilor bunuri care vor intra în colecții pe
parcursul anului.
Cercetarea și punerea în valoare a patrimoniului deținut se va face în continuare într-un
ritm alert pentru a răspunde intereselor și exigențelor unui public cât mai variat. Se au în vedere
expoziții temporare – care în continuare vor beneficia de activări în mediul online -care vor fi
organizate atât la sediile muzeelor MMB, cât și în locații alternative. Tematica acestor expoziții are
în vedere interesul variat manifestat de public, incluzând așadar subiecte legate de artă, istorie,
antropologie, arheologie etc.
Activitatea de valorificare în rândul cercetătorilor și al mediului academic, va continua, de
asemenea. Se are în vedere găsirea unor formate noi, flexibile, poate hibride, care să permită o
participare largă, inclusiv internațională, indiferent de evoluțiile asociate pandemiei COVID-19.
Activitatea educațională și programele publice, comparativ cu anii trecuți, vor avea în vedere
componenta digitală. Experiența câștigată pe parcursul anului 2020 va fi valorificată pentru
creșterea impactului programelor viitoare. Așa cum s-a arătat se vor iniția și noi proiect-pilot.
2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
Numărul de vizitatori ai MMB în anul 2021 va fi influențat, neîndoielnic, de evoluția
pandemiei. Indiferent de riscurile viitoare asociate/percepute legate de activități în spații publice,
publicul va fi mai reticent în a vizita muzee și a participa la programe publice culturale și educaționale. În
plus, reglementările privind numărul de participanți și organizarea spațiului vor limita, de asemenea,
participarea. Prin urmare, credem că numărul de participanți nu se va ridica la nivelul dinaintea pandemiei.
Totuși, credem că datorită strategiei proiectate pentru anul 2021 numărul de beneficiari în spațiile muzeelor
MMB se va dubla față de 2020, dacă perioada restricțiilor legate de pandemia COVID-19 se va restrânge.
De asemenea, va crește numărul de beneficiari din spațiul online. Specificămîn legătură cu acest mediu, că
platformele de social media ale muzeului vor continua să fie promotori culturali activi, ”educatori”, nu simple
spații de informare.

3. Analiza programului minimal realizat
Programul de activități al muzeului dorit pentru anul 2020 a trebuit ajustat datorită restrângerii finanțării
publice în contextul dificil al pandemiei. 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 și s-au realizat proiectele
propuse. De asemenea, au fost valorificate noi oportunități.
Nr
.
crt
.

Programscurtă
descriere

Nr. proiecte
în cadrul
programului

1.

Program de
evidență
computeriza
tă,
conservare
și restaurare
a
patrimoniulu
i
cultural
mobil

7

Denumire
Proiect

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

Buget
prevăzut
pe
program
(lei)
100.000

Programul
cercetare,
restaurare

de

6

Resurse interne

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.

Resurse interne

172.212
Clasare dosare
25,179
digitizare
Resurse interne

3.628
Introducere baza de date
și organizare
201.019

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

350.000

Programul de
valorificare a
patrimoniului
prin expoziții
temporare

6

Salonul de bandă desenată asociat cu
ateliere destinate copiilor și tinerilor

Resurse interne
24.677
Materiale restaurare/
cercetare arheologică
8.958
cercetare arheologică
2.841
Materiale arheologie
27.036
Drepturi de autor
Panouri expoziționale 8.591
Pliante/mape/afișe 8.436
80.539

total
3.

Resurse interne

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).

total
2.

Sume cheltuite
pentru fiecare
proiect realizat
(lei)

250.000

Material ateliere copii
659

Expoziție cu patrimoniul Pinacotecii la etajul
Palatului Suțu
Expoziție de arheologie propusă pentru
Palatul Suțu

8961
Rame și șevalete
Amânată pentru 2021 din
cauza subfinanțării

Colecțiile MMB la 100 de ani: proiect
expozițional pilot bianuală care să prezinte
colecțiile MMB. Proiectele propuse sunt: Elite
și blazoane în vechiul București; Tattarescustudii de perspectivă; Reclama modelează
lumea; Carol Popp de Szathmary, desenator
și acuarelist; Cecilia Cuțescu Storck și Ligia
Macovei, o relație inedită: maestru-discipol;
Moda în Bucureștiul interbelic; Caricatură și
Umor
Expoziție tematică cu piese sculpturale de
mici dimensiuni din colecția Medrea

Materiale expoziționale/
mape/ pliante/ printuri,
flyer-e: 35.090
Colecția Ligia și Pompiliu
Macovei: 30.240

11.507
Rame, pliante, roll-up-uri,

passepartout-uri
Expoziție dedicată Muzeului Simu la Palatul
Suțu

13.230
Autocolant și rame
99.687

total
4.

Programul
educație
muzeala
dezvoltare
public

de

11

si
de

Proiect cultural și educațional - Caravana
Muzeelor

300.000

Proiect cultural 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

Resurse proprii. Variantă
online
Resurse proprii. Variantă
online
23.685
Materiale pentru ateliere
2.829
Pliante, mape, stick-uri
USB, pixuri, hârtie,
cheltuieli organizatorice
7.215
Pliante, mape, stick-uri
USB, pixuri, hartie
Amânat la solicitarea
partenerilor, pentru 2021,
din cauza pandemiei
COVID 19
36.855
publicare volum
54.460
Campanie de promovare
prin publicații și online

Simpozionul de arheologie 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.

Resurse proprii. Variantă
online
40.740
Proiect stagiunea
muzeală și transmisii live
165.784

total
5.

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

9

Resurse proprii. Variantă
online

Proiect editorial de promovare a patrimoniului
Pinacotecii prin publicarea unui repertoriu
dedicat

300.000

Promovarea patrimoniului MMB prin
realizarea unei expoziții itinerante în
străinătate
Proiect educațional, vocațional și editorial
Cartea pentru copii
Proiect editorial privind opaițele din colecția
Severeanu
Proiect editorial privind monedele din Țara
Românească (vol.ll)

20.280
Promovarea
patrimoniului MMB
32.894
Materiale, publicații,
flyer-e, pliante:
Resurse proprii. Expoziții
online
MACHETAT cu resurse
interne
MACHETAT cu resurse
interne
MACHETAT cu resurse
interne

Proiect editorial: revista de arheologie și
numismatică/ revista de artă și istoria artei.
Proiect editorial privind patrimoniul muzeului
Theodor Aman
Proiect editorial privind costumele și
accesoriile textile din patrimoniul MMB

19.425
Revista de artă
MACHETAT cu resurse
interne
MACHETAT cu resurse
interne

Proiect editorial dedicat Colecției Storck

MACHETAT cu resurse
interne
72.599
619.628

total
TOTAL

1.300.000 (lei)

SURSE ATRASE
BUGET CGMB

500.000 (lei)
800.000 (lei)

119,628
500,000

Deoarece în anul 2020 bugetul a fost drastic redus nu a putut fi alocată în final suma de
1.300.000 lei pentru programul minimal, ci o sumă cu mult mai mică în valoare de 619,628 lei, din
care alocație 500,000 lei și surse atrase 119,628 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 periegeze de profil. Anul 2020 a fost dificil datorită scăderii nu numai a
numărului de vizitatori / respectiv a activității publice contra-cost a muzeelor, ci și a reducerii
activității generale în spațiul social și economic. Din acest motiv nu a putut fi realizată planificarea
prevăzută inițial la resurse proprii de un milion două sute de mii lei ci numai 595.000 lei.
Având în vedere faptul că o parte din proiecte au fost derulate online sau parțial online,
costurile real asociate au fost mai mici decât cele proiectate la începutul anului. Acest lucru a avut
loc și în relație cu o parte din simpozioanele academice, unele programe publice asociate
expozițiilor precum și unele programe educaționale inițiate în mediul online.
Proiectele editoriale s-au realizat până la faza de machetare finală, dar tipărirea a fost
prevăzută pentru anul 2021 datorită reducerii bugetare asociată pandemiei.

Anexa 1
Parteneri ai Muzeului Municipiului Bucuresti 2020

Muzee
1. Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din
Olteniţa
2. Muzeul Național Peleș
3. Muzeul de Artă Brașov
4. Muzeul Național de Artă al României
5. Muzeul Național al Satului Dimitrie
Gusti
6. Muzeul Național de Istorie al României
7. Muzeul Național de Istorie Naturală
Grigore Antipa
8. Muzeul Național Cotroceni
9. Complexul Muzeal Iulian Antonescu
Bacău
Institute de cercetare
1. Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
al Academiei Române
2. Institutul Național pentru Cercetare și
Formare Culturală
3. Institutul Național al Patrimoniului
4. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Gavrilă Simion Tulcea
Instituții de învățământ superior
1. Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu
2. Facultatea de Istorie – Universitatea
din București
3. Universitatea Politehnică București
4. Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu
Licee și școli
1. Școala Gimnazială Avenor
2. Școala Gimnazială Geo Bogza
3. Școala Gimnazială Nr. 5
4. Colegiul Național Spiru Haret
5. Școala Gimnazială nr. 195
6. Școala Gimnazială nr. 1, comuna
Jilava
Centre culturale, organizații profesionale,
diverse instituții culturale
1. Institutul Cultural Român
2. Teatrul Dramaturgilor Români
3. Institutul Polonez din București
4. Institutul European din România
5. Institutul Balassi – Institutul Maghiar din
București
6. Despărțământul ASTRA "Dr. Nicolae
Căliman" din Codlea
7. Uniunea Arhitecților din România

8. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România
9. ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului
Bucureşti
Organizații neguvernamentale
1. Uniunea teatrală din România - UNITER
2. Asociația PostModernism Museum (x2)
3. Asociația Jamais Vu
4. Asociația de chitară Valahia
5. Uniunea Studenților din România
6. Fundația Michelangelo
7. Organizația Națională Cercetașii
României
8. Asociația International Artiscan
9. Asociația 4 Culture
10. Asociația Ephemair
11. Fundația Centrul Cultural Art Society
12. Asociația DaDeCe
13. Asociația pentru Muzică, Arte și Cultură
14. Fundația ACCUMM
15. Asociația Learning by Teaching
16. Asociația pentru Cultură și Arte Arbor
17. Liga Studenților din Facultatea de
Automatică și Calculatoare
18. Centrul Comunitar Evreiesc (JCC)
București*
19. Federația Comunităților Evreiești din
România*
Organizații guvernamentale și ale
administrației locale
1. Parlamentul României, Camera
Deputaților
Firme
1. Persona Film
2. T.M.M. LAND
3. VABS CASTEL FILMS
4. Actualitatea Broadcast Group
5. IMART PRODUCTION
6. Craft Expo
7. Grupul Editorial ART
8. Editura INTAGLIO
9. Grupul Editorial Corint
10. CORINT LOGISTIC
11. Bell Creative Studio
Mass-media
1. Asociația Culturală Leviathan
2. Societatea Română de Radiodifuziune
3. GETICA FILM
4. Muruzuc Laura
5. Zaga Brand

Ambasade
1. Ambasada Spaniei la București
Altele
1. Profesor dr. Minodora Perovici
2. Grupul Șezătoare București
3. Emilian Savescu
4. Miklos Szekely
5. Tudor Augustin Valeriu Dinu

6. Laurențiu Topală
7. Ana-Voica Bojar
8. Mihai Balabaș PFA
9. Mihai Grăjdeanu*
10. Arlinda Morava*
11. EBSCO Publishing, Inc.
Total

80 parteneri

Anexa 2
Expozitii care valorifica colectiile Muzeului Municipiului Bucuresti
Muzeu

Titlu expoziție

Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu

EXPOZIȚII PROPRII LA SEDIILE MMB
Elite și Blazoane în Vechiul București / 18 februarie – 12 iulie 2020
Restaurare bunuri culturale mobile pe suport papetar / 28 februarie – 28 iunie 2020
Bucureștiul medieval al familiei Mavrocordat / 3 iulie 2020 - 2021

Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu

Tattarescu – Studii de perspectivă / 8 iulie – 8 noiembrie 2020
Nicolae Grigorescu și poetica imaginii / 15 iulie – 30 august 2020
Reclama modelează lumea / 24 iulie - 13 septembrie 2020
Muzeul Simu și Pinacoteca București / 29 iulie 2020 – 17 ianuarie 2021
Remember Cornel Medrea. Mentor și Maestru / 30 septembrie – 8 noiembrie 2020
Moda în Bucureștiul interbelic / 18 noiembrie 2020 – 14 februarie 2021

Palatul Suțu
Palatul Suțu
Muzeul Storck
Muzeul Macovei

Muzeul Nicolae Minovici
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook

Caricatură și umor. Când istoria folosește penița satirică / 27 noiembrie 2020 – martie 2021
De la anatomia artistică la opera finită / 9 decembrie 2020 - 26 septembrie 2021
Carol Popp de Szathmári, desenator și acuarelist / 6 august – 22 noiembrie 2020
Cecilia Cuțescu Storck și Ligia Macovei, o relație inedită / 17 septembrie 2020 – 10
ianuarie 2021
Vizita bătrânei doamne. Portretul mamei artistului revine în locul creației / 15 octombrie –
29 noiembrie 2020
Mai aproape de Marte / 2 decembrie 2020 - 30 aprilie 2021
Istoria Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu / 15 iunie 2020 - 31 decembrie
2021
Seria Obiectul lunii (12 mini-expoziții)
Grupul celor patru
Gheorghe Petrașcu - Reminiscentia 70
Ligia Macovei - Magia liniei
Cecilia Cuțescu Storck - Grafică de călătorie
Medalion Gheorghe Tattarescu

Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook

Universul maestrului Nicolae Tonitza
Opera inaccesbilă - Acuarela lui Theodor Aman
Cornel Medrea și contemporanii săi
Natură moartă, natură vie - Capodopere din colecția Pinacotecii Municipiului București
Veneția în viziunea artiștilor români ai secolului XX din colecția Pinacotecii MMB
Carol Popp de Szathmári, desenator și acuarelist

Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook

Medalion virtual Nicolae Grigorescu și poetica imaginii
Muzeul Simu şi Pinacoteca Bucureşti
Muzeul Simu şi Pinacoteca Bucureşti II
Muzeul Simu şi Pinacoteca Bucureşti III
Pe urmele trecutului. Colecția Maria și dr. George Severeanu
Vasele grecești din Colecția Maria și dr. George Severeanu

Online - Facebook
Online - Facebook
Online - Facebook

Falsuri monetare. O scurtă istorie a falsificării monedei
Bijuterii străvechi și mesaje relevate
Moneda Țării Românești în epoca lui Mircea cel Bătrân

Muzeul Theodor Aman
Observatorul Astronomic
Observatorul Astronomic

Online - Facebook
TOTAL
Palatul Suțu outdoor
Palatul Suțu outdoor

Palatul Suțu outdoor
Palatul Suțu outdoor
Palatul Suțu outdoor
Palatul Suțu outdoor
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Palatul Suțu
Muzeul Nicolae Minovici
Casa Filipescu-Cesianu
Casa Filipescu-Cesianu
Casa Filipescu-Cesianu
outdoor
Online
Online
TOTAL

Geme greco-romane din Colecția Maria și dr. George Severeanu
38 de expoziții (17 expoziții fizice / 21 expoziții online)
EXPOZIȚII PROPUSE DE PARTENERI LA SEDIILE MMB
Expoziție tematică Hey, pisi! / Asociația Jamais-Vu / 6 – 29 noiembrie 2020

Trecut-au anii, 1990 vs 2020 / Asociația Bucureștiul meu drag / 15 septembrie – 15
octombrie 2020
Fenomenul Piața Universității 1990 – 30 de ani / UZPR / 13 iunie – 13 iulie 2020
Expoziția „Cześć, gąszcz, czyżyk, źdźbło, mitrężyć, dżdżysto, gżegżółka, chrząszcz –
descoperă frumusețea limbii polone” / Institutul Polonez / 13 august - 13 septembrie 2020
Expoziția „Enigma. Victoria decriptării” / Institutul Polonez / 17 octombrie - 22 noiembrie
2020
Expoziție despre Fryderyk Chopin / Institutul Polonez / 25 noiembrie - 31 decembrie 2020
START UP 2020 / Atelierul de pictură / 30 ianuarie - 7 februarie 2020
Benzi desenate de Marian Mirescu și Valentin Iordache / Mihai Grăjdeanu / 4 – 31 martie
2020
Salonul BD – Povești din București în Benzi Desenate, Ediția A VII-A / Mihai Grăjdeanu / 1
iulie – septembrie 2020
Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei / Muzeul de Artă Brașov / 2 octombrie - 1
noiembrie 2020
Bandă desenată din perioada interbelică (1922-1939) / Mihai Grăjdeanu / 7 – 31 octombrie
2020
Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor / Cătălin D. Constantin / 5 - 15 noiembrie
2020
Valentina Rusu Ciobanu. O sută de ani de la naștere / Asociația pentru Cultură și Arte
Arbor / 5 – 29 noiembrie 2020
Leontina Văduva și marile scene ale lumii / Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură / 18
decembrie 2020 – 8 martie 2021
Detaliul Neoromânesc – București / Editura Intaglio / 17 octombrie - 8 noiembrie 2020
Benzi Desenate de Șerban Andreescu / Mihai Grăjdeanu / 17 ianuarie – 29 februarie 2020
Olimpiada de benzi desenate / Mihai Grăjdeanu / 1 decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021
Spania, prin obiectivul a patru fotografi clasici spanioli / Ambasada Spaniei / 16 decembrie
2020 – 16 ianuarie 2021
Maeștri ai benzii desenate science-fiction românești, perioada 1960-1989 / Mihai
Grăjdeanu
Venezia e la sua laguna: lo sguardo degli artisti romeni / Institutul Cultural Român
20 de expoziții (2 online)

EXPOZIȚII REALIZATE CU PIESE DIN PATRIMONIUL MMB DE CĂTRE ALTE ORGANIZAȚII
Fundația ArtSociety
Art Safari București 2020 / 11 septembrie – 27 septembrie 2020
Muzeul Național de
La începuturile istoriei. Civilizații preistorice între Carpați și Dunărea de Jos / 1 iulie 2019 Istorie al României
30 septembrie 2020 / Muzeul Grand Curtius (Liège), Belgia
Muzeul Național de
O PRIETENIE REGALĂ – Grigore Antipa și Regii României 1892-1944 / 8 noiembrie 2019Istorie Naturală Grigore
30 martie 2020 / Muzeul Orașului Oradea
Antipa
Muzeul Național
Casa Regală a României păstrătoare și promotoare a tradițiilor românești / 26 martie – 5
Cotroceni
mai 2020 / Muzeul Național Cotroceni
TOTAL
4 expoziții

Anexa 3
Principalele aparitii media 2020
Data
6.01.2020

Link
Link aici

21.01.2020

Mass media
Canal 33 TV – Etichetă și comunicare în afaceri/ Comorile din Centrul vechi, despre
viitorul Pinacotecii Bucureștene
AgentiadeCarte.ro - Conferința ,,Identități române și aromâne. Destine de familii
dăruite literaturii” cu prozatoarea Catia Maxim
Ziarul Libertatea - ”Moștenirea” familiei Grundbock

11.02.2020

CurajTV. Vasile Ernu în dialog cu Sorin Antohi

Link aici

12.02.2020

Link aici

5.03.2020

Jurnalul.ro - „Elite și blazoane în vechiul București” Povestea unei lumi care a strălucit
prin eleganță și stil, prezentată în cadrul unei noi expoziții la Palatul Suțu
Canal 33 Tv. Etichetă și comunicare în afaceri, despre marketing la MMB

2.04.2020

TVR – Cât costă să ai priveliște la lac? Material Arheologie

Link aici

3.04.2020

Actualitatea TV România. Invitație la o cafea și un dialog despre muzee

Link aici

11.04.2020

Modernism.ro - Despre cursul și rolul Dâmboviței în istoria bucureșteană

Link aici

14.04.2020

Link aici

4.05.2020

Ziarul Lumina – Ouăle încondeiate din colecția Muzeului de Artă Populară Nicolae
Minovici
Cotidianul. Muzeul Bucurestiului – Star(t) in online

22.05.2020

RFI - Muzeul Municipiului București: redeschidere cu premii pentru primii vizitatori

Link aici

24.05.2020

Radio România Cultural. Zece filme documentare dedicate Centenarului Marii Uniri,
oferite online de Muzeul Municipiului București
SperantaTV. „Lecția de viață”, cu Adrian Majuru (partea 1, 2)

Link aici

Revista Contemporanul - IV. Trianon. După 100 de ani. Prelegere susținută de Adrian
Majuru. 25 iunie 2020
SperantaTV și Radio Vocea Speranței. Despre capodoperele picturii românești
Speranta TV, emisiunea „Dimineata cu speranta” – invitat: Alina Streinu, muzeograf,
Muzeul George Severeanu
Basilica.ro – Agenția de știri a Patriarhiei - Palatul Şuţu: Expoziţie dedicată lui
Tattarescu, pictorul a peste 50 de biserici

Link aici

10.07.2020

Radio România Actualități - Istoria in frescele de la Văcărești

Link aici

3.08.2020

Radio România Cultural. „Reclama modelează lumea”.

Link aici

25.08.2020

Ziarul Lumina. Drepturile omului în benzi desenate

Link aici

01.09.2020

Proiectele lunii septembrie ale Muzeului Municipiului București

Link aici

03.09.2020

Speranta TV, emisiunea Dimineata cu speranta – invitat: Silvia Zamfir

Link aici

16.09.2020

Muzeul Victor Babeș se redeschide după reamenajarea spațiului expozițional

Link aici

17.09.2020

Link aici

01.10.2020

Dimineata cu speranta – invitati: Ioana Ciocan, director Art Safari și Adrian Majuru,
director MMB
Speranța TV. Dimineata cu speranta – invitat: Elena Olariu, director adjunct Artă

02.10.2020

Speranța TV. Provocările marketingului cultural, cu Eliana Radu

Link aici

08.10.2020

Dimineata cu speranta despre lucrările grafice ale lui Gheorghe Tattarescu – invitat:
Rodica Ion, muzeograf
„Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor”, un proiect de antropologie vizuală
la Palatul Suțu
Olimpiadă de Benzi Desenate la Casa Filipescu-Cesianu

Link aici

Radio România Cultural – România atunci: 1 Decembrie 1918. Interviu cu istoricul
Adrian Majuru
„Mai aproape de Marte”, la Observatorul Astronomic

Link aici

Reviste de specialitate ale MMB, recunoscute și clasificate de Consiliul Național al
Cercetării Ştiințifice
LinkTV. „Otherways”, interviu cu Adrian Majuru

Link aici

14.01.2020

6&8.06.2020
24.06.2020
29.06.2020
2.07.2020
7 .072020

04.11.2020
21.11.2020
01.12.2020
08.12.2020
21.12.2020
27.12.2020

Link aici
Link aici

Link aici

Link aici

Link aici

Link aici
Link aici
Link aici

Link aici

Link aici
Link aici

Link aici

Link aici

Anexa 4
Activitatea de cercetare arheologica. 2020
Derularea contractelor de cercetare arheologica preventiva

Denumire șantier/proiect

Sumă
contract
4000

Perioadă

Studiu Arheologic Teoretic – Splaiul Unirii, nr. 723-725, București

Ianuarie 2020

Studiu Arheologic Teoretic – Strada Oltețului nr. 30, București
Studiu Arheologic Teoretic - Str. Intrarea Serelor nr. 26, București
Studiu Arheologic Teoretic - Str. Boja, nr. 55B, București
Studiu Arheologic Teoretic PUG - Comuna Berceni
Studiu arheologic Soseaua Nordului nr. 140
Studiu Arheologic Teoretic PUG - Soseaua Nordului, 94-96, Sector 1, nr.
cadastral 213234 și 200030 și 200032
Studiu Arheologic Teoretic PUG - Comuna Berceni - T39/P119/3/14
Cercetare Arheologică Preventivă - Strada Râului, nr. 22, Măgurele, Ilfov
Cercetare Arheologică Preventivă -Str. Spicului, nr. 9, Cv 20, P 1189,
Comuna Dobroești, Jud. Ilfov
Cercetare Arheologică Preventivă - Strada Franceză 19-23, București

Ianuarie 2020
Martie-Aprilie 2020
August 2020
August 2020
August 2020
August 2020

4000
4000
2000
30000
2000
8000

Martie 2020
Ianuarie 2020
Februarie Martie 2020

4000
2000
3000

Ianuarie-Martie
Mai – Septembrie 2020
Februarie
August 2020

42617.5

Cercetare Arheologică Preventivă și Supraveghere - Str. Sf. Apoastoli, nr.
60, București
Domnita Bălasa
Cercetare Arheologică Preventivă și Supraveghere - Str. Doamnei, nr. 2,46, București
Marmorosch Blank
Cercetare Arheologică Preventivă și Supraveghere - Str. Doamnei, nr. 1,
București
Palatul Nifon
Cercetare arheologică preventivă Bis. Manea Brutaru
Cercetare arheologică Preventiva Dobroiesti, strada Spicului nr. 38
Sit Fundenii Doamnei
Supraveghere Arheologică - Str. Crăiței, nr. 7, NC 50689, Comuna Brănești,
jud. Ilfov
Supraveghere Arheologică - Pasaj Doamna Ghica
Supraveghere Arheologică - Str. Aleea cu Brazi, nr. 3F, NC55111, Buftea,
Ilfov
Supraveghere arheologică Str. Vânători, nr. 17
Diagnostic / Supraveghere Cercetare Arheologică Preventivă Lot I Centura
Bucuresti Nod Rutier CB-DN4 Oltenița km 29+500 - 33+190
Supraveghere Arheologică - Str. Stăvilarului nr. 2, Buftea, Ilfov
Cercetare Arheologică Preventivă - București, Sector 4, Str. Piscului nr.14

29727.5

Ianuarie –iunie 2020

21505

Iunie-septembrie 2020
August – septembrie 2020
Septembrie 2020

2000

Martie 2020

1000

Ianuarie-Martie MaiSeptembrie 2020
Martie 2020

11000

August Septembrie 2020
August Septembrie 2020

7000
10880

Februarie 2020
Noiembrie 2020

500
25500

1000

Total: 217.010 lei
Număr de persoane din cadrul MMB care au participat: 12
Cercetare arheologică sistematică
Denumire șantier/proiect
Sultana-Malu Roșu

Perioadă
05.07.2020-18.08.2020

Persoane
implicate
4

Buget MMB
20810 lei

