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RAPORT DE ACTIVITATE 

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREȘ denumit în continuare autoritatea, pentru MUZEUL JUDEȚEAN 

DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» (denumirea instituţiei publice de cultură respective), 

denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 

continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare. Analiza şi notarea 

raportului de activitate
1
 şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii de evaluare

2
: 

1.evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional 

existent; 

2.îmbunătăţirea activităţii instituţiei 

3.organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

4.situaţia economico-financiară a instituţiei; 

5.strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice 

instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6.evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea 

resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 

În conformitate cu prevederile Contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport 

sunt aferente perioadei: de la 1 ianuarie 2012 la 30 iunie 2016 reprezentând evaluarea finală a celui de 

al doilea ciclu managerial independen la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». 

 

PARTEA I: 
3
 

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea 

1.colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi; 

2.analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

3.evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 

4.măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

5.grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei; 

6.profilul beneficiarului actual. 

 

B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

1.adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia 

culturală a autorităţii; 

2.orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

3.analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 

 

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai 

buna funcţionare, după caz: 

1.măsuri de organizare internă; 

2.propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

3.sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 

4.dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, 

motivare/sancţionare); 

                                                 
1
 Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităţile/proiectele/programele derulate pe 

întreaga perioadă de management.  
2
 Enumerarea nu este limitativă. în funcţie de specificul instituţiei pot fi completate/adaptate subcriteriile fiecărui 

criteriu de evaluare. 
3
 3Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare şi poate indica întinderea maximă 

admisă pentru fiecare criteriu/subcriteriu. 
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5.măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor; 

6.măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor organisme 

de control în perioada raportată. 

 

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

1.analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei 

raportate; 

2.evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: indicatori de performanță*
4
 / perioadă evaluată 

a. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari; 

b. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 

c. Număr de activităţi educaţionale 

d. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 

e. Număr de beneficiari neplătitori 

f. Număr de beneficiari plătitori**
5
 

g. Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică 

h. Număr de proiecte/acţiuni culturale  

i. Venituri proprii din activitatea de bază 

j. Venituri proprii din alte activităţi. 

 

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul 

de management: Se realizează prin raportare la: 

1.viziune; 

2.misiune; 

3.obiective (generale şi specifice); 

4.strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

5.strategie şi plan de marketing; 

6.programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

7.proiecte din cadrul programelor; 

8.alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 

 

F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar 

trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

1.Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

2.Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

3.Analiza programului minimal realizat 

 

PARTEA II: 

(Opţional) 

Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza 

prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 

 

NOTĂ; Prevederile prezentului raport pot fi aplicate, adaptate, în mod corespunzător, potrivit dispoziţiei 

autorităţii, şi în cazul instituţiilor publice care sunt finanţate integral din venituri proprii, conform art. 1 alin. 

(2) din ordonanţa de urgenţă, prin eliminarea referirilor la subvenţia acordată de la bugetul de stat/local.. 

                                                 
4
 * Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de 

specificităţile instituţiei. 
5
 ** Nu se aplică în cazul bibliotecilor. 
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ANALIZA MANAGEMENTULUI ŞI A PRINCIPALELOR REZULTATE ÎN 
ACTIVITATEA CURENTĂ ÎN PERIOADA 2012-2016 

I. PREZENTAREA SINTETICĂ DE ANSAMBLU A CARACTERISTICILOR 
PROIECTĂRII ŞI REALIZĂRII PLANULUI MANAGERIAL ÎN PERIOADA 2012 2016 

PROXIMITATEA ISTORIEI RECENTE 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a fost înfiinţat ca instituţie independentă şi 
de rang judeţean prin reorganizarea fostului Muzeu Judeţean Maramureş în temeiul Hotărârii nr. 82/2006 a 
Consiliului Judeţean. 

Managementul instituţiei a fost încredinţat de autoritate dlui dr. Tiberiu Alexa prin Contractul de 
management înregistrat la MJACABM sub nr. 32 din 1 decembrie 2006 (ca urmare a câştigării Concursului 
pentru funcţia de manager organizat de autoritate în luna noiembrie 2006), respectiv prin Contractul de 
management înregistrat la MJACABM sub nr. 821 din 30 decembrie 2009. Aceste temeiuri au reprezentant 
platforma juridică pe care s-a întemeiat cel dintâi exerciţiu managerial a cărui desfăşurare a asigurat 
înfăptuirea primului ciclu din istoria independentă a instituţiei (2007-2011). 

În urma evaluării finale a managementului pentru perioada 2007-2011, notată cu 9,33 de Comisia 
de evaluare, prin Hotărârea Consiliulji Judeţean Maramureş nr. 82/23.05.2011 se aprobă rezultate evaluării 
(art. 2) şi se decide încredinţarea unui nou mandat managerial în temeiul unui nou Proiect de management 
pentru 2012-2016 ce se solicită a fi depus în termen de 6 luni. In urma evaluăreii noului proiect, autoritatea 
Consiliul Judeţean Maramureş aprobă prin Hotărârea nr. 141/26.09.2012 Programul de management 2012-
2016. Acest nou program formulase, în septembrie 2012, următoarea considerație strategică: 

„Perioada 2012-2016 urmează să reprezinte cel de al doilea ciclu managerial independent pentru 

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (…) În mod firesc, proiectarea ansamblului global şi 

a reperelor sectoriale pentru acest al doilea ciclu managerial independent trebuie să decurgă în mod 

integrat şi organic din nivelul stadiului atins deja ca urmare a realizărilor – integrale, respectiv parţiale – 

dar şi ca urmare a limitărilor înregistrate prin incidenţa nerealizării unora dintre ţintele şi obiectivele 

fixate pentru exerciţiul managerial derulat în ciclul anterior.” 

 
PRIVIRE SINTETICĂ ASUPRA REZULTATELOR TRASEULUI MANAGERIAL 2006-2016 

Ţinând cont de punctul critic de la care am pornit procesele de reorganizare şi refuncţionalizare ale 
instituţiei începând din anul 2007, planurile manageriale elaborate fixează două etape distincte de parcurs 
în perioada 2007 – 2016: 

a) 2007 – 2009: etapa stabilizării; 
b) b) 2010-2016: începutul etapei dezvoltării durabile şi sănătoase. 

De aceea, prezentarea acţiunii manageriale aferente perioadei 2012-2016 – adică celui de al 
doilea ciclu managerial din existenţa independentă a instituţiei beneficiare de buget propriu – 
trebuie plasată şi corelată în contextul stadial atins în procesele şi activităţile de reorganizare şi 
refuncţionalizare ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» ca instituţie de sine 
stătătoare, începând din anul 2007. În consecinţă, analiza sintetică a realizărilor manageriale de până în 
august 2016 permite conturarea unei imagini pertinente privind potenţialul de evoluţie înspre o 
dezvoltare durabilă şi sănătoasă pe parcursul intervalui 2012-2016. 
 
DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUŢIEI 
Obiectul de activitate 
Conform Contractului de management 2012-2016 pentru Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia 
Mare, autoritatea – adică Consiliul Judeţean Maramureş, asigură prin activitatea instituției – adică prin 
activitatea Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», următoarele: 

a) administrarea instituţională a patrimoniului imobil şi a dotărilor tehnico–materiale încredinţate; 

b) constituirea; îmbogăţirea prin achiziţii, donaţii şi alte surse; conservarea şi restaurarea 
patrimoniului muzeal; 

c) păstrarea, depozitarea şi expunerea; îmbogăţirea prin achiziţii, donaţii şi alte surse; conservarea şi 
restaurarea; protecţia, securizarea şi asigurarea, precum şi valorificarea publică (expoziţională, 
publicistică, etc.) prin mijloace specifice a patrimoniului muzeal deţinut în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 

d) cercetarea patrimoniului muzeal propriu, precum şi a patrimoniului material şi imaterial generat 
de-a lungul existenţei trecute şi prezente a «Centrului Artistic Baia Mare»; 

e) elaborarea, dezvoltarea şi diseminarea la scară locală, naţională şi internaţională a conceptului 
istoriografic românesc privind istoria şi specificul cultural–artistic al «Centrului Artistic Baia Mare»; 
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f) desfăşurarea activiţilor expoziţionale specifice atât la sediu (permanente şi temporare), cât şi în 
afara acestuia la nivel judeţean, naţional şi internaţional (…); 

g) promovarea la nivel local, judeţean şi naţional, de programe cultural–educative menite să 
contribuie la diseminarea valorilor artistice, intelectuale şi civice specifice istoriei trecute şi 
prezente a Centrului Artistic Baia Mare. 

Pe fundamentul asigurat de stadiul şi rezultatele acumulate anterior în primul ciclu managerial 

independent al instituției (2007-2011), în Programul managerial 2012-2016 aprobat și asumat de 

autoritate, afirmam că „filosofia managerială trebuie să se centreze în noul ciclu 2012-2016 pe ideea 

de continuitate dinamică, proces complex menit să asigure în acest interval temporal condiţiile necesare 

pentru o dezvoltare intensivă durabilă a instituţiei şi a capabilităţilor sale de performare culturală şi 

profesională specifice”. În acest sens, Programul managerial 2012-2016 propunea, în 2012, 

următoarea perspectivă managerială: 

„FILOSOFIA/VIZIUNEA MANAGERIALĂ MUZEALĂ ASUPRA MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ 

«CENTRULUI ARTISTIC BAIA MARE» 

o Dezvoltarea trebuie proiectată şi desfăşurată sectorial şi sistemic, astfel încât Muzeul Judeţean 
de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» să se manifeste ca o instituţie culturală de excelenţă, cu 
forţă de reprezentare exemplară la nivel naţional şi internaţional a specificităţii culturii plastice ale 
comunităţilor judeţului Maramureş şi municipiului Baia Mare. 

o Muzeul va acţiona ca un vector convergent al Centrului Artistic Baia Mare, promovând 
coagularea unui pol multiinstituţional (alături de Filiala Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, Secţia Arte Plastice a Centrului Universitar Nord–Baia Mare, Liceul de Arte Baia Mare). 

o Muzeul va acţiona de asemenea ca vector emergent (diseminator) major al Centrului Artistic Baia 
Mare la nivel regional, naţional şi internaţional. 

o La nivelul performanţei cultural–ştiinţifice de elită, muzeul va activa ca principală instituţie de profil 
din ţară care cercetează, elaborează şi diseminează – muzeografic şi publicistic – punctul de 
vedere istoriografic românesc privind istoria şi prezentul Centrului Artistic Baia Mare. 

o La nivelul performanţei culturale şi educaţional–formative demotice, Muzeul va trebuie să îşi 
întărească poziţia de jucător important pe piaţa culturală judeţeană şi regională, în domeniul 
educaţiei estetice prin promovarea accesului larg, de masă, în spiritul şanselor egale, la cultura 
artistică de performanţă. 

 

MISIUNEA / DEFINIREA ŢINTELOR STRATEGICE PENTRU MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ 

«CENTRULUI ARTISTIC BAIA MARE» 

În Caietul de obiective pentru întocmirea prezentului program managerial, Consiliul Judeţean Maramureş 

fixează următoarea ţintă generală şi următoarele obiective principale pentru ciclul managerial 2012-2016: 

„Misiunea instituţiei. Păstrara, îmbogăţirea şi punerea în valoare a patimoniului muzeal în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreerii, pentru asigurarea dezvoltării durabile şi sănătoase a instituţiei pe 

termen scurt, mediu şi lung; 

Obiectivele instituţiei. (...) 

– Administrarea eficientă din punct de vedere instituţional, funcţional, financiar-contabil, ştiinţific, cultural–

educaţional a patrimoniilor imobil şi muzeal încredinţate de către Consiliul Judeţean Maramureş prin 

Contract de administrare, precum şi a bazei tehnico–materiale aflate în gestiune; 

– Tezaurizarea, îmbogăţirea, conservarea şi restaurarea, protejarea şi securizarea patrimoniului muzeal şi, 

respectiv, constituirea ştiinţifică a acestui patrimoniu pe colecţii de profil în conformitate cu prevederile şi 

normativele legale de specialitate în vigoare; 

– Evidenţa financiar–contabilă şi ştiinţifică, investigarea, documentarea, cercetarea ştiinţifică, clasarea şi 

valorificarea publică a patrimoniului muzeal administrat; 

– Cercetarea ştiinţifică, valorificarea publică, promovarea naţională şi internaţională a patrimoniului material 

şi imaterial produs în Centrul Artistic Baia Mare de la întemeiere sa şi până în prezent, prin elaborarea, 

dezvoltarea şi diseminarea conceptului istoriografic românesc privind istoria şi specificul cultural–artistic al 

Centrului Artistic Baia Mare.” 

În vederea ducerii la îndeplinire a misiunii încredinţate managerului instituţiei şi echipei de angajaţi ai 

instituţiei, precum şi pentru atingerea ţintelor şi obiectivelor fixate prin cele două Programe manageriale 

derulate până acum (2007-2011; 2012-2016), autoritatea – adică Consiliul Judeţean Maramureş – a 

aprobat şi alocat următoarele resurse, mijloace şi instrumente bugetare: 
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SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI 

Evoluţia execuţiilor bugetare în perioada raportată în context comparativ cu execuţiile bugetare înregistrate 

de-a lungul perioadei scurse, până acum, din cele două cicluri manageriale în care muzeul a funcţionat ca 

instituţie independentă cu buget propriu de venituri şi cheltuieli (2007-2016): 

 

A. PRIMUL CICLU MANAGERIAL: 2007-2011 

Specificații bugetare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anii 1–5 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 2007-2011 

Venituri totale = din care 858.572 1.674.696 1.510.709 1.025.625 1.208.887 6.278.489 

Venituri la execuţia bugetară 701.167 1.528.385 1.427.709 882.025 1.013.387 5.552.673 

subvenţii 692.838 1.506.590 1.419.800 857.300 985.000 5.461.528 

totaluri venituri proprii din care 165.734 168.106 100.909 168.325 43.887 646.961 

vânzări bilete  6.000 12.395 3.359 18.949 20.544 61.247 

vânzări publicaţii, ilustrate, etc. 2.329 9.400 4.550 5776 7843 29.898 

valorificare obiecte și mijloace 

casate, etc 
0 0 0 0 0 0 

venituri din atrageri de donații 157.405 146.311 93.000 143.600 15.500 555.816 

       

Bugetul de cheltuieli = din care 696.445 1.528.385 1.416.161 882.025 1.013.387 5.536.403 

cheltuieli de personal 209.377 377.445 437.599 386.935 327.679 1.739.035 

bunuri şi servicii = din care 257.068 377.867 370.270 338.054 495.214 1.838.473 

- achiziţii diverse 

materiale, furnituri  
52.134 55.055 84.080 31.654 58.415 281.338 

- servicii   41.558 69.741 81.264 96473 112.615 401.651 

- reparaţii curente  49.465 80.000 86.661 47.371 150.000 413.497 

- utilităţi  11.593 21.896 36.724 47.407 36.755 154.375 

- obiecte de inventar  38.440 35.072 6.790 8.370 6.568 95.240 

- delegaţii şi deplasări  6.734 12.406 4.755 2.495 6.994 33.384 

- cărţii, publicaţii  14.000 59.200 22.499 30.618 19.997 146.314 

- combustibilii, piese de schimb 2.297 2.024 5.442 3.093 1.439 14.295 

- prime de asigurare  0 10.580 18.693 18.594 23.782 82.528 

- altele  40.847 31.471 23.362 51.979 78.649 226.308 

asistenţă socială  4.760 4.471 – – 9.231 

cheltuieli de capital 230.000 768.313 603.821 157.036 190.494 1.949.664 
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B. AL DOILEA CICLU MANAGERIAL: 2012-2016 

Specificații bugetare 

Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 * Anul 10 ** Anii 6–10 *** 

2012 2013 2014 2015 2016 * 2016** 
Total 2012-2016 

*** 

Venituri totale = din care 985.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 1.175.000 469.747 5.540.018 

Venituri la execuţia 

bugetară 
977.000 1.007.085 1.080.624 1.207.061 1.160.000 469.747 5.431.770 

subvenţii 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 1.120.000 451.500 5.246.559 

totaluri venituri proprii 

din care 
35.058 38.389 110.783 58.229 55.000 18.247 293.459 

vânzări bilete 18.714 25.500 24.797 25.769 25.000 9.422 119.780 

vânzări publicaţii, ilustrate, 

etc. 
8.286 12.000 11.169 18.551 15.000 8.825 65.006 

valorificare obiecte și 

mijloace casate, etc 
  425 0 0 0 425 

venituri din donatii 8.058 889 74.392 13.909 15.000 0 108.248 

        

Bugetul de cheltuieli = 

din care 
977.000 1.007.085 1.080.624 1.207.061 1.160.000 447.114 5.431.770 

cheltuieli de personal 308.450 322.333 322.163 369.718 520.000 255.154 1.842.664 

bunuri şi servicii = din 

care 
487.550 479.461 537.440 646.102 590.000 183.993 2.740.553 

- achiziţii diverse / 

materiale, furnituri 
57.890 39.700 20.499 49.271 44.500 8.957 211.860 

- servicii 135.000 172.400 271.549 247.661 240.000 89.265 1.066.610 

- reparaţii curente 106.620 35.750 75.310 95.372 50.000 19.885 363.052 

- utilităţi 48.300 49.500 58.135 62.211 70.000 39.621 288.146 

- obiecte de inventar 5.000 32.648 14.355 42.000 15.000 2.907 109.003 

- delegaţii şi deplasări 7.740 8.288 10.800 16.637 15.000 5.725 58.465 

- cărţii, publicaţii 31.760 27.300 5.451 1.500 49.500 0 115.511 

- combustibilii, piese de 

schimb 
8.130 6.097 354 6.000 6.000 0 26.581 

- prime de asigurare 25.080 30.198 35.659 37.639 35.000 1.569 163.576 

- altele 62.030 102.743 45.328 87.811 65.000 16.052 362.912 

asistenţă socială – – – – – – – 

cheltuieli de capital 181.000 205.291 221.021 191.241 50.000 7.967 848.553 

* bugetul planificat și aprobat pe întregul an 2016 

* execuția la 30 iunie a bugetului planificat și aprobat pe întregul an 2016 (semestul I/2016) 

* cumulativul  bugetării pe întreaga perioadă – inclusiv a bugetului planificat și aprobat pe întregul an 2016 
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În contextul celor descrise mai sus, analiza şi evaluarea combinată pe segmentele ţinte/obiective de atins 

– resurse disponibile/restricţii conjuncturale – grad de îndeplinire/riscuri de ratare sunt de natură să 

releve, sintetic dar globalist, următoarea situaţie sistemică privind ţintele strategice sectoriale pentru 

ciclurile manageriale I (2007-2011) şi II (parţial 2012-2016: adică 2012-2015). 

1. MODERNIZAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA INFRASTRUCTURILOR FUNDAMENTALE 

(IMOBILIARĂ, LOGISTICĂ ŞI DE PATRIMONIU MUZEAL) 

Nr. crt. Ţinta strategică propusă în 2007 Îndeplinire în 2016 

Grad de 
atingere 

Grad de 
uzură 

1.1. 
Reabilitarea, modernizarea şi refuncţionalizarea integrală a spaţiilor de 
expunere şi depozitare. 

100% 0-55% 

1.2. 
Reabilitarea, modernizarea şi refuncţionalizarea integrală a spaţiilor de 
utilitate administrativă 

100% 15-55% 

1.3. 
Modernizarea patrimoniului imobiliar (3 corpuri de clădire): consolidări 
structurale; îmbunătăţirea esteticii; reabilitări termice; etc. 

75% 10-75% 

1.4. 

Realizarea completă a unei infrastructuri informatice (inexistente la 
nivelul anului 2006) prin dotarea cu tehnică de calcul, periferice 
specializate şi birotică (imprimante; scanner; memorii externe, etc.); 
introducerea unui sistem de accesare internet în reţea. 

100% 0-85% 

1.5. Restructurarea completă a activităţii de conservare: 73% 0–65% 

1.6. 
Introducerea instrumentelor de măsurare complexă a stării 
microclimatului şi de optimizare a acestuia (inexistente în 2006) 

90% 0-100% 

 

1.1. ANALIZA INFRASTRUCTURII IMOBILIARE 
Înstituţia administrează un patrimoniu imobiliar compus din trei corpuri de clădire situate în Baia 

Mare, str. 1 Mai nr. 8. 

Anii parcurşi din cele două ciclurile manageriale independente (2007-2016) s-au caracterizat prin 

lucrări masive de reabilitare a spaţiilor existente prin implementarea mai multor proiecte menite să înlăture 

consecinţele critice acumulate în timp, până în 2006, ca urmare a subfinanţării întreţinerii, reparaţiilor şi 

modernizărilor în intervalul 1987-2006. 

Pe de altă parte este de menţionat că, în urma dezvoltării extensive a colecţiilor în perioada 2007-2016, 

muzeul suferă în momentul de faţă de o acută criză de spaţii pentru toate funcţiunile sale specifice: de 

depozitare a patrimoniului, de expunere, de desfăşurare a activităţilor educaţionale şi cultural–ştiinţifice, 

administrative. La nivel managerial s-au întreprins (în logica strategică a „paşilor mărunţi”), treptat şi în 

limita resurselor financiare disponibile, mai multe proiecte de refuncţionalizare a tuturor spaţiilor existente 

astfel încât, la nivelul lunii iulie 2016, am izbutit să aducem procesul de dezvoltare intensivă a 

exploatării infrastructurii imobiliare existente la pragul maximal de 100%!. 

Nr. 

crt. 

Gradul de utilizare a spaţiilor 

muzeului 
2007  
atins 

2008  
atins 

2009  
atins 

2010  
atins 

2011  
atins 

2012  
atins 

2013  
atins 

2014  
atins 

2015 
atins 

a. 1.1.1. Spaţiile de depozitare 130% 130% 120% 110% 110% 113% 105% 107% 108% 

b. 
1.1.2.Spaţiile 

expoziţionale 

permanente 8,34% 82,59% 0% 60% 100% 100% 100% 100% 92,50% 

temporare 100% 100% 41,61% 100% 100% 110% 115% 112% 96,10% 

c. 1.1.3. Spaţiile administrative 120% 120% 120% 110% 110% 110% 115% 115% 115% 

d. 
1.1.4. Spaţii pentru activităţi 

educaţionale cu publicul 
0% 0% 0% 0% 0% 20% 100% 100% 100% 

 

Începândin 2014 putem exploata deja la nivel maxim (100%) și noile facilități aflate în fostul corp de 

clădire «magarie–garaj» cărora, în 2015 li s-au mai adus mărunte optimizări gospodărești. Aceste 

spații sunt destinate depozitării patrimoniului muzeal: – 1 sală pentru depozitul mixt (1/6 sală: 

depozitul arhivei administrative curente; 2/6 sală: depozitul publicaţiilor şi produselor comerciabile 

proprii; 3/6 sală: depozitul arhivei Fondului documentar); – 1 sală pentru depozit de pictură; – 

respectiv, 1 sală pentru depozit sculptură şi laborator de organizări expoziţionale.  

De asemenea, utilizarea intensivă și eficientă a sălii pentru activităţi educaţionale cu publicul și-a 

arătat eficiența existenței prin spectaculorul salt cantitativ (dar și calitativ) înregistrat în special în 

«activitățile educaționale» organizate la sediu (peste 300 activități înregistrate, adică: mai mult de 

câte una în fiecare zi de program cu publicul – împrejurare ce nu are precedent în întreaga istorie a 

instituției noastre !!!). 
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Din acest moment, devine pe deplin clar că odată încheiată faza utilizării intensive a infrastructurii 

existente, criza de spaţii nu va putea fi depăşită – îndeosebi în privinţa funcţiunilor de depozitare/ 

conservare şi, respectiv, a funcțiunilor de activităţi cu publicul (cultural-educative, ateliere interactive etc.). 

RĂMÂNE UN FAPT INDISCUTABIL REALITATEA CĂ, O AUTENTICĂ DEZVOLTARE DURABILĂ VA FI 

PE MAI DEPARTE CONDIŢIONATĂ DE O NECESARĂ DEZVOLTARE EXTENSIVĂ PRIN 

DOBÂNDIREA DE NOI SPAŢII: FIE PRIN CONSTRUCŢII ÎN PERIMETRUL ACTUALEI PROPRIETĂŢI 

IMOBILIARE, FIE PRIN ADĂUGAREA UNUI/UNOR IMOBILE NOI ÎN ORAŞ. 

 

1.1.1.SPAŢIILE DE DEPOZITARE A PATRIMONIULUI. 

2007-2009: etapa stabilizării 

Gradul de utilizare atins în anii 2007-2011 s-a situat undeva la nivelul de 120-130%, ceea ce a 

reprezentat o supraîncărcare care risca să se apropie de un prag critic echivalent cu o expunere la risc de 

ameninţare severă. Printr-o mai eficientă organizare şi distribuire a spaţiilor existente, precum şi prin 

reparaţii de refuncţionalizare, igienizări şi dotări cu mobilier de depozitare patrimoniu, s-au extins facilităţile 

de depozitare cu: 2 săli pentru depozitele de pictură; câte 1 sală pentru depozitele de grafică şi 

sculptură. 

2010-2016: etapa începutului dezvoltării durabile şi sănătoase 

Prin redistribuirea (în 2013-2014) a fostului corp de clădire «magarie–garaj» pentru funcţiunile de 

depozitare/magazinare descrisă mai sus, s-au mai obţinut 3 spaţii suplimentare de depozitare a 

patrimoniului muzeal¸prevăzute cu noi dotări de măsurare şi controlare a microclimatului 

(microcentrală termică proprie; aparatură mobilă de măsurare şi umidificare/dezumidificare, instalaţii de 

climatizare fixă).Astfel se permite în momentul actual o oarecare îmbunătăţire relativă a descongestionării 

depozitării. Dar cu aceasta s-a atins limita maximă de dezvoltare intensivă a capacităţilor de 

depozitare. 

Pe această cale gradul de utilizare atins în 2015, cu noile săli reabilitate şi realocate, se situează 

undeva puţin peste nivelul de 100% (în scădere faţă de anii de început a managementului independent 

cu 15-20%), ceea ce oricum înseamnă o încărcare maximală. Ea poate să mai continue astfel cel mult 

trei ani, după care problema crizei de spaţii de depozitare prin supraîncărcare se va reactiva în mod 

previzibil. 

Condiţiile de păstrare şi conservare a patrimoniului muzeal se înscriu în limitele parametrilor 

cerinţelor, cu îmbunătăţirea securizării prin repararea şi modernizarea vechiului sistem de alarmare 
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antiefracţie. La 31 decembrie 2015, atât vechiul „corp depozite” cât și noul „corp depozite” (reabilitate 

în 2012-2013) sunt deja dotate cu sistemele complete antifurt, semnalizare incendiu şi supraveghere 

video exterioară. 

În exercițiul bugetar 2015 s-au adus următoarele îmbunătățiri: 

a) modernizări ale camerelor de prupraveghere video exterioare prin înlocuirea celor vechi cu 

camare moderne cu detecție în infraroșu, în vederea îmbunătățirii supravegherii video de 

noapte a incintei interioare a perimetrului proprietății imobiliare a muzeului. 

b) Repararea acoperișului clădirii vechiul „corp depozite” prin ranforsări la unele elemente ale 

structurii de lemn a șarpantei, respectiv prin: 

1. înlocuirea completă a vechii acoperitoare din ondulin – învechită, deteriorată și uzată; 

data din 2003 – cu o acoperitoare nouă din folie metalică „în solzi”; 

2. înlocuirea completă a sistemului de jgheaburi/burlane pentru colectarea/evacuarea 

apei pluviale. 

1.1.2.SPAŢIILE EXPOZIŢIONALE. 

2007-2009: etapa stabilizării 

Dată fiind situaţia critică moştenită din perioada anterioară, problema spaţiilor expoziţionale a 

reprezentat una dintre principalele priorităţi în focalizarea eforturilor de reabilitare şi  refuncţionalizare avute 

în vedere pe în exerciţiul managerial 2007-2011. Pentru a permite menţinerea măcar minimală a 

funcţionării instituţiei în relaţia cu publicul pe parcursul perioadei stabilizării, odată cu implementarea 

principalelor măsuri de reparaţii capitale, reparaţii curente şi reabilitări între 2007-2009, managementul a 

avut în vedere păstrarea tot timpul a câte unui segment funcţional cu acces pentru public în Corpul 

expoziţional – în principal a ultimelor trei săli destinate expoziţiilor tempoare, astfel încât lucrările de 

refuncţionalizare (introducerea sistemelor de încălzire modulară prin centrale termice de mică capacitate; 

modernizarea completă a nivelului parter; igienizarea generală şi zugrăvirea completă, etc.) să permită 

totuşi active funcţiunile expoziţionale. Ca urmare a lucrărilor de reabilitare şi modernizare ale circuitelor 

expoziţionale, anul 2009 a fost un an de „contracţie drastică” a utilizării acestor spaţii pentru activităţile 

cu publicul. Astfel, circuitul expoziţional permanent a suferit cel mai scăzut grad de utilizare pragul critic 

de 0% fiind atins pe parcursul perioadei decembrie 2008 – mai 2009. 
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2010-2016: etapa începutului dezvoltării durabile şi sănătoase 

Începând însă din iunie 2010, după finalizarea cu succes a lucrărilor de modernizare, atât spaţiile 

expoziţionale ale circuitului permanent cât şi cele alocate circuitelor temporare beneficiază de un 

randament de utilizare maximă de 100%. Exploatarea cu eficienţă maximală a fost asigurată şi în anii 

2012-2016. Suplimentar, începând din decembrie 2012, în spaţiul cu destinaţia principală hol primire – 

stand cu vânzare a fost alocat şi un punct de expunere temporară pentru proiectul «Lucarea lunii», 

unde au fost prezentate – până la 31 iulie 2016 – 56 lucrări dispuse pe un şevalet, câte una timp de o lună, 

fapt care generează şi depăşirea pragului de 100% în utilizarea spaţiilor pentru expuneri temporare. 

O situație conjuncturală distinctă înregistrăm la finalul anului 2015 și în primul trimestru al 

anului 2016 când, odată cu realizarea unui proces de actualizare și înnoire ciclică (prima etapă) a 

epoziției permanente, s-a închis accesul public al CIRCUITUL EXPOZIȚIONAL LA NIVELUL 

ETAJULUI CORPULUI EXPOZIȚIONAL CU SCOPUL REALIZĂRII UNOR INTERVENȚII DE REPARAȚII 

CURENTE, EXTINDERE A DOTĂRILOR P.S.I. ȘI PENTRU REORGANIZAREA TEMATICĂ A 

EXPUNERII PERMANENTE. Pe cale de consecință, gradul de utilizare a spațiilor expunerilor 

permanentă și temporară a scăzut sub pragul de 100% – după cum urmează:; 

a) spațiile circuitului expozițional permanent: 92,50%; 

b) spațiile circuitului expozițional temporar: 96,10. 

 

Aceste circumstanţe favorabile au făcut posibil, apoi, saltul cantitativ şi calitativ al activităţilor 

publice între 2010-2015: sporul anual cosiderabil al manifestărilor expoziţionale realizate la sediu, 

respectiv progresia spectaculoasă a cifrelor de vizitare – care în 2015 a atins pragul recodrului 

absolut de peste 39.000 vizitatori anual ! – şi relansarea muzeului nostru în planurile competitivităţii 

şi vizibilităţii la nivelurile local, regional şi naţional. 

 

1.1. – 1.6.: ÎMBUNĂTĂŢIRI ADUSE SPAŢIILOR ÎN INTERVALUL MANAGEMENTULUI 
INDEPENDENT (2007-2016) ȘI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ (ianuarie 2012–iulie 2016): 
MODIFICĂRI, EXTINDERI, REPARAŢII, REABILITĂRI, DUPĂ CAZ (selecţii sintetice): 

A. 2007-2009: etapa stabilizării 

Generale:. 

2006-2008: SF+PT sistem antiefractie+antiincendiu clădire principală+corp depozite: achiziţii din anul 2006: 

Iţierea şi finalizarea programului introducerii sistemului de monitorizare şi optimizare a parametrilor de 

microclimat prin implementarea in situ spaţii expoziţionale şi de depotizare (4 termohygrografe; 35 

termohygrometre digitale); achiziţii din anul 2008 (6 termohygrografe; 4 termohygrometre digitale; 2 

luxmetre; 1 psichrometru; 4 dezumidificatoare; 4 umidificatoare/dezumidificatoare/purificare aer). 

2007: PT introducere sistem modulat de încălzire pe bază de centrale termice de gaz în muzeu; 

2007-2008: Declanşarea şi finalizarea introducere sistemului de încălzire pe bază de centrale termice de gaz – 

etapa 1: – modul 1 (corp expoziţional – birouri parter) + modul 2 (corp depozite); etapa 2 – modul 3 (corp 

expoziţional – circuit expoziţional parter) + modul 4 (corp expoziţional – subsol) + modul 5 (corp expoziţional 

– circuit expoziţional etaj) + modul 6 (corp expoziţional –hol evacuare/grup sanitar) + modul 7 (instalare 

convectoare la sala «D7» din corp «magazie-garaj»); 

2008: SF+PT supraveghere video la parterul clădirii principale; SF+PT sistem antiefractie+antiincendiu clădire 

principală+corp depozite; 

2009: • SF+PT reabilitarea generală a circuitelor electrice interioare la clădirea principală şi clădirea depozitelor; • 

SF+PT consolidare şi reparaţii capitale ca corpul «magazie-garaj»; • SF+PT consolidare şi reparaţii capitale la 

holuri/grup sanitar+ birouri primire (corpul expoziţional); • reparaţii la circuitul electric: racordarea instalaţiei 

interioare la punctul de distribuţie exterioară (cablul de forţă; contor electronic de ultimă generaţie; tablou de 

siguranţă automatizat). 

Corp expoziţional: 

2007: • reabilitarea pavimentului cu parchet la etaj, după atacul biologic cu carii din 2005/2006 (5 săli: analize 

biologice; dezinsecţie anticarii; refacerea podirilor; înlocuirea parchetului; 9 săli: raşchetarea parchetului la 

întreg nivelul etaj); înlocuiri burlane şi jgheaburi pluviale; 

2008: • SF+PT reabilitare/modernizare iluminat electric personalizat la parterul circuitului expoziţional; • 

reabilitare/modernizare cablajului instalaţiei electrice la parterul circuitului expoziţional – 9 încăperi 

(înlocuirea conductorilor de aluminiu cu cupru; înlocuire tablou electric automat); • Refacere completă a 

podelei cu parchetare (stratificat) a sălilor parter – corp expoziţional; • Reabilitare completă a sistemului de 

semnalizare antiefracţie corp expoziţional; • Introducere sistem de semnalizare incendiu la parter corp 

expoziţional; 

2009: • Reparaţii de reabilitare şi modernizare a spaţiilor de la parterul corpului expoziţional: •repara-ţii de 
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reabilitare, igienizare şi modernizare a spaţiilor de la parterul corpului expoziţional (hol intrare circuit 

expoziţional + stand + grupul sanitar; hol ieşire circuit expoziţional; cinci săli de expunere; hol tranzit parter-

etaj); • SF+ PT sistem modular rabatabil de expunere a picturii şi graficii; • execuţie sistem modular rabatabil 

de expunere a picturii şi graficii; • introducere sistem de iluminare modulară personalizată a exponatelor; • 

instalare sistem audio-video; • introducere sistem de supraveghere video; extindere sistem supraveghere 

video la parterul exterior al corpului depozite; •  

• Reparaţii la etajul corpului: execuţie moduli de obturare a tirajului radiatoarelor de căldură (calorifere) în 

zonele de etalare parietală e exponatelor; • zidărie (hol trecere parter/etaj; hol etaj+5 săli); • reparaţii 

electrice parţiale vechile spoturi de iluminat lucrări de artă şi înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent (sălile 

circuitului temporar şi sala mare); • dezafectarea a 5 sobe din cahle (nonpatrimoniale, producţie anii 1970) şi a 

vechii reţele de alimentare cu gaz a acestor sobe. 

Corp depozit: 

2008: • modernizare baie/grup social • reparaţii instalaţie electrică; 

2009: • dezafectarea parţială (nivel parter) a vechile sobe de teracotă; reparaţii şi revopsiri a elementelor de 

tâmplărie la geamuri. 

 

Corp magazie: 

2008: • reparaţii 1 încăpere («D7»: refacere acoperiş, izolare interioară a pereţilor, zugrăvire, reabilitare instalaţie 

electrică) • achiziţie şi instalare convectoare; • înlocuire jgheaburi şi burlane; 

2009: • montare uşă termopan dublă la intrarea în sala «D7» din corpul «magazie-garaj». 

 

Spaţii administrative: 

2008: • Reparaţii de modernizare birouri Contabilitate + turn: reabilitare a 3 încăperi + hol (acces spate) la parterul 

corpului expoziţional: refacere şapă; parchetare, raşchetare şi lăcuire; introducere corpuri de iluminat, etc.; 

2009: • reparaţii de modernizare a spaţiilor Biroului financiar-contabil de la parterul spate al clădirii principale; 

B. 2010-2016: etapa începutului dezvoltării durabile şi sănătoase 

Generale:. 

2010: instalare copertine antipluviale 3 moduli: 2 la intrările în corpul depozite şi 1 modul la intrarea spate în corpul 

expoziţional. 

2011: • reparaţii de optimizare şi modernizare a instalaţiilor de paratrăznet 3 sisteme existente (2 la clădirea 

centrală+1 la clădirea depozite) şi 2 sisteme noi (corp depozit + corp magazie); • lucrări complete de 

ignifugări (lucrări la podurile corp depozite şi corp magazie; lucrări la podul clădirii principale); • confecţii 

metalice poartă spate + introducere instalaţie automatizare poartă; • amenajare parcare în curte/spate; • 

ISCIR centrale termice; 

2012: extinderea sistemului modulat de încălzire pe bază de centrale termice de gaz la cele trei încăperi ale corpul 

«magazie» şi înlocuirea celor două convectoare existente cu o centrală termică independentă nouă; 

2013: realocare, reparaţii de reamenajare şi refuncţioalizare a sălii de activităţi educaţionale cu publicul («corp 

expoziţional – parter). 

2014: • compartimentare spații interioare și extindere instalație termică.; 

 • achiziție autoturism de transport marfă (lucrări de artă) și persoane, prin programul «RABLA»: DACIA 

DOKKER LAUREATE 1.2.; 

 • diverse reparaţii curente la infrastructura imobiliară; optimizări la facilitățile sanitare; optimizări la dotări ISU 

(evacuare calamități); 

 • reparații paviment curte cu reamenajare parcare auto interioară; 

 • ignifugări ale structurii lemnoase la  acoperișurile celor trei corpuri imobiliare: corp expozițional+corp 

depozite+corp  «Magazie-depozit-garaj»; 

2016: • amenajarea unui spațiu exterior special «loc pentru fumători», prin instalarea unei copertine antipluviale 

și dotări adiacente; 

 • repararea plintelor exterioare și a trotuarelor la corpul a (clădirea principală – «spații expozițional»); 

 • repararea parțială a plintelor exterioare și a trotuarelor la corpul b (clădirea «depozite») zonele: 

nord/est/sud; 

 • lucrări de reparații și amenajare peisagistică a părții estice din curtea interioară a muzeului (zona estică). 

Corp expoziţional: 

2010: • finalizarea lucrărilor la spaţiile de primire public şi la lucrările de pregătire a circuitelor expoziţionale 

permanent şi temporar pentru redeschiderea completă la public petrecută la 17 iunie 2010 (amenajări 

interioare, igienizări, retuşuri de finisaje etc.) şi supravegherea sănătăţii spaţiilor timp de 6 luni pe perioada 

de carantină prevăzută de Normele de conservare înainte de etalarea lucrărilor în spaţiile de expunere; 

2011: • reparaţii de optimizare a instalaţiei electrice la subsol; • revizie la instalaţii electrice; 

2012: dotare cu două rampe rabatabile pentru persoane cu handicap locomotor; reparaţii parţiale la instataţia 
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electrică şi de iluminat personalizat la etajul corpului expoziţiei permanente; • reabilitarea mobilierului la 

standul de primire 

2013: • extindere acces nou (trotuar, trepte, rampă acces handicapaţi locomotori) la noua sală programe 

educaţioale cu publicul (dinspre curtea interioară); 

2014: • Securizare ferestre și uși confecții metalice (zăbrele/gratii): confecționare; vopsitorie; montaj-finisaj; 

  • întreținerea sistemelor de iluminare în expoziții. 

2015: • în vederea îmbunătățirii dotărilor privind facilitarea intervențiilor de urgență ISU în caz de 
necesitate (evacuarea persoanelor și bunurilor) corespunzător normativelor: 

a) • extinderea sistemului de semnalizare a incendiului la nivelul etajului întregului corp cu 
conectarea la centrala generală de semnalizare a cărei capacitate a fost mărită cu acest 
prilej;  

b) • repararea/optimizarea circuitului electric general al corpului și concetarea sa la centrala 
de semnalizare antiincendiu prin dispozitive automat de blocare și și interactiv de 
deblocare a alimentării electrice; 

c) • montarea a 10 corpuri de iluminat cu autonomie de funcționare (3 ore) și, respectiv, a 3 
moduli de semnalizare luminoasă permanentă a hidranților – de asemenea cu autonomie 
de funcționare în ca de necesitate. 

 • lucrări de reparații și igienizare la două săli din curcuitul permanent de expunere – etaj (hol și 
E2). 

 • lucrări de reparații parțiale – prin personal și resurse proprii – a corpurilor de iluminat 
expozițional de la etaj (înlocuirea duliilor; repararea conductorilor, demontare/montare etc.). 

Corp depozite: 

2010: • reparaţii interioare la 2 săli+holul central de la parter; • reparaţii de modernizare completă a sistemului de 

alarmare antiefracţie; • introducerea completă a sistemului de semnalizare incendiu; • reparaţii de reabilitare 

completă a instalaţiei electrice (conductori de cupru; instalare tablouri de siguranţă automate; înlocuire 

completă a iluminării cu corpurilor cu tuburi fluorescentă cu lumină caldă;  

2011: execuţie rasteluri depozitare patrimoniu de grafică; • revizie a instalaţii electrice; 

2012: izolarea termică a pereţilor exteriori la întreaga clădire a corpului; • realizarea centurii de izolare hydro la 

baza corpului clădirii; 

2013: extindere cu dotări cu mobilier de depozitare patrimoniu (săli parter şi etaj: 6 moduli). 

2014: • Securizare ferestre și uși confecții metalice (zăbrele/gratii): confecționare; vopsitorie; montaj-finisaj; 

  întreținerea sistemelor de iluminare în facilitățile de depozitare/administrative. 

2015: • reparații la acoperișul corpului: 

a) ranforsări parțiale ale structurii de lemn la șarpantă; 

b) înlocuirea generală a acoperitoarei; 

c) înlocuirea completă a sistemului de jgheaburi/burlane pentru evacuarea apei pluviane; 

d) repararea și re-certificarea tehnică a modulilor și circuitelor de protecție paratrăznet. 

Corp magazie–garaj: 

2011: • reparaţii de urgenţă de consolidare la sălile 2 (depozit pictură) şi 3 (depozit sculptură şi laborator organizări 

expoziţii) pentru eliminarea riscului prăbuşirii acoperişului şi zidăriei; • reparaţia pardoselei (şapă 

autonivelantă; izolare; parchet clasic) la sala 2 (depozit pictură); • reorganizarea sălii 1 (fost «D7») prin 

compartimentare interioară în 3 săli în scopul refuncţionalizării acesteia (sala magazie produse; sala arhivei 

administrative; sala fostului „laboratorului de expoziţii”); reparaţii la sălile 2 şi 3, cu izolarea termică exterioară, 

montat uşi şi geamuri; 

2012: • reparaţii la sălile 2 şi 3, cu izolarea termică exterioară, montat uşi şi geamuri, reţea internet (sala 2 depozit; • 

dezafectarea convectoarelor şi introducerea modulului 8 –centrală termică independentă, inclusiv instalţia 

de încălzire aferentă; 

2013:  introducere instalaţii de optimizare a microclimatului – sălile 1 şi 2; • ; • dotări cu mobilier de depozitare 

patrimoniu – sala 1: arhiva Fondului documentar şi biblioteca; – sala 2: depozit de pictură. 

2014: • Securizare ferestre și uși confecții metalice (zăbrele/gratii): confecționare; vopsitorie; montaj-finisaj; 

  • extinderi ale sistemelor de supraveghere video, antiefracție și avertizare incendiu la corpul «Magazie-

depozit-garaj»; 

  întreținerea sistemelor de iluminare în facilitățile de depozitare/administrative. 

 

Spaţii administrative: 

2011: • reparaţii la birourile de la parterul clădirii principale: intrare+hol intrare+grupul sanitar din holul de primire; • 

reabilitare birou director; • introducere dulapuri garderobă pentru vizitatori în holul de intrare; 
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2013. • igienizarea biroului Copartimentului financiar-contabil (zugrăveli interioare; montare geam termopan. 

2014: • extinderi ale sistemelor de supraveghere video, antiefracție și avertizare incendiu la corpul «Magazie-

depozit-garaj»; 

  • Securizare ferestre și uși confecții metalice (zăbrele/gratii): confecționare; vopsitorie; montaj-finisaj. 

2015: • reparații și igienizări la un birou administrativ (reparații tencuieli; tratare antimucegai; zugrăveli: 
biroul financiar-contabil). 

2016: • reparații curente și amenajarea jardinajului în curtea interioară a muzeului. 

Sala programe educaţionale cu publicul: 

2013: • prin realocare de funcţiune, o sală (din corpul expoziţional– parter) a fost reabilitată, modernizată şi 

prevăzută cu dotări minimale pentru îndeplinirea funcţiunii noi; 

2014: • Securizare ferestre și uși confecții metalice (zăbrele/gratii): confecționare; vopsitorie; montaj-finisaj. 

1.7.-1.8. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE PATRIMONIU 
1.7. EXTINDEREA ACCELERATĂ A PROGRAMULUI DE RESTAURARE ŞI CONSERVARE 
ACTIVĂ. 

 
Dezvoltarea infrastructurii de 

patrimoniu muzeal 

atins 

2007-2011 

atins -

2012 

atins -

2013 
atins 2014 atins 2015 

prognozat 

2016 

1.7. 

Extinderea accelerată a programului 
de conservare preventivă şi 
restaurare a bunurilor muzeale, cu 
prioritate a celor din fondul istoric 
(1896–1950): 

a) continuarea necesarului 
urgent din expunerea 
permanentă; 

b) necesarul general (nr. 
piese); 

c) ţintă de realizat din 
necesarul general (nr. 
piese / %). 

 
 
 
 
 

a) 44 buc; 

 

 

b) 578; 

 

c) 7,6% 

 
 
 
 
 

a) 0 buc. 

 

 

b) 581  

 

c) 21/ 
+3,6% 

 
 
 
 
 

a) 11 buc. 

 

 

b) 591  

 

c) 38/ 
+6,43% 

 
 
 
 
 

a) 11 buc. 

 

 

b) 599  

 

c) 27/ 
+4,63% 

 
 
 
 
 

a) 9 buc. 

 

 

b) 613 

 

c) 20/ 
+3,26% 

 
 
 
 
 

a) 5 buc. 

 

 

b) 613  

 

c) 10/ 
+1,63% 

1.8. 

Dezvoltarea multilaterală a 
patrimoniului muzeal cu lucrări 
reprezentative care să reechilibreze 
reprezentarea etapelor evoluţiei 
artistice băimărene: 

a) patrimoniu istoric; 

b) b) patrimoniu interbelic; 

c) c) patrimoniu contemporan 

 

 

 

 

a) 40% 

b) 85% 

c) 45% 

 

 

 

 

a)+0,03% 

b) +1,6% 

c)+3% 

 

 

 

 

a)+0,05% 

b)+1,2% 

c)+0,012% 

 

 

 

 

a) +0,1% 

b)+7% 

c) +0,8% 

 

 

 

 

a) +0,2% 

b) +3% 

c) +5% 

 

 

 

 

a)+0,02% 

b)+2% 

c)+5% 

 

Multă vreme neglijată înainte de 2007, activitatea de de restaurare şi de conservare activă lucrărilor cu 
probleme de sănătate şi de păstrare/expunere publică din colecţiile muzeului a reprezentat o prioritate a 
managementul începând cu 2007. 

Cu toate constrângerile, s-a acţionat astfel încât în fiecare an să se asigure finanţări pentru a obţine 
coerenţă şi o constanţă de permanentizare a intervenţiilor urgente de restaurare/conservare pentru 
reabilitarea stării de sănătate şi de expozabilitate publică a celor mai afectate piese ori, după caz, a celor 
necesare expunerii publice (în expoziţia permanentă ori în proiecte expoziţionale temporare). 

Implementarea unor proiecte de anvergură a fost şi rămâne însă, pe mai departe, condiţionată de limitele 
resurselor financiare avute la dispoziţie în condiţiile în care principala preocupare – în special în etapa 
stabilizării instituţionale 2007-2009 – a reprezentat-o în mod obligat reabilitarea infrastructuri imobiliare, 
constituirea infrastructurii informatice, îmbunătăţirea condiţiilor de microclimat – toate având ca țintă majoră 
pregătirea redeschiderii, în iunie 2010, a noii expozției permanente «Centrul Artistic Baia Mare. Repere 
europene între tradiții și inovații». În aceste condiții, o focalizare accentuată asupra optimizării stării de 
sănătate și expozabilitate a patrimoniului nosdtru muzeal prin contractări externalizate de lucrări de 
retaurare și conservare s-a putut realiza abia începând din anul 2011 – adică de la finalul primului 
ciclu managerial independent, continuând apoi în ritm susținut în întreaga perioadă a celui de al 
doilea ciclu managerial independent. 2012-2016. În primul semestru al anului 2016 s-a optimizat, 
deocamdată, starea de sănătate pentru doar 5 de lucrări din fondurile istoric și interbelic (prin 
restaurări și conservări curative realizate prin externalizare de servicii de restaurare), ceea ce 
reprezintă 50% din cele 10 planificate pentru întregul an. 
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Corelând reprezentările valorile statistice cuprinse în tabelul și în reprezentările grafice de mai jos, se poate 
observa că, în intervalul celor 10 ani din cele două cicluri manageriale ale instituţiei independente, din 
ansamblul patrimoniului de artă plastică deținut de muzeul nostru sunt aduse în starea de reabilitare 
deplină un număr de 201 lucrări de pictură și de scultură. Raportată la totalul pieselor de artă plastică 
înregsitrate în inventarele muzeului la 31 iunie 2016, numărul pieselor deplin reabilitate la 31 iulie 2016 
reprezintă un procent de 4,99% din întregul patrimoniul de piese de artă deținut de muzeul nostru. 

Raportat, însă, la totalul necesarului de primă urgență pentru reabilitare integrală prin restaurări și 
conservări proactive – așa cum a fost identificat acesta la 31 decembrie 2015, în număr de 613 
piese (a se vedea tabelul de mai sus !) – cele 201 piese deja reabilitate complet reprezintă un procent 
de 32,79% din necesarul de primă necesitate. 
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Nr. 
crt. 

Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaluri 

1 

1.1. Conservare 
proactivă a lucrărilor 
de pictură proprii (nr. 
piese) 

0 10 3 0 1 0 1 0 0 0 15 

1.2. Total costuri cu 
conservarea 

0
 

8
.3

1
4
,6

4
 

3
0
0
0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0 0
 

1
1
.3

1
4
,6

4
 

2 

2.1. Restaurare lucrări 
de pictură proprii (nr. 
piese) 

8 0 0 5 17 17 24 23 20 5 119 

2.2. Total costuri cu 
restaurarea 

9
.3

7
8
,1

2
 

0
 

0
 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
.5

5
5
8
 

3
4
.5

0
0
 

4
6
.4

0
0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
.0

0
0
 

1
8
.6

0
0
 

2
9
1
.9

4
9
,,

6
2
 

Total costuri cu 
restaurarea / conservarea 
proactivă contractate 
pentru lucrările proprii 9

.3
7
8
,1

2
 

8
.3

1
4
,6

4
 

3
.0

0
0
 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
.5

5
5
8
 

3
4
.5

0
0
 

4
6
.4

0
0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
.0

0
0
 

1
8
.6

0
0
 

3
0
3
.2

6
4
,2

6
 

3 

3.1. Lucrări nou 
achiziţionate şi 
restaurate/conservate 
proactiv înaintea 
achiziţiei (nr. piese) 

1 5 13 4 14 5 13 4 8 0 67 

3.2. Costuri cu 
restaurarea/conservar
ea proactivă incluse în 
preţul de achiziţie 

0 0 0 0 588 0 0 0 0 0 588 

T
O

T
A

L
U

R
I 

Total nr. lucrări 
supuse restaurării / 
conservării proactive 
(nr. piese) 

9 15 16 9 32 22 38 27 28 5 201 

Total costuri cu 
intervenţiile prin 
programele anuale de 
restaurare/conservare 
proactivă 

9
.3

7
8
,1

2
 

8
.3

1
4
,6

4
 

3
.0

0
0
 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
6
.1

4
6
 

3
4
.5

0
0
 

4
6
.4

0
0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
0
0
0
 

1
8
.6

0
0
 

3
0
3
.2

6
4
,2

6
 

În
ră

m
ă

ri
 

4 

4.1. Conservare 
proactivă prin înrămări 
noi (nr. rame) 

32 89 93 219 106 89 32 9 30 31 730 

4.2.Conservare 
proactivă prin 
reabilitare rame vechi 
din colecţiile proprii (nr. 
rame) 

7 14 17 39 17 36 21 23 17 12 203 
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Nr. 
crt. 

Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaluri 

4.3. Total costuri cu 
înrămări 

8
.9

2
5
,0

8
 

1
2
.5

9
0
,3

5
 

1
6
.5

9
0
,3

5
 

2
8
.5

4
4
,5

7
 

1
7
.2

9
0
,5

8
 

1
3
.1

4
7
 

1
2
.0

3
9
,3

 

4
.0

2
6
,9

 

1
0
4
0
0
 

7
.3

3
5
,7

5
 

1
3
0
.8

8
9
,8

8
 

A
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e
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5 Alte cheltuieli        2.070,8 0 0  2.070,8 

Total costuri / alocări anuale cu 
restaurarea/conservarea 

1
8
.3

0
3
,2

 

2
0
.9

0
4
,9

9
 

1
9
.5

9
0
,3

5
 

4
0
.2

6
7
,5

9
 

6
3
.4

3
6
,5

8
 

4
7
.6

4
7
 

6
0
.5

1
0
,8

 

6
4
.8

1
7
,3

8
 

7
5
.4

0
0
 

2
5
.9

3
5
,7

5
 

4
3
6
.8

1
2
,9

4
 

Toate acestea atestă – pe de altă parte – dimensiunile eforurilor financiare fără precedent în întreaga 
istorie a instituţiei consacrate reabilitării patrimoniului muzeal (exclusiv lucrări de pictură): în decurs 
de nouă ani și jumătate, am alocat și utilizat – până la 31 iulie 2016 – un total de 436.812,94 lei, defaclat 
pe: 

a) 303.264,26 lei restaurări/conservări proactive propriu-zise, respectiv 

b) 130.889,88 lei pentru conservări primare (prin înrămări noi, reabilitări rame vechi, toaletări, intervenții 
și materiale de tip profilactic etc). 

c) 2.070,8 lei pentru alte cheltuieli. 

Adică: 

a) 33,76% din necesarul identificat de 578 piese în 2007, la începutul funcționării muzeului ca 
instituție independentă și cu buget propriu!); 

b) 32,79% din necesarul identificat de 613 piese la 31 decembrie 2015: explicația creșterii necesarului 
în acest interval de timp constă în faptul că și o parte dintre lucrările acțiziționate/atrase ca 
donații, între 2007-2016 necesită intervenții de reabilitare (mai mari, ori mai mici) ale stării 
lor de sănătate !; 

c) rezultă: 
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1. o medie anuală de 20,10 piese pe întregul interval al funcționării muzeului ca instituție 
independentă și cu buget propriu (2007-2016); 

2. o medie anuală de 16,2 piese pe intervalul celui dintâi ciclu managerial independent 
(2007-2011); 

3. o medie anuală de 24 piese pe intervalul celui de al doilea ciclu managerial independent 
(2012-2016) – cu observația că datele pentru anul 2016 sunt parțiale, la nivelului primului 
semestru cu predictibila creștere – cel puțin dublare pe ansambul întregului an, dar și cu 
previzibile șanse de situare sub media multianuală a perioadei, datorită finanțării anuale 
mai slabe și, deopotrivă, datorită tendinței de creștere a costurilor în piața liberă a 
prestatorilor specializați, și acreditați de către Ministerul Culturii; 
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4. o medie anuală de 13,33 piese pe intervalul etapei stabilizării (2007-2009); 

5. o medie anuală de 23 piese pe intervalul începutului etapei dezvoltării durabile şi 
sănătoase (2010-2016); 

6. o vizibilă curbă ascendentă în ultimii șapte ani – adică în intervalul deja parcurs din 
preconizata etapă a dezvoltării durabile şi sănătoase (2010-2016). 

 

Este de observat că în intervalul 2007-2010 (adică în vremea celui dintâi ciclu managerial: 2007-2011) 
prioritatea s-a îndreptat înspre cheltuielile masive cu activităţile de conservare primară (în special 
înrămări noi şi reabilitări de rame vechi), în timp ce începând cu anul 2011 accentul s-a deplasat spre 
cheltuieli cu programele anuale de restaurare/conservare. Faptul se explică prin prioritatea majoră 
reprezentată, în proiecțiile primului ciclu managerial 2007-2011, de eforturile depuse pentru 
organizarea şi deschiderea noii expoziţii permanente Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene 
între tradiţii şi inovaţii – eveniment petrecut în iunie 2010. 

În acel context injectarea masivă de resurse financiare s-a îndreptat în mod firesc înspre activităţile de 
înnoire a inventarului de sisteme de înrămare prin procurarea de rame noi (corespunzătoare 
calitativ şi ca estetică a formatelor) şi, respectiv prin reabilitarea celor vechi (acolo unde astfel de 
operaţiuni erau posibile prin materiale achiziţionate de pe piaţă şi prin manopera executată de 
designerul instituţiei, dr. Dorel Topan). 

În cel de al doilea ciclu managerial 2012-2016, pe măsura continuării procesului de înnoire/reabilitare a 
inventarului sistemelor de înrămare/etalare – însă într-o rată anuală diminuată constant, eforturile instituţiei 
s-au concentrat – și vor trebui 
continuate și în viitorul ciclu 
managerial 2017-2020 – asupra 
dinamizării progresive anuale a 
reabilitării patrimoniului muzeal 
(deocamdată exclusiv în sfera 
picturii de şevalet –cu unica excepție 
a unei sculputuri conservate curativ 
în 2016 !). 

Astfel, cel de al doilea ciclu 
managerial 2012-2016 și-a popus și a 
dus la bun sfârșit pe de o parte 
accelerarea componentei de restaurări 
şi conservări (preventive şi curative 
deopotrivă) printr-un spor al alocării de 
resurse financiare, dar şi mai eficienta 
promovare publică şi popularizare a rezultatelor obţinute, pe de altă parte, prin cele două expoziții 
temporare consacrate tocmai prezentării publice a rezultatelor proiectelor de restaurare (Patrimoniu. 
Restaurări și conservări 2007-2013 – I, iunie 2013-februarie 2014; Patrimoniu. Restaurări și 
conservări 2007-2013 – II, martie-mai 2014 ) și, respectiv, prin microalbumul omonim publicat în 2014. 
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Cheltuielile cu restaurarea/conservarea patrimoniului muzeal de artă plastică efectuate în muzeul 
nostru pe parcursul celor două cicluri manageriale independente (2007-2011 / 2012-2016) reprezintă 
materializarea unui efort instituțional strategic unic în întreaga istorie a instituției noastre. 

Pentru intervalul deja scurs din istoria independentă a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia 
Mare» – cu cele zece bugete anuale proprii (2007-2016) – rezultă o valoare de capital investit în 
restaurarea/conservarea patrimoniului muzeal artistic de  436.812,90 lei, cu o medie multianuală de  
43.681,29 lei. 
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Pe de altă parte, este important de subliniat faptul că distribuirea temporală diferă substanțial, funcție de 
obiectivele de etapă fixate și parcurse până acum. Astfel, avem de consemnat distinctiv următoarele: 

a) În «etapa stabilizării – 2007-2009»: media anuală atinsă a fost de 19.599,51 lei; 

b) În anii deja parcurși din preconizata «etapă a dezvoltării durabile și sănătoase – 2011-2015»: 
media anuală atinsă a fost de 58.679,78 lei; 

c) În anii primului ciclu managerial independent al instituției «2007-2011»: media anuală atinsă a fost 
de 32.500,54 lei; 

d) În anii celui de al doilea ciclu managerial independent ai instituției «2012-2016»: media anuală 
atinsă a fost de 54.862,05 lei; 

e) Cheltuielile înregistrate în anul 2015 – 75.000 LEI – consfințesc ATINGEREA CELUI MAI 

ÎNALT NIVEL DE EFORT FINANCIAR ANUAL DEPUS ÎN PERIOADA ANILOR CELOR DOUĂ 

CICLURI MANAGERIALE ȘI – FĂRĂ NICI O ÎNDOIALĂ ! – DIN ÎNTREAGA ISTORIE A 

MUZEISTICII BĂIMĂRENE DE ARTĂ !!!. 

Un asemenea efort financiar consistent – distribuit în repartiții anuale marcate, în termeni de analiză 
statistică, de o curbă (logaritmică) constant ascendentă ! (a se vedea graficul de mai jos !) – se 
așează în ordinea firească a activității muzeale din perspectiva unui management eficient și 
responsabil care conștientizează necesitatea recuperării treptate, cu pași mărunți dar sistematici și 
pe termen lung, a efectelor subfinanțărilor acumulate în acest sector de activitate vreme de peste o 
jumătate de secol (1950-2006) !!! Graficul de mai sus consemnează în mod elocvent, cred, datele 
cantitative ale managementului financiar în acest domeniu pentru funcționarea muzeului nostru în perioada 
celor două cicluri manageriale independente. 

Pornind de la aceste constatări statistice, îmi permit să avansez următoarea opinie proiectivă personală: 
cifra anuală de alocare a resurselor financiare destinată restaurării/conservării patrimoniului de artă plastică 
deținut de Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» ar trebui ridicată în următorii 3-5 ani 
(ADICĂ PE TERMENUL MEDIU VIITOR AL CICLULUI MANAGERIAL CE URMEAZĂ ÎNTRE 2017-2020) 
undeva la pragul unei medii anuale de 70.000-80.000 lei în condiţiile în care presiunile financiare 
anterioare impuse de urgenţa reabilitării infrastructurii imobiliare să se diminueze substanţial, putându-se 
astfel disponibiliza resursele bugetare necesare – FIREŞTE ÎN MĂSURA MENŢINERII LA UN NIVEL 
APROPIAT AL FINANŢĂRII DE LA BUGETUL DE STAT ALOCATE  ÎN ULTIMII PATRU ANI  (în 
contextul actual, atragerea de resurse alternative în acest domeniu fiind practic imposibilă pentru o 
instituție muzeală publică de rang județean precum este muzeul nostru !). 
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Cu îndeplinirea acestei condiții, se poate previziona că la finalul viitorului ciclu managerial 2017-2020 
s-ar putea finaliza etapa reabililărilor urgente ale patrimoniului muzeal de artă al instituției noastre, 
urmând a se intra, apoi, într-o etapă de reabilitări de rutină care, în mod natural, sunt de așteptat  să 
devină o constantă neîntreruptă a viitoarelor activități de management în domeniile 
conservării/tezaurizării patrimoniului muzeal la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia 
Mare» ! 

În condiţiile în care instituţia noastră nu posedă încă – și, perfect previzibil, nici nu va putea fi în măsură să 
beneficieze în viitorii 5-8 ani – de resursa umană specializată şi acreditată în lucrări de restaurare şi nici 
laborator de restaurare autorizat, rămâne ca managementul viitoarelor două cicluri manageriale (2017-
2024 !) să continue – cu o oarecare intensificare dezirabilă în jurul menționatei și argumentatei medii 
multianuale de 35-50 lucrări – contractarea de lucrări de restaurare/conservare curativă cu firme 
sau experţi de specialitate avâd acreditarea Ministerului Culturii, şi cu asigurarea de finanţări din 
bugetul propriu al instituţiei în jurul unei medii anuale de 70.000-80.000 lei (costurile fiind dependente 
de complexitatea intervențiilor necesare, corelat cu tendința de scumpire a prestărilor de servicii 
specializată oferite de furnizorii calificați și autorizați ce activează pe piața privată). 
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1.8. DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A PATRIMONIULUI MUZEAL. 

Criza prelungită pe care muzeul nostru a traversat-o, în perioada 1986-2006, în domeniul eforturile de 
dezvoltare a patrimoniului muzeal (artistic şi documentar) centrat pe specificităţile individualizatoare ale 
Centrului Artistic Baia Mare au reprezentat, în anii 2005-2006, unul dintre celei trei motive majore 
pentru care s-a pledat pentru – şi s-a dobândit la 1 octombrie 2006 ! –  statutul de INSTITUŢIE 
MUZEALĂ INDEPENDENTĂ DE RANG JUDEŢEAN, aflară în subordinea Consiliului Judeţean 
Maramureş. 

Obiectivele fixate pe termen scurt (2007-2009) şi apoi cele pe termen mediu (2010-2016) s-au înscris 
printre orizonturile prioritare atât pentru programul managerial al celui dintâi ciclu de management 
independent (2007-2011) cât şi în programul managerial pentru cel de-al doilea managerial independent  
care face obiectul prezentului raport multianual 2012-2016 asupra managementului. Tabloul general 
înfățișând performanțele atinse în evoluția din ultimul deceniu sunt prezentate în graficul și tabelul de mai 
jos: 

Datele statistice financiar-contabile şi de inventar patrimonial prezentate mai jos, atestă intensele eforturi 
cantitative prin care actul managerial în sine, dublate competent prin demersurile de specialitate atât de 
sensibile şi responsabilizatoare privind prospectarea şi identificarea în piaţă a artiştilor şi pieselor necesare, 
expertizarea şi documentarea autenticităţii şi reprezentativităţii, evaluarea, iar apoi negocierea sau, după 
caz, licitarea la principalele galerii şi case de licitaţii din ţară (Galeria Quadro la Cluj-Napoca, Casele 
Artmark, Goldart şi Alis la Bucureşti) şi în străinătate (MissionArt Galléria, Budapesta – Ungaria), demersuri 
întreprinse de corpul de specialişti (dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, M. Muscă, conservatorul M. 
Chiş), care au acţionat constant pentru îndeplinirea obiectivelor fixate în acest sector de activitate: 
recuperarea accelerată şi distribuirea echilibrată, din punct de vedere cronologic, a îmbogăţirii 
patrimoniului muzeal cu focalizare prioritară asupra acoperii segmentelor cu reprezentare deficitară 
în urma prelungitei perioade de„dezvoltare zero” a colecţiilor (1986-2006). 

Astfel, s-au îndeplinit obiectivele urgente asumate în ambele cicluri managerial (2007-2011; 2012-2016): 

• reprezentarea considerabil reechilibrată a colonismului temporar românesc din perioada 
interbelică (1919-1940);  

• recuperarea creaţiilor contemporane băimărene din perioada lipsită de achiziţii (1984-2006) şi 
prelevarea din piaţa producţiei artistice băimărene curente a unor lucrări 
reprezentative/semnificative pentru tendinţele de manifestare ale actualei comunităţi artistice 
active la Baia Mare; 

• complementar, s-a urmărit şi se urmăreşte pe mai departe şi îmbogăţirea – îndeosebi prin 
diversificare a numărului de personalităţi artistice şi de lucrări – a segmentelor care sunt deja 
reprezentate corespunzător în economia de 120 ani de existenţă a Centrului Artistic Baia Mare. 

• un accent special s-a pus pe integrarea componentelor naţională şi internaţională, atât 
pentru segmentul istoric cât şi pentru cel contemporan. 

În cifre globale, tabelul de mai jos înfăţişează procesele multianuale prin care patrimoniul Muzeului 
Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare s-a îmbogăţit, între 2007-2016, cu 750 piese de pictură de 
şevalet, grafică de şevalet şi de reproducere, sculptură, arte decorative, fotografie de artă şi piese 
intermedia. 
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În raport cu inventarul de piese de artă deţinut la 31 iulie 2016 (4113 piese de arte plastice), cele 750 
piese noi semnifică creşterea cantitativă, în doar opt ani, cu aproape o cincime – 18,24% – faţă de 
patrimoniului de artă al muzeului acumulat într-un întreg secol! 

Nr. 
crt. Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaluri 

1 
Achiziţii de 
patrimoniu lucrări 
de artă 
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de artă 

1
2
0
.5

2
0
 

3
9
7
.2

7
6
 

4
5
4
.9

9
0
,4

9
 

1
2
5
.3

6
6
,3

1
 

1
8
8
.4

6
4
,0

3
 

1
0
8
.0

0
8
,5

9
 

1
4
5
.0

4
3
,5

1
 

1
1
6
.4

6
2
,0

9
 

1
5
1
.4

9
9
,9

7
 

7
.9

6
7
,2

9
 

1.815.598,28 

3 

Achiziţionări 
piese de Fond 
documentar 

260 89 1402 0 0 0 76 126 0 0 1953 

4 

Costuri cu 
investiţiile în 
achiziţionările de 
piese de Fond 
documentar 

1526 2005 15000 0 0 0 3536,49 7.800,00 0 0 29.867,49 
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Atragere donaţii 
de patrimoniu 
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22 36 31 33 11 1 0 26 2 0 162 
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631.751,71 
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Atragere donaţii 
şi luări în 
evidenţă piese de 
Fond documentar 

0 195 0 0 4 70 47 0 0 0 316 

8 

Valorile de 
inventar ale 
donaţiilor şi luărilor 
în evidenţă de 
piese de Fond 
documentar 

0 2.111 0 0 200 658 889 0,00 0 0 3.858 
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Piese de inventar 

noi 
331 482 1573 66 67 103 151 205 40 1 3.019 

de Artă Plastică 71 198 171 66 63 33 28 79 40 1 750 

de Fond 
Documentar 

260 284 1402 0 4 70 123 126 0  2.269 

Total capitalizări 
prin investiţii de 
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atragere de donaţii 
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2.433.440,53 

Total capitalizări în 
investiţii de achizii 
şi prin atragere de 
donaţii Fond 
Documentar 

1.526 4.116 15.000 0 200 658 4.425,49 7.800,00 0,00 0 47.634,95 
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Așezate în contextul de ansamblu al perioadei 2007-2016, realizările din intervalul celui de al doilea 
ciclu managerial 2012-2016 pot fi apreciate ca înscriindu-se în parametrii de regularitate medie 
normală/firescă (evident, cu excepția anului 2016 aflat în plin proces de desfășurare și care 
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previzionăm să se finalizeze la un nivel cumulat – achiziții+donații artă plastică+fond documentar – 
de aproximativ 32/38-38/62 piese, în total de 70/100 piese artă plastică+fond documentar – cu un 
valoric de inventar de 120.000 – 140.000 lei, adică tot undeva în jurul nivelului mediu al perioadei). 

Comparând sporul numeric înregistrat la capitolul îmbogățirii patrimoniului muzeal cu piese de artă 
plastică, este de observat o diminuare – cantitativă și valorică – în ciclul 2012-2016: 181 piese / 
610.773,70 lei, față de cifrele înregistrate în primul ciclu managerial 2007-2011: 569 piese / 
1.822.666,83 lei. Practic pentru al doilea ciclu managerial înregistrăm așadar diminuări la 31,81% 
număr de piese / 33,51% valori de inventar față de cele înregistrate în primul ciclu managerial. 

N
r.

 c
rt

. 

Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totaluri 

cumulative 

1 
Achiziţii de patrimoniu 
lucrări de artă 

49 162 140 33 52 32 28 53 38 1 588 

5 
Atragere donaţii de 
patrimoniu lucrări de 
artă 

22 36 31 33 11 1 0 26 2 0 162 

3 
Achiziţionări piese de 
Fond documentar 

260 89 1402 0 0 0 76 126 0 0 1953 

7 
Atragere donaţii şi 
luări în evidenţă piese 
de Fond documentar 

0 195 0 0 4 70 47 0 0 0 316 

 
Totalul de piese noi 
intrate în inventarele 
de patrimoniu muzeal 

331 482 1573 66 67 103 151 205 40 1 3019 

Raportul investiţie/capitalizare financiară versus număr de piese noi achiziţionate se explică – în 
primul rând – prin scumpirea (creşterea valorică) a preţului de vânzare / achiziționare a lucrărilor de artă 
pe piaţa internă organizată, pentru artiştii şi creaţiile acestora vizate de necesităţile politicii achiziţioniste şi 
de dezvoltare a muzeului nostru. 

Mai trebuie de adăugate și constatările că, în anii celui de al doilea ciclu managerial (2012-2016): 

a) în cadrul exercițiilor bugetare anuale 2012-20165 nivelul bugetar al articolului „investiții de 
de dezvoltare prin achiziții de patrimoniul muzeal” s-a diminuat și stabilizat la nivelul unei 
medii multianuale de 571.014,12 lei – adică la 44,38% față de media multianuală de 
1.286.616,83 lei  din ciclul precedent; 

b) s-a diminuat substanțial numărul de donații pe care am izbutit să le atragem; 

c) tot așa, s-a restrâns considerabil dezvoltarea Fondului documentar cu piese noi – 
deopotrivă pe calea achiziționărilor și prin atragerea de donații. 
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Cauzele acestor două contracții merită o discuție detaliată care, însă, depășește cadrul de interes al 
acestui raport managerial pentru perioada celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016. 

1.9 CAPITALIZAREA PRIN DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A PATRIMONIULUI MUZEAL 

La nivelul capitalizării prin investiții în achiziții de patrimonium muzeal, anul 2015 se situază într-o 
poziție mediană raportat la întregul interval 2007-2016: a patra cifră investițională – adică fix la 
mijlocul clasamentului (după succesiunea descrescătore a cifrelor înregistrate în anii 2009, 2008 și 
2013).  

Nr. 

crt. 
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Totaluri 
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 PRIMUL CICLU MANAGERIAL 
2007-2011 

AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 
2012-2016 

Totaluri 
cumulative 

Costuri cu investiţiile în 
achiziţiile de patrimoniu 
lucrări de artă 

1.286.616,83 528.981,45 1.815.598,28 

Costuri cu investiţiile în 
achiziţionările de piese 
de Fond documentar 

29.867,49 18.531,00 29.867,49 

Total capitalizare prin 
investiţii în achizii şi prin 
atragere de donaţii Artă 
Plastică 

1.822.666,83 624.683,16 2.425.473,24 

Total capitalizare prin 
investiţii în achizii şi prin 
atragere de donaţii Fond 
Documentar 

20.842,00 12.883,49 33.725,49 

TOTAL 
CAPITALIZARE 1.822.666,83 624.683,16 2.447.349,99 

Astfel, valorile de capitalizare dobândite prin investiţii în achiziţii şi prin atragere de donaţii – 
consemnate statistic în tabelul de mai sus, şi transpuse în graficul de mai jos în evoluţia lor anuală (2006-
2016) – înfăţişează o valoare financiară de inventar cumulată de 2.447.349,99 lei (RON).  

Apreciem că, prin raportare la presiunile constrictive înregistrate în contextul general economico-social al 

conjuncturilor globale cărora atât România cât şi Uniunea Europeană au trebuit să le adreseze 

răspunsuri de adecvare – răspunsuri care s-au concetrat, ÎN PLANUL FILOSOFIEI POLITICILOR 

GUVERNAMENTALE PUBLICE ÎNDEOSEBI ÎN SFERA AJUSTĂRILOR, CONTRACŢIILOR ŞI 

RESTRÂNGERILOR FINANCIARE ŞI ALE RESURSEI UMANE SPECIALIZATE DIN SECTOARELE 

PUBLICE începând din 2009 încoace CU EFECTE RESIMȚITE MAI ACUT ÎN SUBSECTORUL 

INSTITUȚIILOR PUBLICE DE CULTURĂ !!! (şi care, cel mai probabil, vor continua şi în viitorii ani! – 
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cel puţin pe termen mediu – în condiţiile crizei generalizate și a tendinţelor sale de manifestare 

remanentă, precum şi în raport de politicile guvernamentale în sectorul bugetar !) – 

strategiile manageriale prin care la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» s-a optat pentru 

investiţii majore în achiziţionarea şi atragerea de donaţii în scopul tezaurizării de valori artistice 

muzeale SUNT ŞI SE VOR DOVEDI PE MAI DEPARTE A FI PRINCIPALUL VECTOR DE CREŞTERE 

DURABILĂ ŞI SĂNĂTOASĂ A INSTITUŢIEI (inclusiv prin efectele acestor instrumente, care vizează 

UN NEDISIMULAT SCOP DE CAPITALIZARE PATRIMONIALĂ ŞI FINANCIARĂ cu potenţial şi 

tendinţă de creştere valorică pe termen scurt, mediu şi lung). 

Pe cale de consecinţă, afirmăm că această viziune managerială este de natură să producă 
un spor substanţial de valoare adăugată atât la nivelul inventarului patrimonial şi financiar deţinut 
de Consiliul Judeţean Maramureş cât şi la nivelul avuţiei naţionale a Statului Român. 

 
Probabil că la o primă citire, superficială, această sumă totală de capitalizare de 2.481.298,81 lei 

(valoare ce include deopotrivă achizițiile și donațiile atrase) nu pare a fi – în sine – chiar impresionantă, 
deşi este vorba de o medie multianuală (2007-2016) de 248.107,55 lei, din care strict eforturile 
investiţionale bugetare dirijate înspre capitalizarea prin achiziţii de piese de patrimoniu muzeal de 
pe piaţa liberă oficială din ţară şi străinătate (artă plastică și Fond documentar) reprezintă 
1.845.465,77 lei – adică 74,37 % din valoarea totală a capitalizării – restul revenind capitalizării prin 
atragerea de donații. 
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An de referință 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Piese de inventar noi 331 482 1573 66 67 103 151 205 40 1 3019 

de Artă Plastică 71 198 171 66 63 33 28 79 40 1 750 

de Fond Documentar 260 284 1402 0 4 70 123 126 0 0 2269 

Total capitalizare prin 

investiţii de achizii şi prin 

atragere de donaţii Artă 
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Total capitalizare prin 

investiţii de achizii şi prin 

atragere de donaţii Fond 

Documentar 

1.526 4.116 15.000 0 200 658 4.425,49 7.800,00 0 0 33.725,49 

TOTAL CAPITALIZĂRI 
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curs mediu anual euro 

al BNR 
3,3373 3,6287 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,4450 4,4854  

CAPITALIZAREA PRIN 

CONVERSIA ÎN EURO 

A DATELOR DE 

BILANŢ CONTABIL 

ANUAL 
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CAPITALIZAREA 
PRIN CONVERSIA 
ÎN EURO A 
DATELOR DE 
BILANŢ 
CONTABIL ANUAL 

ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 

2007-2011 

AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 

2012-2016 

 

473.742,99 143.555,83 
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Numai că se cuvine a face obligatoria menţiune a faptului că trebuie neapărat avută în vedere 

situaţia cu totul specială pe care o reprezintă capitalizarea prin valorile financiare ale pieselor de artă 
plastică în piaţa zonei euro a Uniunii Europene – spaţiu de referinţă înspre care şi România 
intenţionează să tindă (de fapt să se integreze, cel puţin la nivel declarativ): în această piaţă 
eurounionistă se aplică procedura standard de pe piaţa internaţională (piaţă de referinţă în acest 
domeniu) şi care operează la scară mondială exclusiv prin consemnarea valorilor în trei referinţe 
valutare: euro, dolar S.U.A. şi, respectiv, lira sterlină britanică. Din acest motiv şi pentru o corectă 
raportare a conversiei valutare a valorilor de capitalizare consemnate în bilanţurile anuale şi în 
inventarele noastre de evidenţă este necesară calcularea raporturilor leu/euro prin intermediul 
conversiei datelor de bilanţ contabil în altă valută (în cazul nostru în euro) pentru evoluţia 
multianuală 2007-2015 

 
Pentru aplicarea procedurii conversiei valorilor de bilanţ contabil la nivelul finalului fiecărui an 
întrebuinţăm cursul mediu anual stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României pentru fiecare 
referinţă anuală din intervalul 2007-2016 (confero: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx, la 
6 septembrie 2016). 

 

Datele cantitative financiar–contabile astfel convertite (vezi tabelul de mai sus) prezintă nuanţări 
substanţiale care ne oferă, însă, o mai corectă imagine şi perspectivă de evaluare a evoluţiei 
procesului multianual al capitalizării financiare (cumulativ: valorile de achiziționare + valorile 
donațiilor atrase) obţinute prin dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului muzeal al Muzeului Judeţean 
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de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». 

 

TOTAL 
CAPITALIZĂRI 
ANUALE (LEI) 2
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CAPITALIZAREA 
PRIN CONVERSIA ÎN 
EURO A DATELOR 
DE BILANŢ 
CONTABIL ANUAL 

ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 
2007-2011 

AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 
2012-2016 

 

473.742,99 143.555,83 
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Aşadar, corespunzător înregistrărilor contabile evidențiate la 31 iulie 2016, capitalizării globale 
cumulative multianuale de 2.481.075,48 lei îi corespunde o conversie cumulată progresiv de 
617.298,82 euro cu o medie anuală de 61.298,82 euro. 

Ducând raţionamentul mai departe, ar rezulta că această acumulare progresivă capitalizată în valoare 
de 617.298,82 euro reprezintă de fapt ASTĂZI (aplicând cursul de schimb de 4,4518 lei/euro la 9 
septembrie 2016 – data redactării acestor analize) o valoare de capital acumulat multianual – convertit 
în Euro la ratele medii anuale, iar apoi reconvertit în lei la cursul din 18.03.2016 – de 2.748.090,89 lei. 
Rezultă astfel un spor real de valoare financiară în sumă de 59.979,20 Euro  ca urmare a evoluţiilor 
multianuale înregistrate în „seriile jocurilor” de apreciere/depreciere a leului faţă de euro; iar 
„aritmetic” – în moneda națională – rezultă un spor real contabilizabil de valoare financiară în sumă 
de 267.015,41 Euro  prin scăderea din valoare de de 2.748.090,89 lei capital acumulat multianual (și 
convertit/reconvertit) a capitalizării cumulative multianuale curente de 2.481.075,48 lei). 

Fireşte că, cel puţin deocamdată, asemenea calculaţii de conversii/reconversii au mai degrabă o 
semnificaţie speculativă. Însă, nu trebuie uitat că un caracter puternic şi legitim speculativ are însăşi 
piaţa internaţională de capital dimpeună cu instrumentele majore de capitalizare (iar piaţa de capital 
investit în opera de artă nu face câtuşi de puţin excepţie, ba dimpotrivă – cum vom argumenta în 
cele ce urmează mai jos cu titlu de exemplificare!). 

Pe de altă parte, asemenea calcule dimpreună cu evidenţele scriptice financiar–contabile 
corespunzătoare aplicării metodei conversiei în valută a valorilor de bilanţ (în cazul nostru în euro) 
urmează să reprezinte temeiuri şi instrumente majore pentru instrumentarea viitoarelor operaţiuni de 
conversie a evidenţelor financiar–contabile atunci când – şi dacă, vreodată ! – România va adera la 
moneda Euro. 

Din acest motiv, în domeniul evidenţelor îmbogăţirii patrimoniului muzeal propriu, muzeul nostru conduce o 
evidenţă formală a echivalentului în euro/la data efectuării recepţiei pentru toate achiziţiilor şi, respectiv, 
evaluării donaţiilor/luărilor în evidenţă pentru noile înregistrări contabile şi de inventar, deopotrivă pentru 
bunurile muzeale de artă plastică şi pentru cele de Fond documentar. 
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PONDEREA CAPITALIZĂRII ÎN RAPORT DE VENITURILE GESTIONATE PRIN ACTUL MANAGERIAL 
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vânzări 
publicaţii, 
ilustrate, etc. 

2.329 9.400 4.550  5776 7843 8.286 12.000 11.169 18.551 8.825 88.729 

venituri din 
donaţii 

157.405 146.311 93.000 143.600 15.500 8.058 889 74,392 13909 0 653.064 
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 ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 

2007-2011 

ÎN AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 
2012-2016 

1.843.508,83 637.566,65 

capitalizare 
din Venituri 
totale 

30,52% 32,58% 37,27% 26,22% 16,87% 11,78% 14,83% 17,20% 13,55% 1,70% 20,25% 

media 
capitalizării 
din Venituri 
totale : 

ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 

2007-2011 

ÎN AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 

2012-2016 

28,69% 11,81% 

capitalizare 
din Venituri 
la execuţia 
bugetară 

37,37% 35,70% 39,43% 30,49% 20,13% 11,88% 14,84% 18,38% 13,70% 1,70% 22,36% 

media 
capitalizării 
din Venituri 
la execuţia 
bugetară : 

ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 

2007-2011 

ÎN AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 

2012-2016 

32,62% 12,10% 

capitalizare 
din 
Subvenţii 

37,81% 36,21% 39,65% 31,37% 20,70% 12,22% 15,46% 19,02% 14,23% 1,76% 22,84% 

media 
capitalizării 
din 
Subvenţii : 

ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 

2007-2011 

ÎN AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 

2012-2016 

33,15% 12,54% 
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Sunt sugestive, cred, următoarele semnalări relativ la capitalizarea prin dezvoltarea patrimoniului muzeal: 
 

a) în total celor zece ani de exerciții bugetare independente s-au obţinut şi gestionat venituri totale în 
sumă cumulată de 10.4947.254 lei, dintre care: 

1. în primul ciclu managerial 2007-2011 s-au obținut capitalizări de 6.108.489 lei; 
2. în al doilea ciclu managerial 2012-2016 s-au obținut capitalizări de 4.838.765 lei; 

b) în total s-au obţinut şi gestionat venituri la execuţia bugetară  în sumă cumulată de 10.294.190 lei; 
1. în primul ciclu managerial 2007-2011 s-au obținut capitalizări de 5.552.673 lei; 
2. în al doilea ciclu managerial 2012-2016 s-au obținut capitalizări de 4.741.517 lei; 

c) în total s-au gestionat subvenţii alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Maramureş în sumă 
cumulată de 10.039.587 lei. 

1. în primul ciclu managerial 2007-2011 s-au obținut capitalizări de 5.461.528 lei; 
2. în al doilea ciclu managerial 2012-2016 s-au obținut capitalizări de 4.578.059 lei; 

 
La nivelul cumulat al întregii perioade consumate din istoria instituţională independentă a Muzeului 
Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (2007-2016), politicile manageriale au alocat și atras 
pentru capitalizarea prin îmbogăţirea/dezvoltarea patrimoniului muzeal propriu PESTE O CINCIME 
DIN VALOAREA RESURSELOR DISPONIBILE (peste 20%) (subvenții și atrageri de donații, în 
următorea pondere: 

a) 20,84% din veniturile totale dobândite (cele de la execuţia bugetară cumulate cu veniturile din 
donaţii/luări în evidenţă). 

b) 22,36%din utilizarea veniturilor la execuţia bugetară (subvenţiile finanţatorului cumulate cu 
veniturile proprii); 

c) 22,84% din utilizarea subvenţiilor bugetare alocate de finanţatorul instituţiei – Consiliul Judeţean 
Maramureş; 

După cum se evidenţiază deopotrivă în precedentele două tabele, respectiv în graficul următor, s-au 
înregistrat următoarele: 

a) un nivel maxim în anul 2009; 
b) un nivel minim în anul 2012; 

Ambele situaţii pot să fie – şi trebuie – evaluate ca reprezentând expresii ale unor circumstanţe 
conjuncturale: cea dintâi ca o conjunctură favorabilă, de expansiune maximă; cea de a doua ca 
o conjunctură nefavorabilă, de contracţie maximă. Amblele s-au aflat în relaţie nemijlocită cu 
contextul economic general naţional, aşa cum s-a resimţit acesta la nivelul politicilor 
bugetare instrumentate de către finanţator – Consiliul Judeţean Maramureş – la momentul 
fundamentării şi aprobării celor două programe bugetare anuale: adică la finalul anului 2008 
(pentru exerciţiul bugetar 2009), respectiv în primul trimestru al anului 2012 (pentru exerciţiul 
bugetar al anului respectiv). 
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De asemenea, sunt de consemnat și următoarele: 
c) o perioadă de creştere expansivă a capitalizării în intervalul 2007-2009, cu ponderi anuale ale 

capitalizării care se mişcă pe un trend ascendent între 30%-39,65% din resursele gestionate; 
din perspectiva strategiilor primului ciclu managerial (2007-2011), un asemenea proces de 
acumulare patrimonial–muzeală şi de accelerată capitalizare financiar–contabilă se suprapune 
perfect cu proiecţia etapei stabilizării instituţionale (2007-2009); 

d) o perioadă de diminuare progresivă substanțială a ritmului de capitalizării în intervalul 2010-
2012, cu ponderi anuale ale capitalizării care se mişcă pe un trend descendent între 31%-
11,78% din resursele gestionate; acest proces reflectă fidel efectele contractive generate de 
reverberarea impactul recesiunii financiar–economice de după anul 2009 şi îndeosebi 
efectele politicilor guvernamentale de austeritate declanşate în 2010 în sectorul bugetar. 
Oricum, simplul fapt că în asemenea condiţii a fost totuşi posibil un proces de continuare a 
capitalizării prin dezvoltarea patrimoniului muzeal propriu reprezintă, indiscutabil, un 
succes semnificativ ale cărui merite revin, deopotrivă, finanţatorului – Consiliului Judeţean 
Maramureş, care a menţinut efortul (chiar în limite treptat „contractate”) de a aloca resurse 
financiare pentru dezvoltare/achiziţii de patrimoniu muzeal, respectiv managementului 
instituţional al muzeului care şi-a menţinut prioritare politicile de capitalizare (fireşte, în 
limitele date); 

e) anul 2013 marchează începutul unei discrete tendinţe de reluare a creşterii a capitalizării, 
continuată apoi și în 2014: 

f) anul 2015 reia o tendință descendentă cu variații în scădere de 3,7% până la 4,8%; trebuie 

semnalat totuși faptul că o asemenea discretă regerie se datorează valorilor mai modeste 

aduse prin contribuția CAPITALIZĂRII PRIN ATRAGEREA DE DONAȚII – valoarea 

investițiilor financiare din bugetul propriu situându-se la un nivel superior alocate și 

gestionate în anii 2012-2015 !!! 

g) datele parțiale pentru anul 2016 (ianuarie-iulie)  sunt deocamdată nerelevante, întrucât 

tocmai în semestrul al doilea (iulie-august) urmează să petreacă operațiunile de achiziționare 

(cu un capital bugetar de investit în total de 50.000 lei, conform bugetului aprobat) și de atragere 

de donații (previzionate la un potențial valoric de peste 70.000 lei); astfel, pentru anul 2016 

prognozăm o apropiere de nivelul atins în anul 2015 – dar, oricum, un nivel care va depăși 

minima înregistrată în 2012 !!! 

 
 
Distribuirea ponderilor medii multianuale la nivelul celor două cicluri manageriale relevă procente sensibil 
mai mari pentru primul ciclu managerial (2007-2012) comparativ cu cel de al doilea ciclu managerial 
2012-2016, după cum urmează: 
 

media 
capitalizării 
din Venituri 
totale : 

ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 

2007-2011 

ÎN AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 

2012-2016 

28,69% 11,81% 

media 
capitalizării 
din Venituri 
la execuţia 
bugetară : 

32,62% 12,10% 

   

media 
capitalizării 
din 
Subvenţii : 

33,15% 12,54% 

 
 

 

În măsura în care se poate asuma o minimă predicție (în imprevizibilele condiții ale mediului extern 

instituției noastre), aș îndrăzni să afirm că, în perspectiva apropiată (termen mediu), s-ar putea 

prefigura PENTRU VIITORUL CICLU MANAGERIAL 2017-2020 posibilitatea ipotetică și dezirabilă de 

A SE ALOCA ȘI ATRAGE – ÎN MOD CONSTANT, ÎN VIITORII 4 ANI – RESURSE ANUALE PENTRU 

DEZVOLTAREA PATRIMONIALĂ ȘI CAPITALIZAREA MUZEALĂ SITUATE UNDEVA ÎN JUR DE 1/5 

(20%) DIN VENITURILE INSTITUȚIEI. 
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Pe cale de consecinţă, şi întrucât muzeul nostru este, totuşi, o instituţie relativ mică, cu un buget propriu 
mai degrabă moderat (dar, cel puţin deocamdată deplin rezonabil!), cred că prin referinţele valorice 
de capitalizare analizate şi evaluate mai sus, în starea contextuală în care au apărut şi s-au manifestat ele 
în perioada 2007-2016, se poate susţine cu pertinentă aprecierea că politica de capitalizare prin 
dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului muzeal propriu reprezintă un vector principal al politicii 
manageriale de dezvoltare sănătoasă şi durabilă a Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 
Mare».  

De altminteri, este de crezut că instrumentul unei analize comparate ar putea de asemenea să producă 
concluzii relevante, pertinente şi capabile să argumenteze atât în raport cu filosofia managerială trecută şi 
prezentă, cât şi în relaţie cu măsurarea statistică corectă a repartizăţii resurselor financiare deţinute. 

Distribuţia valorică şi evoluţia multianuală a indicatorilor în raport cu valoarea subvenţiei anuale (în lei) 
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Distribuţia procentuală şi evoluţia multianuală a indicatorilor în raport cu valoarea subvenţiei anuale (în %) 
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Tabelele de mai sus, precum și reprezentările grafice cre urmează,  evaluează comparat capitalizarea prin 
dezvoltarea patrimoniului muzeal în relaţie cu subvenţiile de la bugetul Consiliului Judeţean 
Maramureş şi prin raportarea acestora la cheltuielile de funcţionare (care conexează cheltuielile de 
personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii), și, respectiv prin raportaea la valorile de capitalizare 
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obţinute prin dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului muzeal, fiecare în parte reprezentând domenii 
menite să asigure necesăţile de funcţionare general-administrativă şi de specialitate (de tezaurizare şi 
evidenţă specifică, de valorificare ştiinţifică, expoziţională şi educaţională, de promovare, etc.). 

Înainte de toate este de observat, conform reprezentării din graficul de mai jos, un relativ echilibru 
între cele trei indicatori la nivelul sumelor cumulative înregistrate în intervalul exerciţiilor bugetare 
2007-2016: 

a) la acumulări de capital prin dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului muzeal de 2.481.084 lei, se 
asociază: 

b) cheltuieli de personal 3.343.853 lei (cu un plus de 25,91% faţă de capitalizări patrimonial–
muzeale), precum şi 

c) cheltuieli cu bunuri şi servicii de 4.173.319 lei (cu un plus de 68,21% faţă de capitalizări 
patrimonial–muzeale). 

Distribuţia anuală a ponderii valorice a celor trei indicatori financiari în raport cu totalul subvenţiilor de la 
bugetul finanţatorului – Consiliului Judeţean Maramureş – relevă tendinţe evolutive variabile, conforme 
cu stadiile de dezvoltare parcurse de instituţie în conformitate cu strategiile manageriale adoptate. 

Astfel, evoluţia tendinţei suvenţiilor alocate de finanţator – Consiliul Judeţean Maramureş – defineşte cu 
acurateţe profilul celor două etape ale evoluţiei instituţiei indepentente, aşa cum au fost ele prognozate, 
definite şi gestionate în cele două programe manageriale derulate până în prezent: 

a) perioada stabilizării (2007-2009), când resursele alocate prin subvenţie marchează traseul unui 
parcurs ascendent exponenţial (mai mult decât dublul valorii de pornire din 2006 – care 
reprezintă, de altminteri şi minima absolută a perioadei), şi cu o medie anuală pentru cei trei ani de 
1.206.409,33 lei; 

b) perioada începutului dezvoltării durabile şi sănătoare (2010-2016), când resursele alocate prin 
subvenţie marchează un trend relativ echilibrat (după consumarea „contractării” drastice din 
2010 – anul „marii austerizări”!) şi stabilizat la un nivel constant care mişcă între 950.000 şi 
1.162.741  lei, cu o medie anuală pentru cei patru ani de 1.049.311,80 lei (pentru anul 2016 luând 
în calcul valoare de 1.175.000 lei a subvenției alocate ce urmează a fi executată pînă la 31 
decembrie a.c.); 

c) în interiorul integrat al evoluției din perioada începutului dezvoltării durabile şi sănătoare 
(punctul b de mai sus) etapa celui de al doilea mandat managerial (2010-2015) se distinge 
printr-un spor constant, chiar dacă „discret” a alocării resurselor prin subvenția de la 
bugetul „patronului” instituțional (Consiliul Județean Maramureș)când resursele alocate prin 
subvenţie marchează un trend relativ echilibrat (după consumarea „contractării” drastice din 
2010 – anul „marii austerizări”!) şi stabilizat la un nivel constant care se mişcă între 950.000 şi 
1.162.741  lei, cu o medie anuală pentru cei patru ani de 1.031.640 lei; 
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d) evoluţia celor trei indicatori – prezentată în graficul de mai jos – se corelează, la rândul ei, cu 
specificităţile celor două etape definite managerial şi parcurse până în momentul de faţă: 

a. în perioada stabilizării (2007-2009): 
 ponderea principală în utilizarea resurselor alocate s-a concentrat asupra 

dezvoltării patrimoniului muzeal şi, implicit, asupra capitalizării, indicator care 
a înregistrat o evoluţie relativ constantă în jurul a 36,21% - 39,64% (această din 
urmă valoare reprezentând de altminteri şi maxima absolută atinsă de indicator 
în întregul interval cronologic 2007-2015, fiind foarte puţin probabil ca ea să fie 
repetată cândva, în orizontul predictibil de dezvoltare pe termen mediu şi lung: 
2015-2024; 

 indicatorul cheltuieli cu bunuri şi servicii a înregistrat o tendinţă regresivă în 
raport cu consumarea resurselor alocate prin subvenţie, tendinţă care a atins în 
2008 pragul minimei absolute (25,08%) pentru întregul interval cronologic 
2007-2013; din 2010 însă necesitățile impuse de asigurarea – în condițiile 
amenințătoare ale „crizei” – a șanselor unei minime înscrieri pe traseul 
„dezvoltării sănătoase” au obligat managementul la asigurarea preponderentă 
a resurselor necesare acoperirii nevoilor funcționării în ritm de relansare 
instituțională; evident, alocarea s-a făcut în detrimentul celorlalte două 
componente (cheltuielile cu resursa umană, respectiv de „capitalizare prin 
dezvoltarea patrimoniului muzeal” (după cum o arată și graficul de mai sus): 
drept urmare, între 2009-2011 s-au dublat cheltuielile cu „bunuri şi servicii” 
(începutul etapei «creșterii sănătoase și durabile» !), pentru ca să evolueze apoi 
relativ constant în intervalul 2012-2014. 

 indicatorul cheltuieli de personal a parcurs mai întâi o scădere, apoi o creştere 
a ponderii în consumarea resurselor din subvenţie, atingând şi el în 2008 pragul 
minimei absolute (25,05%) pentru întregul interval cronologic 2007-2014; 

b. în anul «crizei critice» din 2010 ponderile celor trei indicatori s-au reaşezat într-o 
„ierarhie nouă” în felul următor: 

 cu prioritatea refocalizată asupra cheltuielilor de funcţionare; 

 cu poziţionarea în plan secundar a cheltuielilor de personal în contextul 
diminuărilor salariale semnificative şi apoi a „îngheţării” până astăzi – în 2015!!! 
– a schemei salariale pentru sectorul bugetar „cultură” la nivelul OG 10/2008!!! 
şi, respectiv, în condiţiile blocării de facto complete şi permanente a 
angajărilor!!!; 
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 cu plasarea într-o poziţie de interes terţiar a ponderii în consumarea resurselor 
din subvenţie alocate capitalizării prin dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului 
muzeal; 

 trebuie menţionat că ÎN SINE o asemenea poziţionare a ierarhiei priorităţilor 
este firească, corectă şi deplin funcţională din punctul de vedere al 
dezirabilităţii manageriale; 

c. în perioada începutului dezvoltării durabile şi sănătoare (2010-2016) – cu detalieri 
pentru perioada celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 înregistrăm păstrarea 
„noii ierarhii” a priorităţilor rezultată în urma repoziţionărilor fixate în anul «crizei 
critice» din 2010; nefirească şi după părerea mea profund nesănătoasă devine însă 
excesiva polarizare între cei trei indicatori ca urmare a: 

 discretei tendințe de reluare a procesului de creștere înregistrată în 2013 și 
2014, într-o conjunctură fragilă ce pare confirmată de „regresia” din 2015 – 
regresie datorată în esență diminuării ponderii capitalizării prin „atragerea 
de donații”, vector greu predictibil și mai mereu supus unor evoluții anuale 
conjuncturale inevitabile; 

 îngheţării nivelului de saralizare şi a angajărilor contractuale de muncă pentru 
resursa umană – situaţie care, ce-i drept!, menţine constante nivelul valoric şi 
ponderea procentuală a cheltuielilor de personal în jurul unei medii anuale de 
340.000 lei şi a unei ponderi medii anuale de circa 34,46% (cu diminuare în 
intervalul din cel de al doilea ciclu managerial 2012-2015: media anuală de 
330.666 lei și pondere medie anuală de 32,09% ), dar care este de natură să 
producă efecte grave asupra resursei umane existente (demotivare şi 
dezangajare voliţională; părăsirea sistemului, etc.) în condiţiile unui proces 
deja îndelungat şi continuu de depreciere în termeni reali ai valorii veniturilor 
individuale ale angajaților, venituri afectate de inflaţiile anuale, de deprecierea 
leului faţă de euro şi în mod particular prin raportare la scumpirea constantă 
a preţurilor la utilităţi, alimente şi bunuri de folosinţă; 

 riscul trecerii indicatorului capitalizare prin dezvoltarea patrimoniului muzeal 
de la rangul de „interes terţial” la statutul de „interes marginal” în raport cu 
utilizarea resurselor din subvenţie cu o valoare medie anuală de 183.755 lei, şi 
o pondere medie anuală în jur de doar 18,84% (cu diminuare în intervalul din 
cel de al doilea ciclu managerial 2012-2015: media anuală de 157.400 lei și 
pondere medie anuală de 15,24% ), fapt care în nici un caz nu poate 
favoriza caracterul durabil şi sănător al dezvoltării dezirabile; 
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e) în condiţiile financiar–economice previzibile pe termen mediu cu extensie dezirabilă pentru 
viitorul ciclu managerial 2017-2020, este de sperat ca nivelul de finanţare prin subvenţia de la 
bugetul finanţatorului – Consiliul Judeţean Maramureş – să tindă către o uşoară depășire a 
valorile atinse de media multianuală a perioadei stabilizării, cu o prognozabilă restabilizare 
a viitoarei medii multianuale undeva în jurul a 1.200.000 lei. 

După părerea mea, un asemenea proces de creştere discretă ar fi de natură să „resoarbă” 
efectele, prognozate de altminteri la nivel naţional, ale evoluţiei ratei inflaţiei anuale şi, respectiv, 
ale evoluţiei cursului leu/euro, generând astfel condiţii favorabile pentru întăririrea constantă a 
procesului evoluţionist de dezvoltare durabilă şi sănătoasă pe termen mediu şi lung. Pe un 
asemenea temei, în interiorul alocării anuale a resurselor economico–financiare s-ar putea 
produce necesarele operaţiuni de redistribuire între cele trei componente ale structurii 
bugetare (1. cheltuieli de personal; 2. cheltuieli de funcţionare; 3. cheltuieli de dezvoltare) prin 
dirijarea prioritară (cu creşteri) înspre cheltuielile de dezvoltare (inclusiv pentru mărirea 
capabilităţii de capitalizarea prin dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului muzeal, şi, mai ales, 
cu precădere înspre cheltuielile de personal cu resursa umană – sector aflat de șase ani 
(2010-2015) într-o criză critică cu efecte predictibile deosebit de grave, care reprezintă 
principala ameninţare dramatică la adresa procesului de dezvoltare durabilă şi sănătoasă 
(reamintesc şi acum, la fel ca în Rapoartele precedenţilor 6 ani: lipsa cronică de personal de 
specialitate, respectiv îmbătrânirea personalului existent: la o organigramă reconstituită 
parțial în iulie 2014 de la 16 la 20 de posturi, dar care este oricum minimală, în prezent instituţia 
funcţionează cu 17 angajaţi activi cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, dintre 
care 2 pensionabili în orizontul anului 2018; în plus, la nivelul anului 2015  nu există nici un 
angajat de specialitate sub vârsta de 43 de ani!!!) 

Reluând parţial câteva din observaţiile anterioare, constatăm aşadar că la o sumă de 9.588.087 lei 

investiţi de stat între 2007-2015 – prin autoritate – adică prin Consiliul Județean Maramureș – în 

finanţarea funcţionării și dezvoltării instituției – adică a Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare», rezultă că prin dezvoltarea patrimoniului muzeal s-au capitalizat valoari de inventar 

cumulate la nivelul unui total de 2.473.108 lei: aceasta înseamnă că 25,19% din cheltuielile de 

subvenţionare s-au reîntors în proprietatea statului prin capitalizare în valori mobiliare cotate pe 

piaţă (lucrări de artă plastică/vizuală şi de fond documentar) şi care manifestă o tendinţă globală de 

creştere anuală, discretă dar sigură. 

Acest din urmă aspect merită a fi subliniat, în special pentru motivul că valorile mobile patrimoniale din 

domeniul artelor plastice deţin deja, începând din 2010, instrumente specifice de cotare şi deci de 

măsurare a randamentelor anuale de evoluţie pe piaţa instituţionalizată a tranzacţionărilor 

comerciale. Aceste instrumente fac de acum posibile evaluări nuanţate ale valorilor de piaţă, fapt care nu 

se întâmplă şi cu alte categorii de bunuri muzeale. 

Astfel, pe piaţa oficială românească a lucrărilor de artă plastică funcţionează, în momentul de faţă, două 

feluri de indexări ale variaţiilor valorilor de tranzacţionare: indicele Art Consacrat (indicele de rentabilitate 

al pieţei româneşti de artă, iniţiat în 2010), respectiv Art Lichid (indice calculat pentru tranzacţii începând 

din 2002 şi care reflectă gradul de lichiditate al pieţei publice de artă din România), ambele gestionate 

statistic de specialiştii Casei de Licitaţii Artmark Bucureşti, instituţie cu care muzeul nostru întreţine 

relaţii privilegiate de colaborare în temeiul unui Contract partenerial multianual încheiat în 2010. 

În octombrie 2013, site-ul Artmark publica următoarele date de analiză statistică privind 
monitorizarea şi procesarea tuturor vânzărilor publice prin licitaţii de artă din România, începând din 
1995 şi până în prezent (monitorizarea are în vedere peste 1000 de artişti români de patrimoniu şi 
cotemporani: 
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a) 28% creştere medie anuală în perioada 2007-2011; 

b) 40% randament mediu în 2010; 

c) 27,43% randament mediu în 2011; 

d) 27,83% randament mediu anual al pieţei româneşti de artă pe perioada 1995-2011. 

Indicele Art Consacrat prezintă următoarea evoluţie de la implementarea lui în 2010 (cu analiză a 
comercializărilor între 2010 - 2015 / ultima înregistrare: 11-17 mai 2015): 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ian. Dec. Ian. Dec. Ian. Dec. Ian. Dec. Ian. Dec Ian. Iul. 

2.039 2.564 2.566 2.410 2.365 2.605 2.605 2.127 2.112 2.148 2.109 1.999  

La începutul lunii martie 2013, site-ul Artmark anunţa atingerea unei maxime istorice a indicelui Art 
Consacrat, precizând că în februarie 2013 „(…) indicele de rentabilitate al pieţei româneşti de artă (ART-C 
= Art Consacrat) a atins cota maximă din istoria tinerei pieţe interne de artă. Astfel indicele a crescut de 
la 1863 de puncte în septembrie 2012 (începutul anului 2012-2103 al pieţei de artă), respectiv de la fosta 
maximă istorică, de 2798 de puncte (martie 2012), la 2951 puncte (martie 2013)

 6
. Apoi s-a „repliat” discret 

la 2.605 punct la hotarul anilor 2014/2014, contuinuând apoi să scadă discret pe tot parcursul lui 2014 –
încheind anul la 2.127 puncte, ceea ce exprimă o revenire la nivalul atins în decembrie 2010!” 

7
  

Datele parțiale calculate și publicate pentru anul 2016 (ianuarie-iulie) par să indice o continuare a 
tendinței discret regresive începută în 2014, iar apoi stabilizată în 2015 în jurul pragului de 2.000 
puncte. 

Cel de al doilea indice din piaţa comerţului cu artă, Indicele Art Lichid, a fost lansat recent şi include 

calculaţii începând din 2002: În 2011, piaţa românească de artă a demonstrat un nivel înalt de rezistenţă la 

contextul general al crizei economice, înregistrând cel mai de succes an din istoria sa. Cu un total de 

aproape 14 milioane de euro, vânzările publice de artă aproape s-au dublat în raport cu 2010.”
8
   

Dincolo de numeroasele analize de detaliu ce pot fi efectuate, în plan global, aceste două instrumente de 
raportare probează evoluţia progresiv pozitivă – printr-o extensie calitativă – a pieţei româneşti de artă 
plastică care atrage după sine şi o evoluţie progresivă a cotaţiilor valorice individuale. 

Din această perspectivă, fără a efectua calcule riguroase, se poate afirma (fără riscul de a greşi flagrant!) 
că investiţiile efectuate de muzeul nostru în capitalizarea prin îmbogăţirea patrimoniului muzeal de 
lucrări de artă din intervalul 2007-2015 cunosc un proces de creştere valorică, în medie, de cel puţin 
4-5% în echivalent euro (aşadar contracarând efectele de diminuare inflaţionistă în lei!)!. 

Ori, acest fapt confirmă clar caracterul sănătos al investiţiilor de capitalizare promovate de 
managementul instituţiei noastre prin intermediul Programului de dezvoltare a patrimoniului muzeal 
propriu de artă plastică. 

 

                                                 
6
 Vezi http://www.artmark.ro/2013/02/veşti-bune-pentru-piaţa-de-arta-din-romania-indicele-pieţei-romaneşti-de-arta-

la-maxime-istorice/, la 28 octombrie 2013. 
7
 Vezi http:// http://www.indexulpieteidearta.ro/#indice-prezentare, la 18 aprilie 2015. 

8
 Vezi http://www.artmark.ro/2012/01/randamentul-pietei-de-arta-in-2011-27/, la 28 octombrie 2014: „Indicele Art 

Lichid este cel mai nou instrument al bursei de artă, destinat investitorilor activi, care reflectă gradul de lichiditate al 
pieţei publice de artă din România. Actualizat în fiecare lună, Indicele înregistrează totalitatea tranzacţiilor realizate 
în licitaţii, în segmentul de artă plastică – tehnici picturale, grafică şi sculptură, excluzând segmentele de piaţă 
pentru artă decorativă, bijuterii sau obiecte de colecţie. (…) Astfel, în cea de-a 114-a lună de calcul, aprilie 2012, 
valoarea Indicelui Art Lichid a fost de 215.298 puncte, reprezentând o creştere de 13,69% faţă de ianuarie 2002. 
Volumul tranzacţiilor din această primă lună, notat cu 1.000 de puncte, se află la originea graficului, care arată 
simplificat oscilaţiile pieţei din ultimii 10 ani”. 
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2. ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE CURENTE ÎN DOMENIUL 

GESTIUNII ŞI EVIDENŢEI PATRIMONIULUI 

Nr. 

crt. 

Obiective propuseîn 2007 şi 

extinse în 2012 

Grad atins 

2007-2011 

atins în 

2012 

atins în 

2013 

atins în 

2014 

atins în 

2015 

prognozat 

2016 

2.1. Creşterea gradului de protecţie 
şi securitate în muzeu, 
intensificarea aplicării măsurilor 
de prevenire a daunelor prin 
furt şi/sau deteriorare; 
întreţinerea dotărilor existente 
(=X). 

a) securizare antiefracţie: %; 

b) securizare antiincendiu: %; 

c) securizare prin sistem de 
urmărire video: %; 

d) securizare PSI: %; 

 

 

 

 

 

 

a) 100%; 

b) 80%; 

c) 60%; 

 

d) 100%; 

 

 

 

 

 

 

a) X 

b) X 

c) X 

 

d) X 

ca urmare 

a 

extinderii 

cu două 

spaţii de 

depozit. 

a) 90% 

b) 70% 

c) 50% 

 

d) X 

 

 

 

 

 

a) 100% 

b) 85% 

c) 75% 

 

d) X ignifugat 

 

 

 

 

 

a) 100% 

b) 100%; 

c) 100%; 

 

d) X  

 

 

 

 

 

a) 100% 

b) 100%; 

c) 100%; 

 

d) X ignifugat 

2.2. Relansarea activităţii de 
evidenţă informatizată (sistem 
DOCPAT) a bunurilor existente 
şi a celor care vor îmbogăţii 
treptat patrimoniul cultural 
muzeal: 

a) F.A.E.: %; 

b) Fişe conservare: %; 

c) DOCPAT: %; 

d) Dosare restaurare: nr. / % 

e) Dosare de clasare: nr. / % 

 

 

 

 

 

a) 33%; 

b) 60%; 

c) 29%; 

d) 38/100%; 

e) 18/0,47% 

 

 

 

 

 

a) 41%; 

b) 65%; 

c) 38%; 

d) 17/100%; 

e) 0/0% 

 

 

 

 

 

a) 73%; 

b) 69%; 

c) 71%; 

d) 28/126%; 

e) 0/0% 

 

 

 

 

 

a) +7%; 

b) +3,5%; 

c) +7%; 

d) 23/100%; 

e) 0/0% 

 

 

 

 

 

a) +10%; 

b) +3%; 

c) +10%; 

d) 20/75%; 

e) 0/0% 

 

 

 

 

 

a) +5%; 

b) +5%; 

c) +3%; 

d) 10/100%; 

e) 75/1,82% 

2.3. Reevaluarea patrimoniul 
cultural muzeal. 

– nerealizat nerealizat declanşare / 

10% 
nerealizat / + 

0% 

prognozat / + 

30% 
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REDIMENSIONAREA ŞI DIVERSIFICAREA OFERTEI CULTURALE: ANALIZE DE CAZ PRIVIND 

IMPACTUL PUBLIC ŞI EFICIENŢA, RESPECTIV PRIVIND PROFILUL BENEFICIARILOR. 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse în 2007 şi extinse în 
2012 

grad de 

îndeplinire 

2007-2011 

atins 2012 atins 2013 atins 2014 atins 2015 
prognozat 

2016 

3.1. 

Exploatarea intensivă a „Expoziţiei 
permanente «Centrul Artistic Baia Mare. 
Repere europene între tradiţii şi inovaţii“ 
(deschisă în iunie 2010)  

100% X X X X X 

3.2. 

Un program anual de expoziţii temporare 
majore (1-4 manifestări anual), dintre 
care cel puţin una cu caracter istoric, 
toate itinerabile în ţară: 

a) la centru: nr. expo 

b) itinerate în ţară: nr. expo 

 

 

 

a)  

b)  

 

 

 

a) 5 

b) 2 

 

 

 

a) 8 

b) 1 

 

 

 

a) 9 

b) 2 

 

 

 

a) 2 / 2 

b) 1 / 2 

 

 

 

a) 2 

b) 1 

3.3. 

Un program microexpoziţional (2-5 
manifestări anual) itinerabile în municipiu, 
localităţi din judeţ şi în judeţele Regiunii 
de dezvoltare Nord-Vest: 

a) la centru: nr. expo 

b) în judeţ: nr. expo 

c) în regiune: nr. expo 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

 

 

 

a) 12 

b) 3 

c) 0 

 

 

 

a) 12 

b) 1 

c) 0% 

 

 

 

a) 12 

b) 0 

c) 0 

 

 

 

a) 14 / 14 

b) 6 / 1 

c) 2 / 0 

 

 

 

a) 3 

b) 3 

c) 1 

3.4. 

Participări parteneriale la manifestări 
expoziţionale cu caracter naţional: 

nr. manifestări 

5 1 2 1 2 / 1 1 

3.5. 

Participări parteneriale la manifestări 
expoziţionale cu caracter internaţional: 

nr. manifestări 

4 0 1 1 1 / 2 0 

3.6. 

Atragerea la sediul propriu a unor 
manifestări expoziţionale organizate de 
parteneri din ţară: 

nr. manifestări 

4 1 2 2 2 / 1 1 

3.7. 

Atragerea la sediul propriu a unor 
manifestări expoziţionale organizate de 
parteneri din străinătate: 

nr. manifestări 

5 0 1 1 2 / 2 0 

3.8. 
Activarea editorială proprie prin «Editura 
Centrul Artistic Baia Mare» şi/sau prin 
colaborări. 

– 1 3 70 X / 3 3 

3.9. 

Proiectarea şi implementarea unei 
autentice oferte culturale editoriale, care 
urmează a valorifica cercetările proprii 
ale muzeului, cercetări atrase din ţară şi 
străinătate: 

a) proprii: nr. proiecte 

b) atrase din ţară: : nr. proiecte 

c) atrase din străinătate: : nr. proiecte 

 

 

 

 

a) 100% 

b) 0% 

c) 0% 

 

 

 

 

a) 3 

b) 1 

c) 0% 

 

 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

 

 

 

 

a) 3 

b) 0 

c) 0 

 

 

 

 

a) 4 / 0 

b) 2 / 2 

c) 1 / 1 

 

 

 

 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Activitatea de bază a instituţiei în relaţia cu beneficiarii reprezentând-o furnizarea de servicii 

expoziţionale către public, analiza eficienţei principalei noastre activităţi profesionale (şi, implicit, a 

profilului beneficiarului actual) o realizăm cu referire la înregistrările statistice ale vizitatorilor expoziţi-

ilor realizate de muzeul nostru atât ca organizator principal (unic, şi/sau cu parteneri asociaţi), cât 

şi ca partener asociat (la proiecte ale unor parteneri), deopotrivă la sediul din Baia Mare, în locaţii din 

judeţul Maramureş (inclusiv la Baia Mare, dar în afara sediului muzeului), în locaţii din România şi, 

respectiv, în locaţii din trăinătate. Deocamdată acest sector este singurul pentru care dispunem de un 

minimul de instrumente de măsurări statistice relevante. Astfel, începând din anul 1991 muzeul nostru 

conduce o evidență sistematică a acestor înregistrări statistice, ceea ce permite realizarea unor cercetări 

– relativ nuanțate – aspupra evoluției dinamicilor de vizitare a publicului (a se vedea tabelul următor). 

Conex acestora, desigur o anumitî relevanţă semnificativă – dar într-un plan substanţial mai larg şi, 

prin aceasata, mai puţin precis – o au şi înregistrările statistice referitoare la beneficiarii produselor lansate 

de muzeu pe piaţa informală virtuală/internet (cifrele şi analizele de vizitare ale blogului, site-ului web, 

conturilor facebook şi tweeter). 
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ANSAMBUL STATISTIC GENERAL AL VIZITĂRII OFERTEI NOASTRE EXPOZIȚIONALE: 1991-2016. 

DISTRIBUȚIA CATEGORIALĂ A VIZITATORILOR ÎNTRE 1991-2016 

Anul 
Total 

vizitatori 

Adulti Tineret Vizitatori 

străini 
Platitori Neplatitori 

Individual Grup Total Individual Grup Total 

1991 2.206 648 348 996 441 769 1.210 188 1.885 321 

1992 4.861 872 1.106 1978 556 2.327 2.883 256 3.167 1.694 

1993 4.621 873 1.076 1949 680 1.992 2.672 325 3.063 1.558 

1994 5.356 1.134 576 1710 812 2.834 3.646 338 3.632 1.724 

1995 5.903 1.566 612 2178 856 2.869 3.725 813 4.316 1.587 

1996 4.629 1.403 636 2039 712 1.878 2.590 425 1.884 2.745 

1997 11.089 1.482 850 2332 586 8.171 8.757 1.115 4.081 7.008 

1998 9.105 1.189 842 2031 448 6.626 7.074 438 4.137 4.968 

1999 13.072 2.313 1.004 3317 335 9.420 9.755 480 2.473 10.599 

2000 6.711 956 1.009 1965 604 4.142 4.746 523 4.669 2.042 

2001 7.142 1.221 816 2037 590 4.515 5.105 919 4.519 2.623 

2002 6.766 1.407 1.378 2785 1.158 2.823 3.981 782 3.532 3.234 

2003 5.798 1.444 783 2227 1.085 2.486 3.571 667 3.724 2.074 

2004 4.337 1.025 895 1920 867 1.550 2.417 793 2.827 1.510 

2005 4.075 869 962 1831 683 1.561 2.244 754 2.410 1.662 

2006 3.160 406 404 810 671 1.679 2.350 784 2.151 1.009 

2007 5.893 1.826 1.065 2.891 1.172 1.830 3.002 1753 3.481 2.412 

2008 8.627 2.824 1.838 4.662 1.465 2.500 3.965 1779 5.396 3.231 

2009 3.093 1.756 697 2.453 371 269 640 858 1.718 1.375 

2010 12.399 3.405 3.802 7.207 1.835 3.357 5.192 5.766 7.412 4.987 

2011 17.370 5.543 4.934 10.477 2.839 4.054 6.893 6.491 8.150 9.220 

2012 29.858 8.462 8.075 16.537 3.365 9.956 13.321 7.976 9.465 20.393 

2013 27.689 9.558 7.062 16.620 3.921 7.148 11.069 7.762 9.766 17.923 

2014 33.237 6.621 11.630 18.251 4.042 10.944 14.986 8.885 7.460 25.777 

2015 39.128 13.161 8.853 22.014 7.786 9.328 17.114 12.113 9.687 29.441 

2016 * 18.478 * 5.563 * 5.216 * 10.779* 2.167 * 5.532 * 7.699 * 5.546 * 5.255 * 13.223 * 

TOTALURI 

1991-2016 
294.603 77.527 66.469 143.996 40.047 110.560 150.607 68.529 120.260 174.329 

* Date parțiale înregistrate până la 31 iulie 2016 

TOTALURI 

2006-2016 
195.772 58.719 53.172 111.891 28.963 54.918 83.881 58.929 67.790 127.971 

 

TOTALURI 

2007-2011 
47.382 15.354 12.336 27.690 7.682 12.010 19.692 16.647 26.157 21.225 

Medii 

2007-2011 
9.476,4 3.070,8 2.467,2 5.538 1.536,4 2.404 3.938,4 3.329,4 5.231,4 4.245 

Totaluri 

2012-2016 
195.772 58.719 53.172 111.891 28.963 54.918 83.881 58.929 67.790 127.971 

Medii 

2012-2016 
29.678 8.673 8.167 16.840 4.256 8.582 12.838 8.456 8.327 21.351 
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CONTEXTUL CONJUNCTURAL AL PERIOADELOR MANAGERIALE 2007-2016. 

În tabelul de mai jos sunt cuprinse –separat – datele statistice înregistrate pentru vizitatorii expoziţiilor 

Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  începând din anul 2006 – anul transformării 

instituției noastre în muzeul independent  – și, respectiv, continuând cu intervalul cronologic acoperit 

prin primul şi al doilea ciclu managerial propriu din istoria muzeului nostru (2007/2011; 2012/2016) – 

interval cronologic în care am beneficiat de calitatea de ordonator de credite și de bugete 

anuale/execuții bugetare anuale proprii. 

DISTRIBUȚIA CATEGORIALĂ A VIZITATORILOR 

ÎN PERIOADA DE FUNCȚIONARE INDEPENDENTĂ A INSTITUȚIEI ÎNTRE 2006-2016 

Anul 
Total 

vizitatori 

Adulti Tineret Vizitatori 

străini 
Platitori Neplatitori 

Individual Grup Total Individual Grup Total 

2006 3.160 406 404 810 671 1.679 2.350 784 2.151 1.009 

2007 5.893 1.826 1.065 2.891 1.172 1.830 3.002 1753 3.481 2.412 

2008 8.627 2.824 1.838 4.662 1.465 2.500 3.965 1779 5.396 3.231 

2009 3.093 1.756 697 2.453 371 269 640 858 1.718 1.375 

2010 12.399 3.405 3.802 7.207 1.835 3.357 5.192 5.766 7.412 4.987 

2011 17.370 5.543 4.934 10.477 2.839 4.054 6.893 6.491 8.150 9.220 

2012 29.858 8.462 8.075 16.537 3.365 9.956 13.321 7.976 9.465 20.393 

2013 27.689 9.558 7.062 16.620 3.921 7.148 11.069 7.762 9.766 17.923 

2014 33.237 6.621 11.630 18.251 4.042 10.944 14.986 8.885 7.460 25.777 

2015 39.128 13.161 8.853 22.014 7.786 9.328 17.114 12.113 9.687 29.441 

2016 * 18.478 * 5.563 * 5.216 * 10.779* 2.167 * 5.532 * 7.699 * 5.546 * 5.255 * 13.223 * 

TOTALURI 

2006-2016 
198.932 59.125 53.576 112.701 29.632 56.597 86.231 59.713 69.941 128.991 

* Date parțiale înregistrate până la 31 iulie 2016 

Anul 2006 a fost un an de tranziție, în sensul că el cuprinde procesul de trecere de la statutul de secție 

a fostului Muzeul Regional Maramureș (ianuarie-septembrie) la statutul nou de instituție muzeală 

independentă în subordinea Consiliului Județean Maramureș sub denumirea de Muzeul Județean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare». Această modificare de parcurs s-a efectuat în condițiile păstrării 

execuției bugetare la nivel centralizat pentru toate cele trei entități în care s-a descentralizat fostul 

muzeu județean comasat (mai concret, pentru: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie; Muzeul 

Județean de Etnografie și artă Populară, respectiv Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare») – 

deci inclusiv pentru muzeul nostru. 

În aceste condiții, toate analizele statistice majore din acest raport multianual, analize privitoare la 

perioada de funcționare independentă a muzeului nostru, iau în calcul datele specifice perioadei celor 

două cicluri manageriale întemeiate pe execuțiile bugetare proprii efectuate în perioada 2007-

2016.Potrivit ţintei principale a Programelor managerial din cele două cicluri (2007–2011; 2012-2016), 

perioada 2007-2009 – denumită a stabilizării – a fost consacrată prioritar reabilitării infrastructurii 

imobiliare (grav uzată fizic şi moral la nivelul anului 2006, ca urmare a menţinerii ei neschimbate, fără 

intervenţii semnificative după 1983), precum şi a modernizării dotărilor acestei infrastructuri cu sisteme de 

funcţionalizare muzeală modernizată (încălzire centralizată pe 7 moduli de funcţionare pe bază de centrale 

termice proprii; modernizarea completă a sistemului de etalare-ambientare la parter; optimizarea sistemelor 

de iluminare personalizată a exponatelor), de conservare şi control al microclimatului, de ambinetare 

sonoră şi video a circuitelor de expunere, de asigurare a securizării (antifurt, antiincendiu, supraveghere 

video) etc.. Pe cale de consecinţă, vechea expoziţie permanentă (ea însăşi „uzată” moral, datând 

practic din 1983-1984, cu mici actualizări în 1997 şi 2007) a fost închisă pe parcursul perioadelor 

mai 2006-noiembrie 2007; decembrie 2008- iunie 2010. 
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Procesul de atingere a obiectivele esenţiale pentru realizarea reabilitării infrastucturii imobiliare era deja 

finalizat la nivelul anului 2010 în procent de 75-80% – suficient pentru ca să se poată trece din 2010 la cea 

de a doua etapă stabilită managerial, şi anume începerea procesului de dezvoltare instituţională 

sănătoasă şi durabilă. 

În iunie 2010 am inaugurat noua Expoziţie permanentă «Centrul Aristic Baia Mare. Repere 

europene între tradiţii şi inovaţii». Odată cu redeschiderea circuitului permanent şi a noii expoziţii 

permanente, consemnăm reintrarea într-o stare de normalitate a funcţionării instituţiei în raporturile 

cu principalii beneficiari – publicul local, respectiv publicul turistic. În aceste condiţii, evaluarea 

eficienţei produselor culturale propuse de Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» trebuie să 

ţină cont de existenţa forţată a celor două etape fundamentate managerial. 

Etapele manageriale 2007-2016. 

a) În etapa reabilitării infrastucturii imobiliare (2007-2009), rolul de susţinere a activităţilor cu publicul a 

revenit în special expoziţiilor temporare şi, parţial, într-o măsură mai degrabă modestă activităţilor 

educaţionale (din pricina absenţei resursei umane care abia intra, după 2007, într-un oarecare proces de 

dezvoltare întrerupt de altfel brusc şi pe tot restul ciclului managerial cu anul 2009). Un prim semn al 

viabilităţii strategiei manageriale adoptate l-am dobândit în 2008 datorită dinamicii expoziţiilor temporare 

realizate, dar şi în legătură cu redeschiderea conjuncturală – pentru 11 luni – a fostei expoziţii permanente 

actualizată în proporţie de 23%. Astfel, în ansamblul întregii perioade de înregistrări statistice 1991 – 

2009, cifrele pentru anul 2008 au înregistrat un salt major, întrucât cei 8.627 vizitatori au reprezentat 

în acel moment: 

• cel de al patrulea vârf de vizitare (după conjunctura datorată, în perioada 1997-1999, ecourilor 

manifestărilor prilejuite de centenarul Centrului Artistic Baia Mare – 1996-1997); 

• cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru categoria „total adulţi”; 

• cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru categoria „total plătitori”; 

• cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru categoria „total străini”;. 

b) În etapa începerii şi apoi a desfăşurării procesului de dezvoltare instituţională în perioada 2010-

2016, odată cu reintrarea în normalitatea funcţională prin utilizarea publică integrală a spaţiilor 

circuitelor expoziţionale reabilitate complet, s-a realizat un echilibru apropiat de proporţia dezirabilă 

între contribuţiile celor 5 factori majori de dinamizare a prezenţei instituţiei în viaţa culturală publică: 

– expoziţia permanentă; 

– expoziţiile temporare proprii: la sediu, în afară / colaborări la expoziţii temporare ale partenerilor: în 

ţară – în străinătate 

– activităţile educaţionale: la sediu, în afară; 

– promovarea diversificată a produselor culturale proprii şi realizate prin colaborări, pe piaţa publică a 

bunurilor simbolice; 

– comercializarea produselor editoriale şi culturale ale muzeului: la sediu, în afară. 

Cifrele statistice prezentate în cele ce urmează ne îndreptăţesc să considerăm că în relaţia cu beneficiarii 

noştri direcţi, întreaga perioadă parcursă până acum (2007-2016) din cele două cicluri manageriale – 

2007-2011 şi, respectiv, 2012-2016 – marchează un salt cantitativ şi calitativ deosebit în istoria 

ultimilor două decenii, atât în privinţa proiectelor expoziţionale cât şi în privinţa proiectelor de oferte 

culturale conexe (programele de cercetare științifică, cele educaţionale, editoriale etc). 

În raport cu ce-a de-a patra ţintă fixată pentru ciclul managerial 2012-2016 în Programul de 

management aprobat de Consiliul Judeţean Maramureş – „Cercetarea ştiinţifică, valorificarea publică, 

promovarea naţională şi internaţională a patrimoniului material şi imaterial produs în Centrul Artistic Baia 

Mare de la întemeiere sa şi până în prezent, prin elaborarea, dezvoltarea şi diseminarea conceptului 

istoriografic românesc privind istoria şi specificul cultural–artistic al Centrului Artistic Baia Mare” –  

obiectivul propus şi aprobat pentru perioada 2012-2016 în domeniul portofoliului de activităţi 

instituţionale şi al produselor şi serviciilor rezultate (şi pe care le-am oferit către beneficiarii din comunităţile 

locale judeţene şi către alţi beneficiari) formulează următoarele cerinţe: „(…) premisele atingerii treptate 

şi a stabilizării numărului anual de vizitatori în jurul cifrei de 20.000”. 
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Din această perspectivă, realizările cifrelor de vizitare înregistrate în anul 2015 (39.128 – 

reprezentând maxima absolută din întreaga istorie a muzeului!) şi, respectiv, în anii 2013 și 2014 

(27.689 și 33.237– reprezentând, succesiv, al treilea și al doilea „vârf” de vizitare) – performanţe 

obţinute de altminteri într-un climat mei degrabă defavorizant, în special sub aspectul esenţial al crizei 

resursei umane (a se vedea detaliile mai jos) – se constituie practic în referinţe de excepţie care 

depăşesc sub toate aspectele chiar cele mai optimiste speranţe şi prognoze pe care le-am fi putut 

estima la începutul celui de al doilea ciclu managerial. 

DISTRIBUȚIA CATEGORIALĂ A VIZITATORILOR ÎN PERIOADA CELOR DOUĂ CUCLURI 

MANAGERIALE CU EXECUȚII BUGETARE ANUALE INDEPENDENTE ÎNTRE 2006-2016 

TOTALURI 

2007-2016 
195.772 58.719 53.172 111.891 28.963 54.918 83.881 58.929 67.790 127.971 

PRIMUL CICLU MANAGERIALE INDEPENDENT: 2007-2011 

TOTALURI 

2007-2011 
47.382 15.354 12.336 27.690 7.682 12.010 19.692 16.647 26.157 21.225 

Medii 

2007-2011 
9.476,4 3.070,8 2.467,2 5.538 1.536,4 2.404 3.938,4 3.329,4 5.231,4 4.245 

 

AL DOILEA CICLU MANAGERIALE INDEPENDENT: 2012-2016 

TOTALURI 

2012-2016 
195.772 58.719 53.172 111.891 28.963 54.918 83.881 58.929 67.790 127.971 

Medii 

2012-2016 
29.678 8.673 8.167 16.840 4.256 8.582 12.838 8.456 8.327 21.351 

 

Tocmai din acest motiv, analizând cu satisfacţie performanţele, rămânem în continuare extrem de 

rezervaţi şi apreciem că PENTRU VIIROREUL CICLU MANAGERIAL 2017-2020 se impune ca fiind 

DEZIRABILĂ, OPORTUNĂ ȘI DEPLIN REALISTĂ  fixarea pe mai departe ca un obiectiv prioritar : 

STABILIZAREA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI/VIZITATORI AI PROIECTELOR NOASTRE 

EXPOZIŢIONALE ÎN JURUL CIFREI DE 20.000/an, desigur cu eventuale corecţii în interiorul grupelor de 

vârstă (antrenarea mai activă a grupelor „5-14 ani” şi „peste 60”, respectiv a grupelor „plătitori”, „străini” şi – 

cu accent mai pronunţat – a grupei „rural” . 

Dacă se cuvine de observat faptul că realizările anului 2015 ni se înfăţişează, deocamdată, ca 

vârful absolut pentru întreaga perioadă 1990-2016 la numărul total de vizitatori, precum şi la alte câteva 

subcategorii, cifrele de vizitare atinse până acum în perioada celui de al doilea ciclu managerial 2012-

2016 au adus şi ele atingerea unor „vârfuri absolute” pentru întreaga istorie documentată a 

muzeului nostru. Astfel, conform consemnărilor statistice de mai jos, practic toate recordurile în materie 

de vizitare au fost atinse, succesiv, în anii: 2013 (1 subcategorie: ), 2014 (2 subcategorii: ), la restul 

de 7 subcategorii recordurile absolute fiind atinse în 2015: 

 

categoria / subcategoria anul cifra de vizitare 

 

vârful de vizitare absolut (categoria „total vizitatori”):  

2015 39.128 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi”:  2015 22.014 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi individual”:  2015 13.161 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi în grup”:  2014 11.630 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret”:  2015 14.986 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret individual: 2015 7.786 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret în grup”: 2014 10.944 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total plătitori”:  2013 9.766 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total neplătitori”: 2015 29.441 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total străini”:  2015 12.113 
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De asemenea, cred că merită de observat faptul că „recordurile” înregistrate în anii celui de al 

doilea ciclu managerial 2012-2016 ne îngăduie aprecierea că avem de a face cu încă un semn vizibil 

al unui „spor cantitativ sănătos”. 

În condițiile crizei acute din anii 1998-2005, când tendinţa descrescătoare înregistrată de rata de vizitare a 

muzeului a atins punctul critic în 2006, soluţia de redresare propusă atunci a fost tocmai înfiinţarea actualei 

structuri independente a Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». Programul managerial 

propus în noiembrie (şi aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş în decembrie) 2006 şi-a fixat, între 

alte ţinte, şi relansarea instituţiei pe piaţa culturală în relaţia cu publicul beneficiar. 

Deşi contextul nu a fost dintre cele favorizante, pe parcursul etapei de stabilizare, anii 2007 şi 2008 au 

marcat un spor substanţial al ratei de vizitare, fapt ce probează de la bun începutul funcţionării 

independente a muzeului de artă băimăreană existenţa unui autentic potenţial de dezvoltare pe care, 

situaţia conjuncturală a anului 2009 – închiderea expoziţiei permanente în vederea reabilitărilor 

globale ale spaţiului expoziţional– nu o contrazice. Că a fost astfel o demonstrează tendinţa de salt 

cantitativ cu totul spectaculos al cifrelor de vizitare înregistrate în intervalul 2010-2016, adică tocmai 

în anii în care programele manageriale 1 şi 2 preconizau iniţierea procesului de dezvoltare pe temeiuri 

sănătoase durabile a noii instituţii muzeale independente de artă. 

Cu nedisimulată satisfacţie suntem aşadar în măsură să înregistrăm faptul că la acum, către finalul anului 

2015, când redactăm acest raport multianual asupra CICLULUI MANAGERIAL 2012-2016, un alt 

obiectivul cuprins în programul de management asumat în 2012  și anume cel privind RELANSAREA 

MUZEULUI PE PIAŢA OFERTEI CULTURALE JUDEŢENE  este atins pe deplin și, pare-se, în mod 

durabil. 
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4. ANALIZE ALE BENEFICIARUL ŢINTĂ AL PROGRAMELOR EXPOZIŢIONALE 

Beneficiarul programelor şi proiectelor concepute şi oferite de muzeul nostru a făcut obiectul unor 

înregistrări şi analize statistice (cantitative) primare. În lipsa unui personal calificat, strict specializat în 

cercetări socio-statistice şi elaborări de studii interpretative, de prognoză şi fundamentare decizională, 

eforturile noastre s-au focalizat asupra prelevării unor date statistice care să ne permită în mod deosebit 

evaluarea tendinţelor pe termen mediu şi lung, pornind de la 1991 (nu deţinem date statistice pentru 

perioada anterioară). 

În condiţiile în care politica guvernamentală de blocare a posturilor în sistemul bugetar s-a prelungit 

în intervalul 2009-2014, muzeul nostru a fost lipsit de personal specializat în cercetări socio-statistice şi 

elaborări de studii interpretative, de prognoză şi fundamentare decizională, astfel încât de ani de zile 

analizele noastre se bazează în continuare pe instrumentele statistice deja implementate în 1991, 

instrumente care, de altminteri, își dovedesc o bună și relevantă viabilitate. 

Abia din decembrie 2015 am izbutit să recrutăm și angajăm (prin concurs public) o tânără 

specialistă în marketing din partea căreia așteptăm, pentru viitorul apropiat, realizarea unor cercetări și 

analize profesioniste de statistici sociale aplicate. 

Chiar și în aceste condiții, s-a urmărit şi obţinut totuşi un spor de acurateţe al înregistrărilor zilnice. 

Analizele cantitative „pe serii lungi” ne permit astfel să sesizăm unele modificări de nuanţă ale tendinţelor 

existente, şi să dirijăm o parte din eforturile noastre înspre corectarea ori ajustarea unor riscuri 

„nedezirabile”. 

Constatările făcute ne-au permis în primul rând diagnosticarea structurii publicului care ne 

frecventează. Astfel, în perioada 2007-2016 am orientat într-o măsură semnificativă vectorii modelatori ai 

produselor noastre culturale corespunzător profilului acestui public în care, din punct de vedere calitativ, se 

observă că – în mod relativ constant începând din 2000 încoace – ponderea majoră o deţin: 

• categoria de public foarte tânăr şi tânăr antrenat în programe de formare educaţională de 

nivel mediu şi superior (subgrupa 15-25 ani); 

• categoriile de public matur cu orizont cultural dezvoltat, cu pregătire superioară (subgrupele 

25-35 ani şi 50-65 ani); 
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• un contingent de public combinat, indigen şi străin deopotrivă, de nivel educaţional divers 

(de la mediu la superior) şi cu orizonturi culturale mai largi, acoperind plaja de vârste de la 20 la 

peste 65 ani, care se declară cunoscător şi iubitor al fenomenului artistic din centrul băimărean. 

 

4.1. RAPORTUL „PLĂTITORI” – „NEPLĂTITORI” ÎN PROCESUL DE STABILIZARE (2007-2009) ŞI ÎN 

ETAPA ÎNCEPUTULUI DEZVOLTĂRII SĂNĂTOASE ŞI DURABILE (2010-2015) 

În general, cu excepţia intervalului 1996-1999, iar mai nou cu excepția intervalului 2012-2015, raportul 

„plătitori” – „neplătitori” a fost unul moderat pozitiv pentru categoria „plătitori“. Politica managerială din 

intervalul 2007-2011 s-a străduinduit să îl menţină echilibrat în jurul unei distribuţii de „55% – 45%”, fapt 

care a şi fost obţinut între anii 2007–2010. 

Conjunctura de criză –declanşată în anul 2008 – avea să genereze, însă, o modificare substanţială pe 

termen mediu şi, cel mai probabil, şi pe termen lung. Astfel, mai întâi a provocat o diminuare a acestui 

raport pe intervalul 2008-2010, fără a răsturna însă raportul rămas pe mai departe pozitiv pentru 

categoria „plătitori“. 

EVOLUȚIA SUBCATEGORIEI «VIZITATORI NEPLĂTITIORI» 

Contextul critic general înregistrat în 2010 (măsurile de austeritate introduse la nivel guvernamental în 

special în sectorul instituţiilor bugetare) a generat un complex de presiuni cu evident şi previzibil 

potenţial de risc de impact negativ pe termen mediu şi lung. Pentru a evita blocarea necesarului 

proces de continuare a creşterii vizibilităţii şi atractivităţii muzeului în raport cu publicul beneficiar, 

începând din 2011 managementul instituţiei a răspuns acestor presiuni şi „riscuri de ameninţare” 

promovând politici de dinamizare a ofertelor expoziţionate temporare cu acces public gratuit 

desfăşurate în afara sediului – deopotrivă în Baia Mare şi în judeţ/în ţară, cu focalizare asupra itinerărilor 

expoziţionale în ţară: pe acest din urmă obiectiv al prezentării expozițiilor proprii pe piața 

expozițională națională, în speță în capitala țării, la București, se întemeiază și autentica „explozie” 

înregistrată în anii 2014 și 2015: 

a) 2014: cei 8.973 de vizitatori înregistrați – cumulat – la cele două expoziții «Centrul Artistic Baia 

Mare. Fascinația reînnoirii» prezentate succesiv la București – în cadrul «ARTSAFARI. 

Pavilionul de Artă București», mai 2014) (7.900 vizitatori) și, respectiv , la Galeria « Dialog» a 

Primăriei Sectorului 2 (1.073 vizitatori); 
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b) 2015: cei aproape 7.158 de vizitatori înregistrați (cumulat) la expozițiile «Centrul Artistic 

Baia Mare. Avangarda și pluralismul intrebelic» prezentată public la «ARTSAFARI. Pavilionul 

de Artă București», mai 2015 (6.720 de vizitatori) și «Capodopere ale Școlii băimărene în 

colecțiile Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» prezentată la Casa de 

licitații «ARTMATRK», București, iulie 2015 (438 de vizitatori).  

Toate acestea  explică „saltul” la 25.777 vizitatori în regim gratuit în anul 2014, respectiv „saltul” la 

29.441 vizitatori în anul 2015, ambele reprezentând până acum recorduri absolute pentru acestă 

subcategorie ÎN ÎNTREAGA ISTORIE A MUZEULUI NOSTRU ! 

Rezultatul benefic al unei astfel de soluţii manageriale se regăseşte în creşterea radicală a ratei de vizitare 

pentru subcategoria „vizitatori în regim gratuit”: de la 2151 în 2006 (anul transformării muzeului nostru în 

instituție muzeală independentă, cu statut de ordonatori terțiar de credite și drept de execuție 

bugetară independentă), la 4.987 în 2010, la 9.220 în 2011, 20.393 în 2012, 17.932 în 2013, 25.777 în 

2014, 25.777 în 2014 și 29.441 în 2015. 

EVOLUȚIA SUBCATEGORIEI «VIZITATORI PLĂTITIORI» 

Fireşte că „preţul” acestui salt îl constituie răsturnarea raportului statistic dintre „plătitori” – 

„neplătitori” ajuns acum, în 2015, la o pondere de 24,83% – 75,17 – adică de aproape 1:3 în favoarea 

categoriei „neplătitori” (adică de vizitatori în regim gratuit)! 

În acest context, creşterea constantă înregistrată pentru categoria «vizitatori plătitori» între 2010-

2015 (ce-i drept nu neapărat spectaculoasă numeric, dar pe care o apreciez ca deosebit de importantă şi 

semnificativă în condiţiile date ale crizei prelungite), a cunoscut în 2015 o revenire foarte apropiată de 

nivelul înregistrat în 2013, după „căderea” din 2014 (de circa 18% comparativ cu 2013).  

Privind în ansamblu atingerea – după 2010 – a pragului de «vizitatori plătitori” la peste 7.000 anual în 

intervalul 2010-2015 – cu tendința de fixare în jurul unei medii anuale de 9.000 pentru intervalul 2012-2015, 

putem aprecia că această stabilizare la un nivel superior reprezintă factorul de compensare a răsturnării 

raportului plătitori/neplătitori şi, înainte de toate, indicatorul continuării reale a procesului de 

dezvoltare sănătoasă a instituţiei noastre. Preconizata estimare ponderat optimistă pe care o 

prefiguram în Raportul anual privind managementul pe anul 2009, atunci când previzionam reluarea 
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procesului de „modestă creştere posibilă a categoriei «plătitori»“ s-a confirmat pentru întreaga perioadă 

a etapei începutului dezvoltării durabile (anii 2010-2015). În ce privește „scorul” final probabil al anului 

2016, plecând de la cele înregistrate deja la 31 iulei 2016, avem temeinice motive să previzionăm că cifrele 

finale vor depăși cu certitudine cel puțin nivelurile de 25.000 total vizitatori și, respectiv, 7.500 

vizitatori plătitori, încadrându-se astfel între limitele deja trasate (măcar la nivelul inferior)  ale 

parametrilor celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016  (adică între 7.460 și 9.766 vizitatori 

plătitori)! 

Pe de altă parte, este de subliniat şi faptul că creşterile constante înregistrate au ridicat aportul 

categoriei „plătitori“ la praguri cu valori absolute fără precedent în întreaga istorie a muzeului 

nostru – .7.412 în 2010; 8.150 în 2011; 9.465 în 2012; 9.766 în 2013; 7.460 în 2014 și 9.687 în 2015. O 

asemenea tendință trebuie considerată ca un potenţial vector al dezvoltării sănătoase în măsura în 

care trendul evolutiv de creştere va putea fi menţinut pe termen mediu şi lung în desfăşurarea 

orizontului de timp 2016-2024 (adică până la finalul actualului ciclu managerial, şi în următoarele două 

cicluri manageriale deopotrivă) 

Atunci ar putea fi perfect verosimilă şi realizabilă – în asemenea condiţii – predicţi a potrivit căreia viitorul 

plafon minim dezirabil de vizitare s-ar cuveni să urce, începând măcar din anul 2020 încolo, către o 

constantă în jurul a 30.000 vizitatori anual. În acest sens cei 39.128 vizitatori din 2015 (recordul 

istoric absolut pentru muzeul nostru!) pare să reprezinte UN ÎNCEPUT BUN GENERATOR DE 

SPERANȚE care, însă, se cere confirmat în anii ce vin!!! . 
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4.2. STRUCTURA PUBLICULUI VIZITATOR: 

RAPORTUL CATEGORIILOR «ADULŢI» – «TINERET» ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE 

STABILIZARE (2007-2009) ŞI A ÎNCEPUTULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI SĂNĂTOASE (2010-2016) 

EVOLUȚIA SUBCATEGORIEI «VIZITATORI ADULȚI» 

Analizele evoluţiei pe „seria lungă” a relevat existenţa unui deficit indezirabil în contul categoriei 

„adulţi” pentru intervalul 1992-2006, ponderea acestei situându-se constat sub pragul de „40%”, şi cu 

căderi critice până spre „26%”. O asemenea situaţie a impus acţiuni manageriale de corijare. 

Relansarea programelor expoziţionale şi educaţionale prin dinamizare şi diversificare, însoţite de 

acţiuni manageriale de activizare a măsurilor de marketing şi promovare au condus la o corecţie 

substanţială şi cu tendinţă de menţinere constantă a raportului «adulți–tineret» în beneficiul categoriei 

«adulți», adus în intervalul 2007-2014 în zona unei ponderi de „48-60%”, şi cu o pondere menţinută 

constant peste 50% în intervalul 2009-2016 ceea ce relevă o mai accentuată capacitate de atragere a 

publicului adult înspre activităţile muzeului fapt pe care îl apreciem ca deosebit de pozitiv. 

EVOLUȚIA SUBCATEGORIEI «VIZITATORI TINERET» 

Subcategoria „tineret” constituie un „target” major al publicului nostru ţintă, asemenea tuturor 

instituţiilor muzeale. Analizele pe seria lungă 1991-2006 au relevat însă o discrepanţă nedorită în raport cu 

subcategoria „adulţi”, aceasta cu atât mai mult cu cât componenta „neplătitori” provenită în special din 

rândurile categoriei „tineret” a deţinut, constant, o pondere substanţială – excesiv de supradimensionată în 

intervalul 1996-1999.  

În consecinţă, măsuri manageriale s-au străduit să aducă ajustările necesare, astfel încât s-a 

reuşit atingerea şi mentinerea relativ constantă – inclusiv în 2015, și cu previzibilă menținere 

constantă la finalu anului 2016 – a unei ponderi optimizate, implicit în raportul „plătitori” – „neplătitori”, 
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aceasta în condiţiile succesului atragerii unei sporite prezențe a subcategoriei «tineret» prin oferta de 

bilete cu preţ redus. Mai apoi ne-am străduit și am izbutit sî menținem constant şi în anii celui de al 

doilea ciclu managerial (2012-2016) un raport de dezirabilitate optimală ce oscilează (+/-) între 60%-50% 

în favoarea publicului adult. 

Analiza comparată a structurii publicului ţintă prin intermediul raportului de vizitare „adulţi” – 

„tineret” ilustrează, conclusiv, argumentele iterate mai sus şi și care converg în susținerea 

argumentului că măsurile manageriale din perioada de 2007-2015 au izbutit să declanşeze un proces 

de relansare a interesului pentru produsele expoziționale și educaționale elaborate şi oferite de 

muzeu (reluarea ciclului de creştere a vizitării expoziţiilor – 2010-2016), precum şi să echilibreze distribuţia  

„adulţi” – „tineret” la un nivel dezirabil atât ca eficienţă şi adresabilitate, cât şi sub aspectul formării unui 

public constant şi fidel. 

Practic, după părerea mea acest, aspect trebuie evaluat şi apreciat ca reprezentând una dintre 

cele mai importante realizări manageriale în direcţia reaşezării politicilor de adresare publică a 

instituţiei noastre muzeale pe fundamente sănătoase, viabile și mai ales sustenabile pe termen 

mediu şi lung. 

Saltul cantitativ, produs în anii 2010 şi 2011 (la finalul primului ciclu manageriale) şi apoi 

consolidat între pe parcursul celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 conservă şi duce mai 

departe acest echilibru proporțional, dându-ne speranţa că în scurt timp el va deveni o constantă a 

profilului publicului nostru ţintă ca vector al doritului proces de dezvoltare continuă, progresivă şi 

sănătoasă. 

Să mai notăm și observația că și în 2015 (dezvoltând performanța obținută în 2014) am 

izbutit inversarea tendinței de scădere înregistrată în 2013 pentru publicul tânăr – această categorie 

revenind la un proces de creștere semnificativă care, prin valoarea înregistrată de 17.114 beneficiari 

marchează maxima absolută din întreaga istorie a muzeului nostru! 
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4.2.1. DINAMICA ŞI DISTRIBUŢIA ANUALĂ A CATEGORIEI «VIZITATORI STRĂINI» ÎN CONTEXTELE 

PROCESELOR DE STABILIZARE (2007-2009) ŞI AL ÎNCEPUTULUI DEZVOLTĂRII (2010-2016) 

Graficul de mai jos ilustrează autenticul salt înalt pe care l-a parcurs subcategoria «vizitatori străini» în 

cele două cicluri manageriale de când muzeul nostru a devenit instituţie independentă cu 

management şi resurse financiar–contabile proprii. Cifrele de 7.976, 8.885, și 12.113 – recordurile 

absolute succesive înregistrate în 2014 și 2015 – surclasează celelalte două praguri de vârf atinse de 

asemenea succesiv – fapt semnificativ, tot în anii exerciţiului de mandat managerial independent 

2006-2011 (anume: 5.677 în 2010; 6.893 în 2011). Valoarea de 12.113 înregistrată în 2015 reprezintă 

recordul istoric absolut și acoperă o pondere de 30,96% din totalul vizitatorilor acelui an. 

Previziunea pentru întregul an 2016, pornind de la rezultatele deja obținute până la 31 iulie, poate fi 

enunțată cu șanse majore de atingere undeva în jurul valorii probabile de cel puțin 8.500 vizitatori străini, 

înscriindu-se astfel între limitele +/- atinse pe parcursul anilor celui de al doilea ciclu managerial 2012-

2016. 

Constatarea trebuie apreciată ca semnificând un fapt pozitiv în sine dacă avem în vedere faptul că 

turismul cultural nu constituie ÎNCĂ O FORȚĂ ECONOMICĂ ȘI DE MOBILITATE DEMOGRAFIC-

TURISTICĂ SEMNIFICATIVĂ în Baia Mare / Maramureș. 

Mai mult, statistic vorbind, trebuie remarcat faptul că în răstimp de nouă ani (2007-2015) rata de atragere a 

publicului străin a crescut de aproape 7 ori! (adică a atins un spor de 690,98%), fapt care reprezintă un 

succes deosebit cu atât mai semnificativ cu cât a fost obţinut în condiţiile în care tendinţa de creştere 

accelerată s-a petrecut pe fondul crizei generalizate începute în 2009 şi ale cărei ecouri 

reverberează până în prezent. 

Dincolo de un posibil – dar nu şi obligatoriu – efect de conjunctură, semnificaţia acestui fenomen stă în 

clară legătură cu noua expoziţie permanentă şi, poate, cu un posibil fenomen de accelerare a unei 

componente de turism cultural venită în special dinspre Ungaria. 

În tot cazul, consider că această progresie accelerată REPREZINTĂ  UN AL DOILEA SUCCES MAJOR 

ÎNREGISTRAT ÎN DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PUBLICULUI ŢINTĂ în etapa începutului 

dezvoltării durabile şi sănătoase (2010-2016). 

Rămâne însă de urmărit pe mai departe evoluţia fenomenului şi măsura în care el va reflecta/sau nu va 

reflecta semnele unei dinamizări turistice care altminteri nu este deosebit de vizibilă, deocamdată, 

în spaţiul public din Baia Mare şi judeţul Maramureş. 
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5. STRUCTURAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPABILITĂŢII PROFESIONALE A INSTITUŢIEI, A 

COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE ANGAJAŢILOR 

Nr. crt. Ţinta strategică propusă în 2007 și reiterată în 2012 Număr angajaţi cu contract de muncă 

5.1. 
Restructurarea sectorului resurse umane prin redimensionarea şi specializarea 
acestuia la un nivel minimal acceptabil şi funcţional, necesar pentru 
îndeplinirea misiunii şi obiectivelor. 

a) la 01.01.2007: 5 (= mimim istoric); 
b) la 31.09.2008: 18 (=maxim istoric); 
c) la 31.08.2012: 11; 
d) de la 01.09.2012: 10; 
e) de la 01.12.2014: 13; 
d) de la 15.12.2015: 16,5. 

 

Resursa umană și dezvoltarea/profesionalizarea acesteia reprezintă principala nerealizare 
înregistrată până acum în ciclurile manageriale 2007-2011 şi 2012-2016. Până în vara anului 2015, ea 
prezenta riscul de a se transforme într-un eşec managerial major, cu consecinţe importante şi în 
perspectivă grave, încât în clipa de faţă cel puţin unul dintre obiectivele majore ale succesului aplicării 
programelor manageriale vechi şi nou sunt în evident pericol de fi ratate pe termen mediu şi lung. Prin forţa 
împrejurărilor obiective – politica generală la nivel guvernamental privind angajările în sistemul bugetar – 
au transformat domeniul resursei umane în principalul factor de ameninţare de risc pe termen mediu 
pe parcursul întregului ciclu managerial 2012-2016, precum și în privinţa viitoarei evoluţii probabile a 
instituţiei pentru următorul ciclu managerial 2017-2020.  

Debutul unui proces de „restabilizare” pare să se producă începând din septembrie–decembrie 
2015, ca urmare a aprobării scoaterii la concurs – și în urma organizării a 6 concursuri pentru ocuparea a 
totat atâtea funcții contractuale pe durată nedeterminată. După îndeplinirea procedurilor legale, din 
decembrie 2015 gradul de ocupare a posturilor prevăzute în organigrama muzeului nostru a urcat la 
17 (mai exact: la 16,5, întrucât un post este ocupat, temporar – la solicitarea titularului – cu contract de 
muncă pe perioadă nedeterminată cu ½ normă la cumul, cel puțin până la 31 iunie 2016). Pe cale de 
consecință, de la 15 decembrie 2015 gradul de ocupare a posturilor prevăzute în Organigrama instituției 
atinge pragul de 82,25%: cel puțin teoretic, acest prag ar putea fi apreciat ca fiind acceptabil pe termen 
mediu (1-3 ani) cu două condiții obligatorii: 

a) Situația să devină stabilă – prin rămânerea/menținerea în sistem a actualilor angajați; 

b) Profesionalizarea rapidă și de profunzime a celor nou intrați, dar și constinuarea 
specializărilor, eventual diversificarea ariilor de competențe a angajaților mai vechi, prin 
parcurgerea de stagii de formare specifică – fapt obligatoriu în special pentru personalul 
de specialitate. 
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Criza resursei umane în domeniul specializărilor profesionale specifice sectorului «muzee» se 

manifestă, în clipa de faţă, după părerea mea, prin patru elemente/direcţii devenite constante și care 

reprezintă, indiscutabil, tot atâtea riscuri și amenințări pentru ori ce organizație instituțională 

similară din România – implicit pentru instituția noastră !: 

a) criza cronică – în piața ofertei de muncă – de personal deja bine specializat și 

compentent, accesibil și interesat de o carieră în muzeografia românească, 

capabil să intre rapid în sistem și să profeseze util și cu randamen / eficiență a muncii 

superioare; de regulă cei care intră în sistem au nevoie, obiectivă, de un orizănt 

temporal de profesionalizare prin cursuri de formare specifice care, pentru angajator, 

presupune deopotrivă timp pentru profesionalizare (2-4 ani !) și  resurse financiare 

de „injectat” în programele de formare profesională (care, cel mai adesea, 

presupun substanțiale fonduri bugetare atât pentru plata furnizorilor de cursuri, cât și 

pentru decontările utilităților minime necesarte: transport, cazare, diurnă – în condițiile 

în care este practic cu neputință a solicita angajatului contribuții personale de 

cofinanțare a unor asemenea cursuri !); 

b) nivelul total demotivant al salarizării în subsectorul bugetar „muzee”, fapt ce contribuie 

major la lipsa de atractivitate a domeniului muzeal pentru resursa umană tânără 

cu calități profesionale superioare, dar și la instabilitatea personalului deja existent 

care este adeseori „atras” de avantaje materiale – minime, dar imediate – chiar cu 

riscul abandonării profesiunii atâta vreme cât speranțele materiale ale unei cariere 

profesionale în domeniu sunt, practic NULE !!! (fapt de nedorit, dar de înțeles pe deplin 

în sens socio-uman !); 

c) suprasolicitarea angajaţilor existenţi – în condițiile „penuriei” resursei umane 

competente; 

d) hiper-birocratizarea segmentelor administrativ–gospodărești din „viața de organizație” 

a unei instituții muzeale, multiplicarea sarcinilor și responsabilităților (după părerea mea 

– total scăpată de sub un control proiectiv și normativ minimal !!!) prin „exigențe 

imperative” impuse – într-o inconștientă și progresivă „veselie legislativ–normativă” – în 
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sarcina unei resurse umane deja oricum „debilizată”– numeric – și marginalizată undeva 

la „periferia utilităților și simbolicii valorilor societale românești” prin efectele (directe 

și... păgubiri „colaterale” !) ale actelor juridice și de guvernanță menite să 

„croiască” contururile și substanța identității și coeziunii României de azi și de 

mâine !. 

 

Proiectată pe „canavaua” general schițată mai sus, evoluția sinuoasă a resursei umane de care a 

beneficiat muzeul nostru pe parcursul celor două cicluri manageriale (2007-2011 / 2012-2016) se  

 
Evoluția gradului de ocupare a posturilor prevăzute în Organigramă în perioada 

primului ciclu managerial 2007-2011 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

 
2007 
ian. 

2007 
nov. 

2008 
iul. 

2008 
dec. 

2009 
mai 

2009 
sept 

2010 
iul. 

2010 
sept. 

2011 
mai 

2011 
nov. 

Total posturi în 
Organigramă 

18 18 25 25 25 25 22 22 22 22 

Posturi efectiv 
ocupate 

6 17 18 16 17 15 14 13 12 11 

% de ocupare 33,33% 94,44% 72% 64% 68% 60% 63% 59,09% 54,55% 50% 

b) prezintă după cum urmează. 

 

 

 
Evoluția gradului de ocupare a posturilor prevăzute în Organigramă în perioada 

celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 
2012 
ian. 

2012 
sept. 

2013 
iul. 

2013 
sept. 

2014 
iul. 

2014 
dec. 

2015 
ian. 

2015 
iul. 

2015 
dec. 

2016 
aug. 

Total posturi în 
Organigramă 

22 22 22 16 16 20 20 20 20 20 

Posturi efectiv 
ocupate 

11 10 10 10 10 12 13 11,50 16,50 16,50 

% de ocupare 50,00% 45,46% 45,46% 62,50% 62,50% 60,00% 65,00% 57,50% 82,25% 82,25% 

 

La 31 iulie 2013, faţă de numărul posturilor prevăzute în organigramă la acea dată ne situam la o cotă de 

ocupare a de 45,45% (10 posturi ocupate din 22). 

Însă începând cu 31 august 2013, în termeni strict statistici gradul de ocupare a crescut la 68,75%.  

Numai că această creştere nu s-a realizat prin noi angajări (aşa cum ar fi fost firesc şi normal!) ci – 

dimpotrivă! – prin reducerea cu 27,27% a posturilor alocate muzeului nostru prin Organigramă (odată 

cu diminuarea numărului de posturi alocat de Consiliul Județean Maramureș – de la 22 posturi la 16 

posturi !. 

În iulie 2014, ca efect al declarării neconstituționalității actelor legislative din 2013 privind reducerile 

posturilor din aparatul bugetar, s-a reconstituit numărul posturilor alocate muzeului nostru prin 

Organigrama la nivelul de 20 posturi (față de cele 22 anterioare !). Faptul nu este doar salutar ci este și 

în măsură să reechilibreze într-o măsură rezonabilă situația, prezentă și de perspectivă a muzeului 

nostru, în privința vectorului esențial pe care îl reprezintă resursa umană (firește, asta în măsura în 

care anii viitori nu vor aduce «alte» restructurări permanent vizate de «creditorii» internaționali ai 

României !!!). 

Mai important însă este faptul că în 2014, pentru prima oară din 2009 încoace, instituției noastre i s-au 

aprobat deblocarea și ocuparea prin concursuri publice al trei noi posturi (1 post gestionar-custode; 1 post 
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supraveghetor; 1 post șofer). Această conjunctură favorabilă a făcut posibil ca, începând din ianuarie 

2015 muzeul să fie în măsură să își optimizeze – minimal dar esențial ! – activitățile de specialitate 

și deopotrivă cele administrative (cu observația că, în mai 2015, un post s-a vacantat, iar din iunie 2015, 

o normâ întreagă s-a modificat, temporar, în ½ normă – la solicitarea angajatului). 

Pe de altă parte  – pentru A DOUA oară în cei 5 ani din urmă ! – în ultimele două luni ale anului 2015 

înregistrăm un progres în dezvoltarea resursei umane prin APROBAREA, ORGANIZAREA 

CONCURSURILOR ȘI OCUPAREA A ȘASE NOI POSTURI. Pe această cale s-a împlinit speranța pe 

care o exprimam în Raportul managerial pe 2014: „Abia completarea resursei umane cu alte minimum 3 

poziții din Organigramă și aducerea astfel a gradului de ocupare la un procent de 80%, ar putea 

reprezenta o soluție minimal rezonabilă pentru a elimina acest punct slab precum și „amenințările” 

pe care acesta le induce!. În acest moment, cu cei 17 angajați (în echivalent de 16,5 norme complete de 

muncă angajate prin contracte de muncă pe durată nedeterminată), instituția noastră atinge un grad de 

ocupare de 82,25% din posturile prevăzute în organigramă, ceea ce ne oferă motive de optimism 

ponderat pentru imbunătățiri ale capabilităților profesionale pe termen mediu: nu trebuie de ignorat, 

însă faptul că formarea profesională și obținerea  rezultatelor calitative autentic competitive din 

partea noilor angajați presupune un stagiu minimal de modelare / acomodare / integrare de măcar 

2-3 ani !!! Oricum, esențial este că începutul a fost deja făcut, și mai trebuie doar ca noii angajați SĂ 

ȘI RĂMÂNĂ ÎN SISTEM PE MAI DEPARTE (firește, am aici în vedere mai ales nivelul de salarizare 

extrem de demotivant !). 

În condiţiile în care acest prag, atins cu greu la 1 ianuarie 2016, ar fi diminuat din nou, în orice fel 

oarecare (așa cum încep să apară temeri îndreptățite începând din primăvara acestui an 2016 !), 

atunci îmi asum riscul/și obligația morală să atenționez și să afirm cu toată răspunderea că perspectiva 

menținerii și dezvoltării ţintelor şi obiectivelor Programului managerial 2012-2016 se află într-un 

pericol major. 

Iar perspectiva funcționării instituției în viitorul ciclu managerial 2017-2020 s-ar contura sub cele 

mai întunecate auspicii, în măsura în care cel puțin doi dintre specialiștii de bază ai instituției 

urmează să iasă din sistem prin pensionare la limită de vârstă în orizontul anilor 2017 (subsemnatul 

dr. Tiberiu Alexa) și 2019 (dr. Ioan A. Negrean). 
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Într-un asemenea „scenariu” cu totul de nedorit, dar care se profilează tot mai ameninţător, cel 

puţin ţinta «dezvoltării durabile şi sănătoase» ar deveni, practic, imposibil de consolidat și menținut 

pe termen mediu și lung ! 

Raportat la un astfel de contex vitreg, unica posibilitate ce se întrevede este aceea de a încerca aplicarea – 

cu previzibilă funcţie de paliativ! – a unor măsuri alternative pe care le permite actuala legislaţie şi pe care 

le consemnăm mai jos:  

Nr. 

crt. 
Obiective propuse în 2007 

Grad 
ocupare 
în 2011: 

atins în 
2012 

atins în 
2013 

atins în 
2014 

atins în 2015 
ianuarie 

atins în 
iulie 2015 

atins în 
decembrie 

2015 

5.2. 

Relansarea sectorului 
resurse umane la un nivel 
minimal acceptabil şi 
funcţional, prin acoperirea 
necesarului pentru 
îndeplinirea misiunii şi 
obiectivelor: 

a) la nivel de personal 
angajat cu contract de 
muncă pe durată 
nedetermită (x din 22; x din 
16; x din 20 / %) 

11 din 22 
/ 50% 

10 din 22 / 
45,45% 

10 din 16 / 
62,50% 

10,25 din 
16 / 64,06% 

13 din 20 / 
68,75% 

11,5 din 20 
/ 57,50% 

16,5 din 20 
/ 82,5 

5.3. 

b) la nivel de personal 
angajat cu contract de 
muncă parţial pe durată 
determinată (x din ... / %) 

– – – –  – – 

5.4. 

c) la nivel de contract de 
furnizare servicii cu durată 
temporară (nr. post = 11 
luni/persoană faţă de 
22/16/20 = %) 

22 luni=2 
posturi 
din 22 / 
9,1% 

38 luni=3,5 
posturi din 
22 / 15,9% 

37 luni=3,08 
posturi din 
16 / 19,25% 

37 luni 
=3,08 
posturi din 
16 / 19,25% 

31 luni =2,58 
posturi din 20 
/ 12,5% 

18 luni=3 
posturi din 
20 / 15% 

5 luni=0,67 
din 20 / 
3,35% 

5.5. 

d) prin contracte de 
voluntariat cu timp de 
muncă parţial şi pe durată 
temporară (nr. post = 11 
luni/persoană faţă de 
22/16/20= %) 

– 
4 luni=0,36 
post din 22 / 
1,62% 

2 luni=0,18 
post din 16 / 
1,13% 

– 
4 luni=0,33 
post din 20 / 
1,68% 

– – 

5.6. 

e) externalizare temporară 
de servicii prin contracte de 
furnizare (nr. servicii=posturi 
faţă de 22/16/20= %)) 

– 
3 serv.=1,5 
post / 
6,82% 

1 serv.=0,5 
post / 
3,12% 

0 serv.=0,5 
post / 0% 

1 serv.=0,5 
post / 3,13% 

1 serv.=0,25 
post / 1,25 

1 serv.=0,25 
post / 1,25 

 Cumulativ nr. posturi 11+2 = 13 
10+3,5 + 

0,36 +1,5= 
15,36 

10+3,08+ 
0,18 +0,5= 

13,76 

10,25+3,08 
+ 0= 13,33 

13+2,58 + 
0,33 + 0,5= 

13,8 

11,5+3+0,2
2=14,75 

16,5+0,67+
0,25=17,42 

5.7 

Grad de ocupare globală 
în echivalent posturi 
prevăzute în Organigrama 
muzeului 

59,1% 69,80 86,00 83,31 82,50 73,75 87,10 
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6. CONCLUZIILE PREZENTĂRII INTRODUCTIVE SINTETICE 

Concluzionând asupra analizelor şi prezentărilor sintetice expuse mai sus, privind gradul de atingere până 

acum a ţintelor şi obiectivelor progamelor manageriale în intervalul 2007-2016, apreciez să rezultatele 

obţinute ne îndreptăţesc să afirmăm că atingerea ţintei majore a celui de-al doilea Program managerial 

2012-2016 – procesul de dezvoltare durabilă şi sănătoasă a instituţiei se află înscrisă pe un trend 

evolutiv favorabil – aceastea în ciuda conjuncturilor extrem de nefavorabile şi a ameninţărilor de risc 

manifestate în mediul extern: 

a) reducerile de personal bugetar al instituţiilor bugetare și, practic,; îngheţarea lor în intervalul 2009-

2014 (reluarea angajărilor, devenită posibilă începând din vara anului 2014 a făcut posibilă – ce-i 

drept ! – dezvoltarea resursei umane la instituția noastră cu 7 noi angajați pe bază de concursuri 

publice¸desfășurate în trei etape: una în toamna anului 2014; plus altele două în toamna anului 

2015; numai că, în mod inevitabi, efectele pozitive măsurabile ale dezvoltării acestui sector 

urmează să devină vizibile abia în următorii 2-3 ani !!!); 

b)  ajustarea negativă repetată a organigramelor în intervalul 2009-2013; parțiala „reconstituire” din 

anul 2014” altminteri cu totul salutară și parțial reparatorie – dar care, prin cele 20 posturi 

(re)aprobate, față de cele 25 prevăzute la înființarea din 2007, fizează resursa umană alocată 

muzeului la un nivel minimal necesarb; 

c) accentuarea efectelor crizei economic generale; scăderea puterii de cumpărare, transformările 

sociale cu tendinţe de erodare a interesului public pentru cultura de performanţă, criza din sistemul 

educaţional, etc.). 

Pe cale de consecinţă, cred că este pe deplin justificată şi îndreptăţită aprecierea de ordin general că 

transformarea Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», în 2006, într-o instituţie 

muzeală independentă de rang judeţean, în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, a fost şi 

rămâne pe mai departe nu doar o măsură eficientă şi binevenită, ci şi singura alternativă viabilă 

aptă să relanseze acest muzeu de artă unic în reţeaua muzeală românească – prin profilul şi prin 

valorile pe care le tezaurizează. 
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RAPORT FINAL DE ACTIVITATE PRIVIND MANAGEMENTUL 
 1 ianuarie 2012 – 31 august 2016 

PREZENTARE ANALITICĂ CONFORMĂ 
ANEXEI nr. 4: «MODEL-CADRU AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE» 

la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015 

A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 
ACTIVITATEA 

a.1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi(tipul/forma de colaborare, după caz / proiectele desfăşurate împreună cu acestea); 

a.1.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale din Baia Mare; 

a.1.2. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale din județul Maramureș; 

a.1.3. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale din țară; 

a.1.4. participări în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la 
programe/proiecte europene/internaţionale. 

a.2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări); 

a.3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

a.3.1. acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei; 

a.3.2. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media; 

a. 3.3. apariţii în presa de specialitate - dosar de presă aferent perioadei de raportare; 

a.4. măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari: pe termen scurt / - pe termen lung; 

a.5. grupurile țintă ale activităților instituției. 

a.6. profilul beneficiarului actual: 

a.6. analiza utilizării spaţiilor instituţiei; 

a.7. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, 
după caz. 

 

A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 
ACTIVITATEA 

a.1. COLABORAREA CU INSTITUŢIILE/ORGANIZAŢIILE CULTURALE DIN BAIA MARE, JUDEȚUL 

MARAMUREȘ ȘI DIN ȚARĂ (TIPUL/FORMA DE COLABORARE, DUPĂ CAZ / PROIECTELE 

DESFĂŞURATE ÎMPREUNĂ CU ACESTEA) 

În perioada de referinţă 2012-2016 supusă analizei au fost vizate atât diversificarea partenerilor de 

colaborare pe plan intern (local, regional şi naţional) şi internaţional, cât şi diversificarea formelor şi 

domeniilor de colaborare, toate având ca finalitate obiectivă atât acoperirea ariilor de interes prioritar cât şi 

sporirea vizibilităţii activităţilor desfăşurate de muzeu. Astfel, muzeul nostru a fost implicat în activităţi 

colaborative şi de cooperare deopotrivă în domenii cultural-artistice şi ştiinţifice specifice generării şi 

diseminării ofertei culturale de tip muzeal (cercetare; valorificare expoziţională şi ştiinţifică; elaborare şi 

producere de produse culturale; promovare; diseminare educaţională şi de divertisment), de dezvoltare a 

patrimoniului muzeal (prospectarea pieţei bunurilor simbolice specifice; achiziţii de piese patrimoniale, 

respectiv de cunoştinţe specifice), precum şi în domeniul îmbunătăţirii şi transferurilor reciproce de 

cunoştinţe (know-how) profesionale şi manageriale. 

a.1.1.: ÎN PLAN INTERN LOCAL: Baia Mare, menţionăm colaborarea cu: 

INSTITUȚII STRATEGICE 

a.1.1.1. Asociaţia «Filiala U.A.P.» Baia Mare / Filiala Baia Mare a U.A.P.R. – prin: Contract cadru de 

parteneriat multianual; Contracte de parteneriat pe proiect; Contract de transfer a arhivei istorice; colaborări 

noncontractuale de asistenţă organizatorică, promovare şi exploatare educaţională (exemplificări): 

a.1.1.1.1. parteneriate şi colaborări cu Asociaţia «Filiala U.A.P.» Baia Mare pentru implementarea, 

co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

• Proiectul: Transferarea și organizarea arhivisitică a Arhivei istorice a Filialei Baia Mare a 

U.A.P.R. (1950-1989: fondurile administrativ şi Fondul Plastic; 1990-2006: fondurile 

administrativ şi financiar-contabil cu termenele de păstrare expirate: 
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2012: • negocierea transferului/preluării de către muzeu, votarea in CA al Filialei Baia Mare 

a U.A.P.R., negocierea și semnarea Contractului de transfer; 

2013: • transferarea fondului (martie-aprilie), organizarea prin compartimentare și dotarea 

cu mobilier de depozitare patrimonială a sălii Fondului documentar (fostul depozit D 7); 

2014: • organizarea parțială a depozitării cronologice a dosarelor fondului – februarie-mai: 

S. Dragos (Contract furnizare servicii); 

2015: • organizarea definitivă a depozitării cronologice a dosarelor fondului și începutul 

prelucrării arhivistice – februarie-mai, septembrie-octombrie: V. Ivan (prin Contract de 

furnizare servicii). 

 

PROGRAMUL: ACTIVITĂȚI EXPOZIȚIONALE: 

2012:  organizarea și prezentarea la Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a 

expoziţiei temporare retrospective Rozalia Sütő Petre (Ungaria), Complexul expozițional 

«Colonia Pictorilor», iulie-august: curator dr. T. Alexa; F. Băințan, fotografii: dr. I.A. 

Negrean; 

• organizarea și prezentarea la muzeu (sala de expoziții temporare) a expoziției 

temporare personale Dorel Topan – Feţe, lucruri, interfeţe, august-noiembrie: dr. 

D. Topan, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean; 

2013: • organizarea și prezentarea la muzeu (sala de expoziții temporare) a expoziţiei 

temporare personale Ioan Anghel Negrean – Anotimpurile. Amintiri despre un 

deal băimărean, noiembrie 2013 – martie 2013: dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa, dr. 

D. Topan; 

• organizarea și prezentarea la Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a 

expoziţiei temporare Lucrarea lunii: 2011-2012, cu lucrări din colecțiile 

patrimoniale ale muzeului, martie: dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa, dr. D. Topan; 
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• organizarea și prezentarea la Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a 

expoziţiei temporare Dicoace de deal – real: Negrean – Topan, aprilie: dr. I.A. 

Negrean, dr. T. Alexa, dr. D. Topan; 

2014: • organizarea și prezentarea la Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a 

expoziţiei temporare Negrean ’60, octombrie: dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa; 

2015: • organizarea și prezentarea la Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a 

expoziţiei temporare Liceul de Artă Baia Mare – PRIMA GENERAȚIE ’45, august: dr. T. 

Alexa, Rodica Tărțan (partener – Liceul de Arte Baia Mare; colaborator - U.A.P.R. Baia 

Mare); 

2016: • organizarea și prezentarea la Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a 

expoziţiei temporare retrospective Véső ’85, iulie-august: dr. T. Alexa, M. Chiș (colaborator 

U.A.P.R. Baia Mare); 

 

PROGRAMELE: ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE / ACTIVITĂȚI DE CERCETARE / ACTIVITĂȚI 

EDUCAȚIONALE ȘI DE PROMOVARE: 

2012: • conferinţă publică – prezentarea temei Produse culturale româneşti: «Şcoala de 

la Baia Mare», 28 august (cu ocazia redeschiderii circuitului expoziţional temporar), 

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», dr. T. Alexa, I. Pop, dr. I.A. Negrean; 

 

a.1.1.1.2. comenzi şi colaborări noncontractuale, documentări de cercetare ştiinţifică pentru susţinerea 

administrativă şi culturală a proiectelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

(programe multianuale): 

► programe multianuale: 

Programul «Îmbogăţirea patrimoniului muzeal cu lucrări de artă băimăreană 

contemporană»:  

2012-2016: • achiziţii din Colecţia Filialei Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din 

România; achiziţii prin Galeria U.A.P.R. Baia Mare; donații din partea unor membri ai 

U.A.P.R.; 

2012: • achiziţii din Colecţia Filialei Baia Mare a U.A.P.R.; achiziţii prin Galeria de Artă a 

Filialei Baia Mare a U.A.P.R., noimebrie-decembrie (19 piese contemporane), dr. T. Alexa, 

dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan; 

• donaţii obţinute din partea unor membri ai U.A.P.R. Baia Mare, ianuarie (1 lucrare 

de grafică: Nicolae Apostol), drd. I.A. Negrean; 

2013: • achiziţii din Colecţia Filialei Baia Mare a U.A.P.R., (2 piese contemporane), dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean; dr. D. Topan; 

2014: • achiziţii din Colecţia Filialei Baia Mare a U.A.P.R., (1 piesă contemporană), dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean; dr. D. Topan; 

2015: • achiziţii din Colecţia Filialei Baia Mare a U.A.P.R., (4 piese contemporane), dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean; dr. D. Topan; 

• donaţii obţinute din partea unor membri ai U.A.P.R. Baia Mare, ianuarie (2 lucrări de 

sculptură: Ștefan Erdei – Satu Mare; Gábor Pávluk – Germania), drd. I.A. Negrean. 
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• Programul de cercetare ştiinţifică «Artişti din «Centrul Artistic Baia Mare. 1896–2016» – 

componenta 1950-1989: 

2012-2016: • documentări ştiinţifice în arhiva administrativă a Filialei Baia Mare a 

U.A.P.R.: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean. 

• Programul de promovare a publicaţiilor proprii ale muzeului: 

2013-2016: • punerea în vânzare, prin Contract de consignare, a două seturi selective din 

publicaţiile produse de muzeu: la Colonia Pictorilor (sala Punct de informare) şi, respectiv, 

la standul comercial al Galeriei de Artă a U.A.P.R. (ec. Adriana Rednic, ref. Șt. Roman, 

drd. Izabela Pop). 

• Programul de publicitate/marketing: 

2012-2016: • promovarea reciprocă a expoziţiilor temporare prin afişaje la sediile 

muzeului şi, respectiv, la Colonia Pictorilor şi Galeria de Artă ale Filialei Baia Mare a 

U.A.P.R.: anual 8-12 afișaje, ian.-dec., dr. T. Alexa, dr. Dorel Topan, dr. I. A. Negrean, I. 

Csurka). 

• Programul de execuție bugetară a muzeului – achiziții de materiale: 

2012-2016: • achiziţii produse şi materiale de laborator prin Galeria U.A.P. Baia Mare 

(articole pentru lucrări de artă – CPV 37820000-2; seturi de culori – CPV 44812310-1; 

articole pentru zugravi şi decoratori – CPV 44812400-9; 

 

a.1.1.1.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Asociaţiei «Filiala U.A.P.» Baia Mare: 

• Programul: Activități expoziționale: 

► programe multianuale: 

2012-2015: • colaborări la realizarea edițiilor anuale ale expoziției oficiale a comunităţii 

artistice băimărene Anuala Artelor: 

2012: • management 

expoziţional, fotografiere 

documentară, promovare: 

august-noiembrie, dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan; 

2013: • management 

expoziţional, fotografiere 

documentară, promovare: 

august-noiembrie, dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan; 

2014: dr. I.A. Negrean 

(organizare; selecţia Juriului; 

panotare; fotografieri), dr. T. 

Alexa (vernisaj), august-

septembrie; 

2015: dr. I.A. Negrean (organizare; selecţia Juriului; panotare; fotografieri), august-

septembrie; 

 

2012-2015: • colaborări la organizarea proiectului expoziţional studenţesc anual Studio 

studenţesc (management expoziţional, vernisaj, fotografiere, promovare): anual: august-

octombrie, dr. I.A. Negrean; 

2012-2016: • programul anual Ziua artistului plastic băimărean: anual – management 

expoziţional, vernisaj, fotografiere documentară, promovare): anual: aprilie-mai, dr. I.A. 

Negrean; 

2014: • decernarea Marelui Premiu «Artistul Anului 2015» al Filialei Baia Mare a 

U.A.P.R. și al Primăriei Municipiului Baia Mare managerului muzeului, dr. Tiberiu 

ALEXA, 9 mai; 

• decernarea Premiului Primarului Municipiului Baia Mare muzeografului și 
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artistului plastic dr. I.A. Negrean, 27 septembrie. 

 2016: • participări la acțiunile organizate de Ziua Artistului Plastici, cu prilejul 

anivrersării a  120 ani de la întemeierea Centrului Artistic Baia Mare, mai: dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan. 

► programe anuale: 

2012-2016: • colaborări la organizarea programelor expoziționale anuale (management 

expoziţional, vernisaj, fotografiere, promovare): 

2012: • asigurarea curatoriatului expoziţiei personale retrospective «Rozalia Sütő Petre 

– Ungaria», iunie–iulie, Colonia Pictorilor (vernisaj: 30 iunie; management 

expozitional, vernisaj, fotografiere documentară, promovare): dr. T. Alexa, dr. I.A. 

Negrean; 

• prezentarea publică a expoziţiei internaţionale de artă contemporană Tabăra 

Internaţională de Artă Plastică «Landscapes no Borders» Baia Mare 2012, 

Baia Mare, «Colonia Pictorilor», 28 august-8 septembrie: (vernisaj 28 august, 

fotografiere documentară, promovare): dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan; 

2014: • colaborări la realizarea, organizarea, prezentarea și promovarea la Galeria de 

Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a expoziţiilor temporare: 

• «Balanyi&Balanyi», august-septembrie: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean; 

• «Negrean ’60», octombrie, dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa; 

• «Adrian Chira», decembrie:dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa; 

2015: • prezentarea publică a expoziţiei personale Valenti Itu – Efectul fluturelui, 

Baia Mare, Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. 5 mai: dr. T. 

Alexa; 

• prezentarea publică a expoziţiei colective 90+, Galeria de Artă a Filialei Baia 

Mare a U.A.P.R. 10 ianuarie: dr. T. Alexa; 

2016: • colaborări la realizarea, organizarea, prezentarea și promovarea la Galeria de 

Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. a expoziţiilor temporare: 

• personala de pictură «Vasile Jurje – Fețe în oglinzi ciobite», 5 aprilie: dr. 

I.A. Negrean; 

• dubla personală de pictură «Mirona Pintean – Mihaela Ghiț, «...Si – Do»», 3 

mai: dr. I.A. Negrean; 

• personala de pictură «Eleonora Florian», 28 iunie: dr. I.A. Negrean; 

• colectiva tematică de pictură Expo Grup 7, Foaierul Teatrului Municipal Baia 
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Mare, în deschiderea Festivalului de teatru «Atelier»,12 iunie: dr. I.A. 

Negrean; 

• personala de pictură «Ioan Pop 

Prilog», august: dr. I.A. Negrean; 

• personala de pictură «Székelyi 

Szilárd – Shadowbox», 12 iulie: dr. T. 

Alexa; 

• colectiva tematică «Landscape – 

Peisajul», curator Vasile Nașcu, 

august: dr. I.A. Negrean; 

• personala de pictură «Valentin Itu – 

Efectul fluturelui», mai, Centrul de 

cultură urbană «Cazino» (partener al 

Filialei Baia Mare a U.A.P.R. și al 

Primăriei Cluj-Napoca, mai: dr. T. 

Alexa; 

• Programul editorial al Filialei Baia Mare a U.A.P.R.: 

colaborări la albumele-catalog ale expoziţiilor anuale 

oficiale ale comunităţii artistice băimărene Anuala 

Artelor: 

2012: • I.A. Negrean (fișă de creator); D. 

Topan (fișă de creator), august-

septembrie; 

2013: • I.A. Negrean (fișă de creator); D. Topan (fișă de creator), august-septembrie; 

2014: • T. Alexa (eseu critic-istoric; fișă de creator); I.A. Negrean (fișă de creator); D. 

Topan (fișă de creator), august-septembrie; 

2015: • I.A. Negrean (fișă de creator); D. Topan (fișă de creator), august-septembrie; 

2016: • colaborare la ilustrarea albumului retrospectiv Centrul Artistic Baia Mare 120, 

realizat și editat de Filiala Baia Mare a U.A.P.R. (concesionare neexclusivă cu 

drept de reproducere și comercializare a 48 imagini ale unor lucrări din 

patrimoniul muzeului): dr. T. Alexa (selecția), dr. I.A. Negrean (fotografieri și 

prelucrări digitale), martie-iunie. 

a.1.1.2. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare – prin: Acord partenerial multianual; 

colaborări contractuale şi, respectiv noncontractuale pentru activități expoziționale, transferul de cunoştinţe 

ştiinţifice şi manageriale, colaborări ştiinţifice (exemplificări): 

a.1.1.2.1. parteneriate şi colaborări cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

• Programul multianual de cercetare științifică: 

2012-2016: • colaborări ştiinţifice în organizarea Fondului Documentar al muzeului de 

artă: dr. Viorel Rusu; dr. Tiberiu Alexa; 

a.1.1.2.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii (programe şi proiecte multianuale): 

• Programul multianual de colaborare managerială și schimb de konw-how: 

2012-2016: • consultări privind procedurile de expertizare–evaluare şi de organizare a 

achiziţiilor muzeale şi documentare; 

• consultări şi colaborări în coordonarea unor proceduri şi soluţii de management privind: 

– tehnici şi soluţii în elaborarea tematicilor expoziţiilor temporare: dr. Tiberiu Alexa , dr. 

I.A. Negrean, dr. Dorel Topan; drd. Viorel Rusu, dr. Dan Pop, drd. Ioan Botiş, Oana 

Leşiu; 

– organizarea bazelor de date în practica evidenţei muzeale: dr. T. Alexa; dr. Dan Pop, 

drd. Viorel Rusu; 

– proceduri şi acţiuni privind organizarea registrelor inventar şi a procedurilor de 

reinventariere a patrimoniilor muzeale: dr. T. Alexa; drd. Dan Pop, drd. Viorel Rusu. 

– asistenţă logistică acordată reciproc; 
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• Programul de promovare și marketing 

2012-2016: • promovarea reciprocă a expoziţiilor temporare prin afişaje la sediile 

muzeelor şi prin lobby direct; 

a.1.1.2.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare: 

• Programul: Activități expoziționale: 

2012, 2013: • colaborare partenerială la proiectul cultural BUCURIA RE«VEDERII». Educaţie 

culturală pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, realizat prin cofinanţare A.F.C.N.: 

coord. prof Rodica Pop, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan. 

• colaborare la Expoziţia cu vânzare de publicaţii produse de instituţii culturale 

băimărene, organizată de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie cu prilejul 

programului naţional Noaptea albă a muzeelor, 19 mai, Turnul Măcelarilor: Ioan Botiş, 

dr. Tiberiu Alexa; Izabela Pop;. 

2013: • colaborare administrativă la organizarea evenimentelor de la Turnul măcelarilor 

organizate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie cu prilejul programului naţional 

Noaptea albă a muzeelor, mai, Turnul Măcelarilor: Oana Leşiu, dr. Tiberiu Alexa; 

Izabela Pop; 

2014: • colaborare partenerială la proiectul cultural «110 ani de activitate muzeală la Baia 

Mare», realizat prin cofinanţare a Primăriei Municipiului Baia Mare: coord. I. Botiș / 

conceperea, organizarea și prezentarea unei expoziții cu picturi din colecția muzeului 

de artă din vechiul fond muzeal în sala etaj – expoziții temporare: T. Alexa, I.A. 

Negrean, D. Topan (selecție, organizare, panotare; vernisaj), noiembrie-decembrie 

(continuare în 2015). 

a.1.1.3. Centrul Universitar Nord, Facultatea de Litere, Secţia Arte Plastice – prin: Contract de 

parteneriat multianual; colaborări noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice, colaborări 

ştiinţifice şi educaţionale (exemplificări): 

a.1.1.3.1. parteneriate şi colaborări cu Centrul Universitar Nord Baia Mare (Facultatea de Litere – 

secţia Arte Plastice) pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor 

şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  

• Programul multianual de activități educaționale: 
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►programe multianuale: 

2012-2016: • lectorate cu public selecţionat organizate în muzeu pentru studenţii Secţiei 

de arte plastice: anual – ianuarie-mai, octombrie-noiembrie, dr. T. Alexa, dr. I. A. Negrean; 

• Cercul muzeal de educaţie plastică – grupele studenţeşti «Nord –1; – 2; –3», 

cuprinzând: studenţi ai Secţiei de arte plastice din cadrul Universităţii de Nord: anual – 

ianuarie, martie-aprilie, octombrie–decembrie, coordonator dr. I. A. Negrean; 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare»: 

– grupele studenţeşti «Nord –1; – 2; –3» – studenţi ai Secţiei de arte plastice din 

cadrul Universităţii de Nord: anual – ianuarie–iunie; oct.-dec.: coordonator dr. T. 

Alexa; 

– grupa studenţească «Nord – Licenţă LMA» – studenţii anului III: anual – aprilie–

iunie, lect. univ. drd. Horea Naşcu, dr. Tiberiu Alexa; 

►proiecte anuale: 

2012: • Cenaclul de arte vizuale, Relaţia text literar – analiză de lucrare plastică (sesiune 

de analiză comparată pentru studenții anului 3 – secția pictură), februarie: dr. T. Alexa, dr. 

I.A. Negrean; 

2012, 2013: • prezentări – ghidaje expoziţionale tematice: «Arta băimăreană 

contemporană»: vizită la Colonia Pictorilor şi prezentarea expoziţiilor Anuala Artelor 2012 

și Anuala Artelor 2013 pentru studenţii secţiilor de studii filologice: dr. I.A.. Negrean, dr. T. 

Alexa, colaborator asist. univ. Horea Naşcu; 

2013: • prezentări – ghidaje expoziţionale tematice: «Centrul Artistic Baia Mare. Repere 

europene între tradiţii şi inovaţii» pentru studenţii secţiilor de studii politehnice, filologice 

(LRE, LMA), respectiv ai secţiei de arte plastice: martie, mai, octombrie dr. T. Alexa, dr. I. 

A. Negrean, colab. prof. univ. dr. N. Suciu, lect. univ. drd. Horea Naşcu; 

2014, 2015: • prezentări – ghidaje expoziţionale tematice: «Centrul Artistic Baia Mare. 

Repere europene între tradiţii şi inovaţii» pentru studenţii secţiilor de studii politehnice, 

filologice (LRE, LMA), respectiv ai secţiei de arte plastice: martie, mai, octombrie dr. T. 

Alexa, dr. I. A. Negrean, colab. prof. univ. dr. N. Suciu, lect. univ. drd. Horea Naşcu. 
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a.1.1.3.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi susţinere de proiecte educaţionale pentru 

sprijinirea reciprocă a programelor proprii: 

2012: • schimburi de know-how, informaţii şi cunoştinţe ştiinţifice în domeniul cercetării 

ştiinţifice a istoriei Centrului Artistic Baia Mare: dr. T. Alexa, prof.univ.dr. N. Suciu; 

 

a.1.1.3.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Universităţii de Nord Baia Mare: 

• Programul multianual de activități educaționale: 

2012-2016: • asistenţă de specialitate acordată studenţilor anului 3 – Secţia de Arte 

Plastice în elaborarea lucrărilor teoretice de licenţă, precum şi asistenţă în procedura de 

evaluare a lucrărilor practice de licenţă: ianuarie–iunie, iulie, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean; 

• sprijin logistic, ştiinţific şi didactic pentru susţinerea activităţilor extracurriculare ale Secţiei 

de Arte Plastice – documentări în Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, în locaţii 

medievale băimărene (reamenajarea arheologică de la Turnul Ştefan; Centrul Vechi şi 

arhitectura barocă): dr. Ioan A. Negrean, dr. Tiberiu Alexa; 

• participări ale specialiştilor muzeului la activităţile de cercetare ştiinţifică ale Universităţii 

(în domeniile istoriei artei şi managementului organizaţional) şi reprezentarea Universităţii 

de către specialiştii muzeului la reuniuni ştiinţifice şi artistice cu caracter naţional şi 

internaţional: Izabela Pop, dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa; 

2012-2014: • sprijin logistic, ştiinţific şi didactic pentru susţinerea activităţilor 

extracurriculare ale Secţiei de Arte Plastice – documentări în Muzeul Judeţean de Istorie şi 

Arheologie, în locaţii medievale băimărene (săpătura arheologică de la Turnul Ştefan; 

Centrul Vechi şi arhitectura barocă): dr. Ioan A. Negrean, dr. Tiberiu Alexa; 

2012: • prezentare tematică Centrul Artistic Baia Mare – vizită la Muzeul Judeţean de 

Artă şi prezentarea istoriei artei băimărene pentru delegaţia Universităţii Tehnice Cluj-

Napoca; 

2016: • asistenţă de specialitate acordată studenţilor anului 2 – Secţia de Arte Plastice – 

program Master în elaborarea lucrărilor teoretice de licenţă, precum şi asistenţă în 

procedura de evaluare a lucrărilor practice de licenţă: ianuarie–iunie, iulie, dr. I.A. 

Negrean;. 
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• Programul multianual expozițional: 

2012-2016: • colaborări în organizare şi promovare de proiecte expoziţionale – Studio 

studenţesc (expoziţiile semestriale); 

• colaborări în organizarea şi promovarea proiectelor anuale Expoziţia semestriale 

studențești: anual – februarie/mai, dr. I. A. Negrean (2012-2016), dr. T. Alexa (2012); 

• colaborări în organizarea şi promovarea proiectelor anuale Expoziţia lucrărilor de licenţă: 

anual – iunie-iulie, dr. I. A. Negrean (2012-2016), dr. T. Alexa (2012); 

• Programul multianual de cercetare–documentare: 

2012-2016: • cercetare–documentare, elaborare, realizare şi prezentare publică a unor 

materiale didactice de istoria artei, în format PowerPoint, pentru cursurile/seminariile de 

Artă Universală 1 şi 2, respectiv Curente şi tendinţe în arta modernă, din cadrul curriculei 

academice la Secţia de Arte Plastice: „Realismul”; „Simbolismul”; „Modernismul”; 

„Avangarda”; „Expresionismul / Cubismul / Futurismul”; „Suprarealismul și artele în epoca 

interbelică”;, ianuarie-iunie; octombrie-decembrie; dr. Tiberiu Alexa; 

2012: • colaborarea, în calitate de cadru didactic asociat, la conceperea curriculei, 

realizarea documentării didactice: 

• în domniile picturii de șevalet și muzeologiei/conservării: dr. I. A. Negrean. 

• în domeniile istoriei şi esteticii artei la Secţia de Arte Plastice: Arta Universală 1 

(an. 1, sem. 1-2), Arta Universală 2 (an 2, sem. 3-4), Curente şi tendinţe în arta 

modernă (an 3, sem. 5), Estetica artei (an 3, sem. 5), Arta contemporană (an 3, 

sem. 6): dr. T. Alexa; 

 

a.1.1.4. Consiliul Local şi Primăria Baia Mare – prin: colaborări noncontractuale şi, respectiv,  Hotărâre a 

Consiliului Local, Contracte individuale de prestări servicii (exemplificări): 

a.1.1.4.1. colaborări cu Consiliul Local şi Primăria Baia Mare pentru  promovarea şi exploatarea 

programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

• Programul multianual de activități educaționale: 

2012, 2013: • susţinere a promovării activităţilor şi imaginii muzeului prin accesul liber 

acordat de Primărie pentru afişaj public în zona Centrului Vechi; 

2013: • colaboare la susţinerea prezentării publice a expoziţiei temporare Centrul Artistic 
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Baia Mare. Artistul şi Puterea, precum şi la lansarea băimăreană a albumului 

Artistul şi Puterea publicat de Fundaţia ArtSociety Bucureşti (coeditat de muzeul 

nostru), aprilie: d. T. Alexa, Cătălin Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare, 

Cristina Olteanu şi Adela Mare (Artmark Bucureşti); 

• colaborare la vernisajul Expoziţiei internaţionale «János Thorma, colegii şi discipolii 

săi», iulie: Muzeul de Artă din Cluj-Napoca / Galeria Quadro, Cluj-Napoca, dr. T. 

Alexa, Cătălin Cherecheș; 

2014, 2015: • finanțare nerambursabilă pentru proiectul de educație muzeală și civică al 

muzeului Amintiri dintr-un tablou, ed. VIII, martie-decembrie: Emeșe Bonta,dr. I.A. dr. 

Negrean, dr. D. Topan, drd. I. Pop, A. Rednic; 

a.1.1.4.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe şi susţinere de proiecte comune pentru sprijinirea 

reciprocă a programelor proprii: 

• Programul de activități educaționale / Programul de Promovare&Marketing: 

2012:  colaborarea muzeului la diverse activităţi culturale organizate sau sprijinite de 

Primărie şi Consiliul Local; 

• asistenţă de specialitate şi transfer de know how oferite de muzeu pentru sprijinirea 

teoretică şi logistică a unor proiecte dezvoltate de Primărie în domeniul cercetării, 

valorificării şi exploatării creaţiei artistice istorice şi contemporane din Centrul Artistic Baia 

Mare;. 

2013: • colaborare la realizarea programului simpozionului Centenar Vida 1913-2013, 

Centrul de conferinţe Millenium, 28 februarie: expunere: dr. T. Alexa, fotografieri: dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan; 

• colaborare la realizarea Simpozionului Naţional Centenar Vida 1913-2013, Academia 

Română, Bucureşti, iunie: acad. Marius Porumb (Academia Română, Cluj-Napoca), 

Cătălin Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare; Teodor Ardelean, dr. T. Alexa; 

• colaborare la realizarea Expoziţiei retrospective «Centenar Vida 1913-2013», 

Academia Română, Bucureşti, iunie-iulie: coord. acad. dr. Marius Porumb, 

colaboratori – dr. D. Topan, dr. Tiberiu Alexa; 

2014: • colaborare la realizarea simpozionului memorial Gheza Vida 1913-2014, Galeria 

Oliver Turman, 28 februarie: acad. Marius Porumb (Academia Română, Cluj-Napoca), 

Cătălin Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare; dr. T. Alexa, Teodor Ardelean – 

directorul Bibliotecii «Petre Dulfu», Baia Mare; fotografieri: dr. I.A. Negrean 
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a.1.1.4.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Consiliului Local şi Primăriei Baia Mare: 

2012-2016: • programul anual Ziua artistului plastic băimărean (management 

expoziţional, vernisaj, fotografiere documentară, promovare): anual: apilie-mai, dr. I.A. 

Negrean; dr. D. Topan (2012-2014); 

2012: • susţinerea programelor Consiliului Local şi Primăriei Baia Mare în domeniul 

dezvoltării social-culturale, prin programele expoziţionale anuale implementate de muzeu; 

• cooptarea în Comisia de inventariere a lucrărilor de artă de for public din municipiul 

Baia Mare: dr. Tiberiu Alexa, dr. I.A. Negrean; 

• colaborare la proiectul de reabilitare şi modernizare ale Coloniei Pictorilor: mai-

septembrie, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean. 

2013: • •găzduirea Expoziţiei comemorative a pictorului József Fodor (Ungaria), organizată 

de Consiliul Local Baia Mare şi Primăria Municipiului Baia Mare, ca parteneriat cu 

Primăria Hodmezővásárhaly (Ungaria), mai: dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. 

Negrean, Raluca Costraş; 

• colaborare la realizarea şi prezentarea publică a Expoziţiei «Atelier Vida», Galeria 

«Oliver Thurman», decembrie: coord. acad. dr. Marius Porumb, colaboratori – dr. 

D. Topan, dr. Tiberiu Alexa, dr. I.A. Negrean; 

• susţinerea programelor Consiliului Local şi Primăriei Baia Mare în domeniul 

dezvoltării social-culturale, prin programele expoziţionale anuale implementate de 

muzeu; 

• colaborare la realizarea şi prezentarea publică a Expoziţiei Licitaţiei de toamnă 

2013 a Casei Artmark, Galeria «Oliver Thurman», dr. Tiberiu Alexa, dr. I.A. 

Negrean; 

• susţinerea proiectelor Primăriei Baia Mare cu informări/documentări şi know how 

ştiinţific privind istoria Centrului Artistic Baia Mare: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. 

D. Topan. 
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2014: • decernarea Marelui Premiu «Artistul Anului» al Primăriei Municipiului Baia 

Mare și al Filialei Baia Mare a U.A.P.R., managerului muzeului, dr. Tiberiu ALEXA, 9 mai; 

a.1.1.5. Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Maramureş – prin colaborări 

necontractuale privind sprijinirea reciprocă a activităţilor de specialitate proprii: 

a.1.1.5.1. colaborări cu Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Maramureş 

pentru  promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

• Programul expozițional: 

2012: • parteneriat în organizarea şi promovarea publică a expoziţiei temporare Pictori 

băimăreni contemporani în colecţiile Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare», organizată de muzeul băimărean de artă la «Galeria Golden Art», din 

Centrul Comercial Gold Plazza, Baia Mare 1 iunie – 13 septembrie: dr. T. Alexa, dr. Ioan 

Marchiş, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan; 

2013: • parteneriat în organizarea şi promovarea publică a expoziţiei temporare Pictori români 

contemporani în colecţiile Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», 

organizată de muzeul băimărean de artă la «Galeria Golden Art», din Centrul Comercial 

Gold Plazza, Baia Mare iunie – septembrie: dr. T. Alexa, dr. Ioan Marchiş, dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan; 

2015: • parteneriat în organizarea şi promovarea publică a expoziţiei temporare Generația 60 și 

recuperarea avangardei. Lucrări din colecţiile Muzeului Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare», organizată de muzeul băimărean de artă la «Galeria Golden Art», 

din Centrul Comercial Gold Plazza, Baia Mare decembrie 2014- mai 2015: dr. T. Alexa, 

dr. Ioan Marchiş, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan; 

• Programul de evidență analitică, științifică și conservare: 

2012-2016: • consultări, asistenţă şi expertizări de specialitate (evaluări, stare de 

conservare etc.) privind lucrări ale Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare»: director dr. Ioan Marchiş. 
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2012: • consultări, asistenţă şi expertizări de specialitate (evaluări, stare de conservare 

etc.) privind lucrări ale Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: director 

dr. Ioan Marchiş, expert Robert Ştrebeli; 

• consultanţă, asistenţă, evaluări ale stare de sănătate şi calităţilor de conservare 

ale microclimatului în spaţiile recent reabilitate din circuitele expoziţionale ale 

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» : expert Robert Strebeli; 

2014: • consultanţă, asistenţă și demersuri administrative pentru aprobarea exportului 

temporar pentru o lucrare din colecțiile muzeului, împrumutată pentru expoziția 

internațională retrospectivă Czóbel – egy francia magyar, organizată de Ferenczy 

Muzeum, Szentendre, Ungaria: dr. I. Marchiș, A. Năsui, dr. T. Alexa, mai-iunie; 

2015-2016: • consultanţă, asistenţă, evaluări ale stare de sănătate şi calităţilor de 

conservare ale microclimatului în spaţiile în curs de reabilitate din circuitul expoziţional 

permanent ale Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» : expert Robert 

Strebeli; 

a.1.1.5.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Maramureş: 

• Programul de evidență analitică, științifică și conservare: 

2012-2016: •  expertize de autentificare şi consultări privind lucrări de artă ale unor terţi 

aflate în proceduri legale de cercetare de către specialişti ai D.J.C.P.C.N. Maramureș; 

2012-2015: •  expertize de autentificare şi consultări privind lucrări de artă ale unor terţi 

aflate în proceduri legale de cercetare de către specialişti ai DJCPCN; 

• consultări, asistenţă de specialitate în domeniul evaluării şi expertizării obiectivelor de 

artă monumentală şi de for public din Baia Mare; 

a.1.6. Biblioteca Judeţeană «Petre Dulfu» – prin colaborări parteneriale necontractuale: 

a.1.1.6.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Bibliotecii Judeţene «Petre Dulfu» Baia Mare: 

• Programul de schimb interbibliotecar: 

2013: • colabore partenerială la organizarea Expoziţiei de cărţi poştale «Baia Mare, atunci, 

acum şi în viitor»: oferirea spre expunere – iar ulterior donarea pentru colecţiile 
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bibliotecii – a 24 cărţi poştale ilustrate editate de muzeu, februarie: coord. C 

Şandor Martin, dr. T. Alexa, drd. Izabela Pop; 

• donarea pentru colecţiile de fond de carte ale bibliotecii, a câte 10 exemplare dintr-

un număr de 6 titluri de publicaţii editate de muzeu: dr. Tiberiu Alexa, dr. Teodor 

Ardelean, drd. Izabela Pop. 

2014: • donarea pentru colecţiile de fond de carte ale bibliotecii, a câte 10 exemplare dintr-

un număr de 3 titluri de publicaţii editate de muzeu: dr. Tiberiu Alexa, dr. Teodor 

Ardelean, drd. Izabela Pop, septembrie. 

2015:• donarea pentru colecţiile de fond de carte ale bibliotecii, a: 

1. câte 10 exemplare dintr-un număr de 1 titluri de publicaţii co-editate de muzeu; 

2. un număr de titluri de carte școlară, editate în perioada interbelică, aflate în 

posesia neinventariată a muzeului: dr. Tiberiu Alexa, dr. Teodor Ardelean, drd. 

Izabela Pop, iulie. 

2016: • donarea pentru colecţiile de fond de carte ale bibliotecii, a 5 titluri de volume 

(duplicate), aflate în posesia neinventariată a muzeului: dr. Tiberiu Alexa, dr. 

Teodor Ardelean, gestionar-custode Florentina Popescu, mai. 

 

a.1.1.7. Asociaţia «Team for Youth Association» – filiala Baia Mare – prin Contract de parteneriat, 

colaborări, asistenţă şi promovare reciprocă a programelor proprii (exemplificări): 

a.1.1.7.1. colaborări cu Asociaţia «Team for Youth Association» Baia Mare pentru  promovarea şi 

exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare»: 

2012: • participarea a patru voluntari străini 

aflaţi în stagiu de  voluntariat organizat de 

Asociaţie, la activităţi de bază specifice ale 

muzeului: decembrie 2011 – iunie 2012: 

coord. Izabela Pop, colab. Tabita Boier – 

preşedinte TYA, Marija Bojinovska 

(Muntenegru), Sara Enrico (Italia), Paulina 

Walowska (Polonia), Predrag Radivoievic 

(Serbia), dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa, dr. 

D. Topan: 

– elaborarea, organizarea şi 

promovarea expoziţiei temporare 

Baia Mare – alte perspective 

artistice: Forms of Beauty – A:R:T. 

Beatuty from outside-Beatuty from 

within: martie–iunie, M. Bojinovska, 

P. Walowska, P. Radivoievic, T. 

Boier, I. Pop, dr. T. Alexa, dr. D. 

Topan, dr. I.A. Negrean; 

– traducerea şi postarea pe blogul muzeului a prezentării Centrul Artistic Baia Mare 

în limbile poloneză, sârbă, italiană şi muntenegreană, cu efectul unei dinamizări 

semnificative a accesării bolgului în spaţiile de cultură respective: ianuarie–martie, 

M. Bojinovska, S. Enrico, P. Walowska, P. Radivoievic; 

– scanarea documentelor originale şi fotografiilor aflate în colecţiile Fondului 

documentar al muzeului: ianuarie–mai, P. Radivoievic, I. Pop; 

a.1.1.7.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Asociaţiei «Team for Youth Association» Baia Mare: 

• Programul multianual de activități educaționale: 

 2012-2015: • organizarea, susţinerea şi promovarea proiectului Intercultural Evenings at 

the Museum cu prezentări ale ţărilor de origine de către tineri participanți la programul 

internațional de mobilități «Team for Youth», în cadrul programului educaţional al 

muzeului Conferinţe publice:, anual: februarie-iunie, noiembrie-decembrie: coord. I. Pop, 

Tabita Boier. 
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a.1.1.8. Asociaţia de artă fotografică «ARS RIVULINAE VISION» Baia Mare – prin colaborări, asistenţă 

şi promovare reciprocă a programelor proprii (exemplificări): 

a.1.1.8.1. colaborări cu «V.M Product» Baia Mare pentru  promovarea şi exploatarea programelor şi 

proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

• Programul editorial al partenerilor / Programul de promovare și marketing: 

2012: • găzduirea gratuită a unui logo de promovare/publicitare a Muzeului Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare» într-o broşură publicitară turistică editată şi difuzată de 

Asociaţie: martie-aprilie 2012, Victor Mihalca, dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa; 

2014: • producerea editorială, pe bază de contract furmizare servicii, a pliantului ilustrat 

color Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», noiembrie-decembrie: dr. 

I.A. Negrean, dr. T. Alexa, Victor Mihalca; 

• publicarea unui eseu și a unui logo de promovare/publicitare a Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» în broşura publicitară turistică Ghid turistic 

Satu Mare • Maramureș editată şi difuzată de firmă: martie-aprilie: Victor Mihalca, dr. I.A. 

Negrean, dr. T. Alexa; 

2015: • publicarea unui eseu și a unui logo de promovare/publicitare a Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» în broşura publicitară turistică Ghid turistic 

Maramureș editată (trilingv) şi difuzată de firmă: martie-aprilie: Victor Mihalca, dr. I.A. 

Negrean, dr. T. Alexa. 

a.1.1.8.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Asociaţiei de artă fotografică «ARS RIVULINAE VISION» Baia Mare: 

• asistenţă şi consultanţă acordată Asociaţiei în vederea realizării programelor sale expoziţionale 

şi publicitare: dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa. 

a.1.1.9. U.D.M.R. Filiala Baia Mare & Centrul Cultural «Teleki Sándor», Baia Mare – prin: Contract de 

parteneriat: 

a.1.1.9.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Centrul Cultural «Teleki Sándor», Baia Mare: 

2012-2013, 2015: • colaborări în cadrul FőtérFestivál, august/septembrie: dr. T. Alexa, 

prof. N. Vida, E. Bonta; 
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2014: • Vizite gratuite interactive în muzeu, cu ghidaj, în cadrul FőtérFestivál, august: dr. 

T. Alexa, prof. N. Vida, E. Bonta; 

 

a.1.1.10. Liceul de Arte, Baia Mare – prin: Contract de parteneriat, colaborări (exemplificări): 

a.1.1.10.1. parteneriate şi colaborări cu Liceul de Arte, Baia Mare pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012-2016: • Programul educaţional interactiv «Atelier de origami», anual 1-4 grupe/clase: 

coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter. 

2012: • program de educaţie civică prin artă: Istoria locală şi Centrul Artistic Baia Mare: 

martie, mai, dr. D. Topan, colab. prof. Enikö Botiş. 

2013: • program de educaţie civică prin artă: Istoria locală şi Centrul Artistic Baia Mare: 

martie, mai, dr. D. Topan, colab. prof. Enikö Botiş.;; 

• Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter; 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul „Oul”» (atelier quiling), 3 grupe: coord. 

şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter; 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

2 grupe: coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter; 

2014: • program de educaţie civică prin artă: Istoria locală şi Centrul Artistic Baia Mare: 

martie, mai, dr. D. Topan, colab. prof. Enikö Botiş. 

• Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter. 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul „Oul”» (atelier quiling), 3 grupe: coord. 

şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter. 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

2 grupe: coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter. 

2015: • Programul educaţional interactiv «Iarna» (atelier de origami), 2 grupe: coord. şi 

realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter; 

• Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii: Laleaua» (atelier de 

origami), 1 grupă: coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter. 
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a.1.1.10.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi proiecte educaţionale pentru sprijinirea 

reciprocă a programelor proprii: 

2012-2016: • ghidaje interactive în muzeu: anual, câte 2-7 grupe/clase: E. Bonta, dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean; 

a.1.1.10.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Liceului de Arte: 

2012-2016: • Programul multipartenerial interjudeţean de educaţie plastică «Arta ca 

purtătoare de valori» (Maramureș – Sibiu): partener coord. E. Bonta. 

2012: • Programul multipartenerial interjudeţean de educaţie plastică «Arta ca purtătoare 

de valori»: partener coord. E. Bonta: 

• lecţii interactive în muzeu – proiectul multipartenerial «Cartea – colţ al sufletului 

meu, 4 grupe: colab. Christina Walter, coord. E. Bonta; 

2013: • lecţii interactive în muzeu – proiectul Arta ca purtătoare de valori: binele, adevărul 

şi frumosul, 2 grupe în cadrul Săptămânii Pământului: colab. Christina Walter, 

Ancuţa Bila, coord. E. Bonta; 

• lecţii interactive în muzeu – proiectul multipartenerial «Cartea – colţ al sufletului 

meu, 4 grupe: colab. Christina Walter, coord. E. Bonta; 

• Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 4 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta.; 

2014: • lecţii interactive în muzeu – proiectul Arta ca purtătoare de valori: binele, adevărul 

şi frumosul, 2 grupe în cadrul Săptămânii Pământului: colab. Christina Walter, 

Ancuţa Bila, coord. E. Bonta; 

• lecţii interactive în muzeu – proiectul multipartenerial «Cartea – colţ al sufletului 

meu, 4 grupe: colab. Christina Walter, coord. E. Bonta; 

• Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 4 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

2015: • Atelier «Masca» – origami și facepainting: coord. și realizator E. Bonta; 

• Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 4 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

2016: • colaborare partenerială la organizarea, desfășurarea și premierea concurenților la 

Olimpiada Națională de Arte Vizuale, faza națională (Baia Mare: 16-19 aprilie): 

• partener la Ministerului Educației și Liceului de Arte Baia Mare în organizarea 

manifestărilor; 

• vizitări ghidate în muzeu ale participanților la olimpiadă (389 elevi și cadre 

didactice însoțitoare); 

•  membru în Juriu olimpiadei; președinte al Juriului secțiunii «Istoria artei»: dr. T. 

Alexa. 

• Instituirea și conferirea a două Premii speciale oferite de muzeu (Premiul special 

«Kritikon» și Premiul special «Chronikon» - constând în diplome și publicații ale 

muzeului). 

 

a.1.1.11. Centrul Cultural «Teleki Sándor», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.11.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Centrul Cultural «Teleki Sándor», Baia Mare: 

2012: • Concursul «Descoperă artistul», martie-iunie, dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa; 
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B. INSTITUȚII DE FORMARE EDUCAȚIONALĂ 

• Programul multianual de activități educaționale / Programul expozițional: 

 

a.1.1.12. Colegiul Naţional «Vasile Lucaciu», Baia Mare – prin: Contracte de parteneriat (exemplificări): 

a.1.1.12.1. parteneriate şi colaborări cu Colegiul Naţional «Vasile Lucaciu», Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012-2013: • lectorate cu public selecţionat organizate în muzeu (dr. I.A. Negrean, Emeşe 

Bonta; 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa 

preuniversitară «Lucaciu», cuprinzând elevi ai Colegiului Naţional «Vasile Lucaciu»: 

coordonator dr. T. Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

2012: • prezentări tematice în muzeu privind istoria Centrului Artistic Baia Mare: 5 grupe, 

martie-mai, octombrie-noiembrie, dr. Dorel Topan, Mihai Muscă; 

2013: • lectorate cu public selecţionat organizate în muzeu, dr. I.A. Negrean, Emeşe 

Bonta; 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa 

preuniversitară «Lucaciu», cuprinzând elevi ai Colegiului Naţional «Vasile Lucaciu»: 

coordonator dr. T. Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

• prezentări tematice în muzeu privind istoria Centrului Artistic Baia Mare: 5 grupe, 

martie-mai, octombrie-noiembrie, dr. Dorel Topan, Mihai Muscă;; 

2014: • Seară muzicală la muzeu: «Muzica pe care bunicii noștri au pierdut-o!» – grupa 

preuniversitară «Lucaciu», cuprinzând elevi ai Colegiului Naţional «Vasile Lucaciu»: 

decembrie, coordonator dr. T. Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

2015: • organizarea expoziției temporare tematice Eternul feminin. Mitul revelat 2 

• lectorate cu public selecţionat organizate în muzeu, dr. I.A. Negrean, Emeşe 

Bonta; 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa 

preuniversitară «Lucaciu», cuprinzând elevi ai Colegiului Naţional «Vasile Lucaciu»: 

coordonator dr. T. Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

a.1.1.12.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice, proiecte educaţionale pentru sprijinirea 

reciprocă a programelor proprii: 

2012-2016: • lecţii interactive în muzeu în cadrul programului Şcoala altfel: aprilie, dr. D. 

Topan, dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

 

a.1.1.13. Colegiul Naţional «Gheorghe Şincai», Baia Mare – prin: Contracte de parteneriat 

(exemplificări): 

a.1.1.13.1. parteneriate şi colaborări cu 

Colegiul Naţional «Gheorghe Şincai», Baia 

Mare pentru implementarea, co-organizarea, 

promovarea şi exploatarea programelor şi 

proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – 

programe multianuale: 

2012-2016: • lectorate cu public 

selecţionat organizate în muzeu: 

coord. Emeşe Bonta, dr. Dorel 

Topan, dr. I.A. Negrean, dr. T. 

Alexa, Mihai Muscă; 

2012-2016: • Cercul muzeal de 

educaţie plastică – grupa 

preuniversitară «Şincai», 
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cuprinzând elevi ai Colegiului Naţional «Gh. Şincai»: coordonator Emeşe Bonta, colab. 

prof. Suzana Debreczeni-Pop; 

2012-2015: • proiectul de educație estetică Amintiri dintr-un tablou (concurs de eseuri de 

artă) cu public selecţionat organizate în muzeu: martie-decembrie: coord. Emeşe Bonta, I. 

Pop, A. Rednic, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, M. Muscă, colab. prof. Suzana 

Debreczeni-Pop; 

2012: • prezentări tematice în muzeu privind istoria Centrului Artistic Baia Mare: 5 grupe, 

martie-mai, octombrie-noiembrie, dr. Dorel Topan, Mihai Muscă; 

2013: • prezentări tematice în muzeu privind istoria Centrului Artistic Baia Mare: 3 grupe, 

februarie-aprilie: dr. Dorel Topan, Mihai Muscă, coord. Emeşe Bonta; 

• Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, E. Bonta; 

 

a.1.1.13.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi proiecte educaţionale pentru sprijinirea 

reciprocă a programelor proprii: 

2012-2016: • lecţii interactive în muzeu, anual: 5-8 grupe/clase: ianuarie, martie, aprilie, 

mai: coord. prof. Suzana Debreczeni-Pop, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean, Emeşe Bonta; 

• Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», anual:3-7 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta. 

a.1.1.13.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Colegiului Național «Gheorghe Șincai» Baia Mare: 

2012-2015: • asistenţă, consiliere şi îndrumare privind proiecte realizate de Colegiu: 

2014, 2015: • elaborarea, organizarea, desfăşurarea şi premierea publică a câştigătorilor 

participanţi la concursul de cultură plastică şi eseuri «Amintiri dintr-un 

tablou»:decembrie, coordonator 

proiect prof. Suzana Debreczeni-

Pop; E. Bonta, dr. I.A. Negrean, dr. 

D. Topan; 

 co-oganizarea, jurizarea, 

premierea participanților la 

Proiectului «Best Minifilm 

2015» și și promovarea în 

mediul electronic al 

muzeului, a proiectelor 

clasificate pe locurile I-III; 

- masă rotundă privind 

educația estetică în 

învățământul preuniversitar. 

 

a.1.1.14. Liceul economic şi administrativ «Nicolae Titulescu», Baia Mare – prin: Contracte de 

parteneriat (exemplificări): 

a.1.1.14.1. parteneriate şi colaborări cu Liceul economic şi administrativ «Nicolae Titulescu», Baia 

Mare pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor 

proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

2012-2013: • Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa 

preuniversitară «Titulescu –1»: februarie, mai, coord. dr. Tiberiu Alexa, colab. prof. 

Gabriela Friedrich; 

a.1.1.14.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Liceului economic şi administrativ «Nicolae Titulescu»: 

2012-2016: • lecţii interactive în muzeu în cadrul Programului educaţional Naţional 

«Şcoala altfel»l, anual câte 1-4 grupe/clase: dr. T. Alexa, colab. prof. Gabriela Friedrich; 
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a.1.1.15. Liceul Teoretic «Emil Racoviță» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.1.15.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Colegiul Tehnic «Transilvania» Baia Mare: 

2015: •  proiectul de educație estetică Amintiri dintr-un tablou (concurs de eseuri de 

artă) cu public selecţionat organizate în muzeu: martie-decembrie: coord. Emeşe Bonta, I. 

Pop, A. Rednic, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, M. Muscă, colab. prof. Suzana 

Debreczeni-Pop. 

a.1.1.16. Colegiul Tehnic «C.D. Neniţescu», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat, colaborări 

(exemplificări): 

a.1.1.16.1. parteneriate şi colaborări cu Colegiul Tehnic «C.D. Neniţescu», Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: • program de educaţie civică prin artă: Istoria locală şi Centrul Artistic Baia Mare: 

februarie, mai, dr. Tiberiu Alexa, colab. prof. Adalbert Meheş. 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa 

preuniversitară «Neniţescu»: aprilie, coord. dr. Tiberiu Alexa, colab. prof. Adalbert 

Meheş; 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

2013: • Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa 

preuniversitară «Neniţescu»: februarie, coord. dr. Tiberiu Alexa, colab. prof. 

Adalbert Meheş; 

• Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter: 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 
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• Programul educaţional interactiv «Quilling – artă şi meserie» (atelier de creaţie 

quilling), 1 grupă: coord. şi realizator E. Bonta.; 

2014: • program de educaţie civică prin artă: Istoria locală şi Centrul Artistic Baia Mare: 

aprilie, noiembrie, dr. Tiberiu Alexa, colab. prof. Adalbert Meheş. 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa 

preuniversitară «Neniţescu»: februarie, coord. dr. Tiberiu Alexa, colab. prof. 

Adalbert Meheş; 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 3 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 

• Programul educaţional interactiv «Quilling – artă şi meserie» (atelier de creaţie quilling), 1 

grupă: coord. şi realizator E. Bonta. 

2015: • proiectul de educație estetică Amintiri dintr-un tablou (concurs de eseuri de artă) 

cu public selecţionat organizate în muzeu: martie-decembrie: coord. Emeşe Bonta, I. Pop, 

A. Rednic, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, M. Muscă, colab. prof. Suzana 

Debreczeni-Pop; 

 

a.1.1.16.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi proiecte educaţionale pentru sprijinirea 

reciprocă a programelor proprii: 

2012-2016: • ghidaje interactive în muzeu: anual, câte 1-3 grupe/clase: E. Bonta, dr. I.A. 

Negrean, M. Muscă, C. Ițoaie; 

a.1.1.16.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Colegiului Tehnic «C.D. Neniţescu»: 

2012-2016: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», anual 1-4 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, E. Bonta, C. Ițoaie. 

2012-2014: • Programul de educaţie plastică Privind prin ochii artiştilor: coord. E. Bonta, 

dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, colab. prof. Maria Bud. 

2012: • Programul educaţional interactiv «Iunie – luna copiilor» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

2013: • Programul de educaţie plastică Privind prin ochii artiştilor: coord. E. Bonta, dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan, colab. prof. Maria Bud; 

• Programul educaţional interactiv «Iunie – luna copiilor» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 

• Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 2 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, 

E. Bonta; 

2015: • Programul educaţional interactiv «Arta reciclării» (atelier de origami), 2 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 

 

a.1.1.17. Liceul Teoretic «Németh László, Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.1.17.1. parteneriate şi colaborări cu Liceul Teoretic «Neméth László» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2013-2014:• Vizite interactive în muzeu, cu ghidaj, aprilie-mai: dr. T. Alexa, prof. N. Vida; 

• Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 1 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 

2015: • Vizite interactive în muzeu «Arta ca purtătoare de valori» (atelier de origami), 1 

grupă: coord. şi realizator E. Bonta. 

 

a.1.1.17.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Liceului Teoretic «Nemeth László» Baia Mare: 

2014, 2015: • colaborare la un proiect internaţional de mobilităţi: vizită ghidată în muzeu 
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pentru un grup internaţional de oaspeţi ai Liceului: dr. T. Alexa, prof. N. Vida 

 

a.1.1.18. Colegiul Național «Mihai Eminescu» , Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.1.18.1. parteneriate şi colaborări cu Colegiul Național «Mihai Eminescu» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2015: • proiectul de educație estetică Amintiri dintr-un tablou (concurs de eseuri de artă) 

cu public selecţionat organizate în muzeu: martie-decembrie: coord. Emeşe Bonta, I. Pop, 

A. Rednic, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, M. Muscă, colab. prof. Suzana 

Debreczeni-Pop. 

 

a.1.1.19. Seminarul Teologic «Sf. Iosif Mărturisitorul» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat 

(exemplificări): 

a.1.1.19.1. parteneriate şi colaborări cu Seminarul Teologic «Sf. Iosif Mărturisitorul» Baia Mare 

pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor 

proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2015: • proiectul de educație estetică Amintiri dintr-un tablou (concurs de eseuri de artă) 

cu public selecţionat organizate în muzeu: martie-decembrie: coord. Emeşe Bonta, I. Pop, 

A. Rednic, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, M. Muscă, colab. prof. Suzana 

Debreczeni-Pop. 

 

a.1.1.20. Colegiul Tehnic «Transilvania» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.20.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Colegiul Tehnic «Transilvania» Baia Mare: 

2012-2013: • Programul educaţional interactiv «Iunie – luna copiilor» (atelier de origami), 

1 grupă: coord. şi realizator E. Bonta; 

 

a.1.1.21. Liceul Teoretic «Aurel Vlaicu», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.21.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Liceului Teoreti «Aurel Vlaicu», Baia Mare: 

2012: • lecţii interactive în muzeu – proiectul Arta ca purtătoare de valori: binele, adevărul 

şi frumosul, 4 grupe: aprilie-mai, colab. Andrea Nicoleta Fagi, coord. E. Bonta; 

 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 2 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta. 

 

a.1.1.22. Colegiul Naţional «Gh. Bariţiu» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.22.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Colegiului Naţional «Gheorghe Bariţiu» Baia Mare: 

2013: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 1 grupă, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta; 

2014: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 1 grupă, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta. 

 

a.1.1.23. Liceul Sanitar, Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.23.1. parteneriate şi colaborări cu Liceul Sanitar Baia Mare pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 
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2013-2015: • Concursul de eseuri pe teme de artă «Amintiri dintr-un tablou», ediția a VII-

a: februarie-mai; ediția a VIII-a, martie-decembrie, coord. E. Bonta, colab. Suzana 

Debreczeni, dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa 

 

a.1.1.24. Şcoala Gimnazială «Nichita Stănescu» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.24.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii Gimnazială «Nichita Stănescu» Baia Mare: 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţi-

onal Naţional «Şcoala altfel», 6 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.1.25. Şcoala Gimnazială «Petre Dulfu» Baia Mare – prin: Contracte de parteneriat, colaborări 

(exemplificări): 

a.1.1.25.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială «Petre Dulfu» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: • Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

8 grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 

2013: • Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 12 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

3 grupe: coord. şi realizator E. Bonta.; 

2014: • Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 5 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 

2015: • Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 2 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 

2014: • Proiectul educaţional Toamna veselă ne învaţă să reciclăm, 6 grupe: coord. şi 

realizator E. Bonta; 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

8 grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 
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a.1.1.25.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii Gimnaziale «Petre Dulfu» Baia Mare: 

2012-2014, 2016: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», anual 3-6 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, E. Bonta, C. Ițoaie. 

2012: • lecţii interactive în muzeu – proiectul Arta ca purtătoare de valori: binele, adevărul 

şi frumosul, 4 grupe: aprilie-mai, colab. înv. Tünde Molnár, înv. Maria Ninács, înv. Tünde 

Bálint, înv. Katalin Bálint, coord. E. Bonta; 

2013: •  

2014: • lecţii interactive în muzeu – proiectul Arta ca purtătoare de valori: binele, adevărul 

şi frumosul, 4 grupe: aprilie-mai, colab. înv. Tünde Molnár, înv. Maria Ninács, înv. Tünde 

Bálint, înv. Katalin Bálint, coord. E. Bonta; 

 

a.1.1.26. Şcoala Gimnazială «Lucian Blaga» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.26.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială «Lucian Blaga» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

2015, 2016: • Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de 

origami), anual 3 grupe/clase: coord. şi realizator E. Bonta. 

a.1.1.26.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii Gimnazială «Lucian Blaga» Baia Mare: 

2012-2016: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», anual 3-6 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, E. Bonta, C. Ițoaie. 

 

a.1.1.27. Şcoala Gimnazială «Nichita Stănescu» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.27.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială «Nichita Stănescu» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2014: • Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

5 grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

2014: • Programul educaţional interactiv «Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 9 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

3 grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

a.1.1.26.7. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii Gimnazială «Nichita Stănescu» Baia Mare: 

2012-2016: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», anual 3-6 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, E. Bonta, C. Ițoaie. 

 

a.1.1.28. Şcoala Gimnazială «Victor Babeş» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.28.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială «Victor Babeş» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: • Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 

5 grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

2013: • Programul educaţional interactiv «Atelier Simbolurile primăberii» (atelier de 

origami), 2 grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 
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2014: • Programul educaţional interactiv «Atelier Simbolurile primăverii» (atelier de 

origami), 5 grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

2015: • Programul educaţional interactiv « BRADUL» (atelier de origami), 1 grupă: coord. 

şi realizator E. Bonta. 

a.1.1.28.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii Gimnazială «Victor Babeș» Baia Mare: 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta. 

• Programul educaţional interactiv « Steluța modulară» (atelier de origami), 1 

grupă: coord. şi realizator E. Bonta. 

 

a.1.1.29. Şcoala Gimnazială «Nicolae Iorga» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.29.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială «Nicolae Iorga» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: • Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 2 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 

2013: • Programul educaţional interactiv «Atelier Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 2 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta; 

2014: • Programul educaţional interactiv «Măști de Halloween» (atelier de origami), 4 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 

• Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 3 grupe: coord. 

şi realizator E. Bonta. 

2015: • Atelier educaţional interactiv «1 Martie» (atelier de origami), 1 grupă: coord. şi realizator 

E. Bonta. 

a.1.1.29.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii Gimnazială «Nicolae Iorga» Baia Mare: 

2013: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 4 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta 

2014: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 2 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 5 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.1.30. Şcoala Gimnazială «Octavian Goga – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.30.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială «Nicolae Iorga» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2013: • Programul educaţional interactiv «Atelier Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 3 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta 

2014: • Programul educaţional interactiv «Atelier Simbolurile primăverii» (atelier de origami), 2 

grupe: coord. şi realizator E. Bonta. 

2015: • Programul educaţional interactiv «Atelier Bradul» (atelier de origami), 2 grupe: coord. şi 

realizator E. Bonta. 

a.1.1.30.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii Gimnazială «Octavian Goga» Baia Mare: 

2012-2016: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», anual 1-4 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 
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a.1.1.31. Şcoala gimnazială «Al. I. Cuza», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.31.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Şcolii gimnaziale «Al. I. Cuza», Baia Mare: 

2012-2014, 2016: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», anual câte 1-3 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, E. Bonta. 

 

a.1.1.32. Şcoala gimnazială «Al. Ivasiuc», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.32.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii gimnaziale «Al. I. Cuza», Baia Mare: 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

a.1.1.33. Şcoala gimnazială «George Coşbuc», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.33.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii gimnaziale «George Coşbuc», Baia Mare: 

2013-2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», anual câte 2-4 grupe/clase, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta. 

 

a.1.1.34. Şcoala gimnazială «Mihail Sadoveanu» Baia Mare/Ferneziu – prin: Contract de parteneriat 

(exemplificări): 

a.1.1.34.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială «Mihail Sadoveanu» Baia 

Mare/Ferneziu pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi 

proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe 

multianuale: 

2012: • Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 4 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 
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a.1.1.35. Școala Gimnazială «Avram Iancu» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.35.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Școlii Generale «Avram Inacu», Baia Mare: 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 2 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

a.1.1.36. Grădiniţa nr. 8, Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.36.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Grădiniţei nr. 8, Baia Mare: 

2013-2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», anual 1-3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

a.1.1.37. Grădiniţa «M. Sadoveanu», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.1.37.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Grădiniţei «M. Sadoveanu», Baia Mare: 

2013, 2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 1 grupă, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

a.1.1.38. Grădiniţa cu program prelungit «Maya» Baia Mare – prin: Acord de parteneriat: 

2012 

a.1.1.38.1. parteneriate şi colaborări cu Grădiniţa cu program prelungit «Maya» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: • Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 5 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 

a.1.1.39. Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Baia Mare – prin: Acord de parteneriat: 

2012 

a.1.1.39.1. parteneriate şi colaborări cu Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: • Programul educaţional interactiv «Atelierul lui Moş Crăciun» (atelier de origami), 2 grupe: 

coord. şi realizator E. Bonta. 

a.1.1.40. Asociaţia Club Sportiv «Mad Snails» Baia Mare – prin: Acord de parteneriat: 

2012 

a.1.1.40.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Asociaţia Club Sportiv «Mad Snails» Baia Mare: 

2012: • vizită de grup în muzeu cu identificare/descoperire de artişti şi lucrări din expunerea 

permanentă, contribuţie la premirea concurenţilor – concurs de orientare urbană pe bicliclete 

Urban Velo: 17 noiembrie, coord. Szabolcs Szöllösy, I.A. Negrean; 
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a.1.2. ÎN PLAN INTERN JUDEŢEAN: MARAMUREŞ, MENŢIONĂM COLABORAREA CU: 

a.1.2.1. Pimăria și Consiliul Local Târgu Lăpuș – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.1.1. parteneriate şi colaborări cu Primăria și Consiliul Local Târgu Lăpuș pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2014: •• Organizarea expoziției temporare Centrul Artistic Baia Mare – Fascinația peisajului, cu 

ocazia festivalului Zilele culturii maramureșene organizat de Consiliul Județean Maramureș: mai-

iunie, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, Mariana Chiș, T. Szijgyártó. 

a.1.2.1.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Primăriei Târgu Lăpuș / Bibliotecii orășenești Tărgu Lăpuș: 

• Programul de schimb interbibliotecar: 

2014: • donarea pentru colecţiile de fond de carte ale bibliotecii, a unui număr de 12 titluri de 

volume și 55 cărți poștale ilustrate editate de muzeu: dr. T. Alexa, drd. Izabela Pop, septembrie. 

 

a.1.2.2. Pimăria și Consiliul Local Budești – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.2.1. parteneriate şi colaborări cu Primăria și Consiliul Local Budești pentru implementarea, 

co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012: • Expoziţia temporară «Repere ale artei băimărene. Pictura», 4-11 iunie: dr. D. Topan, A. 

Rednic, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean. 

2016: •• Organizarea expoziției temporare Centrul Artistic Baia Mare – Fascinația peisajului: iunie-

iulie, dr. T. Alexa, ec. A. Rednic, C. Ițoaie, T. Szijgyártó. 

a.1.2.3. Liceul «Regele Ferdinand» Sighetu Marmaţiei – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.3.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Liceului «Regele Ferdinand»: 

2012: • • lecţii interactive în muzeu în programul Cultură şi educaţie. O altfel de şcoală, 4 grupe: 

aprilie, E. Bonta, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, colab. prof. Simion Rozaura; 
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2013: • lecţii interactive în muzeu în programul Cultură şi educaţie. O altfel de şcoală, 4 grupe: 

aprilie, E. Bonta, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, colab. prof. Simion Rozaura 

2014: • lecţii interactive în muzeu în programul Cultură şi educaţie. O altfel de şcoală, 3 grupe: 

aprilie, E. Bonta, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, colab. prof. Simion Rozaura; 

 

a.1.2.4. Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.4.1. parteneriate şi colaborări cu Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2013: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 1 grupă, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta 

2015: • Programul educaţional interactiv «Atelier Laleaua» (atelier de origami), 2 grupe: coord. şi 

realizator E. Bonta. 

a.1.2.4.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Colegiul Auto Baia Sprie: 

2014, 2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», 1 grupă, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.2.5. Şcoala Gimnazială, Baia Sprie – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.5.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Şcolii Gimnaziale, Baia Sprie: 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 2 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.2.6. Şcoala gimnazială Tăuţii de Sus, Baia Sprie – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.2.6.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială Tăuţii de Sus,» Baia Sprie pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2013-2014: • Programul educaţional interactiv «Oul – Creaţie, plăcere, Triumful de a reuşi» 

(atelier de origami), 1 grupă: coord. şi realizator E. Bonta. 

 

a.1.2.7. Şcoala Gimnazială Asuajul de Jos – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.7.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Şcolii gimnaziale «George Coşbuc», Baia Mare: 

2014, 2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului 

educaţional Naţional «Şcoala altfel», anual:1-2 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta. 

 

a.1.2.8 Şcoala gimnazială nr. 1, Seini – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.8.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Şcolii gimnaziale nr. 1, Seini: 

2013-2014: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.2.9. Şcoala gimnazială, Recea – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.9.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii 

ale Şcolii gimnaziale Recea: 

2013-2014: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», anual: 1-3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 
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a.1.2.10. Şcoala gimnazială «Kós Károly», Arduzel – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.10.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii gimnaziale «Kós Károly», Arduzel: 

2013-2014: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 1 grupă, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.2.11. Şcoala gimnazială, Boiu Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.11.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii gimnaziale Boiu Mare: 

2013-2014: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 1 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.2.12. Şcoala gimnazială, Mânău – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.12.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii gimnaziale Mânău: 

2013-2014: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

1.2.13: Școala generală Sălsig – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.13.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială Sălsig pentru implementarea, co-

organiza-rea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

2012: • Expoziţia temporară «Repere ale artei băimărene. Pictura», 15-22 iunie: dr. D. Topan, dr. 

T. Alexa, dr. I.A. Negrean. 

a.1.2.13.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 
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pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii gimnaziale Sălsig: 

2012: • Prezentare video «Centrul Artistic Baia Mare, în cadrul programului Şcoala altfel: 4 

aprilie, coord. dr. D. Topan; 

 

a.1.2.14. Şcoala Gimnazială «Ioan Slavici» Tăuţii de Sus – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.14.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcoala Gimnazială «Ioan Slavici» Tăuţii de Sus: 

2012: • • lecţii interactive în muzeu în programul Şcoala altfel, 4 grupe: aprilie, coord. prof. 

Ancuţa Maria Coza, prof. Nicoleta Kerekes,  E. Bonta, dr. D. Topan; 

 

a.1.2.15. Şcoala Gimnazială «Petöfi Sándor» Coltău – prin: Contract de parteneriat: 

2012 

a.1.2.15.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcoala Gimnazială «Petöfi Sándor» Coltău: 

2012: • Programul de educaţie plastică Privind prin ochii artiştilor, 3 grupe: coord. E. Bonta, dr. 

I.A. Negrean, dr. D. Topan, colab. prof. Victor Costea. 

 

a.1.2.16. Şcoala gimnazială, Asuaj – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.16.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Şcolii gimnaziale Asuaj: 

2012: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 3 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 
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a.1.3. ÎN PLAN REGIONAL ŞI NAŢIONAL, MENŢIONĂM COLABORAREA PARTENERIALĂ CU: 

A. INSTITUȚII STRATEGICE 

a.1.3.1. Casa de licitaţii Galeria Artmark, Bucureşti – prin: Contract cadru partenerial multianual, 

contracte de participare la licitaţii, comenzi de achiziţii, colaborări noncontractuale pentru transferul de 

cunoştinţe ştiinţifice (exemplificări): 

a.1.1.1.1. parteneriat şi colaborări cu Casa de licitaţii Artmark, Bucureşti, pentru susţinerea 

programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»:: 

PROGRAMUL EXPOZIȚIONAL: 

2012: • colaborarea la proiectele expoziţionale ale muzeului Promovarea naţională şi 

internaţională a conceptului propriu pivind istoria Centrului Artistic Baia Mare prin Contrac 

partenerial referitor la participarea muzeului la proiectul Artistul şi Puterea. Ipostaze ale picturii 

româneşti 1950-1989, susţinut de Fundaţia Art Society Bucureşti – divizie a SC Casa de licitaţii 

Artmark SRL: negocierea unei reprezentări substanţiale a Centrului artistic Baia Mare cu piese 

de fond istoric şi de fond contemporan (14 lucrări), precum şi obţinerea prin alocare de către 

curatoriatul expoziţiei a unui spaţiu distinct şi compact pentru prezentarea artei contemporane 

din Centrul Artistic Baia Mare: februarie–septembrie, curator Ruxandra Garofeanu, curatori 

asociaţi Dan Hăulică şi Marin Gherasim, asistent curator Adela Mara, colaboratori din partea 

muzeului dr. Tiberiu Alexa, dr. I.A. Negrean, conservator F. Băinţan, management financiar A. 

Rednic; 

2013: • colaborarea Fundaţiei ArtSociety şi a Artmark la proiectele expoziţional şi de lansare 

editorială a Centrului Artistic Baia Mare organizate de muzeu la nivelul național al 
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istoriografiei românești de artă prin expoziția și volumul monografic tematic Artistul şi Puterea. 

Pictura românească între 1950-1990: aprilie-mai, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, 

conservator M. Chiş, Adela Mara, ec. A. Rednic, invitaţi Artmark: Cristina Oltean, Adela Mara; 

2013-2016:• colaborarea partenerială în organizarea şi susţinerea proiectului expoziţional O 

capodoperă a artei româneşti în licitaţiile Artmark – Nicolae Grigorescu, «Nimfa», (începând din 

septembrie 2013), în circuitul expoziţional permanent al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare» (în expunere contractuală până în septembrie 2016): dr. T. Alexa, Manuela 

Plepcianu (ex-CEO Artmark); 

2015: • organizarea în parteneriat, găzduirea gratuită și promovarea mediatică a expoziției 

temporare tematice Capodopere ale Școlii băimărene în colecțiile Muzeului Județean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare, Galeria de Artă «Artmark», 3-30 iulie 2015, 

 

PROGRAMUL DE ÎMBOGĂȚIRE A PATRIMONIULUI MUZEAL: 

2012-2016: • colaborarea ARTMARK la programul de dezvoltare a patrimoniului muzeal prin 

participări ale muzeului la sesiunile de licitații organizate de casa de licitații 

ARTMARK (cu participări directe și, respectiv, online ale specialiştilor muzeului la 

sesiunile de Licitaţii publice ale Casei Artmark), respectiv prin comenzi directe din 

galerie:coord. program dr. T. Alexa; Comisia de expertize, evaluări şi achiziţii – dr. 

D. Topan; dr. I.A. Negrean, M. Chiș, management financiar dr. T.Alexa şi ec. A. 

Rednic;  

2012: – 2 piese achiziționate; 

2013: – 3 piese achiziționate; 

2014: – 2 piese achiziționate; 

2015: – 5 piese achiziționate; 

2016 (ianuarie-iulie): – 1 piesă achiziționată. 
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PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC / PROGRAMUL DE PROMOVARE&MARKETING: 

2012-2016: • cooptarea ca Expert consultant al Casei de Licitaţii Artmark a directorului 

muzeului, dr. T. Alexa : activitate începând din 2010, reconfirmată anual, inclusiv pentru 2016, 

cu diverse experizări, furnizări de documentări bio-bibliografice privitoare la artiști din Centrul 

Artistic Baia Mare; 

2012-2016: • proiect de promovarea publicaţiilor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare» la Bucureşti, prin preluarea în consignaţie şi vânzarea lor în magazinul comercial 

Dependent de Artă – divizie a Artmark (încheiat în iunie 2016): coord. I. Pop, colab. George 

Robescu, Horațiu Lipot. 

2012-2016: • susţinerea de către Casa de licitaţii Artmark a programului de marketing al 

muzeului: realizarea şi publicarea în regim de gratuitate, în Cataloagele licitaţiilor Artmark, a 

unei pagini publicitare (din 2011 ½ pagini mărite / din 2014 ¼ pagină: valoare de piaţă estimativă: 

1500 $ – 780 $ / publicare) pentru promovarea noii expoziţii permanente a Muzeul Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare» – «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiţii şi 

inovaţii»: 

2012: – 5 apariţii; 

2013: – 7 apariţii; 

2014: – 4 apariţii; 

2015: – 2 apariţii; 

2016 (ianuarie-iulie): – 1 apariţie. 

2012-2016: • donaţii ale Cataloagelor de licitaţii (introduse în Fondul documentar): 

2012: 6 cataloage (în exemplare duble; câte un exemplar donat de muzeul Bibliotecii 

Judeţene «Petre Dulfu», Baia Mare); 

2013: 9 cataloage (în exemplare duble; câte un exemplar donat de muzeul Bibliotecii 

Judeţene «Petre Dulfu», Baia Mare); 

2014: 9 cataloage (în exemplare duble; câte un exemplar donat de muzeul Bibliotecii 

Judeţene «Petre Dulfu», Baia Mare); 

2015: 8 cataloage; 

2016: 4 cataloage; 

2012-2016: • documentări științifice, manageriale, de marketing și privind tehnici și proceduri de 

evaluare, la Casa de licitații «Artmark»:: 

2012: aprilie, iunie, septembrie, noiembrie: dr. Tiberiu Alexa; 

noiembrie: documentare la Biblioteca Naţională a României, la expoziţia Artistul şi 

Puterea. Ipostaze ale picturii româneşti 1950-1989: dr. Dorel Topan, dr. I.A. 

Negrean, dr. T. Alexa; 

2013: aprilie, iunie, septembrie, noiembrie: dr. Tiberiu Alexa;; 

2014: aprilie, iulie, septembrie, noiembrie: dr. Tiberiu Alexa; 

2015: aprilie, iulie, septembrie: dr. Tiberiu Alexa; 
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2016: iunie: ec. A. Rednic. 

2013: • participarea Artmark la dezbaterea Centrul Artistic Baia Mare în contextul proiectului 

expoziţional şi editorial «Artistul şi Puterea», mai: dr. Tiberiu Alexa, Cătălin Cherecheş – 

Primarul municipiului Baia Mare, Onisim Colta (Arad), Cristina Olteanu (Institutul de 

Management al Artei Artmark), Adela Mara (Fundaţia ArtSociety, Bucureşti); 

 

a.1.3.1.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale, schimburi de publicații, 

transfer de know-how pentru sprijinirea reciprocă a programelor ți proiectelor proprii: 

2012-2016: • documentări, schimburi interbibliotecare şi transfer de informaţii ştiinţifice privind: 

2012: • participare la procedura de panotare a expoziţiei Artistul şi Puterea. Ipostaze ale 

picturii româneşti 1950-1989, la Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, cu alocarea 

unui spaţiu distinct de prezentare a artei băimărene contemporane: 18-23 septembrie, 

curator Ruxandra Garofeanu, asistent curator Adela Mare, colaborator din partea 

muzeului – dr. Tiberiu Alexa; 

• documentări şi transfer de informaţii ştiinţifice privind: 

– elaborarea prezentării documentare Produse cultural româneşti II: 

Şcoala de la Baia Mare, mai, septembrie, dr. T. Alexa; 

– elaborarea prezentării documentare Zece maestrii ai clasicismului 

românesc: Ipolit Strâmbu, septembrie, dr. T. Alexa; 

• schimb de publicaţii între cele două instituţii: primite – 6 buc.; transmise de 

muzeul – 6; achiziţionate de muzeu din fondul comercial Artmark – 5;; 

2013: • 7 buc. transmise de muzeul – 4; achiziţionate de muzeu din fondul comercial 

Artmark – 3; 

2014: • schimb de publicaţii între cele două instituţii: primite – 7 buc: transmise de muzeul 

– 5; achiziţionate de muzeu din fondul comercial Artmark – 1; 

2015: • dezvoltarea prezentării documentar–istorice Produse cultural româneşti II: Şcoala 

de la Baia Mare; 

• schimb de publicaţii între cele două instituţii: primite – 5 buc: transmise de muzeu; 

– 3; achiziţionate de muzeu din fondul comercial Dependent de Artă/Artmark – 1;  

2016: • schimb de publicaţii între cele două instituţii: primite – 5 buc: transmise de muzeu; 

– 3; achiziţionate de muzeu din fondul comercial Dependent de Artă/Artmark – 1;  
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a.1.3.1.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea publică a programelor şi proiectelor proprii ale 

Casei de licitaţii «Artmark» Bucureşti: 

2012: • Colaborarea prin Contract partenerial la proiectul expoziţional Artistul şi Puterea. 

Ipostaze ale picturii româneşti 1950-1989, susţinut de Fundaţia ArtSociety Bucureşti – divizie a 

SC Casa de Licitaţii Artmark SRL şi confinanţat de Administraţia Naţională a Fondului Cultural, 

Bucureşti: 

– selecţia materialului expoziţional propus, negocierea reprezentării Centrului Artistic 

Baia Mare, definitivarea secelţiei băimărene la 14 lucrări/14 artişti istorici şi 

contemporani: februarie-august, curator Ruxandra Garofeanu, colab. parteneri dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean; 

– fotografierea, prelucrarea digitală şi transmiterea documentarului fotografic în condiţii 

editabile: dr. I.A. Negrean; 

– întocmirea documentarului de împrumut/ Dosarul de conservare al celor 14 piese ale 

împrumutului: conservator Floaria Băinţan, dr. I.A. Negrean 

– transportul însoţit de poliţă de asigurare Baia Mare-Bucureşti în finanţarea muzeului: 

august, dr. T. Alexa, firmă de transport contractată; 

– poliţa de asigurarea pe durata expuneri la Biblioteca Naţională Bucureşti: august–

decembrie, asigurată de ArtSociety Bucureşti; 

– transportul retur cu poliţă de asigurare: 7 decembrie, ArtSociety Bucureşti; 

– participarea la vernisajul expoziţiei: 24 septembrie, dr. T. Alexa; 

 

• Colaborarea prin Contract partenerial la proiectul editorial Artistul şi Puterea. Ipostaze 

ale picturii româneşti 1950-1989 album de artă al expoziţiei omonime: 

– negocierea cu Art Society Bucureşti şi obţinerea pe seama Muzeului Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a calităţii de «co-producător» în editarea albumului 

prin cofinanţare parţială (echivalent 60 exemplare ce revin muzeului): august– 

decembrie, editor Ruxandra Garofeanu, colab. dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, 

management financiar A. Rednic, I. Pop; 

– punerea la dispoziţie a materialului fotografic editabil, în format digital, şi cesionarea 
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dreptului neexclusiv şi pe durată determinată a drepturilor de editare şi 

comercializare: dr. I.A. Negrean; 

– realizarea de specialiştii muzeului şi includerea în album a unui text de prezentare a 

Centrului Artistic Baia Mare şi a unor fişe de prezentare a artiştilor băimăreni 

publicaţi: februarie-august, curator Ruxandra Garofeanu, colab. parteneri dr. T. 

Alexa; 

2013: • colaborare partenerială în organizarea şi prezentarea publică (în asociere cu Primăria 

Municipiului Baia Mare) a expoziţiei itinerante selective Licitaţia de toamnă 2013, în 

Galeria «Oliver Turman» din Baia Mare, septembrie: Manuela Plepcianu (CEO Artmark), 

Masius Hangan (Artmark, Cluj-Napoca), Constantin Prisecaru (Artmark, Bucureşti), 

Cătălin Cherecheş – Primarul Municipiului Baia Mare, dr. Tiberiu Alexa; 

• participarea la programele de formare / cursuri de management al artei organizate de 

Institutul de management al artei Artmark – divizie a Casei Licitaţii Artmark: dr. Tiberiu 

Alexa, în calitate de conferenţiar formator: 

– aprilie, iunie, septembrie, noiembrie: Cursuri de management al artei I, prezentarea 

Produse culturale româneşti II: Şcoala de la Baia Mare; 

• colaborări pentru dezvoltarea baze de date documentare ale Casei de licitaţii «Artmark» 

privitoare la istoria, artiştii şi creaţia din Centrul Artistic Baia Mare; 

2012-2016: • activităţi desfăşurate de directorului muzeului, dr. Tiberiu Alexa, în cadrul corpului 

experţilor colaboratori ai Casei de licitaţii «Artmark» 

2012-2016: • participarea la programele de formare / cursuri de management al artei organizate 

de Institutul de management al artei Artmark – divizie a Casei Licitaţii Artmark: dr. Tiberiu 

Alexa, în calitate de conferenţiar formator: 

2012:  aprilie, iunie, septembrie: prezentarea Produse culturale româneşti II: Şcoala 

de la Baia Mare ; noiembrie: în cadrul ciclului Zece maestrii ai clasicismului 
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românesc, prezentarea Ipolit Strâmbu – toate la București, dr. T. Alexa; 

2013: • martie, iunie, septembrie, noiembrie, București: prezentarea Produse 

culturale româneşti II: Şcoala de la Baia Mare, dr. T. Alexa; 

2014: • ianuarie, București; martie, Cluj-Napoca, noiembrie, București: prezentarea 

Produse culturale româneşti II: Şcoala de la Baia Mare, dr. T. Alexa; 

2015: • ianuarie, martie, iunie, noiembrie – toate la București, Cursuri de 

management al artei, prezentarea Produse culturale româneşti II: Şcoala de 

la Baia Mare, dr. T. Alexa; 

2016: • ianuarie: prezentarea Produse culturale româneşti II: Şcoala de la Baia Mare, 

București, dr. T. Alexa. 

2012-2016: • elaborarea pentru Casei de licitaţii «Artmark» de fişe şi documentaţii de expertizare 

ştiinţifică pentru lucrări de artă băimăreană, transilvăneană şi maghiară: 

2012: • elaborarea pentru Casei de licitaţii «Artmark» de fişe şi documentaţii de 

expertizare ştiinţifică pentru lucrări de artă băimăreană, transilvăneană şi 

maghiară; 11 piese / 7 artişti, dr. T. Alexa 

2013: • elaborarea pentru Casei de licitaţii «Artmark» de fişe şi documentaţii de 

expertizare ştiinţifică pentru lucrări de artă băimăreană, transilvăneană şi 

maghiară; 7 piese / 5 artişti, dr. T. Alexa 

2014: • 5 piese / 2 artişti, dr. T. Alexa; 

2015: • 7 piese / 4 artişti, dr. T. Alexa; 

• colaborări pentru dezvoltarea bazei de date documentare a Casei de 

licitaţii «Artmark» privitoare la istoria, artiştii şi creaţia din Centrul Artistic 

Baia Mare; 

2016: • 2 piese / 2 artişti, dr. T. Alexa. 

 

a.1.3.2. Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti – prin: Contracte de împrumut : 

a.1.3.2.1. colaborări contractuale cu Muzeul Naţionale de Artă al României, Bucureşti, pentru 

promovarea patrimoniului şi susţinerea proiectelor a Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare», respectiv în promovarea istoriei «Centrului Artistic Baia Mare»: 

2012: • Contract de împrumut , reînnoit anual, privind împrumutarea către Muzeul Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare» a opt piese din patrimoniul Muzeului Naţional de 

Artă al României pentru susţinerea expoziţiei permanente Centrul Artistic Baia Mare. 

Repere europene între tradiţii şi inovaţii, deschisă în 2010 (lucrări asigurate anual de 

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» prin poliţă de asigurare la SC 

UNIQA, filiala Baia Mare): anual în perioada 

februarie-martie, dr. I. A. Negrean, Floaria 

Băinţan, M. Muscă, managemet financiar A. 

Rednic; 

 

a.1.3.3. Editura Noi Media Print, Bucureşti – prin: Contracte de 

cesionare (exemplificări): 

2012: 1.3.3.1. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea organizarea, 

promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi 

proiectelor proprii ale Editura Noi Media Print, Bucureşti: 

• Contract de cesionare privind acordarea dreptului de 

reproducere (copyright) neexclusivă şi limitată către 

Editura Noi Media Print a reproducerilor a opt piese 

din patrimoniul Muzeul Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare» (5 picturi József Klein şi 3 Davin 

Jándi) pentru susţinerea publicării volumului Monica 

Enache, Alexandru Florian, Valentina Iancu Artişti 

evrei din România modernă. Destine marcate de 

antisemitism şi holocaust, Bucureşti, 2012, ISBN 

978-973-606-572-012-8: august, dr. Tiberiu Alexa, dr. I. A. Negrean; 
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a.1.3.4. Galeria Goldart Ghildush (SC ArtDesign SRL) Bucureşti – prin: colaborări noncontractuale 

pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice; contracte de participare la licitaţii, comenzi de achiziţii 

(exemplificări): 

a.1.3.4.1. parteneriate şi colaborări cu Casa de licitaţii «GOLDART», Bucureşti, pentru susţinerea 

programului de dezvoltare a colecţiilor de patrimoniu muzeal – fondul istoric interbelic 

(participanţi la coloniile băimărene) – ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare»: 

2012-2015: • participări la licitaţiile publice (nemijlocite și online) şi comenzi de achiziţionare a 

lucrărilor adjudecate la licitaţiile: 

2012: • 1 piesă de pictură din creaţia interbelică a unui artişt, fosti colonişt 

temporar la Baia Mare (1928-1930); 

2013: • 6 piese de pictură din creaţia interbelică a unor artişti, foşti colonişti 

temporari la Baia Mare (1928-1948); 

2014: • 12 piese de pictură din creaţia interbelică a unor artişti, foşti colonişti 

temporari la Baia Mare (1928-1948); 

2015: •  3 piese de pictură din creaţia interbelică a unor artişti, foşti colonişti 

temporari la Baia Mare (1928-1948); 

2012-2016: documentări, şi transfer de informaţii ştiinţifice privind pictura băimăreană: 

2013: •  2 documentări: apilie, septembrie: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan; 

2014: •  4 documentări: ianuarie, mai, iulie, noiembrie – dr. T. Alexa; 3 transferuri de 

informații: februarie, iunie, octombrie – dr. T. Alexa; 

2015: •  3 documentări: ianuarie, mai, noiembrie – dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. 

D. Topan; 1 transfer de informații: octombrie – dr. T. Alexa; 

2016: •  1 transfer de informații: februarie – dr. T. Alexa; 

 

2013-2015: • donaţii ale Cataloagelor de licitaţii (introduse în Fondul documentar): 4 buc. în 2012; 

7 buc. în 2013; 6 buc. în 2014; 4 buc. în 2015;  

2012: • contracte de prestări servicii 

restaurare lucrări din patrimoniul muzeului 

– 2 piese. 

 

a.1.3.5. Galeria European Art Gallery, Bucureşti – 

prin (exemplificări): 

a.1.3.5.1. parteneriate şi colaborări cu Galeria 

European Art Gallery, Bucureşti, pentru 

susţinerea programului expozițional, a 

proiectelor ştiinţifice, promovarea imaginii, 

programului de dezvoltare a colecţiilor de 

patrimoniu muzeal – fondul istoric interbelic 

(participanţi la coloniile băimărene) – ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare»: 

2012: • colaborare partenerială în realizarea programul expoziţional propriu prezentat la 

Bucureşti, cu obiectivil „Promovarea naţională a conceptului istoiografic propriu privind 

Centrul Artistic Baia Mare – secvenţa de artă contemporană: Expoziţia Dialoguri în 

inocenţă – D.Topan&I.A. Negrean: mai – noiembrie, curatori dr. T. Alexa şi Mihai 

Covaci; promovare D. Topan, fotografii I.A. Negrean, management financiar A. Rednic; 

parteneri: Mihai Covaci, Radu Boroianu; 

2012-2016: • promovarea comercială a publicaţiilor muzeului în incinta magazinului cu vânzări al 

galeriei: ianuarie-decembrie, coord. I. Pop, colab. Cristian Covaci. 

2016: • Achiziționarea de către European Art Gallery , pentru baza documentară proprie, a unui 

fond de 42 titluri – 275 exemplare – din publicațiile muzeului (volume, albume, CD-uri, 

broșuri, cărți poștale ilustrate), în valoare contabilă de 1.207 lei: negociatori dr. T. Alexa, M. 

Covaci, operator ec. A. Rednic. 
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 a.1.3.5.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii: 

2012-2016: • schimburi de publicaţii; 

• documentări şi transfer de informaţii 

ştiinţifice privind artiştii Şcolii de la Baia 

Mare; 

• expertizări şi autentificări ştiinţifice de 

atribuire a paternităţii pentru lucrări din 

colecţiile muzeului cu identificare iniţială 

„artist necunoscut”. 

a.1.3.5.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a 

programelor şi proiectelor proprii ale European Art 

Gallery, București: 

• Programul: Activități expoziționale: 

2015: • organizarea, găzduirea și promovare 

expoziției retrospective de autor Paul 

Ackermann cu lucrări ale artistului francez de 

origine română din colecția particulară Mihai 

Covaci, iunie-septembrie 2015: curatori dr. D. 

Topan și Mihai Covaci (European Art Gallery), dr. I.A. Negrean; 

 

a.1.3.6. S.C. Cris Art Total Impex S.R.L., Bucureşti – prin: comenzi furnizare servicii (exemplificări): 

a.1.3.6.1. colaborare cu S.C. Cris Art Total Impex S.R.L., pentru implementarea programului de 

restaurare–conservare proactivă a lucrărilor de pictură din patrimoniul Muzeului Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare»:: 

2013: • colaborare partenerială în realizarea programul expoziţional propriu prezentat la 

Bucureşti, cu obiectiviul „Promovarea naţională a conceptului istoiografic propriu 

privind Centrul Artistic Baia Mare – secvenţa de artă contemporană: Expoziţia 

temporară tematică «Patrimoniu. Restaurări și conservări active 2007-2013 - I»: 

iunie 2013 – februarie 2014, curatori dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean 

colaborator: Mihai Covaci; invitat Radu Boroianu – secretar de stat la Ministerul 

Culturii; 

2014: • colaborare partenerială în realizarea programul expoziţional propriu prezentat la 

Bucureşti, cu obiectiviul „Promovarea naţională a conceptului istoiografic propriu 

privind Centrul Artistic Baia Mare – secvenţa de artă contemporană: Expoziţia 

temporară tematică «Patrimoniu. Restaurări și conservări active 2007-2013 – 

II»: februarie 2014 – mai 2014, curatori dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean 

colaborator: Mihai Covaci; 

2012-2016: • PROGRAMUL DE RESTAURĂRI, CONSERVĂRI PREVENTIVE ȘI CURATIVE: 

coord. program dr. D. Topan; M. Chiș, dr. I.A. Negrean, C. Ițoaie, management 
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financiar dr. T.Alexa şi ec. A. Rednic, pe bază de comandă, contract şi decontare 

din bugetul instituţiei. 

2012: • 18 picturi; 

2014: • 22 picturi și 1 ramă artistică „sezession”: iunie – decembrie,  

2015: • 18 picturi și 2 piese de „artă veche românească” (icoane pe lemn) martie-

decembrie; 

• întocmirea documentaţiilor ştiinţifice ale procedurilor de restaurare la toate piesele 

restaurate – Dosare de restaurare: restaurator acreditat Mihai Covaci. 

 

a.1.3.7. Galeria Quadro, Cluj-Napoca – prin: negocieri de achiziții directe din galerie și, respectiv, prin 

participări directe la sesiuni de licitaţie publică online/furnizare servicii (exemplificări): 

a.1.3.7.1. colaborare cu Galeria Quadro, Cluj-Napoca, pentru implementarea programelor 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

PROGRAMUL EXPOZIȚIONAL: 

2013: • expoziţia temporară tematică „János Thorma, congenerii și discipolii săi – 

selecția muzeală băimăreană” prezentată ca secțiune distinctă în cadrul 

expoziției internaționale multiparteneriale „János Thorma, congenerii și 

discipolii săi”, Cluj-Napoca, Galeria «Quadro», iulie-septembrie 2013: dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta, M. Chiş; Székely Sebestyen 

(partener titular Galeria Quadro); 

PROGRAMUL DE ÎMBOGĂȚIRE A PATRIMONIULUI MUZEAL: 

2012-2016: • achiziţii prin participarea la sesiuni publice de licitaţii (nemijlocit și online) şi, 

respectiv, prin negociere directă directă din galerie, comandă şi decontare din 

bugetul instituţiei: coord. program dr. T. Alexa; dr. D. Topan; dr. I.A. Negrean, M. 

Chiș, management financiar dr. T.Alexa şi ec. A. Rednic: 

2012: • 3 piese (2 de grafică de şevalet, 1 de 

pictură); 

2013: • 5 piese (artişti transilvăneni – colonişti 

temporari la Baia Mare în perioada 

interbelică); 

2014: • 12 piese (artişti transilvăneni – colonişti 

temporari la Baia Mare în perioada 

interbelică) 

2015: • 15 piese (artişti transilvăneni – colonişti 

temporari la Baia Mare în perioada 

interbelică 

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC: 

2014: • 2 sesiuni de documentare în 

problematici de expertiză și de 

istoriografie privind artiștii centrului de 

la Baia Mare: aprilie, iunie: dr. T. Alexa. 

2015: • 3 sesiuni de documentare în 

problematici de expertiză și de 

istoriografie privind artiștii centrului de 

la Baia Mare: februarie, iunlie, octombrie: dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I. A. 

Negrean 

a.1.3.7.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale Galeriei 

Quadro, Cluj-Napoca: 

2013: • colaborare partenerială în organizarea şi prezentarea publică a Expoziţiei 

internaţionale tematice «János Thorma, colegii şi discipolii săi», în parteneriat 

internaţional multiplu cu muzee din Ungaria şi Muzeul de Artă din Cluj-Napoca – 

împrumut 26 piese de artă băimăreană interbelică, iulie-septembrie: S. Szebestyen 

(director Quadro), dr. T. Alexa, Cătălin Cherecheş – Primarul Municipiului Baia 

Mare; 
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• parteneriat contractual pentru elaborarea și editarea albumului expozițional trilingv 

«Thorma János és pályatársay, tanitványai • Thorma János și colegii, 

discipoli să • János Thorma and his Contemporarues and Pupils» (editori: Zita 

Kovács, Aurel Szakál), Cluj-Napoca,Thorma János Muzeum – Halasi Muzeum 

Alapitvány Kiskunhalas, 2016 (proiect editorial internațional); 

 

a.1.3.8. Academia Română – Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca – prin colaborare 

partenerială noncontractuală: 

1.3.8.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Academiei Română – Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca: 

2013: • Expoziţia retrospectivă «Vida 1913-2013», Galeria Academiei Române, iunie-iulie: coord. 

acad. dr. Marius Porumb, colaboratori – dr. D. Topan, dr. Tiberiu Alexa; 

• Expoziţia retrospectivă «Vida 1913-2013», Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, august-

septembrie: coord. acad. dr. Marius Porumb, colaboratori – Călin Stegerean (Cluj-

Napoca), dr. D. Topan, dr. Tiberiu Alexa; 

• Prezentarea internaţională a Expoziţiei retrospective «Vida 1913-2013», Academia di 

Romania, Roma (Italia), octombrie: coord. acad. dr. Marius Porumb, colaboratori – dr. D. 

Topan, dr. Tiberiu Alexa; 

• colaborare editorială la volumul omagial: Marius Porumb (editor), «Gheza Vida», 

București – Cluj-Napoca, Editura Academiei Române – Editura Mega, 2013: dr.Tiberiu 

Aelxa, Gheza Vida și Centul Artistic Baia Mare, Observații privind o reașezare în context, 

pp. 117-126; ISBN 978-973-27-2321-0 / 978-606-543-331-0; 

• colaborare la realizarea simpozionului Centenar Vida 1913-2013, Centrul de conferinţe 

Millenium, 28 februarie: acad. Marius Porumb (Academia Română, Cluj-Napoca), Cătălin 

Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare; dr. T. Alexa, Teodor Ardelean – directorul 

Bibliotecii «Petre Dulfu», Baia Mare, dr. D. Topan; 
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• colaborare la realizarea Simpozionului Naţional Centenar Vida 1913-2013, Academia 

Română, Bucureşti, iunie: acad. Marius Porumb (Academia Română, Cluj-Napoca), 

Cătălin Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare; Teodor Ardelean, dr. T. Alexa; 

• colaborare la realizarea şi prezentarea publică a Expoziţiei «Atelier Vida», Galeria «Oliver 

Thurman», decembrie (parteneri secundari ai Primăriei Municipiului Baia Mare): coord. 

acad. dr. Marius Porumb, Cătălin Cherecheş – Primarul Municipiului Baia Mare, 

colaboratori – dr. D. Topan, dr. Tiberiu Alexa, dr. I.A. Negrean; 

2014: • colaborare la realizarea simpozionului Seara comemorativă: Vida 2014, Galeria «Oliver 

Turman», 28 februarie: acad. Marius Porumb (Academia Română, Cluj-Napoca), Cătălin 

Cherecheş – primarul municipiului Baia Mare; Teodor Ardelean – directorul Bibliotecii 

«Petre Dulfu», Baia Mare, dr. T. Alexa, dr. D. Topan. 

2015: • colaborare la realizarea simpozionului Seara comemorativă: Vida 2015, Galeria «Oliver 

Turman», februarie: dr. T. Alexa, dr. D. Topan. Dr. I.A. Negrean. 

 

a.1.3.9. Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca – prin colaborare partenerială 

noncontractuală: 

1.3.9.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române: 

2012: • Conferinţă publică «Centrul Artistic Baia Mare: istorie şi identitate» oferită participanţilor 

la cursurile ediţiei a VII Şcolii de vară, Baia Mare, 16-22 iulie, cu tema: Provocările istoriei 

ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ în mileniul trei: coord. prof.univ. dr. Ioan Bolovan, 

coalborator dr. T. Alexa, asistent I. Pop, foto dr. D. Topan. 

 

a.1.3.10. Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Bucureşti – prin: înscriere pe bază de cotizaţie 

anuală şi colaborare la programe (exemplificări): 

a.1.3.10.1. colaborare cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, pentru implementarea 

programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

• promovarea profilului muzeului şi a activităţilor sate pe site-ul Reţelei: mai – decembrie, coord. 

program I. Pop; 

 

a.1.3.10..2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea 

reciprocă a programelor proprii: 

• participarea activă la discuţiile/dezbaterile/schimburile de know-how de pe grupul de socializare 

Muzee «www.facebook.com/groups/352853201400975»: iulie-decembrie, dr. T. Alexa; 

 

1.3.10.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

funcţionarea, realizarea, organizarea, promovarea şi exploatarea publică a programelor şi 

proiectelor proprii ale Reţelei Naţionale a Muzeelor din România: 

• Înscrierea în organizaţie, cu decontarea anuală a cotizaţiei de membru: anual: mai, dr. T. Alexa, 

I. Pop, management financiar A. Rednic; 

• Colaborarea partenerială la implementarea proiectul Reţelei de promovare muzeală cu finanţare 

AFCN Sunt obiect de muzeu, caut vizitator: prezentare text-imagine a lucrării Malul Săsarului la 

Baia Mare, publicată în ziarul România Liberă, de asemenea pe site-ul RNMR, apoi pe blogul 

muzeaului şi preluat de mai multe ziare online tip readers’ digest. 
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a.1.3.11. S.C. ART SAFARI S.R.L. / Casa de licitații «Artmark», București – prin colaborare 

contractuală: 

a.1.3.11.1. colaborare cu S.C. ART SAFARI S.R.L.,București, pentru implementarea programului 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» de diseminare a conceptului istoriografic 

propriu privind istoria și specificitatea Centrului Artistic Baia Mare: 

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC / PROGRAMUL DE PROMOVAREW&MARKETING: 

2014: • ARTSAFARI 2014 – Piaţa G Enescu, Bucureşti: / Pavilionul de Artă Bucureşti / Bucharest 

Art conferință publică «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul secțiunii Arta în dialog, 23 

mai: dr. T. Alexa, jurnalist Tudor Octavian. 

2015: • • ARTSAFARI 2015 – Palatul Auto «CICLOP», Bucureşti: / Pavilionul de Artă Bucureşti / 

participare la conferința publică De la muzee naționale la muzee locale, cu prezentarea 

«Centrul Artistic Baia Mare. Muzealizarea locală a unui fenomen artistic internațional», în 

cadrul secțiunii Arta în dialog, mai: dr. T. Alexa. 

 

1.3.11.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

ARTSAFARI, București: 

PROGRAMUL EXPOZIȚIONAL: 

2014: • participare contractuală internaţională ca expozant (prin Contract de participare) cu 

expoziția proprie «Centrul Artistic Baia Mare. Fascinația reînnoirii» la prima ediție a 

Târgului Internațional de Artă «Art Safari. Pavilionul de Artă București», 21-25 mai: 

Piața G. Enescu, București (42 piese de artă băimăreană istorică și contemporană 

expuse), : dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, M. Chiș, management economic A. 

Rednic, Adela Mara (București; contract servicii supraveghere); 

2015: • participare contractuală internaţională ca expozant (prin Contract de participare) cu 

expoziția proprie «Centrul Artistic Baia Mare. Avangarda și Pluralismul Interbelic» la a 

doua ediție a Târgului Internațional de Artă «Art Safari. Pavilionul de Artă 

București», 13-17 mai: Palatul Auto «CICLOP», bdul Magheru nr. 6-8, București (89 

piese de artă băimăreană interbelică expuse), : dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. 
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Topan, M. Chiș, management economic A. Rednic și dr. T. Alexa; Sorin Vasilescu 

(București; contract servicii supraveghere și asistență tehnică); 

 

 

a.1.3.12. Primăria Sectorului 2 București / Galeria «Dialog», București: 

a.1.3.12.1. colaborare cu Galeria «Dialog» a Primăriei Sectorului 2 București, pentru 

implementarea programului expozițional propriu al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare» de diseminare a conceptului istoriografic propriu privind istoria și specificitatea Centrului 

Artistic Baia Mare: 

PROGRAMUL EXPOZIȚIONAL: 

2014: • organizarea și prezentarea publică a expoziției temporare «Centrul Artistic Baia Mare. 

Fascinaţia reînnoirii, 26 iunie - 2 septembrie: dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean, 

M. Chiș, primar Neculai Onțanu, istoric de artă Ruxandra Garofeanu. 

 

a.1.3.12. Uniunea Artiștilor Plastici din România, București – Filiala de Arte Decorative București: 

1.3.12.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Filiala de Arte Decorative București a U.A.P.R., București: 

2014: • prezentarea la muzeu, în sala de expoziții temporare, expoziției temporare «Bărbați la 

război»: I. Gogescu (curator), dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan (curatori 

asociați). 

 

a.1.3.13. Muzeul de Artă Satu Mare – prin: Contract cadru partenerial multianual; colaborări 

noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale, colaborări ştiinţifice 

(exemplificări): 

a.1.3.13.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii: 

2012, 2013: • consultări şi colaborări privind coordonarea unor proceduri şi soluţii de 

management de proiect privind viitoarea expoziţie permanentă a Muzeului re Artă Satu 

Mare: 
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• tehnici şi soluţii în elaborarea tematicii expoziţiei permanente; 

•   identificări de soluţii tehnice privind înrămarea, toaletare şi pregătirea pentru 

• consultări şi asistenţă privind cercetarea ştiinţifică a fondului patrimonial artistic al şcolii 

băimărene de pictură; 

2013: • consultări şi asistenţă privind cercetarea ştiinţifică a fondului patrimonial artistic al 

şcolii băimărene de pictură 

2015: • consultări şi colaborări privind coordonarea unor proceduri şi soluţii de management 

de proiect privind viitoarea expoziţie permanentă a Muzeului de Artă Satu Mare: 

• tehnici şi soluţii în elaborarea tematicii expoziţiei permanente; 

• consultări şi asistenţă privind cercetarea ştiinţifică a fondului patrimonial artistic al 

şcolii băimărene de pictură. 

 

a.1.3.13.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Muzeului de Artă Satu Mare: 

2012: • participare la vernisajul expoziţiei finale a Simpozionului Internaţional de Artă 

Contemporană D.Fleiss&east–west artistis Carei–Bobald, 28 august: 

• împrumut 1 lucrare de fotografie de art/print digital, Miklós Klotz, Baia Mare–Muzeul 

Satului; 

• expunere publică la vernisaj; dr. T. Alexa; 

• • expertize de autentificare, cercetare şi evaluare lucrări de artă: 

– Balla Béla, Peiaj băimărean, 1928: august-septembrie, dr. T. Alexa, Comisia de 

expertize, evaluări şi achiziţii; 

2013: • participare la lucrările Simpozionului Internaţional de Artă Contemporană D.Fleiss&east–

west artistis Carei–Bobald, 3-7 ianuarie: dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean; 

• expertize de autentificare, cercetare şi evaluare 3 lucrări de artă; 

2015: • participare la vernisajul expoziței temporare retrospective «Endre Liteczky», noiembrie: 

dr. T. Alexa; 

• expertize de autentificare, cercetare şi evaluare 6 lucrări de artă. 

 

a.1.3.14. Muzeul Județean Botoșani – prin: colaborări noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe 

ştiinţifice şi manageriale, colaborări ştiinţifice (exemplificări): 

a.1.3.14.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii: 

2016: • consultări şi negocieri preliminare privind coordonarea unor proceduri şi soluţii de 

management de proiect privind conceperea și organizarea unui Program partenerial 

expozițional multinual «Axa Artistică a Nordului», 27-28 iunie: dr. T. Alexa, dr. Aurel 

Melniciuc; 

• schimb interbibliotecar de publicații proprii: donație a muzeului nostru pentru biblioteca 

muzeului constănțean – 12 titluri de volume: cărți, microalbume, broșuri. 
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a.1.3.14.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Muzeului Județean Botoșani: 

2016: • participare la Simpozionul național «Ștefan Luchian și contemporanii săi», 27 iunile, 

Galeriile de Artă «Ștefan Luchian» din Botoșani: dr. T. Alexa; 

 

a.1.3.15. Muzeul Bucovinei Suceava – prin: colaborări noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe 

ştiinţifice şi manageriale, colaborări ştiinţifice (exemplificări): 

a.1.3.15.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii: 

2016: • consultări şi negocieri preliminare privind coordonarea unor proceduri şi soluţii de 

management de proiect privind conceperea și organizarea unui Program partenerial 

expozițional multinual «Axa Artistică a Nordului», 30 iunie: dr. T. Alexa, dr. Emil Ursu; 

 

a.1.3.16. Muzeul de Artă Constanța – prin: colaborări noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe 

ştiinţifice şi manageriale, colaborări ştiinţifice (exemplificări): 

a.1.3.16.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii: 

2016: • schimb interbibliotecar de publicații proprii: donație a muzeului nostru pentru biblioteca 

muzeului constănțean – 11 titluri de volume: cărți, microalbume, broșuri. 

 

a.1.3.17. Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud – prin: colaborări noncontractuale pentru transferul de 

cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale, colaborări ştiinţifice (exemplificări): 

a.1.3.17.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii: 

2016: • consultări şi negocieri preliminare privind coordonarea unor proceduri şi soluţii de 

management de proiect privind conceperea și organizarea unui Program partenerial 

expozițional multinual «Axa Artistică a Nordului», 30 iunie: dr. T. Alexa, dr. Alexandru 

G. Gavrilaș; 

• consultări şi negocieri preliminare privind realizarea unui Program partenerial multianual 

de schimburi expoziționale, 30 iunie: dr. T. Alexa, dr. Alexandru G. Gavrilaș. 

 

a.1.3.18. Muzeul Naţional «Brukenthal», Sibiu – prin Contract cadru de parteneriat multianual, comenzi 

de prestări servicii (exemplificări): 

a.1.3.18.3 parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Muzeului Naţional «Brukenthal», Sibiu: 

2016: • • activitate de referent în cadrul redacţiei anuarul Muzeul Naţional «Brukenthal», Sibiu: 

Brukenthal. Acta Musei, VI.2 [seria Artă şi istoria artei]: dr. Tiberiu Alexa (referenţieri: 11 studii 

referate); 

 

a.1.3.19. Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti-Oaş – prin Contract partenerial multianual şi prin diverse 

colaborări noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale, colaborări ştiinţifice 

(exemplificări): 

a.1.3.19.1. parteneriate şi colaborări cu Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş, pentru implementarea, 

promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare»: 

2012: • • participarea conducerii Muzeului Ţării Oaşului la prezentarea publică a evenimentelor 

expoziţionale organizate de muzeul băimărean de artă: director Remus Vârnav, muzeograf 

Dorel Petrehuş; 

a.1.3.19.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă 

a programelor proprii: 

2012: • promovarea reciprocă a expoziţiilor temporare prin afişaje la sediile muzeelor; 

– consultări şi colaborări privind coordonarea unor proceduri şi soluţii de management 
administrativ: dr. T. Alexa, ec. A. Rednic; dir. Remus Vârnav); 
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– procedee de organizare a evidenţei activităţilor specifice (baze de date) şi proceduri de 
raportare a activităţii manageriale: dr. T. Alexa; director Remus Vârnav; 

a.1.3.19.3. parteneriate şi colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» 

pentru realizarea organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor 

proprii ale Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş: 

2012: • participare la prezentarea expoziţiei «Art 

Bunavestire XXVI», Negreşti Oaş, Muzeul Ţării 

Oaşului, Galeria de Artă «Mihai Pop», martie 

2012: participare la vernisaj – dr. Tiberiu Alexa, 

dr. Ioan A. Negrean, drd. Dorel Topan; 

 

a.1.3.20. Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca / 

Centrul de cultură urbană «Cazino» – prin: colaborări 

noncontractuale pentru pentru susținerea activităților 

expoziționale: 

a.1.3.20.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a 

programelor şi proiectelor proprii ale Primăriei și 

Consiliului Local Cluj-Napoca / Centrului de cultură 

urbană «Cazino»: 

2016: • colaborare la organizarea și vernisajul 

expoziției personale a artistului băimărean 

«Valentin Itu – Efectul fluturelui» 

(partener al Filialei Baia Mare a U.A.P.R.), : 

dr. T. Alexa (curator), mai, Centrul de 

cultură urbană «Cazino»; 
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B. INSTITUȚII DE FORMARE EDUCAȚIONALĂ 

a.1.3.21. Liceul Pedagogic, Cluj-Napoca – prin: colaborare directă: 

a.1.3.21.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Liceului Pedagogic, Cluj-Napoca: 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 1 grupă, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.3.22. Liceul de Artă, Sibiu – prin 

Contract multipartenerial: 

a.1.3.22.3. parteneriate şi colaborări 

ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi 

exploatarea educaţională a 

programelor şi proiectelor proprii 

ale Liceului de Artă, Sibiu: 

2012-2015: • Programul 

multipartenerial interjudeţean de 

educaţie plastică «Arta ca 

purtătoare de valori»: partener 

coord. E. Bonta. 

 

a.1.3.23. Şcoala Gimnazială «Kölcsy», 

Satru Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.3.23.3. parteneriate şi colaborări 

ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea organizarea, 

promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale Şcoala gimnazială 

«Kölcsy», Satu Mare: 

2015: • Poiect educaţional «Centrul Artistic Baia Mare», în cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 1 grupe, aprilie; dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta. 

 

a.1.3.24. Şcoala Gimnazială, Şimleul 

Silvaniei (jud. Sălaj) – prin: Contract de 

parteneriat: 

a.1.3.24.3. parteneriate şi colaborări 

ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, promovarea şi 

exploatarea educaţională a 

programelor şi proiectelor proprii 

ale Şcolii gimnaziale Şimleul 

Silvaniei (jud. Sălaj): 

2015: • Poiect educaţional 

«Centrul Artistic Baia Mare», în 

cadrul Programului educaţional 

Naţional «Şcoala altfel», 

13grupă, aprilie; dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan, E. 

Bonta. 
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a.1.4. PARTICIPĂRI ÎN CALITATE DE PARTENER (COORGANIZATOR, COINIŢIATOR, INVITAT, 

PARTICIPANT ETC.) LA PROGRAME/PROIECTE EUROPENE /INTERNAŢIONALE. 

 

În sfera programelor/proiectelor internaţionale menţionăm colaborările cu: 

a.1.4.1. Galeria «Latte Grande», Viena (Austria): colaborare partenerială noncontractuală pe bază de 

invitaţie directă: 

a.1.4..1.3. colaborare pentru susţinere a programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare» de documentare-cercetare şi pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice cu Galeria Latte 

Grande, Viena – curator Adriana Pereova: 

2012: • documentare de organizare şi management expoziţional la Leopold Museum Wien, 

respectiv la Museum für Moderne Künste Wien: februarie, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, 

dr. T. Alexa; 

a.1.4.1.3. parteneriat pentru promovarea şi exploatarea publică a programelor ştiinţific şi expoziţional 

ale Galeria Latte Grande, Viena (Austria): 

2012: • participarea delegaţiei oficiale a muzeului la vernisajul expotiţiei «Red» – cu participarea 

a 11 pictori băimăreni contemporani: februarie, manager project Adriana Peterova, 

manager asociat. dr. Bertalan Kovacs (Centrul Universitar Nord Baia Mare), colab. dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan. 

 

a.2.2. Asociația «D.F.E.W.A. [Dorothea Fleiss & Est–West Artists], Stuttgart (Germania):  

a.2.2.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Asociația «D.F.E.W.A. [Dorothea Fleiss & Est–West Artists], Stuttgart (Germania): 

2012: • colaborare la «Expoziţia finală a Simpozionului Internaţional de Artă Contemporană 

d.f.e.w.a.» / imprumut 1 lucrare+participare la vernisaj, august, Muzeul de Artă Satu 

Mare: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan. 

2013: • participarea la rezidența internațională de artă D.F.E.W.A. Bobald 2013, Bobald (jud. 

Satu Mare), Centrul de cercetări arheologice al Muzeului Județean Satu Mare, ianuarie: 

dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan; 

• participare la cea de a VII ediție a 

Rezidenței Internaționale de Artă 

Contemporană D. FLEISS & EAST 

WEST ARTISTS MALLNITZ 2013, 

Mallnitz, Kärntnerhoff / ARTour 

Gallery, 6-14 septembrie (participare 

la simpozionul de creație; 

managementul expoziției finale; 

prezentări cultural-istorice – Centrul 

Artistic Baia Mare; vernisajul 

expoziției finale): dr. T. Alexa, dr. 

I.A. Negrean, dr. D. Topan; 

2014: • participare participarea la rezidența 

internațională de artă D.F.E.W.A. 

Bobald 2014, respectiv la 

prezentarea publică a Expoziției 

finale a Rezidenței Internaționale 

Bobald 2014, Bobald (jud. Satu 

Mare – Centrul de cercetări 

arheologice al Muzeului Județean 

Satu Mare, și Castelul Károly, Carei, 

ianuarie: dr. T. Alexa, dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan. 
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a.2.3. MissionArt Galéria, Budapesta (Ungaria): prin: contracte de participare la licitaţii, comenzi de 

achiziţii, colaborări noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice (exemplificări): 

a.2.3.1. parteneriat pentru susţinere a programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare» de documentare-cercetare şi pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice: 

2012: • expertizarea, întocmirea în regim gratuit şi transmiterea documentaţiei de autenticitate 

pentru 1 lucrare oferită spre vânzare Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare»; 

 

a.2.3.3. parteneriat pentru promovarea şi exploatarea publică a programelor ştiinţific şi expoziţional ale 

MissionArt Galéria, Budapesta (Ungaria): 

2012: • cercetare-documentare tematică Tibor Boromisza  pe baza fondului artistic aflat în 

muzeu pentru susţinerea proiectului expoziţional monografic omonim precinizat a se realiza la 

Szentendre (Ungaria): iunie-iulie, manager project Zsolt Kishonty, colab. dr T. Alexa, dr. I.A. 

Negrean; 

 

a.2.4. Kecskeméti Művészek Közössége, Kecskemét (Ungaria) / în parteneriat cu Filiala Baia Mare a 

U.A.P.R. și Primăria Municipiului Baia Mare: partener în virtutea Contractului partenerial multianual al 

muzeului cu Filiala Baia Mare a U.A.P.R: 

a.2.4.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Kecskeméti Művészek Közössége, Kecskemét (Ungaria): 

2014: • colaborare la organizarea și prezentarea expoziției «Balanyi&Balanyi», Galeria de Artă 

a U.A.P.R. Baia Mare, august-septembrie (împrumut 1 lucrare Károly Balanyi, donată 

muzeului în 2010; cofinanțarea organizării; vernisaj): dr. T. Alexa, dr. Laura Ghinea, 

Károly Balanyi, dr. I.A. Negrean. 

a.2.5. Ferenczy Muzeum, Szentendre (Ungaria):  

a.2.5.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Ferenczy Muzeum, Szentendre (Ungaria): 

2014: • împrumutul unei lucrări clasate în categoria «tezaur» la Expoziţia retrospectivă 

internațională «Czóbel – egy francia magyar» / Czobel – un maghiar francez, 

MüvészMalom, Szentendre (Ungaria), iunie-august: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, M. 

Chiș. 
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a.2.6. Galeria Quadro, Cluj-Napoca: prin: contracte expoziționale, contracte și convenții de participare la 

licitaţii, comenzi de achiziţii, colaborări noncontractuale pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice 

(exemplificări): 

a.2.6.1. parteneriat şi colaborări . parteneriat şi colaborări cu Galeria «QUADRO», Cluj-Napoca, 

pentru susţinerea programului de dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene interbelice): 

2012-2015: • achiziţii prin sesiuni publice de licitaţii şi negociere directă: mai, 15 piese (artişti 

transilvăneni – colonişti temporari la Baia Mare în perioada interbelică), coord. 

program dr. T.Alexa, D. Topan, I.A. Negrean, management financiar ec. A. Rednic. 

• documentări științifice, de patrimoniu artistic muzealizabil: anual 1-3 sesiuni, dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan. 

 

2013: • expoziţia temporară tematică internațională „János Thorma, congenerii și discipolii săi 

– selecția muzeală băimăreană”, Cluj-Napoca, Galeria «Quadro», iulie-septembrie 

2013: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta, M. Chiş; Székely Sebestyen 

(partener titular Galeria Quadro); 

a.2.6.3. parteneriat contractual pentru implementarea programelor și proiectelor Galeriei «Quadro» 

din Cluj-Napoca: 

2013: colaborare pentru elaborarea și editarea albumului expozițional triling v«Thorma János és 

pályatársay, tanitványai • Thorma János și colegii, discipoli să • János Thorma and 

his Contemporarues and Pupils» (editori: Zita Kovács, Aurel Szakál), Cluj-

Napoca,Thorma János Muzeum – Halasi Muzeum Alapitvány Kiskunhalas, 2016 (proiect 

editorial internațional): 

 

a.2.7. Archivo Antonio del Donno, Benevento (Italia): în partener în virtutea Contractului partenerial 

multianual al muzeului cu Filiala Baia Mare a U.A.P.R: 

a.2.7.1. colaborare cu «Archivo Antonio del Donno», Benevento (Italia), pentru implementarea 

programului expozițional propriu al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» de 

diseminare a artei europene contemporane în mediul contemporan al Centrului Artistic Baia Mare: 

2014: • organizarea expoziției retropective de artă contemporană italiană «Antonio del Donno», 

grafică-pictură-intermedia, noiembrie-decembrie, sala expoziții temporare a Muzeului 

Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: dr. T. Alexa și Enrico Binaco - curatori, dr. 

I.A. Negrean, dr. D. Topan, M. Chiș. 
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a.1.2.8. Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie, Cracovia (Polonia) în parteneriat cu Institutul 

Polonez, București: partener principal prin Contract expozițional: 

a.1.2.8.1. colaborare cu «Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie», Cracovia (Polonia), 

pentru implementarea programului expozițional propriu al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare» de diseminare a artei europene contemporane în mediul actual al Centrului 

Artistic Baia Mare: 

• organizarea expoziției personale de artă contemporană poloneză «Serge Vasilendiuc: File din 

Jurnalului unui peregrin european», pictură, aprilie mai 2015, sala de expoziții temporare a 

Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: curatori: dr. T. Alexa și Serge 

Vasilendiuc, curatori asociați: dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan; conservator M. Chiș. 

• organizarea expoziției tematice colective de artă contemporană poloneză «Grupa Kroma: W 

podróży / Grupul KRoma: Călătoria», pictură, octombrie noiembrie 2015, sala de expoziții 

temporare a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: curatori: dr. T. Alexa și 

Serge Vasilendiuc, curatori asociați: dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan; conservator M. Chiș. 

a.2.9. Universität Leipzig (Germania) – Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur 

Ostmitteleuropas: 

a.2.9.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Universität Leipzig – Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur 

Ostmitteleuropas (Germania) 

2016: • discuții preliminare exploratorii de informare reciprocă privind perspectiva istoriografică 

românească elaborată de muzeul nostru asupra «Centrului Artistic Baia Mare», în 

vederea integrării acesteia în proiectul de cercetare derulat de instituția germană 

(Universitatea Leipzig – Centrul pentru Istori și Cultura Europei Central Răsăritene) 

intitulat Künstlerkolonien im östlichen Europa: Kunsterneuerung und 

gesellschaftliche Utopie: dr. T. Alexa și dr. Marina Dmitrieva, 4-5 august. 

 

a.2.12. Thorma János Muzeum, Kiskunhalas (Ungaria):  

a.2.12.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea  programului editor propriu al partenerului Thorma János 

Muzeum, Kiskunhalas (Ungaria): 

2012: • cesionarea neexclusivă a dreptului de repoducere şi comercializare a reproducerilor 

fotografice pentru 6 lucrări din colecţiile muzeului realizate de pictorul János Thorma, publicate 

în albumul expoziţional monografic Bay Miklos, Büki Barbara, Kovács Zita, Rád Szilvia, Szakál 

http://research.uni-leipzig.de/gwzo/index.php?option=com_content&view=article&id=1157&Itemid=1825
http://research.uni-leipzig.de/gwzo/index.php?option=com_content&view=article&id=1157&Itemid=1825
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Aurél, Thorma János (1870-1937) nemzetközi kiállitás/Wanderausstellung/ Expoziţie itinerantă 

internaţională/International Travelling Exhibition, Editura Thorma János Muzeum – Halasi 

Múzeum Alapitvány, Kiskunhalasz, 2012, ISBN 978-963-88953-7-0: editor Szakál Aurel, colab. 

dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean. 

2015: • publicarea, prin cesionare neexclusivă a drepturilor de publicare comercială, a 

reproducerilor a 6 lucrări din colecțiile muzeului, în monografia ditată de muzeul 

maghiar: Zita Kováts, Barbara Bücki, János Thorma, [Editura] Thorma János Muzeum, 

Kiskunhalas 2015, 320 p., ISBM 978-615-5282-08-9; în colecția „Kiskunhalasi könyvek 

2”. 

 

a.2.10. Müvészmalom, Szentendre (Ungaria): 

a.2.10.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Müvészmalom, Szentendre (Ungaria) 

2014: • colaborare la organizarea și prezentarea internaţională a Expoziţia retrospectivă 

internațională «Czóbel – egy francia magyar» / Czobel – un maghiar francez, 

MüvészMalom, Szentendre (Ungaria), iunie-august: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, M. 

Chiș; 

 

a.2.11. Muzeul Judeţean, Hodmezővásárhely (Ungaria):  

a.2.11.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeul Judeţean, Hodmezővásárhely (Ungaria) prin: asociere la Protoculului de înfrăţire dintre 

Primăria Baia Mare şi Autoguvernarea Hodmezővásárhely (Ungaria) pentru promovarea unui proiect 

expoziţional la Baia Mare: 

2013: •  găzduirea Expoziţiei comemorative a pictorului József Fodor (Ungaria), organizată de 

Consiliul Local Baia Mare şi Primăria Municipiului Baia Mare, ca parteneriat cu Primăria 

Hodmezővásárhaly (Ungaria), mai: dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean, Raluca 

Costraş (Primăria Baia Mare); 
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a.2.13. Academia di Romania, Roma (Italia): 

a.2.13.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Academia di Romania (Italia): 

2013: • colaborare la organizarea și prezentarea internaţională a Expoziţiei retrospective «Vida 

1913-2013», Academia di Romania, Roma (Italia), octombrie: coord. acad. dr. Marius 

Porumb, colaboratori – dr. D. Topan, dr. Tiberiu Alexa (împrumut 1 sculptură); 

 

a.2.14. Fundația «Baia Mare 2021», Baia Mare: 

a.2.14.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale 

Fundației «Baia Mare 2021»: 

2015-2016: • colaborări la elaborarea strategiei și, respectiv, a celor 2 dosare de candidatură 

«Baia Mare Capitală Europeană a Culturii 2021»: informări documentare, transfer de 

know-how privind istoria Centrului Artistic Baia Mare: dr. T. Alexa, dr. I. A. Negrean, în 

calitate de consultanți. 
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a.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 
ameninţări) 

 

Urmărirea atingerii obiectivelor fixate prin proiectul de management, orientarea abordării manageriale şi a 

politicilor din celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 au fost în măsură considerabilă constrânse 

de situaţia şi evoluţiile ce se petrec în interiorul muzeului şi în ambianţa mediul său extern. Avantajele, 

precum şi problemele cu care se confruntă muzeul sunt cu atât mai relevante cu cât se constată 

semnificative procese de dinamizare şi reaşezare a factorilor de influenţă şi a acţiunilor modelatoare 

provocate de „actorii” administrativi și culturali în ultimii ani. Nu mai puţin sunt antrenaţi în procese de 

ajustare şi modificare şi orizonturile de exigenţe şi a interese pe care le manifestă publicul vizitator, ale 

cărui parametrii de cerinţe şi aşteptări par să se dezvolte în mod indezirabil în direcţia asumării formelor de 

aculturaţie, de „cultură de cartier”, de „cultură de masă periferică”. Contextul actual de criză generalizată, 

precum şi previzibilele extensii ale acestei crize fac ca factorii externi să exercite presiuni majore asupra 

şanselor de îndeplinire cu succes a obiectivelor proiectului managerial aflat în curs de derulare. 

Pe de altă parte, calităţile profesională, umană, de coeziune şi flexibilitate ale mediu intern sunt vitale 

pentru a susţine calitativ şi cantitativ activităţile de cercetare, de conservare şi cele publice ale muzeului. 

Ori, într-un plan global, nu se întrevăd, din păcate, evoluţii cât de cât pozitive în acest domeniu… ba parcă, 

dimpotrivă… 

 

PUNCTE FORTE: 

NOUA EXPOZIŢIE PERMANENTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE. REPERE EUROPENE ÎNTRE 

TRADIŢII ŞI INOVAŢII» – reprezintă în clipa de faţă principalul atú ca produs cultural în relaţie cu publicul 

beneficiar. Impactul deosebit de pozitiv înregistrat în cele şase luni trecute de la redeschidere, atât prin rata 

de vizitare cât şi prin opiniile vizitatorilor interni şi externi – deosebit de favorabile – înscrise în cartea de 

oaspeţi ne dau certitudinea că pe termen mediu dispunem de un vector de impact şi imagine publică 

deosebit de eficient care poate avea capacitatea de a polariza un interes major în regiunea bazinului 

Carpatic. 

 

COLECŢIILE MUZEULUI – acestea sunt elementele cele mai coerente şi relevante, cantitativ şi calitativ, 

ale unui muzeu din România profilat pe tezaurizarea, cercetarea şi valorificarea unui fenomen artistic ale 

cărui trecut şi prezent se consumă într-un spaţiu „local” („non-metropolitan”) şi ale cărui semnificaţii şi 

proprietăţi axiologice sunt fixate în straturi de relevanţă transnaţională: Centrul Artistic Baia Mare. 

 

FACILITĂŢILE – investiţiile în reabilitarea infrastructurii imobiliare existente permit de acum utilizarea 

permanentă şi cu eficienţă maximizabilă a spaţiilor expoziţionale pe parcursul întregului an, datorită 

funcţionării sistemului de încălzire centrală, ceea ce va facilita în viitorul apropiat exercitarea unei 

atractivităţi sporite asupra publicului intern şi extern; finalizarea proiectului de dotări cu aparatură de 

măsurare şi control parţial al microclimatului oferă de acum condiţii optimizate pentru păstrarea, 

conservarea şi valorificarea patrimoniului artistic deţinut. 

 

IMAGINEA MUZEULUI – înregistrăm o evoluţie în creştere a imaginii pozitive, atât în plan local cât şi în cel 

limitrof transnaţional; atât mijloacele media cât şi turiştii (cu accent special în privinţa turiştilor proveniţi din 

străinătate – cu prepondrență a celor din U.E., dar tot mai frecvent și din partea celor veniți dinspre China, 

Japonia, Rusia, Canada, Ucraina, ) manifestă un progresiv interes sporit pentru tezaurul artistic pe care îl 

deţinem, fapt ce reprezintă o bună premisă pentru sporirea ratei de vizitare şi a cotei de prestigiu pe 

termen scurt şi mediu. 

 

COLABORAREA CU ASOCIAŢIA «FILIALA U.A.P.» BAIA MARE s-a constituit deja ca un important pol 

de coordonare convergentă a unor proiecte de mare interes în scopul promovării interne şi externe a 

punctului de vedere istoriografic românesc despre trecutul şi prezentul Centrului Artistic Baia Mare. 

 

PUNCTE SLABE:    

Criza resursei umane – suprasolicitarea angajaţilor existenţi şi criza cronică de personal specializat între 

2012-2015 (până la 1 octombrie 2015 instituția noastră a funcționat la un grad de ocupare a posturilor 
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prevăzute în organigramă de 60% !) au fost realităţi ce ne-au afectat major, încât cel puţin unul dintre 

obiectivele majore ale proiectului managerial părea în evident pericol de fi ratat. 

Este însă adevărat că – pentru A DOUA oară în ultimii 5 ani! – în ultimele două luni ale anului 2015 

înregistrăm un progres în dezvoltarea resursei umane. , după „reconsituirea parțială” în iunie 2014 

a posturilor alocate prin Organigramă și Statul de funcții (ca urmare a aplicării legislației naționale 

privind declararea „neconstituționalității” reducerilor operate în 2010), și mai ales prin APROBAREA, 

ORGANIZAREA CONCURSURILOR ȘI OCUPAREA A ȘASE NOI POSTURI. Pe această cale s-a 

împlinit speranța pe care o exprimam în Raportul managerial pe 2014: „Abia completarea resursei 

umane cu alte minimum 3 poziții din Organigramă și aducerea astfel a gradului de ocupare la un 

procent de 80%, ar putea reprezenta o soluție minimal rezonabilă pentru a elimina acest punct slab 

precum și „amenințările” pe care acesta induce!. În acest moment, cu cei 17 angajați, instituția noastră 

atinge un grad de ocupare de 85% din posturile prevăzute în organigramă, ceea ce ne oferă motive de 

optimism ponderat pentru îmbunătățiri ale capabilităților profesionale pe termen mediu: și asta pentru 

că nu trebuie de ignorat însă faptul că formarea profesională șiobținerea  rezultatelor calitative autentic 

competitive din partea noilor angajați presupune un stagiu minimal de modelare / acomodare / integrare de 

măcar 2-3 ani !!! Oricum, esențial este că începutul a fost deja făcut, și mai trebuie doar ca noii 

angajați SĂ ȘI RĂMÂNĂ ÎN SISTEM PE MAI DEPARTE (firește, am aici în vedere mai ales nivelul de 

salarizare extrem de demotivant !). 

CRIZA ACUTĂ DE SPAŢII – este cel de al doilea punct nevralgic care, după consumarea completă a 

posibilităţilor de dezvoltare intensivă odată cu reabilitarea fostului «corp magazie» în 2013, ne 

apare astăzi total lipsit de soluţii de remediere, întrucât o dezvoltare extensivă a infrastructurii 

imobiliare este evident imposibilă, iar o dezvoltare intensivă este şi ea strict limitată şi total 

insuficientă. 

NIVELUL SALARIILOR – „îngheţarea” pragurilor de salarizare în sistemul bugetar face ca nivelul salariilor 

să fie de acum de-a dreptul demotivant atât pentru specialişti cât şi pentru personalul tehnic şi auxiliar. În 

special este în pericol întinerirea resursei umane cu tineri absolvenţi de învăţământ superior cu 

precădere al specializărilor noi, datorită totalei lipse de atractivitate a angajării în muzeu. 

PERSPECTIVA „REGIONALIZĂRII” – ridică grave semne de întrebare asupra destinului viitor al instituţiei. 

Există temeri justificate că modelul „comasării” administrative ar putea fi repetat şi în orizontala structurilor 

domeniale, cu potenţial/„voinţă politico-administrativă” de concentrare organizatoică şi la nivelul instituţiilor 

muzeale în modalităţi deocamdată ceţoase, dar care cu siguranţă ar fi dezavantajoase pentru instituțiile din 

„periferiile” administraitive regionale, cum ar fi şi cazul nostru. 

 

Identificarea direcţiilor de evoluţie a mediului extern 

 

OPORTUNITĂŢI: 

1. Creşterea interesului publicului pentru expoziţiile temporare, programele educaţionale şi alte 

proiecte culturale ale muzeelor. 

2. Creşterea interesului media în activităţi culturale si educaţionale interactive şi inedite. 

3. Creşterea interesului intern şi extern faţă de trecutul şi prezentul Centrului Artistic Baia Mare. 

4. Dezvoltarea preconizată a unui turism de masă în judeţ şi în reşedinţa de judeţ. 

5. Creşterea interesul agenţilor şi agenţiilor de turism în diversificarea ofertei. 

6. Dezvoltarea spectaculoase a noilor medii de socializare prin domeniile specializate internet şi 

posibilitatea exploatării acestor printr-un Program de marketing şi promovare revizuit, extins şi 

diamizat. 

7. Ipoteza câștigării de către municipiul Baia Mare a staturtului de CAPITALĂ CULTURALĂ 

EUROPEANĂ 20121. 

 

AMENINŢĂRI: 

1. Plasarea urbanistică dezavantajoasă – lucrările de reabilitare a Centrului Vechi au creat o 

situaţie net dezavantajoasă pentru muzeu, căile de acces înspre şi dispre instituţie descurajând 

îndeosebi vizitările în grupuri turistice organizate (şosea de acces îngustă, mereu blocată pe o 

bandă prin parcările nereglementare ale autoturismelor; în plus, inexistenţa unor spaţii de 

expunere proprii în zonele „vii” ale oraşului obliterează şansele de a desfăşura activităţi în zonele 
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cu maximă densitate de circulare şi vizibilitate. 

2. Dezvoltarea mediului concurenţial: 

a. Diversificarea ofertei expoziţionale de artă în reşedinţa de judeţ. 

b. Amploarea ofertei culturale respectiv a programelor educaţionale si a altor proiecte 

culturale ale muzeelor şi a altor instituţii culturale. 

3. Continuarea „îngheţării” pragurilor de salarizare în sistemul bugetar şi lipsa unor instrumente 

salariale de motivare a performanţei individuale şi a iniţiativei creative.. 

4. Scăderea prelungită a puterii de cumpărare. 

5. Supraîncărcarea birocratică. 

6. Slăbiciunile sistemice ale Legii sponsorizării, care dezavantajează clar instituţiile culturale mici 

şi mijlocii ce funcţionează în medii urbane nonpolarizatoare (lipsite de centre de decizie ale marilor 

actori economici). 

7. Creşterea concurenţei generate de organizaţii non-profit care propun proiecte culturale 

interactive şi inedite, dar care nu se bazează pe patrimoniu material. 

8. Cresterea concurenţei pentru fondurile şi programele de finanţare a proiectelor culturale şi 

educaţionale. 

9. Regionalizarea administrativ-teritorială – cu perspectiva previzibilă a probabilei implementări 

constituționale a acesteia. 



MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» / «BAIA MARE ARTISTIC CENTRE» COUNTY ART MUSEUM 

430331 Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, tel.: 0262-213964 • fax.: 0262-214080 / e_mail: muzartbm@yahoo.com  

117 

 

A.3. EVOLUȚIA IMAGINII EXISTENTE ȘI MĂSURI LUATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACESTEIA 

a.3.1. ACŢIUNI DE PUBLICITARE A PROIECTELOR PROPRII ALE INSTITUŢIEI: 

 

a.3.1.1. Parteneri şi colaboratori media/eveniment în presa scrisă, audio/video şi online ai Muzeul 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»:  

a.3.1.1.1.  parteneri/colaboratori în media scrisă la nivel naţional 

2012: • România Liberă, (Bucureşti); 

2014: • Luceafărul, România Liberă, Adevărul (Bucureşti); 

2015: • România Liberă, Adevărul (Bucureşti); 

a.3.1.1.2. parteneri/colaboratori în media scrisă la nivel media zonală/regională/judeţeană/: 

2012-2016: • Gazeta de Maramureş, Informaţia zilei de Maramureș, Graiul Maramureşului, 

Glasul Maramureşului, Bányavidéki Új Szó, Jurnalul de vineri; 

a.3.1.1.3. parteneri/colaboratori în media audio/video: 

2012-2016: • • audio: Radio România Internațional, Radio România Actualităţi, Radio Cluj; 

2012-2016: • • video: TVR 2, Realitatea TV (București), DIGI TV Oradea, TVR Cluj-Napoca, 

Senso TV, Maramureş TV, TL 7 Baia Mare, Axa TV Baia Mare, emaramureş.ro-tv ; 

a.3.1.1.4. parteneri/colaboratori în media electronică (online): 

2012-2016: •  modernism.ro, cotidianul.ro, gazetademaramures.ro, emaramureş.ro, graiul.ro, 

glasul.ro, artactmagazine.ro, ziarmm.ro, informatia-zilei.ro, vernisaje.ro, artmark.ro, 

artindex.ro, stirimm.ro, necenzurat.ro, infomm.ro, adevărul.ro, baiamare.24fun.ro, 

roportal.ro, info-ziare.ro, infoportal.ro, studenţie.ro; artindex.ro; maramedia.ro; 

zigzagprinromania.com; 

a.3.1.2. Alţi parteneri şi colaboratori media/eveniment:  

a.3.1.2.1. parteneri/colaboratori în media scrisă şi online la nivel naţional; 

2012-2016: •  Observator cultural, b365,  

a.3.1.2.2. parteneri/colaboratori în media scrisă şi electronică la nivel media zonal/regional/ judeţean: 

2012-2016: •  Transilvania reporter, Gazeta de Nord-Vest (Satu Mare), translivania-tv.ro, 

szamos.ro, citynews.ro, index-web.ro, ziare.com, citynews.ro, zf.ro, nagybánya.ro, artportal.hu; 

infoturism.ro; actualmm.ro;  



MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» / «BAIA MARE ARTISTIC CENTRE» COUNTY ART MUSEUM 

430331 Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, tel.: 0262-213964 • fax.: 0262-214080 / e_mail: muzartbm@yahoo.com  

118 

a.3.1.2.3. parteneri/colaboratori în activităţi de promoţionare prin găzduirea afişalului evenimentelor 

proprii ale muzeului: 

2012-2016: •  Consiliul Judeţean Maramureş; Galeria de Artă a Filialei U.A.P.R. Baia Mare; 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare; Asociaţia de artă fotografică «ARS» Baia 

Mare; Universitatea de Nord Baia Mare/Centrul Universitar Nord Baia Mare; Pimăria 

Municipiului Baia Mare; Gold Plazza Baia Mare; Liceul de Arte Baia Mare; Restaurant 

«Millenium» Baia Mare; Club «Route 66» Baia Mare. 

 

 

a.3.1.3. Colaborări media/eveniment în media online pentru publicitarea marketingului şi promovării 

muzeului şi a evenimentelor proprii: 

2012-2016:• Casa de Licitaţii Artmark Bucureşti, Casa de Licitaţii «Goldart Ghildush», 

Bucureşti, modernism.ro, studenţie.ro, baiamare24fun.ro, dulceromanie.ro, tourismeguide.ro., 

infoturism.ro, romaniaturist.info.ro, cylex.ro, urbo.ro, baimareanul.com, helloromania.ro, 

ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=424; visitmaramures.ro, hoinari.ro, turismmaramures.ro, etc. 

 

a.3.1.4. Instrumente promoţionale: 

2012-2016:• Materialele promoţionale tipărite (invitatii, afise, cărţi poştale etc.) sunt distribuite 

prin standul propriu, prin afişaj stradal şi la instituţii şi firme (Consiliul Judeţean Maramureş 

Colonia pictorilor, Galeria de Artă a U.A.P., licee, librării), în instituţiile administraţiei publice, 

către artiştii plastici prin Asociaţia «Filiala U.A.P.» Baia Mare, în instituţiile de învăţământ 

preuniversitar şi superior, instituţii culturale, agenţii de turism, hoteluri etc. 

a.3.1.4.1. materiale informative pentru mass-media / comunicat de presă pentru lansarea unei 

expoziţii, anunţarea diverselor evenimente şi acţiuni culturale pe canalele electronice de comunicare 

(mailing list presă, persoane publice şi private). 
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a.3.1.4.1.1. afise – anual: 10-50 buc./eveniment; 

a.3.1.4.1.2. invitaţii expediate poştal şi/sau prin curier: anual 40-100 buc./eveniment; 

a.3.1.4.1.3. invitaţii transmise pe canale electronice de comunicare – email; facebook; web; 

blog: anual: 150-350 contacte/eveniment; 

a.3.1.4.1.4. cataloage, broşuri, albume, cărţi poştale; 

a.3.1.4.1.5. bannere – amplasate pe faţada muzeului, respectiv în piaţa din Centrul Vechi; la 

locaţiile din afara sediului la care se desfăşoară/sunt găzduite 

manifestările/evenimentele la care muzeul este organizator 

principal/partener/colaborator; 

a.3.1.4.1.6. roll-up – 2 bucăți/eveniment amplasate pe stative în spaţiile de primire (hol stand 

parter: 1 buc.) și de expunere (etaj, sala de expoziții temporare – 1 buc.; 
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a.3.1.4.2. web site www.muzartbm.ro. Domeniul web, achiziţionat în 2009, a fost reorganizat şi 

relansat în toamna anului 2012 într-un format nou, sub platforma worldpres.com. După ce, temporar 

a preluat o parte din informaţia de bază cuprinsă pe blogul muzeului, din 2013 a continuat să se 

diferenţieze prin specializare în informaţii privind privind istoria, structura şi colecţiile muzeului, 

activităţi expoziţionale şi educaţionale majore ale muzeului: coordonator de proiect, Izabela Pop; 

a.3.1.4.3. s-a continuat, cu real succes, actualizarea şi dezvoltarea următoarelor instrumente de 

comunicare şi publictare-promovare în mediul virtual (internet) iniţiate în 2012, coordonator de proiect 

I. Pop, colab. dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, drd. Oana Enășel, E. Bonta: 

• blogul www.muzeuldeartabaiamare.wordpres.com (iniţiat la 17 iulie 2011); 

• 2 conturi facebook: 

– unul de organizaţie:  www.ro-ro.facebook.co/pages/Muzeul-Judeţean-de-Artă-

Centrul-Artistic-Baia-Mare; 

– unul individual:  www.facebook.com/prophile.php?id=100002625396286; 

• 1 cont tweeter. 

a.3.2. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROMOVĂRII/ACTIVITĂŢII PR / STRATEGII 

MEDIA: 

a.3.2.1. Aşa cum subliniasem şi în precedentele rapoartele manageriale anuale, aplicarea unei strategii 

dinamice a Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» privind îmbunătăţirea promovării, de 

creştere a vizibilităţii şi audienţei a fost ani la rând limitată de o cauză obiectivă a cărei soluţionare se 

întrevede a putea fi depășită abia începând din anul 2016: 

• lipsa personalului specializat în marketing şi PR datorită blocării posturilor. 

De-a lungul întregului mandat managerial 2012-2016 muzeul nostru s-a confruntat cu această problemă. 

Abia la finalul anului, în luna decembrie 2016 s-a reușit angajarea prin concurs public a unui tânăr 

specialist în proiecte, marketing și PR (drd. Oana Enășel). Îi vor reveni sarcini majore în domeniul 

revitalizării profesioniste a comunicării și promovării muzeului și programelor/proiectelor culturale pe care 

urmează să le adresăm publicului începând din anul 2016. Chiar și în aceste condiţii, s-a atins totuși o 

îmbunătăţire treptată, începând din în anul 2014 izbutind să activizăm, într-o măsură mai „discretă” – dar 

constantă, promovarea activităţilor muzeului prin instrumentele menţionate mai sus la a.3. 

În schimb, odată cu angajarea specialistului în domeniu, prima jumătate a anului 2016 a adus – așa cum 

anticipam de altminteri – un salt calitativ și cantitativ substanțial vizibil în special în promovarea mult mai 

variată și nuanțată a instituției noastre în mediul electronic virtual 

a.3.2.2. În mod sistematic am abordat o diseminare mai „agresivă“ a promovării proiectelor şi 

evenimentelor organizate atât în presa scrisă (locală şi regională), cât mai ales în media electronică online, 

datele cantitative fiind prezentate detaliat mai jos la a.3.3. (a se vedea şi Dosarele de presă depus acume 

în anexă).  

http://www.muzartbm.ro/
http://www.muzeuldeartabaiamare.wordpres.com/
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În acest context general, s-a ranforsat începutul unui îndelung aşteptat proces de optimizare a 

activităţilor de promovare/PR declanșat, practic, în 2013, îndeosebi prin intermediul mijloacelor din 

mediul virtual electronic menţionate mai sus, ca urmare a eforturilor intense şi mai ales sistematice 

depuse de resposabilul de proiect, domnişoara drd. Izabela Pop şi de principalii săi colaboratori: dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta, prin textele şi documentarele foto/video elaborate şi postate. 

Punctual, un impact semnificativ – verificat, de altminteri prin măsurătorile cantitative ale ratelor de 

accesare – a avut, începând din 2013, apoi și în intervalul 2014-2016 (şi, previzibil, va continua să aibă şi 

pe mai departe) Turul virtual al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» postat atât pe 

site-ul cât şi pe blog-ul instituţiei (proiect contractat ca furnizare de servicii cu o firmă privată locală). 

 

a.3.2.3. Per ansamblu autoevaluăm astfel următorii descriptorii: 

a) vizibilitatea mediatică a instituţiei: 

• foarte bună – la nivel local şi judeţean; 

• bună – la nivel regional; 

• îmbunătăţită cantitativ, dar foarte bună calitativ – la nivel naţional; 

• insuficientă cantitativ şi calitativ – la nivel internaţional. 

b) gradul de cunoaştere/diseminare la public a ofertei culturale lansate: 

• foarte bun – la nivel local 

• bun – la nivel judeţean; 

• acceptabil – la nivel regional; 

• sensibil îmbunătățit în anii 2014-2015 – la nivel naţional, în special ca urmare a succeselor 

consistente înregistrate în urma celor patru expoziții prezentate la București – câte două atât în 

2014 cât și în 2015 – prezentate pe larg de un mare număr de mijloce media, mai ales din 

categoria online !; 
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• total insuficiente – la nivel internaţional. 

c) receptarea şi impactul public al calităţii ofertei culturale lansate: 

• foarte bune – la nivel local şi judeţean; 

• foarte bune – la nivel regional; 

• în creștere substanțială – la nivel naţional; 

• total insuficiente cantitativ şi ca arie geografică, dar bune calitativ – la nivel internaţional. 

Luând în considerare în primul rând penuria de cadre specializate (lipsa completă – până în dcmbrie 2015 ! 

– a specialiştilor în PR şi marketing în condiţiile blocării posturilor începând din 2009), precum şi resursele 

financiare totuşi limitate ce au putut fi alocate marketingului publicitar specializat, apreciez că am reuşit 

totuşi să atingem un nivel pozitiv în acest domeniu, nivel oricum fără precedent în ultimele două decenii. 

a.3.2.4. Contracte de publicitate: 

• contracte pentru publicitarea adresei şi posturilor telefonice ale muzeului în publicaţia Pagini 

aurii – versiunile tipărită şi electronică; 

• colaborări noncontractuale pentru publicitarea periodică a programului de vizitare: 

– în presa cotidiană locală scrisă: Informaţia zilei, Graiul Maramureşului, Glasul 

Maramureşului; 

– în media locală electronică: graiul.ro, glasul.ro, informatia-zilei.ro, infomm.ro, etc.; 

• contract pentru publicitarea în regim gratuit a unei pagini logo color, de prezentare a noii 

expoziţii permanente Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiţii şi inovaţii în 

Cataloagele de licitaţii de artă editate de Casa de licitaţii Artmark Bucureşti, care deţin cea 

mai largă difuzare şi recunoaştere internaţională în domeniul comerţului oficial cu opere de artă 

(în medie: 275 cm.
2
 x preţ comercial de referinţă 860 $/apariţie x 5 apariţii = valoare comercială 

de referinţă 4300$): 

 Este de menţionat că acesta este un caz de recunoaştere implicită a reprezentativităţii 

muzeului nostru, alăturându-i-se ca prezenţe permanente doar încă alte câteva muzee de 

artă din România (Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul de 

Artă Timişoara): 

a.3.2.5. Promovarea, marketingul şi publicitarea în mediul electronic (pe blog, site-ul web și pe canalul 

propriu de pe platforma youtube): 

Analizele cantitative disponibile sunt dependente, desigur, de calitatea, conservenţa şi acurateţea 

instrumentelor de înregistrare ale contoarelor de măsurare avute la dispoziţie. Trebuie menţionat, pe de 

altă parte aproape fiecare dintre acestea este personalizat în aşa fel încât fiecare diferă prin parametrii 

utilizaţi, comparaţii şi/sau eventual completări reciproce fiind, practic cu neputinţă de realizat. Din aceste 

motive, am întrebuinţat trei astfel de contoare de măsurare, cifrele rezultate fiind sensibil diferite, ceea ce 

nu face imposibile evaluări globale calitative îndeosebit la nivelul interpretării tendinţelor de ciclu anual. 

Și pe parcursul anului 2015 am mai utilizat instrumentele de măsurări cantitative puse la dispoziţie de 

platformele youtube (pentru postările videoclipurilor proprii) flag counter și wordpres.com (pentru blogg-

ul nostru: ), iar pentru site-ul nostru www.muzart.ro  – contorul trafic.ro.  

a.3.2.5.1. Analiza pe baza contorului statistic «YOUTUBE» pentru perioada 27 iulie 2011- 6 

septembrie 2016 

 
 

Total procentaj 
vizualizări 

Durata / procentaj 
mediu de vizionare 

Durata / procentaj mediu 
de vizionare 

nr. 

crt. Țara nr. % minute % minute % 

1 Romania 13.956 82% 4.940 83% 03:09 33% 

2 Hungary 670 3,90% 232 3,90% 03:36 35% 

3 Germany 355 2,10% 128 2,10% 03:03 34% 

4 United States 329 1,90% 108 1,80% 03:52 32% 

5 Spain 265 1,60% 58 1,00% 04:59 32% 

6 Canada 261 1,50% 66 1,10% 04:04 38% 

7 United Kingdom 250 1,50% 88 1,50% 03:05 30% 

8 Moldova 157 0,90% 44 0,70% 03:49 38% 

9 Italy 130 0,80% 69 1,20% 02:00 18% 

http://www.muzart.ro/
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Total procentaj 
vizualizări 

Durata / procentaj 
mediu de vizionare 

Durata / procentaj mediu 
de vizionare 

nr. 

crt. Țara nr. % minute % minute % 

10 France 94 0,60% 40 0,70% 02:45 24% 

11 Australia 71 0,40% 9 0,20% 10:04 69% 

12 Israel 61 0,40% 19 0,30% 03:11 31% 

13 United Arab Emirates 52 0,30% 5 0,10% 10:21 76% 

14 Denmark 45 0,30% 9 0,20% 05:39 38% 

15 Austria 39 0,20% 21 0,40% 02:09 19% 

16 Belgium 29 0,20% 11 0,20% 03:13 30% 

17 Switzerland 26 0,20% 11 0,20% 02:37 51% 

18 Argentina 26 0,20% 9 0,20% 03:14 42% 

19 Ireland 26 0,20% 2 0,00% 12:48 93% 

20 Chile 23 0,10% 8 0,10% 02:52 35% 

21 Portugal 22 0,10% 7 0,10% 03:07 27% 

22 Cyprus 20 0,10% 11 0,20% 06:38 70% 

23 Japan 19 0,10% 3 0,10% 06:23 44% 

24 Netherlands 15 0,10% 5 0,10% 03:00 33% 

25 Sweden 14 0,10% 4 0,10% 04:35 29% 

26 Poland 13 0,10% 11 0,20% 01:38 20% 

27 Indonesia 13 0,10% 6 0,10% 02:11 31% 

28 Ukraine 12 0,10% 4 0,10% 02:53 31% 

29 Azerbaijan 8 0,00% 1 0,00% 08:07 55% 

30 Bulgaria 5 0,00% 5 0,10% 01:04 13% 

31 Serbia 5 0,00% 5 0,10% 01:00 6,90% 

32 Greece 4 0,00% 3 0,10% 01:14 23% 

33 Czech Republic 4 0,00% 2 0,00% 01:50 21% 

34 Mexico 4 0,00% 5 0,10% 00:43 10% 

35 Russia 3 0,00% 2 0,00% 01:33 24% 

36 Turkey 3 0,00% 1 0,00% 03:04 74% 

37 Norway 3 0,00% 6 0,10% 00:32 5,30% 

38 Iceland 2 0,00% 1 0,00% 02:20 21% 

39 Slovakia 2 0,00% 1 0,00% 01:56 8,70% 

40 Andorra 2 0,00% 1 0,00% 01:30 14% 

41 South Korea 1 0,00% 4 0,10% 00:28 4,90% 

42 Malaysia 1 0,00% 2 0,00% 00:28 36% 

43 Taiwan 1 0,00% 2 0,00% 00:26 13% 

44 Brazil 0 0,00% 1 0,00% 00:29 4,50% 

45 Finland 0 0,00% 1 0,00% 00:21 11% 

46 Colombia 0 0,00% 1 0,00% 00:18 2,00% 

47 Tunisia 0 0,00% 1 0,00% 00:13 1,00% 

48 Morocco 0 0,00% 2 0,00% 00:07 3,70% 

49 Macedonia (FYROM) 0 0,00% 1 0,00% 00:03 0,20% 

50 Unknown region 0 0,00% -6 -0,10% n/a n/a 

51 Philippines 
 

0 
 

0,00% 0 
 

0,00% n/a 
 

n/a 
 

 TOTALURI: 36 de țări 17.041 100% 5.970 100%  29% 

 

Prin eforturi proprii, între 2011-2016 s-au realizat și postat pe propriul canal «Muzeul Judetean de Artă Baia 

Mare» găzduit pe platforma youtube un număr de 17 clipuri video privind evenimente organizate şi 
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prezentări muzeale: ele reprezintă contribuția originală a Compartimenului Programe, Marketing și 

Promovarea produselor culturale (coordonator dr. I.A. Negrean), și are ca realizatori pe drd. Oana Enășel, 

dr. Ian A. Negrean, dr. T. Alexa, dr. Dorel Topan. De asemenea au fost postate și alte 9 videoclipuri 

realizate de colaboratori ai instituției noastre. Astfel, la 6 septebrie  2016, canalul youtube «Muzeul 

Județean de Artă Baia Mare» găzduia un total de 28 postări video înscrise între 2011-2016. 

Eficienţa şi efectele dobândite se reflectă, relativ fidel în evoluţia cifrelor de vizitare sunt descrise în tabelul 

precedent, şi analizate sumar în cele ce urmează. 

În decursul anilor celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016, cele 28 de postări video pe canalul 

muzeului nostru au totalizat un număr de 5.970 vizitări, cu un total de 10.041 minute de vizualizare  

– echivalent a 167,35 ore de urmărire / sau a 6,97 zile de urmărire neântreruptă !). Cifrele statistice de 

mai sus nu sunt, desigur, impresionante în sine. Cu toate acestea, este de subliniat faptul că distribuția 

internațională – pe cinci continente: Europa (UE și non-UE), America de Nord, Asia, America de Sud 

și Australia-Oceania reprezintă, fără îndoială, semnul unui început semnificativ de extindere 

internațională a vizibilității și audienței produselor culturale ale muzeului nostru promovate prin 

intermediul videoclipurilor produse prin eforturilor resurselor umane proprii ! Avem toate motivele să 

credem că acestea poate deveni în timp relativ scurt unul dintre principalele instrumente de promovare 

la scară internațională – cu costuri minime și eficiență posibil mare – atât a patrimoniului artistic pe 

care îl deținem / administrăm, cât și a produselor cultural-muzeale pe care muzeul nostru le 

propune în piață ! 

a.3.2.5.2. Analiza pe baza contorului statistic FLAG COUNTER pe perioada ianuarie–decembrie 2015 

repartiţiile/distribuţiile internaţionale ale provenienţei utilizatorilor ai produselor incluse în blogul 

nostru. 

Conform datelor înregistrate de contorul de măsurători statistice Flag Counter, blogul muzeului a fost 

vizualizat până la 31 decembrie 2012 de 22,905 de către 7685 vizitatori unici, din 68 ţări diferite (plus 

două surse de provideri necunoscuți).  

La 31 decembrie 2013, erau înregistrate un total de 41.082 vizualizări efectuate de 15.765 vizitatori unici 

proveniți din 58 țări diferite (plus o sursă de provider necunoscuți). 

La 31 decembrie 2014, erau înregistrate un total de 54.940 vizualizări efectuate de 23.091 vizitatori unici 

proveniți din 60 țări diferite (plus trei surse de provideri necunoscuți). 

La 31 decembrie 2015, erau înregistrate un total de 68.514 vizualizări efectuate de 30.306 vizitatori unici 

proveniți din 60 țări diferite (plus trei surse de provideri necunoscuți). 

 

La 31 decembrie 2015, erau înregistrate un total de 68.514 vizualizări efectuate de 30.330 vizitatori unici 

proveniți din 93 de țări diferite (plus două surse de provideri necunoscuți). 

Rezultă că: 

până în anul 2012, blogul a fost vizualizat de 22.905 de ori de către 7.658 vizitatori unici; 

în anul 2013, blogul a fost vizualizat de 18.177 de ori de către 8.080 vizitatori unici; 

în anul 2014, blogul a fost vizualizat de 13.858 de ori de către 7.383 vizitatori unici; 

în anul 2015, blogul a fost vizualizat de 13.578 de ori de către 7.182 vizitatori unici; 

în anul 2016, datele parțiale înregistrate până la 31 august – 5.217 – nu permit, deocamdată, considerații 

de analiză comparată, motiv pentru care în raportul de față NU includem considerațiile statistice 

aplicate pentru datele acestui ultim an al ciclului managerial 2012-2016; menționă, doar, cu titlu de 

relativă predicție, că potrivit calculelor statistice de proporționalitate – multiplicând media lunară, deja 

înregistrată, cu indicele 12 (numărul de luni) – ar rezulta o potențială cifră finală apropiată de 7.000 

vizitatori unici. 

Constatăm, deci, că faţă de perioada anterioară (octombrie 2011 –decembrie 2012), înregistrăm 

următoarea evoluție a vizitatorilor unici: 

a) în 2013: o creştere foarte modestă, de +5.14%; 

b) în 2014: o scădere sensibilă, de -8,63%; 

c) în 2015: o nouă scădere, mai moderată, de -2,73%; 
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În acest context, avem de observat că audiența înregistrată pentru anul 2015 – de 7.182 vizitatori unici 

reprezintă cea mai scăzută valoare anuală din întregul interval, care – însă – rămâne înscrisă în 

plaja +/- 7.000–8.000. Faptul își găsește explicații conjuncturale mai puțin semnificative în cadrul analizei 

de față (scăderea numărului de postări din 2015, o mai slabă atenție acordată dinamizării profilului blog-ului 

etc., toate plasate în conjunctura numărului extrem de redus al resursei umane proprii, active și 

competente, care să fie în măsură să poată produce materiale profesioniste difuzabile, și care – firește 

– să corespundă standardelor calitative de științificitate și relevanță publică în raport cu misiunea și 

obiectivele strategiilor asumate managerial de muzeul nostru. Firește că viitorul trebuie să aducă 

îmbunătățiri substanțiale în acest subdomeniu al promovării și marketingului instituțional, în măsura în care 

vor putea fi operate corecții de sistem, ceea ce pare deocamdată previzibil – măcar într-o măsură 

minimală – pentru anul 2016, având în vedere îmbogățirea personalului propriu cu noul specialist în 

marketing&PR, angajat ce urmează a prelua integral gestionarea blog-ului precum și sarcina revitalizării 

acestuia ! 

 

Chiar cu aceste constatări, per ansamblu putem încadra evoluţia audienţei blog-ului în intervalul 2011-2015 

ca una relativ constantă şi înscrisă pe un trend foarte discret regresiv, ale cărui variații anuale se 

mișcă între 7.000-8.000 vizitatori unici De altminteri, aceste date cantitative susţin afirmaţia că în clipa de 

faţă comunicarea şi produsele culturale puse în circulaţie prin intermediul mediului virtual (internet) 

reprezintă principalul mijloc/instrument de promovare/marketing al muzeului în mediul 

internaţional, în special sub aspectele calitative şi de difuzare largă la scară mondială.  

Repartizarea mondială, în 2012-2016, a vizitatorilor de pe blogul muzeului arată astfel: 

 

Nr. crt. Ţara 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Afganistan 
 

1 0 0 0 

2 Africa de Sud 2 1 0 0 0 

3 Agentina 8 2 3 2 0 

4 Albania 
   

2 1 

5 Algeria 2 0 0 0 0 

6 Arabia Saudită 
 

1 0 1 0 

7 Armenia 
 

1 0 1 0 

8 Australia 8 7 3 5 2 

9 Austria 45 54 32 22 17 

10 Banglanesh 
  

1 0 0 

11 Belarus 1 0 0 0 0 

12 Belgia 56 30 14 8 11 

13 Bosnia-Herţegovina 6 1 2 2 1 

14 Brazilia 4 2 2 2 2 

15 Bulgaria 7 5 2 10 2 

16 Camerun 
  

1 0 0 

17 Canada 59 53 45 33 18 

18 Chile 
 

1 8 1 3 

19 Cipru 5 2 1 0 2 

20 Coasta de Fildeş 1 0 0 0 0 

21 Corea de Sud 1 0 0 0 0 

22 Croaţia 4 2 0 3 1 

23 Danemarca 9 4 6 9 7 
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Nr. crt. Ţara 2012 2013 2014 2015 2016 

24 Ecuador 
   

1 0 

25 Egipt 
 

1 0 0 0 

26 El Salvador 
 

1 0 0 0 

27 Elveţia 8 14 13 6 6 

28 Emiratele Arabe Unite 5 0 0 0 1 

29 Estonia 1 0 1 0 1 

30 Etiopia 
  

1 0 0 

31 Filipine 3 1 0 1 0 

32 Finlanda 1 2 2 2 1 

33 Franţa 50 67 65 78 42 

34 Georgia 1 0 2 0 0 

35 Germania 274 281 222 168 130 

36 Ghana 2 0 0 0 1 

37 Gibraltar 
  

1 0 0 

38 Grecia 8 14 5 8 7 

39 Hong Kong 
   

3 0 

40 India 1 1 1 2 1 

41 Indonezia 4 1 0 0 0 

42 Irak 
  

1 0 0 

43 Irlanda 5 14 89 64 3 

44 Israel 19 22 34 8 12 

45 Italia 129 97 75 53 33 

46 Japonia 2 7 2 1 1 

47 Kazahstan 
  

1 0 0 

48 Kenya 
 

1 0 0 0 

49 Kuweit 1 0 0 0 0 

50 Letonia 1 3 3 0 1 

51 Liban 
  

3 0 0 

52 Lituania 1 1 2 1 2 

53 Luxemburg 4 1 2 3 0 

54 Macedonia 36 2 4 1 1 

55 Malta 
 

1 1 0 1 

 Malaezia     0 

56 Marea Britanie 50 94 82 67 39 

57 Maroc 1 1 0 0 0 

58 Mexic 
  

4 3 2 

59 Moldova 238 243 192 82 33 

60 Muntenegru 3 0 0 0 0 
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Nr. crt. Ţara 2012 2013 2014 2015 2016 

 Necunoscut – Asia/Pacific     1 

61 Nepal 1 0 1 0 0 

62 Nigeria 1 0 0 0 0 

63 Norvegia 1 8 9 14 8 

64 Noua Zeelandă 2 0 0 0 0 

65 Olanda 53 16 16 6 14 

66 Pakistan 1 0 0 0 0 

67 Peru 1 1 0 0 0 

68 Polonia 85 53 53 63 42 

69 Portugalia 8 11 8 3 1 

70 Proxy - Anonim Necunoscut 
  

1 0 0 

71 Quatar 
  

1 1 0 

72 Rep. Cehă 6 9 5 23 20 

73 Insulele Reunion 
  

1 0 0 

74 România 5.837 5.797 5.335 5.628 4.249 

75 Rusia 32 11 14 12 6 

76 Satelit - necunoscut 11 0 2 0 0 

77 Senegal 1 0 1 0 1 

78 Serbia 51 20 4 3 2 

79 Singapore 1 0 0 0 0 

80 Slovacia 6 7 5 5 5 

81 Slovenia 2 0 3 0 1 

82 Spania 29 34 29 18 24 

83 Statele Unite 304 857 733 413 259 

84 Sudan 
 

1 0 0 0 

85 Suedia 9 10 9 8 6 

86 Tailanda 
 

3 1 2 0 

87 Taiwan 1 0 0 3 0 

88 Turcia 8 10 12 10 2 

89 Turks and Caicos Island 1 0 0 0 0 

90 Ucraina 6 10 5 3 15 

91 UE-necunoscut 17 28 48 125 35 

92 Ungaria 142 155 158 189 144 

93 Uruguai 
  

1 0 0 

94 Venezuela 1 2 0 0 0 

95 Vietnam 1 0 0 0 0 

  
7.685 8.080 7.383 7.182 5.176 
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Având în vedere relevanța „minoră” a datelor colectate pentri perioada scursă din anul 2016, mențin 
analizele de dincime la cifrele definitive pe care le-am înregistrat pentru anii 2012-2015 deja scurși din cel 
de al doilea ciclu managerial. Despre 2016 ar fi de observant, deocamdată, că nivelul global al cifrei 
totale de vizitare (5.176 vizitatori) ne-ar putea sugera (făcând calculația aritmetică prin raportare 
proportional la trei trimestre din patru că înregistrările finale s-ar putea apropia de un total de 
aproximativ 7.000 vizitatori. 
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 2012 2013 2014 2015 

UE 6844 28 40,00% 6791 26 44,07% -0,77% 6274 29 46,03% -7,63% 6564 24 46,15% +4,42% 

E 383 11 15,71% 311 10 16,95% -18,80% 246 10 15,87% -20,90% 126 10 19,23% -95,24% 

A-N 363 2 2,86% 910 2 3,39% +150,69% 782 3 4,76% -14,07% 449 3 5,77% -74,16% 

A-C 1 1 1,43% 1 1 1,69% -0,00% 0 0 0,00% -100,00% 0 0 0,00% 0,00% 

Am-Sud 14 4 5,71% 8 5 8,47% -42,86% 14 4 6,35% +75,00% 6 4 7,69% -83,33% 

Asia 49 14 20,00% 47 9 15,25% -4,18% 58 11 17,46% +23,40% 32 10 19,23% -81,25% 

Africa 10 7 10,00% 5 5 8,47% -50,00% 3 3 4,76% -40,00% 0 0 0,00% 0,00% 

A-O 10 2 2,86% 7 1 1,69% -30,00% 3 1 1,59% -57,14% 5 1 1,92% -40,00% 

NEC 11 1 1,43% 0 0 0,00% -100,00% 3 2 3,17% +300,00% 0 0 0,00% 0,00% 

  7685 70 100,00% 8080 59 100,00%  7382 63 100,00%  7182 52 100,00%  

Notă: 
Neavând încă cifrele finale de an, datele pentru 2016 nu figurează în tabelul de mai sus, cele intermediară avute deocamdată 
neavând încă suficientă relevanță ! 

 

Componenta utilizatorilor blogului rezidenţi în străinătate indică pentru intervalul acestei etape (încă 

experimentale: 2011-2015) un interes aflat – după o primă perioadă de discretă creștere (2011-2013) – 

într-un posibil proces de fixare la un plafon situat în jurul cifrei anuale de 7.000 vizitatori unici. 

Raportat la faptul că, cel puţin deocamdată, informaţiile pe care le oferim sunt redactate în principal în 

limba română (cu doar 2 articole în maghiară, şi câte unul în italiană, poloneză, sârbo-croată, 

macedoneană, estoniană şi engleză), este de presupus că majoritatea a utilizatorilor din străinătate este 

constituită din vorbitori de limba română. Cel mai probabil va fi fiind vorba de rezidenţi români din 

străinătate, ceea ce ar însemna că prin informaţiile pe care le promovează muzeul nostru ar putea deveni o 

instituţie muzeală care să propună o semnificativă punte de legătură cu cultura românească pentru cei 

aflaţi, temporar sau definitiv, în diaspora.  

Nu este de neglijat, pe de altă parte, şi potenţialul mare de interes din partea unui public străin localizabil în 

special din sferele cercetării profesionale de specialitate, dar şi în categoriile iubitorilor de cultură şi artă. 

Din aceste motive, dezvoltarea viitoare a blogului va trebui să aibă în vedere şi modalităţi de publicare a 

informaţiilor în limbi străină (cele de mare circulaţie, dar şi în limbi de circulaţie mai restrânsă în special din 

vecinătăţile geografice ale României). 
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Continent 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016** % 

Europa * 16 76,19 39 55,71 41 51,25 43 46,74 44 46,32   

America 
de Nord: 

2 9,52 2 2,86 2 2,50 3 3,26 3 3,16%   

America 
Centrală 

0 0 1 1,43 2 2,50 2 2,17 2 2,11   

America de 
Sud: 

1 4,76 4 5,71 5 6,25 6 6,52 7 7,37   

Asia: 2 9,52 14 20,00 17 21,25 22 23,91 23 24,21   

Africa 0 – 7 10,00 10 12,50 12 13,04 12 12,63   

Australia 
– Oceania 

0 – 2 2,86 2 2,50 2 2,17 2 2,11   

necunosc
uți 

0 0,00 1 1,43 1 1,25 2 2,17 2 2,11   

Total 21 100 70 100 80 100 93 100 95 100   

* Continentul European cuprinde, cumulativ, atât vizualizarea de către subiecți ai statelor membre UE, cât și a subiecților din celelalte state 
„non-UE” ! 

** datele culese pentru anul 2016 sunt parțiale: 1 ianuarie – 24 august 2016   
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Constatări privind utilizatorii din străinătate ai produselor de pe blogul muzeului: 

• până în 2015 s-a atins un cumulativ de vizitatori unici care provin din 93 de ţări (faţă de 

doar 21 de ţări înregistrate la finalul anului 2011, respectiv, faţă de 70 la finalul lui 2012, și 80 la 

finele anului 2013) de pe şase continente (faţă de patru în 2011); 

• la scara geografiei globale ni se relevă o puternică polarizare în sfera arealului european, cu 

o discretă tendinţă de diminuare a ponderii, dublată de sporuri în zonele asiatică şi sud-

americană, situaţie oarecum normală explicabil pentru această etapă a începutului expansiunii 

promovării muzeului nostru la scară internațională prin intermediul spaţiului informatic virtual. 

Împrejurarea este explicabilă în primul rând prin faptul că însăşi problematica istorică şi artistico-estetică a 

Centrului Artistic Baia Mare tinde să se adreseze în special consumului cultural de tip european, iar apoi 

prin barierele lingvistice generate de redactarea în limba română a majorităţii covârşitore a textelor 

publicate. 

 

 
a.3.3. APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE - DOSAR DE PRESĂ AFERENT PERIOADEI DE 

RAPORTARE: 

 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Număr apariţii raportat 

iniţial 
116 134 143 87 521 681 911 1018 1094 1407  

Număr apariţii rectificat 145 202 233 281 602 742 941 1026 1116 1493  

 

În evidenţele noastre – parte prezentate anterior în Dosarele de presă aferente Rapoartelor anuale de 

management pe anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, respectiv în Raportul final 2007-2011, iar 

acum în Dosarul de presă pe anul 2016 anexat la prezentul raport anual 2015 – înregistrăm următoarele 

date cantitative prezentate mai jos privind prezenţa activităţilor şi instituţiei noastre în presa scrisă, video şi 

în reţele electronice (presă, situri turistice, situri de informare şi altele asemenea). 

Facem şi cuvenita menţiune că, la data întocmirii raportărilor anuale, o parte nu puţin semnificativă din 

apariţiile mediatice nu ne-au fost accesibile, iar altele – în speţă cele difuzate online au apărut ulterior, 

motiv pentru care nu au putut fi cuprinse în raportările iniţiale (este cazul în special al anilor 2007–2009, în 

raport cu care recuperările urcă la aproximativ 30-40% din valorile cantitative raportate!). 
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Însă pentru a menţine acurateţea raportărilor iniţiale menţinem cifrele iniţiale, cu excepţia completărilor 

segmentului ştiinţific – adică la poziţia 6: Referinţe bibliografie, ştiinţifice şi critice, cu citări în media 

ştiinţifică şi baze de date (bibliografice, biblioteconomice, indexări etc.), considerând că 

reconstituirea mai riguroasă a acestora este de natură şi dea o imagine mai corectă asupra 

impactului şi evaluării rezultatelor atinse de instituţia noastră în perioadele de management 

monitorizate. 

1) Articole, comentarii şi note jurnalistice în mass-media din România, privind expoziţiile şi manifestările organizate 
de muzeul nostru şi/sau la care am avut colaboratori, prezentări de marketing şi promovare turistică a muzeului: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total apariţii, din 
care: 

35 46 48 169 192 217 243 327 343  

în presa scrisă: 19 17 15 41 39 48 35 31 27  

în presa electronică: 16 29 33 128 153 169 208 296 316  

 

2) Articole, cronici şi note, respectiv prezentări de marketing şi promovare turistică a muzeul în mass-media din 
străinătate: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total apariţii, din 

care: 
8 21 19 28 48 52 67 71 79  

în presa scrisă: 3 8 3 8 7 2 7 3 3  

în presa electronică, 

din care: 
5 13 16 20 41 50 60 68 76  

postări noi: 3 8 3 7 21 12 18 8 27  

postări permanente 

anterioare, cu 

accesări noi 

2 5 13 13 20 38 42 60 49  

 

 

3) Studii, articole, cronici, recenzii de specialitate publicate de specialiştii muzeului în presa internă: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total apariţii, din 

care: 

45 33 43 44 57 62 103 111 149  

în presa tipărită, 

audio, TV: 

24 9 14 7 13 15 14 16 21  
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în media electronică, 

din care: 

21 24 29 37 44 57 89 105 128  

postări noi: 19 3 5 8 7 12 38 16 31  

postări permanente 

anterioare, cu 

accesări noi 

2 21 24 29 37 43 51 89 97  

 

 

4) Cronici, recenzii la publicaţiile muzeului: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total apariţii, din 

care: 

5 10 10 24 20 19 23 24 31  

în presa tipărită 2 3 2 9 3 1 2 1 4  

în media electronică, 

din care: 

3 7 8 15 17 18 21 23 27  

postări noi: 3 4 1 7 2 1 3 2 2  

postări permanente 

anterioare, cu 

accesări noi 

0 3 7 8 15 17 18 21 25  

5) Prezentări, consemnări şi aprecieri în presă ale colaborărilor/participărilor muzeului la proiectele/evenimentele 
organizate de parteneri sau alte instituţii de profil: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total apariţii, din care: 14 18 23 129 178 263 319 421 446  

în mass-media din 

România 
14 10 16 120 150 241 288 359 419  

în presa tipărită 8 2 5 46 27 37 47 31 7  

în media electronică, din 

care: 
6 8 11 74 123 202 241 328 411  

postări noi: 6 2 3 63 49 84 76 87 132  

postări permanente anterioare, 

cu accesări noi 
0 6 8 11 74 118 165 241 279  

în mass-media din 

străinătate 
0 8 7 9 28 22 31 62 27  

în presa tipărită 0 5 2 3 3 3 5 8 3  

în media electronică, din 

care: 
0 3 5 6 25 19 26 54 24  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

postări noi: 0 3 2 5 19 0 9 33 5  

postări permanente anterioare, 

cu accesări noi 
0 0 3 1 6 19 17 21 19  

6) Referinţe bibliografice, ştiinţifice şi critice, citări în media şi în baze de date: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total citări şi referinţe, din care: 95 106 138 208 247 298 309 332 354  

referinţe în baza de date – catalog online 

KUBIKAT a Zentralinstitut für 

Kunstgeschichte, München, Germania 

0 0 0 13 13 13 13 15 15 

 

referinţe în baza de date – catalog online 

HEIDE a Universităţii din Heidelberg, 

Germania 

0 0 0 0 0 0 1 

1 1 

 

referinţe în baza de date bibliografică a 

Bibliotecii Naţionale a României – 

«Catalog BN online» 

5 6 7 10 25 28 28 29 30 

 

citări bibliografice în Bibliografia 

Naţională a României – seria Cărţi, 

albume, hărţi (versiunea electronică) 

0 0 0 3 9 2 0 0 0 

 

citări bibliografice în Bibliografia 

Naţională a României – seria Cărţi, 

albume, hărţi (versiunea tipărită) 

0 0 2 8 1 10 0 0 0 

 

referinţe în baza de date bibliografică a 

Bibliotecii Judeţene «Petre Dulfu», Baia 

Mare – «Catalog online» 

76 80 101 119 134 139 139 141 141 

 

referinţe bibliografice în baze de date din 

străinătate (ebay; openlibrary etc.: versiuni 

în media electronică) 

1 2 2 4 6 7 9 9 11 

 

citări bibliografice în lucrări ştiinţifice 

tipărite 

3 2 5 7 13 7 5 6 9 
 

citări bibliografice în lucrări ştiinţifice 

postate în media electronică 

2 6 8 10 17 23 24 31 47 
 

referinţe bibliografice pe situri din media 

electronică ale unor texte publicate de 

specialiştii muzeului 

2 2 4 7 9 10 13 15 17 

 

referinţe fişele lucrărilor clasate în site-ul 

cimec.ro – prezentarea lucrărilor din 

colecţiile muzeului 

     19 19 19 19 

 

referinţe fişele lucrărilor clasate în site-ul 

europeana.com – prezentarea lucrărilor 

muzeului 

     19 19 19 19 

 

referinţe generaliste în media electronică 1 5 7 8 11 17 21 24 36  

Alte citări şi referinţe 5 3 2 0 9 4 18 23 9  
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a.4. MĂSURI LUATE PENTRU CUNOAȘTEREA CATEGORIILOR DE BENEFICIARI; 

a.4.1. ANALIZE ALE BENEFICIARULUI ŢINTĂ AL PROGRAMELOR: PE TERMEN SCURT / PE 

TERMEN LUNG; 

Beneficiarul programelor şi proiectelor concepute şi oferite de muzeul nostru a făcut obiectul unor 

înregistrări şi analize statistice (cantitative) primare. În lipsa unui personal calificat, strict specializat în 

cercetări socio-statistice şi în elaborări de studii interpretative, de prognoză şi fundamentare decizională, 

eforturile noastre s-au focalizat asupra prelevării unor date statistice care să ne permită în mod deosebit 

evaluarea tendinţelor pe termen mediu şi lung, pornind de la 1991 (nu deţinem date statistice pentru 

perioada anterioară). În condiţiile în care s-a prelungit politica guvernamentală de blocare a posturilor în 

sistemul bugetar, muzeul nostru continuă să fie lipsit de personal specializat în cercetări socio-statistice şi 

elaborări de studii interpretative, de prognoză şi fundamentare decizională, analizele noastre se bazează în 

continuare pe instrumentele statistice deja implementate. S-a urmărit şi s-a obținut totuşi un spor de 

acurateţe al înregistrărilor zilnice. Analizele cantitative „pe serii lungi” ne-au permis astfel să sesizăm unele 

modificări de nuanţă ale tendinţelor existente, şi să dirijăm o parte din eforturile noastre înspre corectarea 

ori ajustarea unor riscuri „nedezirabile”. 

Sigur, o anume relevanţă – dar într-un plan substanţial mai larg şi, prin aceasata, mai puţin precis – o au şi 

înregistrările statistice prezentate mai sus referitoare la beneficiarii produselor lansate de muzeu pe piaţa 

informală virtuală/internet (cifrele şi analizele de vizitare ale blogului, site-ului web, conturilor facebook şi 

tweeter, au fost prezentate și analizate mai sus). 

Anul 2012:                                            

• Cifrele estimate. Lista programelor minimale pe anul 2012 propusă şi aprobată la nivelul Consiliului 

Judeţean Maramureş, preconiza la „Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – 

secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 2012» un număr de 14 proiecte expoziţionale, cu un estimat 

minimal de 9500 beneficiari/vizitatori şi venituri minimale corespunzătoare din încasări bilete de intrare 

estimate la valoarea de 10750 lei. 

• Cifrele realizate. Raportul de realizare a „Listei programelor minimale pe anul 2012, înregistrează la 

„Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 

2012» realizarea efectivă a unui număr de 15 proiecte expoziţionale, cu un total înregistrat efectiv de 

29415 beneficiari/vizitatori şi cu venituri corespunzătoare efectiv contabilizate din încasări bilete de 

intrare la o valoare totală de 19.370 lei. Acestor cifre li se mai adaugă un număr de 443 de elevi 

participanţi la programul educativ cu plată „Atelier origami” desfăşurat în muzeu, cu încasări din bilete de 

748 lei, rezultând un total de 16 proiecte, cu un total cumulat de 29858 beneficiari şi cu venituri 

efectiv contabilizate de 20118 lei. 

• Cifrele comparate.  

– realizarea numărului de proiecte: 114,29%; 

– realizarea cifrei de vizitare: 314,30%; 

– realizarea cifrei de venituri: 187,14%. 

Anul 2013:                                            

• Cifrele estimate. Lista programelor minimale pe anul 2013 propusă şi aprobată la nivelul Consiliului 

Judeţean Maramureş, preconiza la „Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – 

secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 2012» un număr de 8 proiecte expoziţionale, cu un estimat 

minimal de 10.150 beneficiari/vizitatori şi venituri minimale corespunzătoare din încasări bilete de 

intrare estimate la valoarea de 8.700 lei. 

• Cifrele realizate. Raportul de realizare a „Listei programelor minimale pe anul 2013, înregistrează la 

„Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 

2012» realizarea efectivă a unui număr de 17 proiecte expoziţionale, cu un total înregistrat efectiv de 

27.689 beneficiari/vizitatori şi cu venituri corespunzătoare efectiv contabilizate din încasări bilete de 

intrare la o valoare totală de 25.500 lei. 

• Cifrele comparate.  
– realizarea numărului de proiecte: 212,50%; 

– realizarea cifrei de vizitare: 272,80%; 

– realizarea cifrei de venituri: 293,10%. 
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Anul 2014:                                            

• Cifrele estimate. Lista programelor minimale pe anul 2014 propusă şi aprobată la nivelul Consiliului 

Judeţean Maramureş, preconiza la „Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – 

secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 2014» un număr de 7 proiecte expoziţionale, cu un estimat 

minimal de 10.400 beneficiari/vizitatori şi venituri minimale corespunzătoare din încasări bilete de 

intrare estimate la valoarea de 11.500 lei. 

• Cifrele realizate. Raportul de realizare a „Listei programelor minimale pe anul 2014, înregistrează la 

„Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 

2014» realizarea efectivă a unui număr de 17 proiecte expoziţionale, cu un total înregistrat efectiv de 

33.237 beneficiari/vizitatori şi cu venituri corespunzătoare efectiv contabilizate din încasări bilete de 

intrare la o valoare totală de 24.797 lei. 

• Cifrele comparate.  

– realizarea numărului de proiecte: 242,86%; 

– realizarea cifrei de vizitare: 319,59%; 

– realizarea cifrei de venituri: 215,63%. 

 

Anul 2015:                                            

• Cifrele estimate. Lista programelor minimale pe anul 2015 propusă şi aprobată la nivelul Consiliului 

Judeţean Maramureş, preconiza la „Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – 

secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 2015» un număr de 9 proiecte expoziţionale, cu un estimat 

minimal de 16.300 beneficiari/vizitatori şi venituri minimale corespunzătoare din încasări bilete de 

intrare estimate la valoarea de 11.800 lei. 

• Cifrele realizate. Raportul de realizare a „Listei programelor minimale pe anul 2015, înregistrează la 

„Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 

2015» realizarea efectivă a unui număr de 14 programe expoziţionale / și un total de 28 proiecte 

expoziționale realizare efectiv, cu un total înregistrat efectiv de 39.128 beneficiari/vizitatori şi cu 

venituri corespunzătoare efectiv contabilizate din încasări bilete de intrare la o valoare totală de 

28.469 lei. 

• Cifrele comparate.  

– realizarea numărului de programe/proiecte: 155,56%; 

– realizarea cifrei de vizitare: 203,34%; 

– realizarea cifrei de venituri: 241,26%. 

 

Anul 2016:                                            

• Cifrele estimate. Lista programelor minimale pe anul 2016 propusă şi aprobată la nivelul Consiliului 

Judeţean Maramureş, preconiza la „Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – 

secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 2016» un număr de 5 programe / și 10 proiecte expoziţionale, 

cu un estimat minimal de 15.500 beneficiari/vizitatori şi venituri minimale corespunzătoare din încasări 

bilete de intrare estimate la valoarea de 25.000 lei. 

Pentru primele șapte luni calendaristice (referința de raportate pentru 2016: ianuarie-iulie), datele 

preconizate în planificarea minimală prevedea să se realizeze, după cum urmează: un număr de 5 

programe / și 8 proiecte expoziționale, cu un estimat minimal de 10.675 beneficiari/vizitatori și cu 

venituri minimale corespunzătoare din din încasări bilete de intrare estimate la valoarea de 8.000 lei. 

 

• Cifrele realizate la 31 iulie 2016 (7 luni calendaristice). Raportul de realizare a „Listei programelor 

minimale pe anul 2016, pentru la „Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – secţiunea 

4.1. «Programul expoziţional 2015» consemnează realizarea efectivă în primele șapte luni 

calendqaristice ale anului a unui număr de 5 programe expoziţionale / și un total de 9 proiecte 

expoziționale (dintre care: 1 proiect anulat și două proiecte noi în afara planificării inițiale), cu un total 

efectiv de 18.478 beneficiari/vizitatori şi cu venituri corespunzătoare efectiv contabilizate din 

încasări bilete de intrare la o valoare totală de 9.422 lei. 

• Cifrele comparate (pentru realizările pe primele șapte luni ale anului / raportate la planificarea pe primul 

semestru al anului 2016):  

– realizarea numărului de programe/proiecte: 112,50%; 

– realizarea cifrei de vizitare: 173,09%; 

– realizarea cifrei de venituri: 117,76%. 
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În etapa începerii şi apoi a desfăşurării procesului de dezvoltare instituţională în perioada 2010-
2016, odată cu reintrarea în normalitatea funcţională prin utilizarea publică integrală a spaţiilor 
circuitelor expoziţionale reabilitate complet, s-a realizat un echilibru apropiat de proporţia dezirabilă 
între contribuţiile celor 5 factori majori de dinamizare a prezenţei instituţiei în viaţa culturală publică și de 
atragere a beneficiarilor cărora ne adresăm rezultatele activităților noastre specifice: 

– expoziţia permanentă; 
– expoziţiile temporare proprii: la sediu, în afară / colaborări la expoziţii temporare ale partenerilor: în 

ţară – în străinătate 
 
– activităţile educaţionale: la sediu, în afară; 
– promovarea diversificată a produselor culturale proprii şi realizate prin colaborări, pe piaţa publică a 

bunurilor simbolice; 
– comercializarea produselor editoriale şi culturale ale muzeului: la sediu, și în afară. 

 

a.3.5. GRUPURILE ȚINTĂ ALE ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI: 

a.3.5.1. ANALIZA CIFRELOR ESTIMATIVE COMPARATIV CU CELE REALIZATE 

Activitatea de bază a instituţiei în relaţia cu beneficiarii reprezentând-o furnizarea de servicii 

expoziţionale către public, analiza profilului beneficiarului actual o realizăm cu referire la înregistrările 

statistice a vizitatorilor expoziţiilor realizate până în 2015, deopotrivă la sediul din Baia Mare, în locaţii din 

România. Mai mult, deocamdată acest sector este singurul pentru care dispunem de un minimul de 

instrumente de măsurări statistice relevante. Sigur, o anume relevanţă – dar într-un plan substanţial 

mai larg şi, prin aceasata, mai puţin precis – o au şi înregistrările statistice prezentate mai sus referitoare la 

beneficiarii produselor lansate de muzeu pe piaţa informală virtuală/internet (cifrele şi analizele de vizitare 

ale blogului, site-ului web, conturilor facebook şi tweeter). 

Constatările făcute ne-au permis în primul rând diagnosticarea structurii publicului care ne frecventează. 

Astfel, în perioada 2007-2015 am orientat într-o măsură semnificativă vectorii modelatori ai produselor 

noastre culturale corespunzător profilului acestui public în care, din punct de vedere calitativ, se observă că 

în mod relativ constant începând din 2000 încoace ponderea majoră o deţin: 

• categoria de public foarte tânăr şi tânăr antrenat în programe de formare educaţională de 

nivel mediu şi superior (subgrupa 15-25 ani); 

• categoriile de public matur cu orizont cultural dezvoltat, cu pregătire superioară (subgrupele 

25-35 ani şi 50-65 ani); 

• un contingent de public combinat, indigen şi străin deopotrivă, de nivel educaţional divers 

(de la mediu la superior) şi cu orizonturi culturale mai largi, acoperind plaja de vârste de la 20 la 

peste 65 ani, care se declară cunoscător şi iubitor al fenomenului artistic din centrul băimărean; 
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Ca element de noutate semnificativă, consemnăm faptul că, în intervalul 2012-2016 – și cu impact major 

înregistrat succesiv în 2013, 2014 și 2015 – pentru prima dată grupa de vârstă 0-14 ani a dobândit o 

pondere mai semnificativă printre beneficiarii produselor noastre, cu precădere datorită proiectelor 

educaţionale susţinute de dna Emeşe Bonta, care din 2012 funcţionează cu profil profesional 

schimbat pe postul de educator muzeal. 

Datele statistice înregistrate pentru beneficiarii expoziţiilor muzeului nostru în intervalul cronologic acoperit, 

până în momentul acestei raportări, prin cele două Programe manageriale şi prin subsecventele Contracte 

de management (octombrie 2006-decembrie 2015) sunt redate în tabelul de mai jos: 

Anul 
Total 

vizitatori 

Adulti Tineret Vizitatori 

străini 
Platitori Neplatitori 

Individual Grup Total Individual Grup Total 

2006 3.160 406 404 810 671 1.679 2.350 784 2.151 1.009 

2007 5.893 1.826 1.065 2.891 1.172 1.830 3.002 1.753 3.481 2.412 

2008 8.627 2.824 1.838 4.662 1.465 2.500 3.965 1.779 5.396 3.231 

2009 3.093 1.756 697 2.453 371 269 640 858 1.718 1.375 

2010 12.399 3.405 3.802 7.207 1.835 3.357 5.192 5.766 7.412 4.987 

2011 17.370 5.543 4.934 10.477 2.839 4.054 6.893 6.491 8.150 9.220 

2012 29.858 8.462 8.075 16.537 3.365 9.956 13.321 7.976 9.465 20.393 

2013 27.689 9.558 7.062 16.620 3.921 7.148 11.069 7.762 9.766 17.923 

2014 33.237 6.621 11.630 18.251 4.042 10.944 14.986 8.885 7.460 25.777 

2015 39.128 13.161 8.853 22.014 7.786 9.328 17.114 12.113 9.687 29.441 

2016 18.478 5.563 5.216 10.779 2.167 5.532 7.699 5.546 5.255 13.212 

Total 2012-2016 148.390 43.365 40.836 84.201 21.281 42.908 64.189 42.282 41.633 106.746 

TOTALURI 

GENERALE 
198.932 59.125 53.576 112.701 29.634 56.597 86.231 59.713 69.941 128.980 

* datele înregistrate pentru primele țapte luni calendaristice al anului, între 1 ianuarie – 31 iulie 2016 

Comentarii analitice nuanâate asupra realizărilor pe 2016 sunt, deocamdată, evident premature. 
Merită, totuși, de subliniat constatarea cifrele deja realizate la 31 iulie depășesc la toți indicatorii privind 
categoriile și subcategoriile de public vizitator REALIZĂRILE ATINSE PENTRU ÎNTREGUL AN 2011 ! 

Ori, dacă luăm în calcul faptul că 2011 a fost anul de vârf pentru rata de vizitare a muzeului pentru 
întregul prim ciclu managerial 2007-2011, atunci rezultă comparativ că, într-adevăr cel de al doilea 
ciclu managerial 2012-2016 consfințește trecerea într-o etapă nouă, superioare, în evoluția 
progresivă a muzeului nostru. 

Cifrele statistice prezentate în tabelul de mai sus ne îndreptăţesc să considerăm că, în relaţia cu 
beneficiarii noştri direcţi, întreaga perioadă parcursă până 2016 din ciclurile manageriale 2007-2011 şi 
2012-2016 marchează un salt cantitativ şi calitativ deosebit în istoria ultimilor două decenii, atât în 
privinţa proiectelor expoziţionale cât şi în privinţa proiectelor de oferte culturale conexe (programele 
educaţionale, editoriale etc). În raport cu ce-a de-a patra ţintă fixată pentru ciclul managerial 2012-2016 în 
Programul de management aprobat de Consiliul Judeţean Maramureş, („Cercetarea ştiinţifică, 
valorificarea publică, promovarea naţională şi internaţională a patrimoniului material şi imaterial produs în 
Centrul Artistic Baia Mare de la întemeiere sa şi până în prezent, prin elaborarea, dezvoltarea şi 
diseminarea conceptului istoriografic românesc privind istoria şi specificul cultural–artistic al Centrului 
Artistic Baia Mare”), obiectivul propus şi aprobat pentru perioada 2012-2016 în domeniul portofoliului de 
activităţi instituţionale şi al produselor şi serviciilor rezultate (şi pe care le-am oferit către beneficiarii din 
comunităţii locale judeţene şi către alţi beneficiari) formulează următoarele cerinţe: „(…) premisele 
atingerii treptate şi a stabilizării numărului anual de vizitatori în jurul cifrei de 20.000”. 

Din această perspectivă, realizările cifrelor de vizitare realizate în intervalul celui de al doilea ciclu 
managerial (2012-2016) care constituie subiectul acest raport mangerial final – adică: 18.478 în 
primele șapte luni ale anului 2016 (cu persspectiva evidentă de a atinge și depăși, ușor, pragul de 
20.000 până la finalul anului!); 39.128 în 2015 reprezentând maxima istorică absolută din întreaga 
existență de 111 ani a muzeului !!! – apoi 33.237 în anul 2014 – a doua maximă istorică, 29.858 în anul 
2012 – a treia maximă istorică şi, respectiv, 27.689 în anul 2013 – al patrulea „vârf” istoric de vizitare 
– toate performanţele fiind de altminteri obţinute în al doilea ciclu managerial 2012-2016  într-un climat 
mai degrabă defavorizant, în special sub aspectul esenţial al crizei resursei umane (a se vedea detaliile 
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mai jos) – se constituie practic în referinţe de excepţie care depăşesc sub toate aspectele chiar cele 
mai optimiste speranţe şi prognoze pe care le-am putut estima inițial. 

Tocmai din acest motiv, analizând cu satisfacţie performanţele, rămânem pe mai departe extrem 
de rezervaţi şi menţinem pe mai departe ca obiectiv prioritar pentru întegul interval 2012-2016 
stabilizarea numărului de beneficiari/vizitatori ai proiectelor noastre expoziţionale în jurul cifrei de 
20.000/an, desigur cu eventuale corecţii în interiorul grupelor de vârstă (antrenarea mai activă a grupelor 
„5-14 ani” şi „peste 60”, respectiv a grupelor „plătitori”, „străini” şi – cu accent mai pronunţat – a grupei 
„rural” . 

Astfel, dacă realizările anului 2015 ni se înfăţişează, deocamdată, ca un vârful absolut pentru întreaga 
perioadă 1990-2015 la numărul total de vizitatori, precum şi la alte câteva subcategorii, cifrele de 
vizitare au adus şi ele atingerea câtorva „vârfuri” pentru unele subcategorii. Astfel, practic toate 
recordurile în materie de vizitare au fost atinse succesiv în anii 2013 (1 subcategorie: ), 2014 (2 
subcategorii: ), la restul de 7 subcategorii recordurile absolute fiin atinse în 2015: 

 

categoria / subcategoria anul cifra de vizitare 

vârful de vizitare absolut (categoria „total vizitatori”):  2015 39.128 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi”:  2015 22.014 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi individual”:  2015 13.161 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi în grup”:  2014 11.630 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret”:  2015 14.986 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret individual: 2015 7.786 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret în grup”: 2014 10.944 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total plătitori”:  2013 9.766 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total neplătitori”: 2015 29.441 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total străini”:  2015 12.113 

 

Deşi contextul nu a fost dintre cele favorizante, pe parcursul etapei de stabilizare, anii 2007 şi 2008 au 

marcat un spor substanţial al ratei de vizitare, fapt ce probează de la bun începutul funcţionării 

independente a muzeului de artă băimăreană existenţa unui autentic potenţial de dezvoltare pe care, 

situaţia conjuncturală a anului 2009 – închiderea expoziţiei permanente în vederea reabilitărilor 

globale ale spaţiului expoziţional– nu o contrazice. Că a fost astfel o demonstrează tendinţa de salt 

cantitativ cu totul spectaculos al cifrelor de vizitare înregistrate anual între 2010–2016, adică tocmai 
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în anii în care programele manageriale 1 şi 2 preconizau iniţierea procesului de dezvoltare pe temeiuri 

sănătoase și durabile a noii instituţii muzeale independente de artă. În acest context, merită de 

observat faptul că „recordurile” concentrate ale anului 2015 permit  aprecierea că și în acest an 

2015 avem de a face cu încă un semn vizibil al unui „spor cantitativ sănătos”, semn pe care cu 

certitudine îl vom regăsi și la finalul anului 2016 – așa cum indică cifrele parțiale deja atinse la 31 iulie 

2016. 

Pe cale de consecință, cu nedisimulată satisfacţie suntem aşadar în măsură să înregistrăm acum faptul că 

evoluția spectaculos ascendentă a atragerii publicului în vizitarea ofertei noastre expozițional în 

anii celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 vine să consacre faptul că obiectivul relansării 

muzeului pe piaţa ofertei culturale judeţene și naționale  este deja atins pe deplin și, pare-se, în mod 

durabil. 

 

a.3.6. PROFILUL BENEFICIARULUI ACTUAL: 

a.3.6.1. prezentare sintetică a structurii profilului beneficiarului actual. 

Analizele efectuate pe baza evidenţelor statistice realizate începând din 1991 (cu aproximări datorate 

„instrumentelor” de măsurare nu foarte nuanţate cu care putem opera deocamdată) relevă următoarele 

ponderi categoriale şi subcategoriale: 

a.3.6.1.1. Raportul «vizitatori indigeni» – «vizitatori străini» 

 «vizitatori indigeni» «vizitatori străini» 

% anual 1991-2016 minim 53,08 % – maxim 95% minim 5% – maxim 46,92% 

% în 2007 68,07 31,93 

% în 2008 63,68 36,32 

% în 2009 72,6 27,4 

% în 2010 53,50 46,50 

% în 2011 53,08 46,92 

% în 2012 73,29 26,71 

% în 2013 71,97 28,03 

% în 2014 73,27 26,73 

% în 2015 69,04 30,96 

% în 2016 * 69,99 30,01 

* date parțiale culese pînă la 31 iulie 2016 

 

a.3.6.1.2. Repartiţia categoriei «vizitatori indigeni»* 
 din Baia Mare din jud. Maramureş (mai puţin 

Baia Mare) 

din ţară 

% anual 1991-2016* minim 65,77 % – maxim 86,1% minim 4% – maxim 12,07% minim 6% – maxim 42,68% 

% în 2007 78,18 10,18 11,64 

% în 2008 81,12 9,01 9,87 

% în 2009 74,41 11,1% 14,58 

% în 2010 71,27 9,16 19,57 

% în 2011 65,77 12,07, 22,16 

% în 2012 48,69 18,53 32,78 

% în 2013 51,26 14,09 34,65 

% în 2014 48,56 8,76 42,68 

% în 2015 60,94 7,69 31,37 

% în 2016 ** 63,27 9,12 27,61 

* aproximări prin eşantionare 

* date parțiale culese pînă la 31 iulie 2016 
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a.3.6.1.3. Raportul  «urban» – «rural»* la total vizitatori 

 «urban» «rural» 

% anual 1991-2016* minim 81,16 % – maxim 92,68% minim 7,32% – maxim 18,84% 

% în 2007 88,43 11,57 

% în 2008 90,16 9,84 

% în 2009 89,92 10,18 

% în 2010 83,48 16,52 

% în 2011 81,16 18,84 

% în 2012 87,42 12,58 

% în 2013 80,24 19,76 

% în 2014 86,09 13,91 

% în 2015 84,93 15,07 

% în 2016 85,62 14,38 

* aproximări prin eşantionare 

* date parțiale culese pînă la 31 iulie 2016 

 

a.3.6.1.4. Raportul categoriilor «adulţi» – «tineret» la total vizitatori 

 «adulţi» «tineret» 

% anual 1991-2016 minim 25,63% – maxim 79,31% minim 20,69% – maxim 74,69% 

% în 2007 25,63 74,57 

% în 2008 49,06 50,94 

% în 2009 79,31 20,69 

% în 2010 58,09 41,91 

% în 2011 60,32 39,68 

% în 2012 55,39 44,61 

% în 2013 60,02 39,98 

% în 2014 54,91 45,09 

% în 2015 55,49 44,51 

% în 2016 58,23 41,67 

* date parțiale culese pînă la 31 iulie 2016 

a.3.6.1.5. Raportul categoriilor «plătitori» – «neplătitori» la total vizitatori 

 «plătitori» «neplătitori» 

% anual 1991-2011 minim 18,92% – maxim 73,12% minim 26,88% – maxim 81,08% 

% în 2007 68,07 31,93 

% în 2008 59,07 40,93 

% în 2009 55,54 44,46 

% în 2010 59,78 40,22 

% în 2011 46,92 53,08 

% în 2012 31,70 68,30 

% în 2013 35,27 64,73 

% în 2014 22,44 77,56 

% în 2015 24,76 75,24 

% în 2016 28,44 71,56 

* date parțiale culese pînă la 31 iulie 2016 

 

a.6.1.2. evaluarea datelor cantitative generale. 

Determinarea caracteristicilor beneficiarului din perioada celor două cicluri managerial 2007-2011, 

respectiv 2012-2016 trebuie să ţină cont de următoarele constatări: 
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• structura categoriei vizitatori străini rămâne pe mai departe bazată pe aportul predominant al 

grupurilor turistice organizate provenite din Ungaria; să remarcăm, însă, faptul că anul 

2015 este primul din ciclul managerial 2012-2016 în care componenta vizitatori străini 

depășește pragul unei ponedri de peste 30%, și avem șanse reale ca situația să se repete 

și în 2016 ! Constatarea este semnificativă și are o anume importanță, dacă ne raportăm la 

faptul că Baia Mare încă nu este un pol de atracție turistică deosebită ! 

• componenta „indigenă” este pe mai departe polarizată de vizitatorii din Baia Mare, care s-a 

înscris până la un moment dat într-o tendinţa de sensibilă scădere începând din 2008; 

notabil însă este fapul că, după ce în anul 2012 a fost pentru prima oară în întreaga 

istorie a înregistrărilor şi cercetărilor noastre statistice – când pronderea beneficiarilor 

din Baia Mare a coborât uşor sub pragul de jumătate, iar situația s-a repetat în 2014 când 

am asistat la o similară revenire sub pragul de 50%, anii 2015 și 2016 par să indice 

revenirea ponderii publicului băimărean undeva în jurul a 60%  

Nutrim speranţa unei stabilizări pe termen mediu și lung în jurul acestui prag de 50%-

60%, fireşte această dorinţă rămânând pe mai departe dependentă de „exportul 

expoziţional” în afara localităţii de reşedinţă a instituţiei! 

În Raportul de management pe anul 2014 depus spre analiză și evaluare în martie 2015, 

menționam următoarea apreciere: „(...) în anul 2014 această împrejurare se datorează 

efectelor conjuncturale provocate de manifestările expoziţionale organizate în ţară, la 

Bucureşti. Faptul în sine trebuie apreciat ca deosebit de pozitiv, numai că şi această 

împrejurare pozitivă va rămâne, însă, cel mai probabil, un efect conjunctural şi greu sustenabil 

în viitor mai ales datorită crizei resursei umane proprii, din pricina căreia este greu de 

presupus că vom avea capabilitatea umană şi instituţională să continuăm „politica de 

export expoziţional” într-un ritm constant. (...)” 

La un an distanță, având a analiza cele petrecute în 2015, mă vedeam în situația să 

constat (o dată în plus !) cât de fragile rămân, totuși, estimările / predicțiile / supozițiile 

privind comportamentul publicului de masă !!!. Pentru că – iată ! – în anul 2015 muzeul 

nostru a fost în măsură să repete „exportul expozițional” la București într-o „rețetă” 

strict similară celei din 2014 (adică: 2 expoziții ) și cu un flux de vizitare aproximativ 

asemănător (ce-i drept, cu o discretă diminuare în 2015 !). Numai că, atâta vreme cât cifra 

globală de vizitatori înregistrată pe 2015 a depășit-o pe cea din 2014 cu aproape 6.000 de 

persoane, distribuția procentelor alocate provenienței vizitatorilor relevă un fapt care, cel 

puțin pentru noi, este neașteptat: saltul spectaculos al ponderii vizitatorilor băimăreni 

care s-a „dus” la peste 60% ! Asta în condițiile menținerii vectorilor de atragere a 

publicului în condiții analoge celor din anul 2014 ! Prin urmare, interpretarea strict 

statistică ne obligă să consemnăm o dinamică substanțial sporită a interesului publicului 

băimărean pentru oferta expozițională introdusă în piață de muzeul nostru (cu un 

substanțial +12,38%) ! Și pentru ca lucrurile să devină și mai complicate, s-ar părea că 

ponderea în jur de 60% se va repeta în 2016 de asemenea, numai că în condiții sensibil 

diferite,  întrucât nu s-a mai repetat „exportul expozițional” din anii 2014 și 2015 !!! 

Care să fie semnificația sociologică a acestei realități statistice – conjunctură de moment ?, 

ori, poate,  început de tren nou ? – iată întrebări la care eu, personal, nu mai risc nici un fel 

de estimări !. Să vedem cum care vor fi reacțiile publicului în anii ce vin ! 

• continuând conturarea profilului beneficiarilor produselor noastre expoziţionale, trebuie 

subliniat că şi pe parcursul ciclului manegerial 2012-2016 avem de a face cu un public 

puternic „urbanizat” (cumulat cel „indigen” şi cel „străin”), cu un aport totuşi fragil al 

componentei „non-urbane/rurale”; este însă la fel de adevărat că „instrumentele de măsurare” 

prin eșantionare produc informații statistice ce trebuie privite cu multă prudență; 

• în sfârşit să mai menţionăm faptul că, începând din anul 2010 – adică după redeschiderea la 

public a expoziției permanente – avem de a face cu un public reprezentat relativ echilibrat 

și într-o pondere constantă de categoriile de vârstă „adulţi” (cu o predominanţă a 

subgrupelor 25-35 ani, şi 50-64 ani), respectiv „tineret” (cu o predominanţă a subgrupelor 15-

18 ani, şi 19-24 ani, dar cu un oarecare spor de creştere al subgrupei „1-14 ani”): începând 
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din 2010, balanța distribuirii ponderilor procentuale între cele două categorii mișcându-se între 

limite de fluctuaţie anuală conjuncturală relativ constantă: +/- 10/15%. 

 

a.3.6.3. estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari. 

Raportat la condiţiile concrete în care funcţionează muzeul nostru (cu o criză acută de spaţii cu 

destinaţii educaţionale, situaţie altminteri fără vreo previzibilă perspectivă de remediere în orizontul 

temporal pe termen mediu sau lung!), identificăm deocamdată două tipuri de estimări care, în mod 

realist, ar putea oferi perspectiva atragerii altor categorii de beneficiari în urma încheierii reabilitării 

infrastructurilor imobiliare şi redeschiderii expoziţiei permanente, desigur în contextul eforturilor de 

îndeplinire a ţintei majore asumate în ciclul managerial 2012-2016 – dezvoltarea durabilă a 

instituţiei: 

a.3.6.3.1. estimările previzibile şi fezabile se menţin pe coordonatele anterioare, după cum 

urmează: 

• atragerea prin oferte focalizate, deopotrivă expoziţionale şi prin produse culturale alternative 

şi/sau facilităţi de acces, a unor contingente mai numeroase din subgrupele de vârstă 0-14 ani, 

26-49 de ani, respectiv peste 65 ani; 

• extinderea la scară medie (2-4 manifestări anuale), în localităţi mai mari din mediul rural a 

programului microexpoziţional şi educaţional Stagiunea Muzeului Judeţean de Artă cu 

scopul lărgirii accesului publicului rural – îndeosebi a celui tânăr – la produsele de artă plastică 

contemporană şi la produse educaţionale conexe; realizarea acestei ţinte rămâne însă pe mai 

departe condiţionată de depăşirea actualelor condiţionări restrictive legate de aceeaşi 

conjunctură limitantă a lipsei resursei umane disponibile; 

a.3.6.3.2. estimări dezirabile. 

• dinamizarea ratei de vizitare de către subcategor «public rural”; 

• menținerea, pe mai departe, a ratelor pentru subcategoriile „public din ţară”, și „public din 

străinătate” procese strict condiţionate de dezvoltarea în Baia Mare şi judeţul Maramureş 

a unui autentic turism de masă; 

• dezvoltarea extensivă a tipurilor de produse culturale – în special a celor educaţionale şi de 

marketing/PR, procese condiţionate obligatoriu de posibilitatea dezvoltării în muzeul 

nostru a componentei resursă umană specializată. 

 



MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» / «BAIA MARE ARTISTIC CENTRE» COUNTY ART MUSEUM 

430331 Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, tel.: 0262-213964 • fax.: 0262-214080 / e_mail: muzartbm@yahoo.com  

143 

 

B. EVOLUȚIA PROFESIONALĂ A INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACESTEIA 
b.1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la 
strategia culturală a autorității 

b.2. orientarea activității profesionale către beneficiari 

b.3. analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 

 

b.1. ADECVAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A INSTITUȚIEI LA POLITICILE CULTURALE LA 
NIVEL NAȚIONAL ȘI LA STRATEGIA CULTURALĂ A AUTORITĂȚII 

Programul de management 2012-2016, aprobat și însușit de autoritate în anul 2012, conține 

următoarele prvederi: 

„Perioada 2012-2016 urmează să reprezinte cel de al doilea ciclu managerial independent pentru Muzeul 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (…) În mod firesc, proiectarea ansamblului global şi a reperelor 

sectoriale pentru acest al doilea ciclu managerial independent trebuie să decurgă în mod integrat şi organic din 

nivelul stadiului atins deja ca urmare a realizărilor – integrale, respectiv parţiale – dar şi ca urmare a limitărilor 

înregistrate prin incidenţa nerealizării unora dintre ţintele şi obiectivele fixate pentru exerciţiul managerial 

derulat în ciclul anterior.” 

 

Ţinând cont de punctul critic de la care am pornit procesele de reorganizare şi refuncţionalizare ale 

instituţiei începând din anul 2007, planurile manageriale elaborate au fixat două etape distincte de parcurs 

în perioada 2007 – 2016: 

c) 2007 – 2009: etapa stabilizării; 

d) b) 2010-2016: începutul etapei dezvoltării durabile şi sănătoase. 

De aceea, prezentarea acţiunii manageriale aferente celui de al doilea ciclu managerial 2012-

2016 trebuie plasată şi corelată în contextul stadial atins în procesele şi activităţile de reorganizare şi 

refuncţionalizare ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» ca instituţie de sine 

stătătoare, începând din anul 2007.  

 

Obiectul de activitate 

Conform Contractului de management 2012-2016 pentru Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare, autoritatea – adică Consiliul Judeţean Maramureş, asigură prin activitatea instituției – adică prin 

activitatea Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», următoarele: 

a) administrarea instituţională a patrimoniului imobil şi a dotărilor tehnico–materiale încredinţate; 

b) constituirea; îmbogăţirea prin achiziţii, donaţii şi alte surse; conservarea şi restaurarea 

patrimoniului muzeal; 

c) păstrarea, depozitarea şi expunerea; îmbogăţirea prin achiziţii, donaţii şi alte surse; conservarea şi 

restaurarea; protecţia, securizarea şi asigurarea, precum şi valorificarea publică (expoziţională, 

publicistică, etc.) prin mijloace specifice a patrimoniului muzeal deţinut în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

d) cercetarea patrimoniului muzeal propriu, precum şi a patrimoniului material şi imaterial generat 

de-a lungul existenţei trecute şi prezente a «Centrului Artistic Baia Mare»; 

e) elaborarea, dezvoltarea şi diseminarea la scară locală, naţională şi internaţională a conceptului 

istoriografic românesc privind istoria şi specificul cultural–artistic al «Centrului Artistic Baia Mare»; 

f) desfăşurarea activiţilor expoziţionale specifice atât la sediu (permanente şi temporare), cât şi în 

afara acestuia la nivel judeţean, naţional şi internaţional (…); 

g) promovarea la nivel local, judeţean şi naţional, de programe cultural–educative menite să 

contribuie la diseminarea valorilor artistice, intelectuale şi civice specifice istoriei trecute şi 

prezente a Centrului Artistic Baia Mare. 

Pe fundamentul asigurat de stadiul şi rezultatele acumulate anterior în primul ciclu managerial 

independent al instituției (2007-2011), în Programul managerial 2012-2016 aprobat și asumat de 

autoritate, afirmam că „filosofia managerială trebuie să se centreze în noul ciclu 2012-2016 pe ideea 
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de continuitate dinamică, proces complex menit să asigure în acest interval temporal condiţiile necesare 

pentru o dezvoltare intensivă durabilă a instituţiei şi a capabilităţilor sale de performare culturală şi 

profesională specifice”. În acest sens, Programul managerial 2012-2016 propunea, în 2012, 

următoarea perspectivă managerială: 

 

„FILOSOFIA/VIZIUNEA MANAGERIALĂ MUZEALĂ ASUPRA MUZEULUI JUDEŢEAN DE ARTĂ 

«CENTRULUI ARTISTIC BAIA MARE» 

o Dezvoltarea trebuie proiectată şi desfăşurată sectorial şi sistemic, astfel încât Muzeul Judeţean 
de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» să se manifeste ca o instituţie culturală de excelenţă, cu 
forţă de reprezentare exemplară la nivel naţional şi internaţional a specificităţii culturii plastice ale 
comunităţilor judeţului Maramureş şi municipiului Baia Mare. 

o Muzeul va acţiona ca un vector convergent al Centrului Artistic Baia Mare, promovând 
coagularea unui pol multiinstituţional (alături de Filiala Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, Secţia Arte Plastice a Centrului Universitar Nord–Baia Mare, Liceul de Arte Baia Mare). 

o Muzeul va acţiona de asemenea ca vector emergent (diseminator) major al Centrului Artistic Baia 
Mare la nivel regional, naţional şi internaţional. 

o La nivelul performanţei cultural–ştiinţifice de elită, muzeul va activa ca principală instituţie de profil 
din ţară care cercetează, elaborează şi diseminează – muzeografic şi publicistic – punctul de 
vedere istoriografic românesc privind istoria şi prezentul Centrului Artistic Baia Mare. 

o La nivelul performanţei culturale şi educaţional–formative demotice, Muzeul va trebuie să îşi 
întărească poziţia de jucător important pe piaţa culturală judeţeană şi regională, în domeniul 
educaţiei estetice prin promovarea accesului larg, de masă, în spiritul şanselor egale, la cultura 
artistică de performanţă. 

 

MISIUNEA / DEFINIREA ŢINTELOR STRATEGICE PENTRU MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ 

«CENTRULUI ARTISTIC BAIA MARE» 

În Caietul de obiective pentru întocmirea prezentului program managerial, Consiliul Judeţean Maramureş 

fixează următoarea ţintă generală şi următoarele obiective principale pentru ciclul managerial 2012-2016: 

„Misiunea instituţiei. Păstrara, îmbogăţirea şi punerea în valoare a patimoniului muzeal în scopul 

cunoaşterii, educării şi recreerii, pentru asigurarea dezvoltării durabile şi sănătoase a instituţiei pe 

termen scurt, mediu şi lung; 

Obiectivele instituţiei. (...) 

– Administrarea eficientă din punct de vedere instituţional, funcţional, financiar-contabil, ştiinţific, cultural–

educaţional a patrimoniilor imobil şi muzeal încredinţate de către Consiliul Judeţean Maramureş prin 

Contract de administrare, precum şi a bazei tehnico–materiale aflate în gestiune; 

– Tezaurizarea, îmbogăţirea, conservarea şi restaurarea, protejarea şi securizarea patrimoniului muzeal şi, 

respectiv, constituirea ştiinţifică a acestui patrimoniu pe colecţii de profil în conformitate cu prevederile şi 

normativele legale de specialitate în vigoare; 

– Evidenţa financiar–contabilă şi ştiinţifică, investigarea, documentarea, cercetarea ştiinţifică, clasarea şi 

valorificarea publică a patrimoniului muzeal administrat; 

– Cercetarea ştiinţifică, valorificarea publică, promovarea naţională şi internaţională a patrimoniului material 

şi imaterial produs în Centrul Artistic Baia Mare de la întemeiere sa şi până în prezent, prin elaborarea, 

dezvoltarea şi diseminarea conceptului istoriografic românesc privind istoria şi specificul cultural–artistic al 

Centrului Artistic Baia Mare.” 

 

Evident că de-a lungul întregii perioade manageriale – inclusiv în anul 2015 prezentat și analizat în acest 

raport – planurile sectoriale de activitate anuală s-au concentrat asupra atingerii acestor obiective, conform 

următoarei scheme de priorități: 

a) Dezvoltarea activităților de gestiune, evidență, cercetare, conservare/restaurare și îmbogățire a 

patrimoniului muzeal. 

b) Valorificarea patrimoniului muzeal deținut prin programele expoziționale și de promovare/marketing. 

c) Dezvoltarea unei oferte educaționale dinamice și diverse, centrate prioritar pe exploatarea științifică 

– vizuală și istoriografică – patrimonbiului material și imaterial specific Centrului Artistic Baia Mare 
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și artei produse în acesta, de la fondarea sa în 1896, până în actualitatea contemporană. 

d) Dezvoltarea și promovarea cercetărilor proprii privind conceptul istoriografic propriu referitor la 

Centrul Artistic Baia Mare. 

 

b.2. ORIENTAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE CĂTRE BENEFICIARI 

Datele cantitative reflectă în mod convingător, după părerea mea, faptul că în clipa de față 4 sunt sferele 
în care muzeul nostru este în măsură să-și dirijeze activitățile cu focus asupra potențialilor 
beneficiari – public din oraș, din județ, din țară și, respectiv, din străinătate. 

REDIMENSIONAREA ŞI DIVERSIFICAREA OFERTEI CULTURALE. 

Nr. 

crt. 
Obiective propuse în 2007 şi extinse în 2012 

grad de 
îndeplinire 
2007-2011 

atins 2012 atins 2013 atins 2014 atins 2015 
prognozat 
2016 

3.1. 
Exploatarea intensivă a „Expoziţiei permanente 
«Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între 
tradiţii şi inovaţii“ (deschisă în iunie 2010)  

100% X X X X X 

3.2. 

Un program anual de expoziţii temporare majore (1-4 
manifestări anual), dintre care cel puţin una cu 
caracter istoric, toate itinerabile în ţară: 

a) la centru: nr. expo 

b) itinerate în ţară: nr. expo 

 

 

 

a)  

b)  

 

 

 

a) 5 

b) 2 

 

 

 

a) 8 

b) 1 

 

 

 

a) 9 

b) 2 

 

 

 

a) 2 / 2 

b) 1 / 2 

 

 

 

a) 2 

b) 1 

3.3. 

Un program microexpoziţional (2-5 manifestări anual) 
itinerabile în municipiu, localităţi din judeţ şi în 
judeţele Regiunii de dezvoltare Nord-Vest: 

a) la centru: nr. expo 

b) în judeţ: nr. expo 

c) în regiune: nr. expo 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

 

 

 

a) 12 

b) 3 

c) 0 

 

 

 

a) 12 

b) 1 

c) 0% 

 

 

 

a) 12 

b) 0 

c) 0 

 

 

 

a) 14 / 14 

b) 6 / 1 

c) 2 / 0 

 

 

 

a) 3 

b) 3 

c) 1 

3.4. 

Participări parteneriale la manifestări expoziţionale 
cu caracter naţional: 

nr. manifestări 

5 1 2 1 2 / 1 1 

3.5. 

Participări parteneriale la manifestări expoziţionale 
cu caracter internaţional: 

nr. manifestări 

4 0 1 1 1 / 2 0 

3.6. 

Atragerea la sediul propriu a unor manifestări 
expoziţionale organizate de parteneri din ţară: 

nr. manifestări 

4 1 2 2 2 / 1 1 

3.7. 

Atragerea la sediul propriu a unor manifestări 
expoziţionale organizate de parteneri din străinătate: 

nr. manifestări 

5 0 1 1 2 / 2 0 

3.8. 
Activarea editorială proprie prin «Editura Centrul 
Artistic Baia Mare» şi/sau prin colaborări. 

– 1 3 70 X / 3 3 

3.9. 

Proiectarea şi implementarea unei autentice oferte 
culturale editoriale, care urmează a valorifica 
cercetările proprii ale muzeului, cercetări atrase din 
ţară şi străinătate: 

a) proprii: nr. proiecte 

b) atrase din ţară: : nr. proiecte 

c) atrase din străinătate: : nr. proiecte 

 

 

 

 

a) 100% 

b) 0% 

c) 0% 

 

 

 

 

a) 3 

b) 1 

c) 0% 

 

 

 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

 

 

 

 

a) 3 

b) 0 

c) 0 

 

 

 

 

a) 4 / 0 

b) 2 / 2 

c) 1 / 1 

 

 

 

 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

Activitatea de bază a instituţiei în relaţia cu beneficiarii reprezentând-o furnizarea de servicii 

expoziţionale către public, analiza eficienţei principalei noastre activităţi profesionale (şi, implicit, a 

profilului beneficiarului actual) o realizăm cu referire la înregistrările statistice ale vizitatorilor 

expoziţiilor realizare de muzeul nostru atât ca organizator principal (unic, şi/sau cu parteneri 

asociaţi), cât şi ca partener asociat (la proiecte ale unor parteneri), deopotrivă la sediul din Baia Mare, 

în locaţii din judeţul Maramureş (inclus Baia Mare, dar în afara sediului muzeului), în locaţii din România şi, 

respectiv, în locaţii din trăinătate. Deocamdată acest sector este singurul pentru care dispunem de un 

minimul de instrumente de măsurări statistice relevante. Sigur, o anume relevanţă – dar într-un plan 

substanţial mai larg şi, prin aceasata, mai puţin precis – o au şi înregistrările statistice referitoare la 

beneficiarii produselor lansate de muzeu pe piaţa informală virtuală/internet (cifrele şi analizele de vizitare 

ale blogului, site-ului web, conturilor facebook şi tweeter). 

 

Rezultatele atinse în perioada 2012-2016 sunt următoarele (conform Centralizatoarelor de 
management de proiect): 
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b.2.1. Programele expoziționale: 

2012: 

N
Nr. 
crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 
proiecte 

Date specifice 
Număr 
beneficiari 

3 

Programul 

expoziţional 

propriu 

Proiecte mici 12 
Finanţarea expoziţiilor temporare prezentate mai sus 
în detalii 

21.472 Proiecte medii 1 Reabilitări de întreţinere la expoziţia permanentă 

Proiecte mari 0 0 

4 

Programe 
expoziţionale 
ale unor 
parteneri 

Proiecte mici 1 
1. Artistul şi Puterea. Pictura românească între 1950-
1980, Centrul Cultural ArtSociety, Bucureşti / Artmark 
Bucureşti / Bibliotecan Naţională, Bucureşti; 

8.386 

Total beneficiari  29.858 

 

2013: 

Nr. 
crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 
proiecte 

Date specifice 
Număr 

beneficiari 

4 

Programul 

expoziţional 

propriu 

Proiecte mici 15 
Finanţarea expoziţiilor temporare prezentate mai sus 
în detalii 

25.185 Proiecte medii 0  

Proiecte mari 0 0 

5 

Programe 
expoziţionale 
ale unor 
parteneri 

Proiecte mici 2 
1. Abstract, MJACABM; 
2. Fodor József (Ungaria) - retrospectivă 

2.504 

Total beneficiari  27.689 

 

2014: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 

beneficiari 

18 

Programul 

expoziţional 

propriu 

Proiecte mici 24 
1 proiect: exploatarea expoziţiei permanente + 23 

proiecte: organizare expoziţii temporare 
21.469 

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 0 0  

19 

Programe 

expoziţionale 

ale unor 

parteneri 

Proiecte mici 

3 
1. «Bărbați la război»: artă textilă – Filiala Arte 

Decorative București a U.A.P.R. 
3.630 

 

2. «110 de activitate muzeală băimăreană» - 

colaborare cu o expozițietemporară la Muzeul 

Județean de Istorie și Arheologie  

238 

 

3.«Béla CZOBEL - un maghiar france» - partener 

(împrumut 1 lucrare) Ferency Muzeum Szentendre, 

Ungaria 

 

Proiecte medii 1 

1 proiect: expoziţia temporară «Fascinația reînnoirii», 

prezentată la târgul internațional de artă «ARTSAFARI 

2014. Pavilionul de Artă București, 21-25 mai 2014». 

7.900 

Total beneficiari  33.237 

 

2015: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

19 
Programul 
expoziţional 
propriu 

Proiecte mici 21 
1 proiect: exploatarea expoziţiei permanente + 20 
proiecte: organizare expoziţii temporare 

30.034 

Proiecte medii 0 0 
 

Proiecte mari 1 
1 proiect: expoziția temporară «Centrul Artistic Baia 
Mare. Avangarda și pluralismul interbelic» – la Târgul 
Internațional de Artă «Art Safari», București, mai 2015 

6.720 

20 

Programe 
expoziţionale 
ale unor 
parteneri 

Proiecte mici 2 

1. «File din jurnalul unui peregrin European: Serge 
Vasilendiuc - Polonia» 

1.827 

2. «Călătorii –Grup KROMA, Polonia» - colaborare cu o 
expoziție de artră contemporană poloneză 

547 

Proiecte mari 0    
Total beneficiari  39.128 
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b.2.2. Programele educaționale: 

2012: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 

beneficiari 

10 
Programe 

educaţionale 
Proiecte mici 267 – 8.826 

Total beneficiari  8.826 

2013: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 

beneficiari 

11 
Programe 

educaţionale 
Proiecte mici 290 – 9.157 

Total beneficiari  9.157 

2014: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 

beneficiari 

24 
Programe 

educaţionale 

Proiecte mici 721 diverse 12.478 

Proiecte medii 0 –  

Proiecte mari 0 –  

Total beneficiari  12.478 

2015: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

24 
Programe 
educaţionale 

Proiecte mici 1.230 
Programe și proiecte educaționale, realizare și 
raportate la INS conform ,formularului statistic Cult 2 
pe anul 2015 

15.002 

Proiecte medii 0 – 
 

Proiecte mari 0 – 
 

Total beneficiari  15.002 

 

b.2.3. Programele de promovare și marketing: 

2012: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 

beneficiari 

8 
Programul de 

marketing 
Proiecte mici 7 

5 proiecte: publicitare prin afişe, invitaţii, bannere 849 

1 proiect: promovare prin site-ul web * 428 

1 proiect: promovare prin blog 7.658 

* contorizarea traficului pe site-ul web al muzeului nostru a început doar în trimestrul al patrulea, iar datele 
înregistrate acoperă numai perioada 2 octombrie-31 decembrie 2012 

 

Total beneficiari  8.933 

 

2013: 

Nr. 
crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 
proiecte 

Date specifice 
Număr 

beneficiari 

9 
Programul de 

marketing 
Proiecte mici 11 

9 proiecte: publicitare prin afişe, invitaţii, bannere 1.067 

1 proiect: promovare prin site-ul web 3.724 

1 proiect: promovare prin blog  7.150 

Total beneficiari 11.941 

 

2014: 

23 
Programul de 

marketing 
Proiecte mici 10 

8 proiecte: publicitate și reclamă formală (prin afişe, 

invitaţii, bannere; cartușe publicitare etc.), respectiv 

prin produse comerciale și de marketing;  

2.916 

1 proiect: promovare prin site-ul web. 4.994 

1. proiect: promovare prin blog. 7.383 

Total beneficiari  12.478 
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2015: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

26 
Programul de 
marketing și 
promovare 

Proiecte mici 14 

14 proiecte: Publicitate și reclamă formală (prin afişe, 
invitaţii, bannere; cartușe publicitare etc.), respectiv 
prin produse comerciale și de marketing;  

2.108 

1 proiect: Promovare prin site-ul web. 6.318 

1. proiect Promovare prin site-ul blog. 7.182 

25 proiecte video: promovarea pe platforma online 
youtube 

1.496 

Total beneficiari  17.104 

 

b.2.4. Programele editoriale: 

2012: 

5 
Programul 
editorial 
propriu 

Proiecte mici 34 

1. Tiberiu Alexa, „Repere europene în arta 
transilvăneană. Centrul Artistic Baia Mare“; 
2. Ioan Brezovski, Tiberiu Alexa, Ioan A. Negrean, 
Baia Mare. Album editat de Consiliul Local Baia Mare 
şi Primăria Municipiului Baia  Mare (coeditare) 
3. 32 cărţi poştale ilustrate – seria Capodopere ale 
artei băimărene (reproduceri după lucrări 
reprezentative din colecţiile MJACABM 

782 

6 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale 
proprii din 
anii anteriori 

Proiecte mici 5 

1. Colecţia de cărţi poştale ilustrate cu reproduceri 
după lucră de artă din colecţiile muzeului / imagini 
vechi din Baia Mare / artişti colonişti la Baia Mare: 84 
tipuri – 1901 buc. 
2. Cataloage / microalbume. 
3. Broşuri. 
4. Pliante. 
5. DVD-uri. 
6. Cărţi. 
Total tipuri produse vândute: 111; 
Total bucăţi vândute: 2.469; 
Total venituri: 8.286 

1.025 

Proiecte medii 1 1. Albume. 2 

Proiecte mari 0  0 

7 
Programe 
editoriale ale 
partenerilor 

Proiecte mici 0  0 

Total beneficiari  1.809 

2013: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

6 
Programul 
editorial 
propriu 

Proiecte mici 5 

1. Ioan Anghel Negrean, Motivul antropomorf în 
pictura băimăreană (volum), 500 ex.; 
2. I.A. Negrean, D. Topan, T. Alexa, Lucrarea lunii 
2011-2012 (microalbum), 300 ex.; 
3. Tiberiu Alexa, Patrimoniu. Restaurări şi conservări 
2007-2013, 300 ex. 
4. Calendare de masă 2013 (200); 
5. Calendare de perete 2013 (200) 

1.500 

7 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale 
proprii din 
anii anteriori 

Proiecte mici 143 

1. Colecţia de cărţi poştale ilustrate cu reproduceri 
după lucră de artă din colecţiile muzeului / imagini 
vechi din Baia Mare / artişti colonişti la Baia Mare: 115 
tipuri – 1984 buc. 
2. Cataloage-broşuri: 7 tipuri-304 buc.. 
3. Albume: 8 tipuri – 43 buc.. 
4. Volume: 11 tipuri – 121 buc.. 
5. DVD-uri: 2 tipuri – 105 buc.; 

1.793 

Proiecte medii 3 
1. Zoe Vida Porumb, 2008 (album); 
2. Negrean ’50, 2009 (volum); 
3. Baia Mare, 2008;2009, (album) 

11 

Proiecte mari 0 
Total tipuri produse vândute: 115; 
Total bucăţi vândute: 2.557; 
Total venituri: 12.000 

 

8 
Programe 
editoriale ale 
partenerilor 

Proiecte mici 2 
1. János Thorma şi colegii, discipolii săi: tiraj: 1000 
buc. 
2. Gheza Vida. Centenar 1913-2013, tiraj: 1000 buc. 

725 

Total beneficiari  4.029 

 

2014: 
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20 

Programul 

editorial 

propriu 

Proiecte mici 70 

1. Transpuneri pe diverși suporți în scop comercial 
public, a reproducerilor ilustrate a lucrărilor din 
colecțiile proprii (38 proiecte); 

420 

2. Transpuneri pe suporți magnetici și brelocuri în scop 
comercial public, a reproducerilor ilustrate a lucrărilor 
din colecțiile proprii (28 proiecte); 

3. Coeditarea ghidului turistic trilingv «Maramureș-
Satu Mare» - diseminarea conceptului propriu privind 
istoria și identitatea CABM: 300 ex. (1 proiect) 

4. continuare de tiraj a DVD-ului de prezentare a 
muzeului în lb. Maghiară (1 proiect); 

5. Calendare de masă 2014 (200); Calendare de 
perete 2014 (100) (1 proiect) 

21 

Valorificarea 

Programelor 

editoriale 

proprii din 

anii anteriori 

Proiecte mici 143 

1. Colecţia de cărţi poştale ilustrate cu reproduceri 
după lucră de artă din colecţiile muzeului / imagini 
vechi din Baia Mare / artişti colonişti la Baia Mare: 115 
tipuri – 1984 buc. 

3.545 

2. Broşuri - cataloage: 6 tipuri 

3. Albume: 8 tipuri 

4. Volume - eseuri: 12 tipuri 

Ghid 2012 

5. DVD-uri: 2 tipuri (Ro / Hu) 

Proiecte medii 3 

1. Zoe Vida Porumb, 2008 (album); 

2. Negrean ’50, 2009 (volum); 

3. Baia Mare, 2008;2009, (album) 

Proiecte mari   

22 

Programe 

editoriale ale 

partenerilor 

Proiecte mici 3 

1. Colaborare la editarea albumului «Anuala Artelor 
2014» / Filiala Baia Mare a U.A.P.R (eseu T. Alexa; 
fișe de prezentare: T. Alexa; I.A. Negrean; D. Topan 
cu prezentarea activităților muzeale incluse: tiraj 300 
ex.) 

1.007 
2. Colaborare la editarea albumului-catalog «Czobel 
egy francia magyar» / «Ferenczy Muzeum» 
Szentendre, Ungaria (reproducerea lucrării Bela 
Czobel, Portretul pictorului Eugen Matricska; 1000 ex.) 

3. Colaborare la editarea Catalogului «ART SAFARI 
Pavilionul de Artă București 22-25 May 2014 ART 
SAFARI Bucharest Art Fair» (prezentarea muzeului, 
cu ilustrații -p. 56-59; 2000 ex.) 

Total beneficiari  4.972 

 

2015: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

21 
Programul 
editorial 
propriu 

Proiecte mici 130 

128 proiecte: Transpuneri pe diverși suporți, în scop 
de comercializare publică, a reproducerilor ilustrate 
după lucrările din colecțiile proprii (128 proiecte); 

1.194 

2 proiecte: Calendare de masă 2015 (200); 
Calendare de perete 2015 (200) 2 proiecte)  

22 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale 
proprii din 
anii anteriori 

Proiecte mici 145 

1. Colecţia de cărţi poştale ilustrate cu reproduceri 
după lucră de artă din colecţiile muzeului / imagini 
vechi din Baia Mare / artişti colonişti la Baia Mare: 115 
tipuri  

1.378 

2. Broşuri - cataloage: 6 tipuri 

3. Albume: 8 tipuri 

4. Volume - eseuri: 12 tipuri 

Ghid 2012: 2 tipuri 

5. DVD-uri: 2 tipuri (Ro / Hu) 

Proiecte medii 3 

1. Zoe Vida Porumb, 2008 (album); 

2. Negrean ’50, 2009 (volum); 

3. Albumul Baia Mare, 2008;2009, (album) 

Proiecte mari     

Total beneficiari  2.572 
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b.3. ANALIZA PRINCIPALELOR DIRECȚII DE ACȚIUNE ÎNTREPRINSE 

b.3.1. PROGRAMUL SECTORIAL «EVIDENŢA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL 

 

Nr. 

crt. 
Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

1 
Fişe analitice de 
evidenţă în format 
electronic DOCPAT 

0 0 0 482 565 102 319 447 552 336 2.803 

2 
Fişe analitice de 
evidenţă pe suport 
hârtie 

119 86 148 129 565 90 319 447 552 429 2.884 

3 
Fişe de conservare 
pe suport hârtie 

235 288 392 314 339 397 187 216 219 109 2.696 

4 
Evidenţa primară a 
fondului 
documentar 

0 261 101 100 23 70 151 126 0 0 832 

5a 

Dezvoltarea arhivei 
vizuale: digitizarea 
patrimoniului de 
artă (fotograme) 

86 595 392 596 298 391 387 525 548 215 4.033 

5b 

Dezvoltarea arhivei 
vizuale: digitizarea 
patrimoniului de 
Fond documentar 
(fotograme) 

– – – – – 260 688 350 599 398 2.295 

6 

Dezvoltarea arhivei 
vizuale: 
fotografierea, 
prelucrarea şi 
stocarea în baze de 
date digitizate a 
produselor şi 
activităţilor 
culturale specifice 
(fotograme) 

389 1.412 2.729 4.752 5.523 4.009 3.497 2.393 3.086 956 28.746 

7a 

Întocmire baze de 
date în format 
electronic lucrări de 
artă (nr. poziţii 
introduse) 

93 247 171 741 1983 123 78 79 40 115 3.670 

7b 

Întocmire baze de 
date în format 
electronic – piese de 
Fond documentar(nr. 
poziţii introduse) 

260 284 1402 0 4 70 0 126 426 75 2.647 

 Realizat total 1.182 3.173 5.335 7.114 9.300 5.512 5.626 4.709 6.022 2633 50.606 

8 

Monitorizarea 
calităţii 
microclimatului în 
depozite şi spaţii de 
expunere (nr. 
înregistrări) 

12.384 38.499 24.000 45.072 44.160 27.393 21.243 22.656 24.120 13368 272.895 

9 
Dosare de autori – 
artişti reprezentaţi în 
colecţiile muzeului 

0 0 45 34 38 40 108 72 39 32 408 

10 
Dosare de artişti 
băimăreni (generale) 

0 3 5 6 4 7 16 8 11 3 63 

 

 

 

b.3.2. PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE REABILITARE A STĂRII DE CONSERVARE A 

LUCRĂRI DE ARTĂ CLASABILE ŞI NECLASABILE: 

Multă vreme neglijată înainte de 2007, activitatea de restaurare şi de conservare proactivă a lucrărilor cu 
probleme de sănătate şi de păstrare/expunere publică din colecţiile muzeului a reprezentat o prioritate a 
managementul începând cu 2007. 
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Cel de al doilea ciclu managerial 2012-2016 şi-a propus pe de o parte accelerarea componentei de 
restaurări şi conservări (preventive şi curative deopotrivă) printr-un spor al alocării de resurse 
financiare, dar şi mai eficienta promovare publică şi popularizare a rezultatelor obţinute, pe de altă parte. 

 

În primul semestru al anului 2016 s-a optimizat, deocamdată, starea de sănătate pentru doar 5 de 
lucrări din fondurile istoric și interbelic (prin restaurări și conservări curative realizate prin 
externalizare de servicii de restaurare), ceea ce reprezintă 50% din cele 10 planificate pentru 
întregul an. 

Corelând reprezentările valorile statistice cuprinse în tabelul și în reprezentările grafice de mai jos, se poate 
observa că, în intervalul celor 10 ani din cele două cicluri manageriale ale instituţiei independente, din 
ansamblul patrimoniului de artă plastică deținut de muzeul nostru sunt aduse în starea de reabilitare 
deplină un număr de 201 lucrări de pictură și de scultură. Raportată la totalul pieselor de artă plastică 
înregsitrate în inventarele muzeului la 31 iunie 2016, numărul pieselor deplin reabilitate la 31 iulie 2016 
reprezintă un procent de 4,99% din întregul patrimoniul de piese de artă deținut de muzeul nostru. 

Raportat, însă, la totalul necesarului de primă urgență pentru reabilitare integrală prin restaurări și 
conservări proactive – așa cum a fost identificat acesta la 31 decembrie 2015, în număr de 613 
piese (a se vedea tabelul de mai sus !) – cele 201 piese deja reabilitate complet reprezintă un procent 
de 32,79% din necesarul de primă necesitate. 

Toate acestea atestă – pe de altă parte – dimensiunile eforurilor financiare fără precedent în întreaga 
istorie a instituţiei consacrate reabilitării patrimoniului muzeal (exclusiv lucrări de pictură): în decurs 
de nouă ani și jumătate, am alocat și utilizat – până la 31 iulie 2016 – un total de 436.812,94 lei, defaclat 
pe: 

a) 303.264,26 lei restaurări/conservări proactive propriu-zise, respectiv 

b) 130.889,88 lei pentru conservări primare (prin înrămări noi, reabilitări rame vechi, toaletări, intervenții 
și materiale de tip profilactic etc). 

c) 2.070,8 lei pentru alte cheltuieli. 

d) Adică: 33,76% din necesarul identificat de 578 piese în 2007, la începutul funcționării muzeului ca 
instituție independentă și cu buget propriu!); 

e) 32,79% din necesarul identificat de 613 piese la 31 decembrie 2015: explicația creșterii necesarului 
în acest interval de timp constă în faptul că și o parte dintre lucrările acțiziționate/atrase ca 
donații, între 2007-2016 necesită intervenții de reabilitare (mai mari, ori mai mici) ale stării 
lor de sănătate !; 
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Nr. 
crt. 

Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaluri 

1 

1.1. Conservare 
proactivă a lucrărilor 
de pictură proprii (nr. 
piese) 

0 10 3 0 1 0 1 0 0 0 15 

1.2. Total costuri cu 

conservarea 
0 

8
.3

1
4
,6

4
 

3
0
0
0
 

0 0 0 0 0 0 0 

1
1
.3

1
4
,6

4
 

2 

2.1. Restaurare lucrări 

de pictură proprii (nr. 

piese) 

8 0 0 5 17 17 24 23 20 5 119 

2.2. Total costuri cu 
restaurarea 

9
.3

7
8
,1

2
 

0 0 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
.5

5
5
8
 

3
4
.5

0
0
 

4
6
.4

0
0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
.0

0
0
 

1
8
.6

0
0
 

2
9
1
.9

4
9
,,

6
2
 

Total costuri cu 
restaurarea / conservarea 
proactivă contractate 
pentru lucrările proprii 9

.3
7
8
,1

2
 

8
.3

1
4
,6

4
 

3
.0

0
0
 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
.5

5
5
8
 

3
4
.5

0
0
 

4
6
.4

0
0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
.0

0
0
 

1
8
.6

0
0
 

3
0
3
.2

6
4
,2

6
 

3 

3.1. Lucrări nou 
achiziţionate şi 
restaurate/conservate 
proactiv înaintea 
achiziţiei (nr. piese) 

1 5 13 4 14 5 13 4 8 0 67 

3.2. Costuri cu 
restaurarea/conservar
ea proactivă incluse în 
preţul de achiziţie 

0 0 0 0 588 0 0 0 0 0 588 

T
O

T
A

L
U

R
I 

Total nr. lucrări 
supuse restaurării / 
conservării proactive 
(nr. piese) 

9 15 16 9 32 22 38 27 28 5 201 

Total costuri cu 
intervenţiile prin 
programele anuale de 
restaurare/conservare 
proactivă 

9
.3

7
8
,1

2
 

8
.3

1
4
,6

4
 

3
.0

0
0
 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
6
.1

4
6
 

3
4
.5

0
0
 

4
6
.4

0
0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
0
0
0
 

1
8
.6

0
0
 

3
0
3
.2

6
4
,2

6
 

În
ră

m
ă

ri
 

4 

4.1. Conservare 
proactivă prin înrămări 
noi (nr. rame) 

32 89 93 219 106 89 32 9 30 31 730 

4.2.Conservare 
proactivă prin 
reabilitare rame vechi 
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f) rezultă: 

1) o medie anuală de 20,10 piese pe întregul interval al funcționării muzeului ca instituție 
independentă și cu buget propriu (2007-2016); 

2) o medie anuală de 16,2 piese pe intervalul celui dintâi ciclu managerial independent 
(2007-2011); 

3) o medie anuală de 24 piese pe intervalul celui de al doilea ciclu managerial independent 
(2012-2016) – cu observația că datele pentru anul 2016 sunt parțiale, la nivelului primului 
semestru cu predictibila creștere – cel puțin dublare pe ansambul întregului an, dar și cu 
previzibile șanse de situare sub media multianuală a perioadei, datorită finanțării anuale 
mai slabe și, deopotrivă, datorită tendinței de creștere a costurilor în piața liberă a 
prestatorilor specializați, și acreditați de către Ministerul Culturii; 

4) o medie anuală de 13,33 piese pe intervalul etapei stabilizării (2007-2009); 

5) o medie anuală de 23 piese pe intervalul începutului etapei dezvoltării durabile şi 
sănătoase (2010-2016); 

6) o vizibilă curbă ascendentă în ultimii șapte ani – adică în intervalul deja parcurs din 
preconizata etapă a dezvoltării durabile şi sănătoase (2010-2016). 

Pentru intervalul deja scurs din istoria independentă a Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia 
Mare» – cu cele zece bugete anuale proprii (2007-2016) – rezultă o valoare de capital investit în 
restaurarea/conservarea patrimoniului muzeal artistic de  436.812,90 lei, cu o medie multianuală de  
43.681,29 lei. 

Pe de altă parte, este important de subliniat faptul că distribuirea temporală diferă substanțial, funcție de 
obiectivele de etapă fixate și parcurse până acum. Astfel, avem de consemnat distinctiv următoarele: 

a) În «etapa stabilizării – 2007-2009»: media anuală atinsă a fost de 19.599,51 lei; 

b) În anii deja parcurși din preconizata «etapă a dezvoltării durabile și sănătoase – 2011-2015»: 
media anuală atinsă a fost de 58.679,78 lei; 

c) În anii primului ciclu managerial independent al instituției «2007-2011»: media anuală atinsă a fost 
de 32.500,54 lei; 

d) În anii celui de al doilea ciclu managerial independent ai instituției «2012-2016»: media anuală 
atinsă a fost de 54.862,05 lei; 
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e) Cheltuielile înregistrate în anul 2015 – 75.000 LEI – consfințesc ATINGEREA CELUI MAI 

ÎNALT NIVEL DE EFORT FINANCIAR DEPUS ÎN PERIOADA ANILOR CELOR DOUĂ CICLURI 

MANAGERIALE ȘI – FĂRĂ NICI O ÎNDOIALĂ ! – DIN ÎNTREAGA ISTORIE A MUZEISTICII 

BĂIMĂRENE DE ARTĂ !!!. 

Un asemenea efort financiar consistent – distribuit în repartiții anuale marcate, în termeni de 

analiză statistică, de o curbă (logaritmică) constant ascendentă ! (a se vedea graficul precedent !) – 

se așează în ordinea firească a activității muzeale din perspectiva unui management eficient și 

responsabil care conștientizează necesitatea recuperării treptate, cu pași mărunți dar sistematici și 

pe termen lung, a efectelor subfinanțărilor acumulate în acest sector de activitate vreme de peste o 

jumătate de secol (1950-2006) !!! Graficul de mai jos consemnează în mod elocvent, cred, datele 

cantitative ale managementului financiar în acest domeniu pentru funcționarea muzeului nostru în perioada 

celor două cicluri manageriale independente. 

Pornind de la aceste constatări statistice, îmi permit să avansez următoarea opinie proiectivă 

personală: cifra anuală de alocare a resurselor financiare destinată restaurării/conservării patrimoniului de 

artă plastică deținut de Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» ar trebui ridicată în 

următorii 3-5 ani (ADICĂ PE TERMENUL MEDIU VIITOR AL CICLULUI MANAGERIAL URMĂTOR) 

undeva la pragul unei medii anuale de 70.000-80.000 lei în condiţiile în care presiunile financiare 

anterioare împuse de urgenţa reabilitării infrastructurii imobiliare să se diminueze substanţial, putându-se 

astfel disponibiliza resursele bugetare necesare – FIREŞTE ÎN MĂSURA MENŢINERII LA UN NIVEL 

APROPIAT AL FINANŢĂRII DE LA BUGETUL DE STAT ALOCATE PÂNĂ ACUM, ÎN 2015 (în contextul 

actual, atragerea de resurse alternative în acest domeniu fiind practic imposibilă pentru o instituție muzeală 

publică de rang județean precum este muzeul nostru !). 

Cu îndeplinirea acestei condiții, se poate previziona că la finalul viitorului ciclu manager2017-

2020 s-ar putea finaliza etapa reabililărilor urgente ale patrimoniului muzeal de artă al instituției 

noastre, urmând a se intra, apoi, într-o etapă de reabilitări de rutină care, în mod natural, sunt de așteptat  

să devină o constantă neîntreruptă a viitoarelor activități de management în domeniile 

conservării/tezaurizării patrimoniului muzeal la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare» ! 

În condiţiile în care instituţia noastră nu posedă încă – și, perfect previzibil, nici nu va putea fi în 

măsură să beneficieze în viitorii 5-8 ani – de resursa umană specializată şi acreditată în lucrări de 

restaurare şi nici laborator de restaurare autorizat, rămâne ca managementul viitoarelor două cicluri 

manageriale (2016-2024 !) să continue – cu o oarecare intensificare dezirabilă în jurul menționatei și 

argumentatei medii anuale de 25-35 lucrări – contractarea de lucrări de restaurare/conservare 

curativă cu firme sau experţi de specialitate autorizate, şi cu asigurarea de finanţări din bugetul 

propriu al instituţiei în jurul unei medii anuale de 70.000-80.000 lei (costurile fiind dependente de 

complexitatea intervențiilor necesare, corelat cu tendința de scumpire a prestărilor de servicii 

specializată oferite de furnizorii calificați și autorizați ce activează pe piața privată). 

 

b.3.3. PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎMBOGĂŢIREA PATRIMONIULUI MUZEAL: 

 

Criza prelungită pe care muzeul nostru a traversat-o, în perioada 1986-2006, în domeniul eforturile de 

dezvoltare a patrimoniului muzeal (artistic şi documentar) centrat pe specificităţile individualizatoare ale 

Centrului Artistic Baia Mare au reprezentat, în anii 2005-2006, unul dintre celei trei motive majore 

pentru care s-a pledat pentru – şi s-a obţinut la 1 octombrie 2006! –  dobândirea statutului de 

instituţie muzeală independentă de rang judeţean, aflară în subordinea Consiliului Judeţean 

Maramureş. 

Obiectivele fixate pe termen scurt (2007-2009) şi apoi cele pe termen mediu (2010-2016) s-au înscris 

printre orizonturile prioritare atât pentru programul managerial al celui dintâi ciclu de management 

independent (2007-2011) cât şi în programul managerial pentru cel de-al doilea managerial independent 

(2012-2016) şi care face obiectul prezentului raport anual pentru 2015 asupra managementului. 

Datele statistice financiar-contabile şi de inventar patrimonial prezentate mai jos, atestă intensele eforturi 

cantitative prin care actul managerial în sine, dublate competent prin demersurile de specialitate atât de 

sensibile şi responsabilizatoare privind prospectarea şi identificarea în piaţă a artiştilor şi pieselor necesare, 
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expertizarea şi documentarea autenticităţii şi reprezentativităţii, evaluarea, iar apoi negocierea sau, după 

caz, licitarea la principalele galerii şi case de licitaţii din ţară (Galeria Quadro la Cluj-Napoca, Casele 

Artmark, Goldart şi Alis la Bucureşti) şi în străinătate (MissionArt Galléria, Budapesta – Ungaria), demersuri 

întreprinse de corpul de specialişti (dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, M. Muscă, conservatorul M. 

Chiş), care au acţionat constant pentru îndeplinirea obiectivelor fixate în acest sector de activitate: 

recuperarea accelerată şi distribuirea echilibrată, din punct de vedere cronologic, a îmbogăţirii 

patrimoniului muzeal cu focalizare prioritară asupra acoperii segmentelor cu reprezentare deficitară 

în urma prelungitei perioade de„dezvoltare zero” a colecţiilor (1986-2006). 

Astfel, s-au îndeplinit obiectivele urgente asumate în ambele cicluri managerial (2007-2011; 2012-
2016): 

• reprezentarea considerabil reechilibrată a colonismului temporar românesc din perioada 

interbelică (1919-1940);  

• recuperarea creaţiilor contemporane băimărene din perioada lipsită de achiziţii (1984-2006) şi 

prelevarea din piaţa producţiei artistice băimărene curente a unor lucrări 

reprezentative/semnificative pentru tendinţele de manifestare ale actualei comunităţi artistice 

active la Baia Mare; 

• complementar, s-a urmărit şi se urmăreşte pe mai departe şi îmbogăţirea – îndeosebi prin 

diversificare a numărului de personalităţi artistice şi de lucrări – a segmentelor care sunt deja 

reprezentate corespunzător în economia de 120 ani de existenţă a Centrului Artistic Baia Mare. 

• un accent special s-a pus pe integrarea componentelor naţională şi internaţională, atât 

pentru segmentul istoric cât şi pentru cel contemporan. 

 

În cifre globale, tabelul de mai jos înfăţişează procesele multianuale prin care patrimoniul lucrărilor de artă 

al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare s-a îmbogăţit, între 2007-2015, cu 749 piese de 

pictură de şevalet, grafică de şevalet şi de reproducere, sculptură, arte decorative, fotografie de artă şi 

piese intermedia. 

În raport cu inventarul de piese de artă deţinut la 31 decembrie 2015 (4.112 piese de arte plastice), 
cele 749 piese noi semnifică creşterea cantitativă, în doar opt ani, cu mai mult de aproape o cincime 
– 18,21% – faţă de patrimoniului de artă al muzeului acumulat într-un întreg secol! 

Tabloul general, respectiv performanțele anului 2015 sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Nr. 
crt. Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totaluri 

1 
Achiziţii de 
patrimoniu lucrări 
de artă 

49 162 140 33 52 32 28 53 38 1 588 
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1.815.598,28 

3 

Achiziţionări 
piese de Fond 
documentar 

260 89 1402 0 0 0 76 126 0 0 1953 

4 

Costuri cu 
investiţiile în 
achiziţionările de 
piese de Fond 
documentar 

1526 2005 15000 0 0 0 3536,49 7.800,00 0 0 29.867,49 
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Atragere donaţii 
de patrimoniu 
lucrări de artă 

22 36 31 33 11 1 0 26 2 0 162 
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631.751,71 
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Atragere donaţii 
şi luări în 
evidenţă piese de 
Fond documentar 

0 195 0 0 4 70 47 0 0 0 316 

8 

Valorile de 
inventar ale 
donaţiilor şi luărilor 
în evidenţă de 
piese de Fond 
documentar 

0 2.111 0 0 200 658 889 0,00 0 0 3.858 

T
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Piese de inventar 

noi 
331 482 1573 66 67 103 151 205 40 1 3.019 

de Artă Plastică 71 198 171 66 63 33 28 79 40 1 750 

de Fond 
Documentar 

260 284 1402 0 4 70 123 126 0  2.269 
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prin investiţii de 
achizii şi prin 
atragere de donaţii 
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Total capitalizări în 
investiţii de achizii 
şi prin atragere de 
donaţii Fond 
Documentar 

1.526 4.116 15.000 0 200 658 4.425,49 7.800,00 0,00 0 47.634,95 
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Așezate în contextul de ansamblu al perioadei 2007-2016, realizările din intervalul celui de al doilea 
ciclu managerial 2012-2016 pot fi apreciate ca înscriindu-se în parametrii de regularitate medie 
normală/firescă (evident, cu excepția anului 2016 aflat în plin proces de desfășurare și care 
previzionăm să se finalizeze la un nivel cumulat – achiziții+donații artă plastică+fond documentar – 
de aproximativ 32/38-38/62 piese, în total de 70/100 piese artă plastică+fond documentar – cu un 
valoric de inventar de 120.000 – 140.000 lei, adică tot undeva în jurul nivelului mediu al perioadei). 
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Comparând sporul numeric înregistrat la capitolul îmbogățirii patrimoniului muzeal cu piese de artă 
plastică, este de observat o diminuare – cantitativă și valorică – în ciclul 2012-2016: 181 piese / 
610.773,70 lei, față de cifrele înregistrate în primul ciclu managerial 2007-2011: 569 piese / 
1.822.666,83 lei. Practic pentru al doilea ciclu managerial înregistrăm așadar diminuări la 31,81% 
număr de piese / 33,51% valori de inventar față de cele înregistrate în primul ciclu managerial. 

N
r.

 c
rt

. 

Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Totaluri 

cumulative 

1 
Achiziţii de patrimoniu 
lucrări de artă 

49 162 140 33 52 32 28 53 38 1 588 

5 
Atragere donaţii de 
patrimoniu lucrări de 
artă 

22 36 31 33 11 1 0 26 2 0 162 

3 
Achiziţionări piese de 
Fond documentar 

260 89 1402 0 0 0 76 126 0 0 1953 

7 
Atragere donaţii şi 
luări în evidenţă piese 
de Fond documentar 

0 195 0 0 4 70 47 0 0 0 316 

 
Totalul de piese noi 
intrate în inventarele 
de patrimoniu muzeal 

331 482 1573 66 67 103 151 205 40 1 3019 

Raportul investiţie/capitalizare financiară versus număr de piese noi achiziţionate se explică – în 
primul rând – prin scumpirea (creşterea valorică) a preţului de vânzare / achiziționare a lucrărilor de artă 
pe piaţa internă organizată, pentru artiştii şi creaţiile acestora vizate de necesităţile politicii achiziţioniste şi 
de dezvoltare a muzeului nostru. 

 
Mai trebuie de adăugate și constatările că, în anii celui de al doilea ciclu managerial (2012-2016): 

a) în cadrul exercițiilor bugetare anuale 2012-20165 nivelul bugetar al articolului „investiții de 
de dezvoltare prin achiziții de patrimoniul muzeal” s-a diminuat și stabilizat la nivelul unei 
medii multianuale de 571.014,12 lei – adică la 44,38% față de media multianuală de 
1.286.616,83 lei  din ciclul precedent; 

b) s-a diminuat substanțial numărul de donații pe care am izbutit să le atragem; 

c) tot așa, s-a restrâns considerabil dezvoltarea Fondului documentar cu piese noi – 
deopotrivă pe calea achiziționărilor și prin atragerea de donații. 

Cauzele acestor două contracții merită o discuție detaliată care, însă, depășește cadrul de interes al 
acestui raport managerial pentru perioada celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016. 
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CAPITALIZAREA PRIN DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A PATRIMONIULUI MUZEAL 

La nivelul capitalizării prin investiții în achiziții de patrimonium muzeal, anul 2015 se situază într-o 
poziție mediană raportat la întregul interval 2007-2015: a patra cifră investițională – adică fix la 
mijlocul clasamentului (după succesiunea descrescătore a cifrelor înregistrate în anii 2009, 2008 și 
2013).  
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2.447.349,99 

 PRIMUL CICLU MANAGERIAL 
2007-2011 

AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 
2012-2016 

Totaluri 
cumulative 

Costuri cu investiţiile în 
achiziţiile de patrimoniu 
lucrări de artă 

1.286.616,83 528.981,45 1.815.598,28 

Costuri cu investiţiile în 
achiziţionările de piese 
de Fond documentar 

29.867,49 18.531,00 29.867,49 

Total capitalizare prin 
investiţii în achizii şi prin 
atragere de donaţii Artă 
Plastică 

1.822.666,83 624.683,16 2.425.473,24 

Total capitalizare prin 
investiţii în achizii şi prin 
atragere de donaţii Fond 
Documentar 

20.842,00 12.883,49 33.725,49 

TOTAL 
CAPITALIZARE 1.822.666,83 624.683,16 2.447.349,99 

Astfel, valorile de capitalizare dobândite prin investiţii în achiziţii şi prin atragere de donaţii – 
consemnate statistic în tabelul de mai sus, şi transpuse în graficul de mai jos în evoluţia lor anuală (2006-
2016) – înfăţişează o valoare financiară de inventar cumulată de 2.447.349,99 lei (RON).  

Apreciem că, prin raportare la presiunile constrictive înregistrate în contextul general economico-social al 

conjuncturilor globale cărora atât România cât şi Uniunea Europeană au trebuit să le adreseze 

răspunsuri de adecvare – răspunsuri care s-au concetrat, ÎN PLANUL FILOSOFIEI POLITICILOR 

GUVERNAMENTALE PUBLICE ÎNDEOSEBI ÎN SFERA AJUSTĂRILOR, CONTRACŢIILOR ŞI 

RESTRÂNGERILOR FINANCIARE ŞI ALE RESURSEI UMANE SPECIALIZATE DIN SECTOARELE 
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PUBLICE începând din 2009 încoace CU EFECTE RESIMȚITE MAI ACUT ÎN SUBSECTORUL 

INSTITUȚIILOR PUBLICE DE CULTURĂ !!! (şi care, cel mai probabil, vor continua şi în viitorii ani! – 

cel puţin pe termen mediu – în condiţiile crizei generalizate și a tendinţelor sale de manifestare 

remanentă, precum şi în raport de politicile guvernamentale în sectorul bugetar !) – 

strategiile manageriale prin care la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» s-a optat pentru 

investiţii majore în achiziţionarea şi atragerea de donaţii în scopul tezaurizării de valori artistice 

muzeale SUNT ŞI SE VOR DOVEDI PE MAI DEPARTE A FI PRINCIPALUL VECTOR DE CREŞTERE 

DURABILĂ ŞI SĂNĂTOASĂ A INSTITUŢIEI (inclusiv prin efectele acestor instrumente, care vizează 

UN NEDISIMULAT SCOP DE CAPITALIZARE PATRIMONIALĂ ŞI FINANCIARĂ cu potenţial şi 

tendinţă de creştere valorică pe termen scurt, mediu şi lung). 

Pe cale de consecinţă, afirmăm că această viziune managerială este de natură să producă 

un spor substanţial de valoare adăugată atât la nivelul inventarului patrimonial şi financiar deţinut 

de Consiliul Judeţean Maramureş cât şi la nivelul avuţiei naţionale a Statului Român. 

 

Probabil că la o primă citire, superficială, această sumă totală de capitalizare de 2.481.298,81 lei 

(valoare ce include deopotrivă achizițiile și donațiile atrase) nu pare a fi – în sine – chiar impresionantă, 

deşi este vorba de o medie multianuală (2007-2016) de 248.107,55 lei, din care strict eforturile 

investiţionale bugetare dirijate înspre capitalizarea prin achiziţii de piese de patrimoniu muzeal de 

pe piaţa liberă oficială din ţară şi străinătate (artă plastică și Fond documentar) reprezintă 

1.845.465,77 lei – adică 74,37 % din valoarea totală a capitalizării – restul revenind capitalizării prin 

atragerea de donații. 

Din acest motiv şi pentru o corectă raportare a conversiei valutare a valorilor de capitalizare 

consemnate în bilanţurile anuale şi în inventarele noastre de evidenţă este necesară calcularea 

raporturilor leu/euro prin intermediul conversiei datelor de bilanţ contabil în altă valută (în cazul nostru 

în euro) pentru evoluţia multianuală 2007-2015. 

Datele cantitative financiar–contabile astfel convertite (vezi tabelul de mai sus) prezintă nuanţări 

substanţiale care ne oferă, însă, o mai corectă imagine şi perspectivă de evaluare a evoluţiei 

procesului multianual al capitalizării financiare (cumulativ: valorile de achiziționare + valorile 

donațiilor atrase) obţinute prin dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului muzeal al Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». 
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An de referință 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Piese de inventar noi 331 482 1573 66 67 103 151 205 40 1 3019 

de Artă Plastică 71 198 171 66 63 33 28 79 40 1 750 

de Fond Documentar 260 284 1402 0 4 70 123 126 0 0 2269 

Total capitalizare prin 

investiţii de achizii şi prin 

atragere de donaţii Artă 
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Total capitalizare prin 

investiţii de achizii şi prin 

atragere de donaţii Fond 

Documentar 

1.526 4.116 15.000 0 200 658 4.425,49 7.800,00 0 0 33.725,49 
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curs mediu anual euro 

al BNR 
3,3373 3,6287 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,4450 4,4854  

CAPITALIZAREA PRIN 
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CAPITALIZAREA 
PRIN CONVERSIA 
ÎN EURO A 
DATELOR DE 
BILANŢ 
CONTABIL ANUAL 

ÎN PRIMUL CICLU MANAGERIAL 
2007-2011 

AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 

2012-2016 

 

473.742,99 143.555,83 
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Probabil că la o primă citire, superficială, această sumă totală de capitalizare de 2.473.108,19 lei 

(valoare ce include deopotrivă achișițiile și donațiile atrase) nu pare a fi – în sine – chiar impresionantă, 

deşi este vorba de o medie anuală de 274.789,80 lei, din care strict investiţiile bugetare/capitalizarea 

în achiziţii de piese de patrimoniu muzeal (artă plastică și Fond documentar) de pe piaţa liberă 

oficială din ţară şi străinătate reprezintă 1.807.630,19 lei – adică 73,09 % – cu o medie multianuală 

de 204.166,50 lei. Numai că se cuvine a face obligatoria menţiune a faptului că trebuie neapărat avută în 

vedere situaţia cu totul specială pe care o reprezintă capitalizarea prin valorile financiare ale pieselor 

de artă plastică în piaţa zonei euro a Uniunii Europene – spaţiu de referinţă înspre care şi România 

intenţionează să tindă (de fapt să se integreze, cel puţin la nivel declarativ): în această piaţă 

eurounionistă se aplică procedura standard de pe piaţa internaţională (piaţă de referinţă în acest 

domeniu) şi care operează la scară mondială exclusiv prin consemnarea valorilor în trei referinţe 

valutare: euro, dolar S.U.A. şi, respectiv, lira sterlină britanică. 
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PONDEREA CAPITALIZĂRII ÎN RAPORT DE VENITURILE GESTIONATE PRIN ACTUL MANAGERIAL 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cumulative 

Venituri 

totale = din 

care 

858.572 1.674.696 1.510.709 1.025.625 1.208.887 985.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 10.477.507 

Venituri la 

execuţia 

bugetară 

701.167 1.528.385 1.427.709 882.025 1.013.387 977.000 1.007.085 1.080.624 1.207.061 9.824.443 

subvenţii 692.838 1.506.590 1.419.800  857.300 985.000 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 9.588.087 

totaluri 

venituri 

proprii din 

care 

165.734 168.106 100.909 168.325 43.887 35.058 38.389 110.783 58.229 889.420 

vânzări bilete  6.000 12.395 3.359  18.949 20.544 18.714 25.500 24.797 25.769 156.027 

vânzări 

publicaţii, 

ilustrate, etc. 

2.329 9.400 4.550  5776 7843 8.286 12.000 11.169 18.551 79.904 

venituri din 

donaţii 
157.405 146.311 93.000 143.600 15.500 8.058 889 74392 13.909 653.064 

Total 

capitalizări 
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% capitalizare 

din Venituri 

totale 

30,52% 32,58% 37,27% 26,22% 16,87% 11,78% 14,83% 17,20% 13,55% 22,313% 

% capitalizare 

din Venituri la 

execuţia 

bugetară 

37,37% 35,70% 39,43% 30,49% 20,13% 11,88% 14,84% 18,38% 13,70% 24,66% 

% capitalizare 

din subvenţii 
37,81% 36,21% 39,65% 31,37% 20,70% 12,22% 15,46% 19,02% 14,23% 25,19% 

 

Graficul de mai sus evaluează comparat capitalizarea prin dezvoltarea patrimoniului muzeal în relaţie cu 
subvenţiile de la bugetul Consiliului Judeţean Maramureş şi prin raportarea acestora la cheltuielile 
de funcţionare ( cumulând cheltuielile de personal şi, respectiv, prin reportarea la cheltuielile cu 
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bunuri şi servicii, comparativ cu valorile de capitalizare obţinute prin dezvoltarea/îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal, ambele domenii menite să asigure necesităţile de funcţionare general-
administrativă şi de specialitate caracteristice unei instituții muzeale (funcțiuni/necesități de tezaurizare şi 
evidenţă specifică, de valorificare ştiinţifică, expoziţională şi educaţională, de promovare, etc.). 
 
PERSPECTIVE. În condiţiile financiar–economice previzibile pentru următorul an rămas din ciclul 
managerial actual (2016), şi cu extensie dezirabilă pentru viitorul ciclu managerial 2017-2020, este de 
sperat ca nivelul de finanţare prin subvenţia de la bugetul finanţatorului – Consiliul Judeţean Maramureş – 
să se tindă către o redistribuire între cele trei componente ale structurii bugetare (1. cheltuieli de 
personal; 2. cheltuieli de funcţionare; 3. cheltuieli de dezvoltare) prin dirijarea prioritară (cu creşteri) 
înspre cheltuielile de dezvoltare (inclusiv pentru mărirea capabilităţii de capitalizarea prin 
dezvoltarea/îmbogăţirea patrimoniului muzeal, şi, mai ales, cu precădere înspre cheltuielile de 
personal cu resursa umană – sector aflat vreme de patru ani (2010-2014) într-o criză critică cu 
efecte predictibile deosebit de grave, care reprezintă principala ameninţare la adresa procesului de 
dezvoltare durabilă şi sănătoasă. 

 

În concluzie, reluând parţial câteva din observaţiile anterioare, constatăm aşadar că la o sumă de 

9.588.087 lei investiţi de stat între 2007-2015 (prin Consiliul Județean Maramureș) în finanţarea 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», prin dezvoltarea patrimoniului muzeal la instituția 

noastră s-au capitalizat valoari de inventar cumulate la nivelul unui total de 2.473.108,19 lei: aceasta 

înseamnă că 25,79% din cheltuielile de subvenţionare s-au reîntors în proprietatea statului prin 

capitalizare în valori mobiliare cotate pe piaţă (lucrări de artă plastică/vizuală şi de fond documentar) şi 

care manifestă o tendinţă globală de creştere anuală, discretă dar sigură. 
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b.3.4. PROIECTE PROPRII REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR ÎN AFARA SEDIULUI 

INSTITUŢIEI; (ÎN PROXIMITATE: JUDEŢ; JUDEŢE LIMITROFE, ALTE JUDEŢE, ALTE ŢĂRI ETC.): 

 

b.3.4.1. ÎN BAIA MARE: 

b.3.4.1.1. Programul: STAGIUNI EXPOZIŢIONALE ÎN BAIA MARE / tema: Promovarea valorilor 

artistice băimărene:  

2012: •  expoziţia temporară retrospectivă „Rozalia Sütő Petre” (Ungaria), Complexul expozițional 

«Colonia Pictorilor» al Filialei Baia Mare  U.A.P.R., iulie-august 2012: curator dr. T. Alexa; 

F. Băințan, fotografii: dr. I.A. Negrean; 

• expoziţia temporară „Pictori băimăreni contemporani în colecţiile Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»”, «Galeria Golden Art» – Centrul Comercial «Gold 

Plazza», Baia Mare, iunie – septembrie: dr. T. Alexa, dr. Ioan Marchiş, dr. I.A. Negrean, dr. 

D. Topan (parteneriat cu Golden Gallery și Direcția județeană Maramureș pentru 

Patrimoniul Cultural Național); 

2013: • expoziţia temporară „Lucraarea lunii: 2011-2012” cu lucrări din colecțiile patrmoniale ale 

muzeului, Baia Mare, Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R., aprilie 2016: dr. I.A. 

Negrean, dr. Dorel Topan, dr. T. Alexa, M. Chiș 

• expoziţia temporară „Dincoace de deal – real: Negrean –Topan” [dublă personală Ioan A. 

Negrean – Dorel Topan], Baia Mare, Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R., aprilie 

2016: dr. I.A. Negrean, dr. Dorel Topan, dr. T. Alexa, M. Chiș; 

2014: • expoziţia temporară „110 de activitate muzeală la Baia Mare”, Baia Mare, Muzeul de 

Istorie și Arheologie, noiembrie-decembrie 2014: dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa, dr. D. 

Topan, M. Chiș (parteneriat cu Muzeul de Istorie și Arheologie, titular al proiectului de 

finanțare nerambursabilă oferit de Consiliul Local Baia Mare); 

expoziţia temporară „Negrean ’60”, Baia Mare, Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a 

U.A.P.R., octombrie 2016: dr. I.A. Negrean, dr. T. Alexa; 

2015: • expoziţia temporară „Generația 60 și recuperarea avangardei. Lucrări din colecţiile 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»”, «Galeria Golden Art» – 

Centrul Comercial «Gold Plazza», Baia Mare, decembrie 2014 – aprilie 2015: dr. T. Alexa, 

dr. Ioan Marchiş, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan (parteneriat cu Golden Gallery și Direcția 

județeană Maramureș pentru Patrimoniul Cultural Național); 
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• expoziţiea temporară „Liceul de Artă Baia Mare – PRIMA GENERAȚIE ’45”, Baia Mare, 

Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R., august 2016: dr. T. Alexa, Rodica Tărțan 

(colaborator U.A.P.R. Baia Mare) 

2016: • expoziţiei temporare retrospective „Véső ’85”, iulie-august: dr. T. Alexa, M. Chiș 

(colaborator U.A.P.R. Baia Mare); 

 

b.3.4.1.2. parteneriate şi colaborări cu Asociaţia «Filiala U.A.P.» Baia Mare pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

2012-2016: • transferul (negocierea, întocmirea, semnarea Contractului de transfer și preluare); 

organizarea arhivisitică, începutul arhivării și cercetări tematice ale Arhivei istorice 

a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. (1950-1989: fondurile administrativ şi Fondul 

Plastic; 1990-2006: fondurile administrativ şi financiar-contabil cu termenele de 

păstrare expirate); 

• achiziţii din Colecţia Filialei Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din România; 

achiziţii prin Galeria U.A.P.R. Baia Mare; donații din partea uno membri ai U.A.P.R.; 

• punerea în vânzare, prin Contract de consignare, a două seturi selective din 

publicaţiile produse de muzeu: la Colonia Pictorilor (sala Punct de informare) şi, 

respectiv, la standul comercial al Galeriei de Artă a U.A.P.R. (ec. Adriana Rednic, 

ref. Șt. Roman, drd. Izabela Pop); 

2013-2016: • promovarea comercială a publicaţiilor 

muzeului în incinta magazinului cu 

vânzări al galeriei: ianuarie-decembrie, 

coord. I. Pop, colab. Laura Ghinea. 

2012: • conferinţă publică – prezentarea temei 

Produse culturale româneşti: «Şcoala de 

la Baia Mare», 28 august (cu ocazia 

redeschiderii circuitului expoziţional 

temporar), Complexul expozițional «Colonia 

Pictorilor», dr. T. Alexa, I. Pop, dr. I.A. 

Negrean; 

2014: • lansarea albumelor de artă editate de muzeu: 

Tiberiu Alexa, Ioan A. Negrean – Amintiri 

despre un deal băimărean, 2012, și Tiberiu 

Alexa, Dorel Topan – Fețe, Lucruri, 

Interfețe, 2012 în cadrul expoziției temporare 

Dincoace de deal–real –Negrean –Topan” 

[dublă personală Ioan A. Negrean – Dorel 

Topan], Baia Mare, Galeria de Artă a Filialei 

Baia Mare a U.A.P.R., 11 aprilie 2016: dr. I.A. 

Negrean, dr. Dorel Topan, dr. T. Alexa, Laura 

Ghinea (partener U.A.P.R. Baia Mare); 

 

b.3.4.1.3. parteneriate şi colaborări cu Muzeul Judeţean 

de Istorie şi Arheologie Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi 

exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare»: 

2014: • organizarea și prezentarea expoziției proprii 

cu picturi din colecția muzeului de artă – 

vechiul fond muzeal – în cadrul proiectul cultural «110 ani de activitate muzeală la Baia 

Mare», proiect realizat prin cofinanţare a Primăriei Municipiului Baia Mare (colaborare 

partenerială): coord. I. Botiș (Muzeul de Istorie și Arheologie Baia Mare) / conceperea, în 

sala etaj – expoziții temporare: T. Alexa, I.A. Negrean, D. Topan (selecție, organizare, 

panotare; vernisaj), noiembrie-decembrie (continuare în 2015). 
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b.3.4.1.4. colaborări cu Consiliul Local şi Primăria Baia Mare pentru  promovarea şi exploatarea 

programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

2014, 2015: • finanțare nerambursabilă pentru proiectul de educație muzeală și civică al 

muzeului Amintiri dintr-un tablou, ed. VIII, martie-decembrie: Emeșe Bonta, I.A. Negrean, D. 

Topan, I. Pop, A. Rednic; 

 

b.3.4.1.5. parteneriate şi colaborări cu Centrul Universitar Nord Baia Mare (Facultatea de Litere – 

secţia Arte Plastice) pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor 

şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  

2012-2016: • lectorate cu public selecţionat organizate în muzeu pentru studenţii Secţiei de arte 

plastice: anual: ianuarie-mai, octombrie-noiembrie, dr. T. Alexa, dr. I. A. Negrean; 

• Cercul muzeal de educaţie plastică – grupele studenţeşti «Nord –1; – 2; –3», 

cuprinzând: studenţi ai Secţiei de arte plastice din cadrul Universităţii de Nord: 

ianuarie, martie-aprilie, octombrie–decembrie, coordonator dr. I. A. Negrean; 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare»: grupele studenţeşti 

«Nord –1; – 2; –3» – studenţi ai Secţiei de arte plastice din cadrul Universităţii de 

Nord, ianuarie–iunie: coordonator dr. T. Alexa; 

2012-2014: • prezentări – ghidaje expoziţionale tematice: «Arta băimăreană contemporană»: 

vizite la Colonia Pictorilor şi prezentarea expoziţiilor oficiale anuale ale comunității 

artistice băimărene Anuala Artelor pentru studenţii secţiilor de studii filologice: dr. 

I.A.. Negrean, dr. T. Alexa, colaborator lect.univ. Horea Naşcu; 

 

b. 3.4.1.6. parteneriate şi colaborări cu Colegiul Naţional «Gheorghe Şincai», Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012-2015: • proiectul de educație estetică Amintiri dintr-un tablou (concurs de eseuri de artă) cu 

public selecţionat organizate în muzeu: martie-decembrie: coord. Emeşe Bonta, I. 

Pop, A. Rednic, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, M. Muscă, colab. prof. 

Suzana Debreczeni-Pop; 

 

2014: •  Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare» – grupa preuniversitară 

«Lucaciu», cuprinzând elevi ai Colegiului Naţional «Vasile Lucaciu»: coordonator dr. T. 

Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

• Seara muzicală la muzeu: «Muzica pe care bunicii noștri au pierdut-o!» – grupa 

preuniversitară «Lucaciu», cuprinzând elevi ai Colegiului Naţional «Vasile Lucaciu»: 

decembrie, coordonator dr. T. Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

 

b. 3.4.1.7. parteneriate şi colaborări cu Liceul de Arte, Baia Mare pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2012-2016: • partener în Proiectul interjudeţean Arta ca purtătoare de valori (clasele primare I-IV), 

dimpreună cu Liceul de Artă Sibiu, februarie-mai: E. Bonta, înv. Cristina Walter; 

• programe educaționale interactive – ateliere de origami: organizator E. Bonta, colab. 

înv. Christina Walter. 

 

b.3.4.2. ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ: 

b.3.4.2.1.: Programul: STAGIUNI EXPOZIŢIONALE ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ / tema: Promovarea 

valorilor artistice băimărene / Extinderea accesului la artă a comunităţilor locale din judeţ:  

2012: •  expoziţie temporară „Pictori băimăreni contemporani”, Primăria Budeşti, Sala de 

Consiliu, mai 2012: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, A. Rednic, F. Băinţan; 

• expoziţie temporară „Repere ale artei băimărene. Pictura”, Şcoala gimnazială Sălsig (jud. 

Maramureş), Holul şcolii vechi, iunie 2012: dr. D. Topan, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, 

F. Băinţan; 

2015: • expoziția temporară Centrul Artistic Baia Mare – Fascinația peisajului, Primăria Târgu 
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Lăpuș, Biblioteca orășenească,  15-22 iunie 2016: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean T. 

Szijgyártó, M. Chiș; 

2016: • expoziția temporară Centrul Artistic Baia Mare – Fascinația peisajului, Primăria Budeşti, 

Sala de Consiliu, iunie-iulie 2016: Călin Ițoaie, dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean,  A. Rednic, M. 

Chiș; 

b.3.4.2.2. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială Tăuţii de Sus, Baia Sprie pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2014: • Programul educaţional interactiv «Oul – Creaţie, plăcere, Triumful de a reuşi» (atelier de 

origami), 1 grupe: coord. şi realizator E. Bonta; 

 

ÎN ȚARĂ: 

b.3.4.3.: Programul: STAGIUNI EXPOZIŢIONALE ÎN ȚARĂ / tema: Promovarea națională și 

internațională a valorilor artistice băimărene / Promovarea națională și internațională a conceptului 

istoriografic propriu privind Centrul Artistic Baia Mare:  

2012: • expoziţia temporară (dublă personală retrospectivă) „DorelTopan & Ioan Anghel Negrean 

– «Dialoguri în inocenţă»”, Bucureşti, European Art Gallery, mai-noiembrie 2012: dr. T. 

Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean, F. Băinţan, Mihai Covaci (European Gallery); 

• microexpoziția «Centrul Artistic Baia Mare» (14 lucrări) – cuprinsă ca secvență 

expozițională distinctă (prin contract partenerial cu Fundaţia Art Society Bucureşti SC Casa 

de licitaţii Artmark SRL) în cadrul proiectului expozițional retrospectiv „Artistul şi Puterea. 

Ipostaze ale picturii româneşti 1950-1989”, București, Biblioteca Națională a României, 

septembrie-noiembrie 2012: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, F. Băințan; curator 

general Ruxandra Garofeanu, asistent curator Adela Mara; 

2013: • expoziţia temporară (dublă personală retrospectivă) „DorelTopan & Ioan Anghel Negrean 

– «Profan, Product: Pro Domo, București, Galeria «Alchemia», ianuarie-martie 2013: dr. T. 

Alexa, dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean, E. Bonta, M. Chiş; Dragos Farmazon 

(Galeria «Alchemia»); 

• expoziţia temporară tematică „János Thorma, congenerii și discipolii săi – selecția 

muzeală băimăreană”, Cluj-Napoca, Galeria «Quadro», iulie-septembrie 2013: dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, E. Bonta, M. Chiş; Székely Sebestyen (partener titula 

Galeria Quadro); 

2014: • participare contractuală internaţională ca expozant (prin Contract de participare) cu 

expoziția proprie «Centrul Artistic Baia Mare. Fascinația reînnoirii» la prima ediție a 

Târgului Internațional de Artă «Art Safari. Pavilionul de Artă București», 21-25 mai: 

Piața G. Enescu, București (42 piese de artă băimăreană istorică și contemporană 

expuse), București, Piața «George Enescu», mai 2014: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, M. Chiș, management economic A. Rednic; Adela Mara (București; contract servicii 

supraveghere); 

• expoziția temporară „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînnoirii II”, București, 

Galeria «Dialog» – Primăria Sectorului 2, iunie - septembrie: dr. T. Alexa, dr. D. Topan, dr. 
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I.A. Negrean, M. Chiș, primar Neculai Onțanu, istoric de artă Ruxandra Garofeanu; 

2015: • participare contractuală internaţională ca expozant (prin Contract de participare) cu 

expoziția proprie «Centrul Artistic Baia Mare. Avangarda și Pluralismul Interbelic» la a doua 

ediție a Târgului Internațional de Artă «Art Safari. Pavilionul de Artă București», 

București, Palatul Auto «CICLOP» (42 piese de artă băimăreană istorică și contemporană 

expuse), 13-17 mai, bdul Magheru nr. 6-8, București (89 piese de artă băimăreană 

interbelică expuse), : dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, M. Chiș, management 

economic A. Rednic și dr. T. Alexa; Sorin Vasilescu (București; contract servicii 

supraveghere și asistență tehnică); 

 

b. 3.4.3.2. parteneriat şi colaborări cu Liceul de Artă, Sibiu, pentru susţinerea programului de 

dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene interbelice): 

2012-2015: • Programul multipartenerial interjudeţean de educaţie plastică «Arta ca purtătoare de 

valori»: partener coord. E. Bonta: Liceul de Artă Sibiu; 

 

b. 3.4.3.3. parteneriat şi colaborări cu Muzeul de Artă, Satu Mare, pentru susţinerea programului de 

dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene interbelice): 

2016: • • consultări şi asistenţă privind cercetarea ştiinţifică a fondului patrimonial artistic al 

şcolii băimărene de pictură; 

 

b. 3.4.3.4. parteneriat şi colaborări . parteneriat şi colaborări cu Casa de licitații «ARTMARK», 

București, pentru susţinerea programului de dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene 

interbelice): 

2012-2016: • colaborarea la programul de dezvoltare a patrimoniului muzeal prin participări directe 

de achiziţionare şi comenzi de participare nemișlocite și/sau online ale specialiştilor muzeului la 

sesiunile de Licitaţii publice ale Casei – 5 piese achiziționate: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. 

D. Topan, Comisia de expertize, evaluări şi achiziţii, management financiar: A. Rednic;  

2012-2016: cooptarea ca Expert consultant al Casei de Licitaţii Artmark a directorului muzeului, 

dr. T. Alexa (începând din 2010, reconfirmată anual, inclusiv pentru 2014); 

2012-2016:• promovarea publicaţiilor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» la 

Bucureşti, prin preluarea în consignaţie şi vânzarea lor în magazinul comercial Dependent de 

Artă – diviziune a Artmark: februarie–decembrie, coord. I. Pop, colab. Horațiu Lipot; 

2012-2016: • documentări şi transfer de informaţii ştiinţifice privind: 

– dezvoltarea prezentării documentar–istorice Produse cultural româneşti II: Şcoala de la 
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Baia Mare; 

2012-2016: • susţinerea de către Casa de licitaţii Artmark a programului de marketing al 

muzeului: realizarea şi publicarea în regim de gratuitate, în Cataloagele licitaţiilor Artmark, a 

unei pagini publicitare (din 2011 ½ pagini mărite: valoare de piaţă estimativă: 1500 $/publicare) 

pentru promovarea noii expoziţii permanente a Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare» – «Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiţii şi inovaţii»: 

– 3 apariţii; 

 

b. 3.4.3.5. parteneriat şi colaborări . parteneriat şi colaborări Casa de licitaţii «GOLDART», Bucureşti, 

pentru susţinerea programului de dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene interbelice): 

2012-2015: • participări la licitaţiile publice şi comenzi de achiziţionare a lucrărilor adjudecate la 

licitaţiile: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, Comisia de expertize, evaluări şi achiziţii, 

management financiar: A. Rednic; 

 

b. 3.4.3.6. parteneriat şi colaborări . parteneriat şi colaborări cu Galeria European Art Gallery, 

Bucureşti, pentru susţinerea programului de dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene 

interbelice): 

2012-2015: • promovarea comercială a publicaţiilor muzeului în incinta magazinului cu vânzări al 

galeriei: ianuarie-decembrie, coord. I. Pop, colab. Cristian Covaci. 

 

b. 3.4.3.7. parteneriat şi colaborări . parteneriat şi colaborări cu S.C. CRISART IMPEX S.R.L., 

Bucureşti, pentru susţinerea programului de dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene 

interbelice): 

2012-2015: • colaborări contractuale în realizarea Programului anual de restaurări/conservări ale 

lucrărilor din patrimoniului muzeului nostru: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, 

management financiar: A. Rednic / restaurator acreditat Mihai Covaci; 

• întocmirea documentaţiilor ştiinţifice ale procedurilor de restaurare – Dosare de 

restaurare: restaurator acreditat Mihai Covaci. 

 

b. 3.4.3.8. parteneriat şi colaborări . parteneriat şi colaborări cu Galeria «QUADRO», Cluj-Napoca, 

pentru susţinerea programului de dezvoltare a colecţiilor şi a proiectelor ştiinţifice ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (artişti participanţi la coloniile băimărene interbelice): 

2012-2015: • achiziţii prin sesiuni publice de licitaţii şi negociere directă: mai, 15 piese (artişti 

transilvăneni – colonişti temporari la Baia Mare în perioada interbelică), coord. 

program dr. T.Alexa, D. Topan, I.A. Negrean, management financiar ec. A. Rednic. 

• documentări științifice, de patrimoniu artistic muzealizabil: anual 1-3 sesiuni, dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan. 

2013: • parteneriat contractual pentru elaborarea și editarea albumului expozițional trilingv 

«Thorma János és pályatársay, tanitványai • Thorma János și colegii, discipoli să • 

János Thorma and his Contemporarues and Pupils» (editori: Zita Kovács, Aurel Szakál), 

Cluj-Napoca,Thorma János Muzeum – Halasi Muzeum Alapitvány Kiskunhalas, 2016 

(proiect editorial internațional):; 

b. 3.4.3.9. colaborare cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, pentru implementarea 

programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

2012: • promovarea profilului muzeului şi a activităţilor sate pe site-ul Reţelei: mai – decembrie, 
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coord. program I. Pop; 

• Colaborarea partenerială la implementarea proiectul Reţelei Naţionale a Muzeelor din 

România de promovare muzeală cu finanţare AFCN Sunt obiect de muzeu, caut vizitator: 

prezentare text-imagine a lucrării Malul Săsarului la Baia Mare, publicată în ziarul 

România Liberă, de asemenea pe site-ul RNMR, apoi pe blogul muzeului şi preluat de 

mai multe ziare online tip readers’ digest.; 

b. 3.4.3.10. colaborare cu Editura NOI MEDIA PRINT București: 

2012: • Contract de cesionare privind acordarea dreptului de reproducere (copyright) neexclusivă 

şi limitată către Editura Noi Media Print a reproducerilor a opt piese din patrimoniul 

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (5 picturi József Klein şi 3 Davin 

Jándi) pentru susţinerea publicării volumului Monica Enache, Alexandru Florian, Valentina 

Iancu Artişti evrei din România modernă. Destine marcate de antisemitism şi 

holocaust, Bucureşti, 2012, ISBN 978-973-606-572-012-8: august, dr. Tiberiu Alexa, dr. I. 

A. Negrean; 

b. 3.4.3.11. colaborare cu ALM GRUP S.A. și Colecția de artă Lucian Pop, Târgu Mureș: 

2016: • colaborare necontractuală la realizarea albumului de colecționar: Iulia Msea, Lucian Pop, 

Lumină și culoare. Colecția Lucian Pop • Light and Colou. The Lucian Pop Art 

Collection, Cluj-Napoca, 2016, ISBN 978-606-973-572-108-8: 8 texte de prezentare 

lucrări de pictură ale unor artiști băimăreniaugust, dr. Tiberiu Alexa, dr. I. A. Negrean; 
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b.3.4.4. PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI, GALE, CONCURSURI, SALOANE, TÂRGURI ETC. (ÎN ŢARĂ, 

LA NIVEL NAŢIONAL/ INTERNAŢIONAL, ÎN U.E, DUPĂ CAZ, ALTE STATE): 

 

ÎN ȚARĂ: 

b.3.4.4.1. Casa de licitații Artmark, Bucureşti: 
2012-2016: • participare la sesiuni de licitații publice, cu achiziționarea a de pictură și sculptură din 

creaţia interbelică a unor artişti, foşti colonişti temporari la Baia Mare (1922-1947); 

b.3.4.4.2. Casa de licitații Goldart (SC ArtDesign SRL) Bucureşti: 

2012-2015: • participare la sesiuni de licitații publice, cu achiziționarea a de pictură și sculptură din 
creaţia interbelică a unor artişti, foşti colonişti temporari la Baia Mare; 

b.3.4.4.3. Galeria Quadro, Cluj-Napoca:: 
2012-2015: • participare la sesiuni de licitaţii publice de lucrări de artă și cercetare a ofertei de galerie 

/ comenzi directe de achiziţionare; 

b.3.4.4.4. S.C. ART SAFARI S.R.L., București: 

2015: • participare contractuală internaţională ca expozant (prin Contract de participare) cu expoziția 

proprie «Centrul Artistic Baia Mare. Avangarda și Pluralismul Interbelic» la a doua ediție a 

Târgului Internațional de Artă «Art Safari. Pavilionul de Artă București»: 13-17 mai, Palatul 

Auto «CICLOP», bdul Magheru nr. 6-8, București (89 piese de artă băimăreană interbelică 

expuse), : management expozițional: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, M. Chiș, Sorin 

Vasilescu (București; contract servicii supraveghere) / management economic: contabil șef, ec. 

A. Rednic; 

b.3.4.4.5. ACADEMIA ROMÂNĂ, București: 

2013: • Expoziţia retrospectivă «Vida 1913-2013», Galeria Academiei Române, iunie-iulie: coord. acad. 

dr. Marius Porumb, colaboratori – dr. D. Topan, dr. Tiberiu Alexa (împrumut 3 piese); 

b.3.4.4.6. MUZEUL DE ARTĂ, Cluj-Napoca: 

2013: • Expoziţia retrospectivă «Vida 1913-2013», Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, august-septembrie: 

coord. acad. dr. Marius Porumb, colaboratori – Călin Stegerean (Cluj-Napoca), dr. D. Topan, dr. 
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Tiberiu Alexa  (împrumut 3 piese); 

• colaborare partenerială internaţională ca pertener secundar (prin Contract partenerial cu Galeria 

Quadro, Cluj-Napoca) în organizarea şi venrisajul Expoziţiei internaţionale tematice «János 

Thorma, colegii şi discipolii săi», Muzeul de Artă din Cluj-Napoca (împrumut 26 piese de artă 

băimăreană interbelică expuse la Galeria Quadro), iulie-septembrie: Călin Stejerean (director al 

Muzeului de Artă, Cluj-Napoca), S. Szebestyen (director Quadro), dr. T. Alexa, Cătălin 

Cherecheş – Primarul Municipiului Baia Mare; 

 

b.3.4.4.7. «ALCHEMIA» ARTS’ HUB GALLERY, București: 

2013: • Expoziţia de artă contemporană băimăreană «PROfan, PROduct, PRO DOMO», Alchemia 

Arts’ Hub Gallery, București, ianuarie-februarie: curator , colaborator Dragoș Farmazon, dr. 

Tiberiu Alexa,dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean; 

 

b.3.4.4.8. ASOCIAȚIA «D.F.E.W.A. [Dorothea Fleiss & Est–West Artists], Stuttgart (Germania):  

2012: • colaborare la «Expoziţia finală a Simpozionului Internaţional de Artă Contemporană 

D.F.E.W.A.» / imprumut 1 lucrare+participare la vernisaj, august, Muzeul de Artă Satu 

Mare: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan. 

2013: • participarea la rezidența internațională de artă D.F.E.W.A. Bobald 2013, Bobald (jud. Satu 

Mare), Centrul de cercetări arheologice al Muzeului Județean Satu Mare, ianuarie: dr. T. 

Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan; 

2014: • participare participarea la rezidența internațională de artă D.F.E.W.A. Bobald 2014, 

respectiv la prezentarea publică a Expoziției finale a Rezidenței Internaționale Bobald 

2014, Bobald (jud. Satu Mare – Centrul de cercetări arheologice al Muzeului Județean Satu 

Mare, și Castelul Károly, Carei, ianuarie: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan 

 

ÎN STRĂINĂTATE: 

b.3.4.4.9.  GALERIA LATTE GRANDE, Viena: 

2012: • colaborare pentru susţinere a programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare» de documentare-cercetare, expoziționale şi pentru transferul de cunoştinţe 

ştiinţifice  (partener: curator freelancer Adriana Peterova, Viena): 

• documentare de organizare şi management expoziţional la Leopold Museum Wien, 

respectiv la Museum für Moderne Künste Wien: februarie, dr. I.A. Negrean, dr. D. 

Topan, dr. T. Alexa; 
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• participarea delegaţiei oficiale a muzeului la vernisajul expotiţiei «Red» – cu 

participarea a 11 pictori băimăreni contemporani: februarie, manager project Adriana 

Peterova, manager asociat. dr. Bertalan Kovacs (Centrul Universitar Nord Baia Mare), 

colab. dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan. 

b.3.4.4.10.  ACADEMIA DI ROMANIA, Roma (Italia): 

2013: • colaborare la organizarea și prezentarea internaţională a Expoziţiei retrospective 

«Vida 1913-2013», Academia di Romania, Roma (Italia), octombrie: coord. acad. dr. 

Marius Porumb, colaboratori – dr. D. Topan, dr. Tiberiu Alexa (împrumut 1 sculptură); 

b.3.4.4.11.  MÜVÉSZMALOM, Szentendre (Ungaria): 

2014: • colaborare la organizarea și prezentarea internaţională a Expoziţia retrospectivă 

internațională «Czóbel – egy francia magyar» / Czobel – un maghiar francez, 

MüvészMalom, Szentendre (Ungaria), iunie-august: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, M. 

Chiș; 

b.3.4.4.12.  TÂRGUL INTERNAȚIONAL, Szolnok (Ungaria): 

2013: • colaborare cu produse editoriale și tipografice proprii (ghiduri turistice, volume, 

albume, cărți poștale ilustrate) la organizarea și prezentarea internaţională a Standului 

Județului Maramureș la Szoloki Nemzetkőzi Vásár, Szolnok (Ungaria), iunie-august: 

dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, I. Pop; 

b.3.4.4.13. ASOCIAȚIA «D.F.E.W.A.» [Dorothea Fleiss & Est–West Artists], Stuttgart (Germania):  

2013: • participare la cea de a VII ediție a Rezidenței Internaționale de Artă Contemporană D. 

FLEISS & EAST WEST ARTISTS MALLNITZ 2013, Mallnitz, Kärntnerhoff / ARTour 

Gallery, 6-14 septembrie (participare la simpozionul de creație; managementul 

expoziției finale; prezentări cultural-istorice – Centrul Artistic Baia Mare; vernisajul 

expoziției finale): dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan; 

 b.3.4.4.14. GALERIA «MB – XL», Bruxelles (Belgia):  

2016: • participare la programul expozițional al galeriei cu expoziția personală de artă 

românească contemporană Dorel Topan – «CANDY POP UP» și cu o prezentare 

«Centrul Artistic Baia Mare» Bruxelles, Galeria MB–XL, 7-13 ianuarie: dr. D. Topan, 

curator: Jan de Maer (Belgia). 
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C. ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI ȘI PROPUNEWRI DE RESTRUCTURARE 

ȘI/SAU REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ 

c.1. măsuri de organizare internă; 

c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

c.3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere; 

c.4. dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, promovare, 

motivare/sancționare); 

c.5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățire/refuncționalizări ale 

spațiilor; 

c.6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din patrea autorităţii sau a altor organisme 

de control, în perioada raportată; 

 

c.1. MĂSURI DE ORGANIZARE INTERNĂ 

2012: 

c.1.1. revizuirea de îmbunătăţire aprobată a Nomenclatorului arhivist. 

c.1.2. actualizarea Comisiei interne P.S.I. 

 

2013: 

c.1.1. revizuirea de îmbunătăţire aprobată a Nomenclatorului arhivist. 

c.1.2. îmbunătăţirea a 8 proceduri operaţionale de specialitate muzeală. 

c.1.3. îmbunătăţirea a 12 proceduri operaţionale contabile. 

 

2014: 

c.1.1. revizuirea de îmbunătăţire aprobată a Nomenclatorului arhivist. 

c.1.2. îmbunătăţirea a 2 proceduri operaţionale de specialitate muzeală. 

c.1.3. Concurs de ocupare a 3 posturi vacante, avizat de forurile tutelare: regulamente de concurs; fișe 

de posturi (noi); proceduri de evaluare; dispoziții de constituire a Comisiilor de concursuri și a Comisiilor 

de contestații (etc.). 

 

2015: 

c.1.1. redefinirea alocării resursei umane la nivelul structurii organizatorice interne, prin redistribuirea a 

unor angajați și posturi între Compartimentul Programe, Marketing și Promovarea produselor muzeale / 

Laboratorul de cercetări, resurse documentare și organizatorice / Biroul financiar-contabil; 

c.1.2. îmbunătăţirea a 1 procedură veche și întocmirea a 2 noi proceduri operaţionale de specialitate 

muzeală. 

c.1.3. elaborarea Registrului inventar general al bibliotecii muzeului (finalizare în sem. IV/2016); 

c.1.4. Concursuri de ocupare a 6 posturi vacante, avizate de forurile tutelare: 

 fișe de posturi (noi); 

 regulamente de concurs; 

 elaborare a procedurilor și documentațiilor de evaluare; 

 dispoziții de constituire a Comisiilor de concursuri și a Comisiilor de contestații; 

 publicitarea concursurilor (în presa centrală, online și Monitorul Oficial); dispoziții de angajare; 

 Contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. 

c.1.5. actualizare (revizie) a 3 fișe de posturi vechi. 

 

c.2. PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR INTERNE: 

2012: 

c.2.1. elaborarea noului Regulament de Organizre şi Funcţionare a instituţiei, înaintat spre verificare, 

avizare şi aprobale la Consiliul Judeţean Maramureş. 

c.2.2. revizuirea Regulamentului de ordine interioară. 
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2013: 

c.2.1. aprobarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a noului Regulament de Organizre şi 

Funcţionare a instituţiei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 115/2013. 

c.2.2. modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş 

nr. 152/2013 

 

2014: 

c.2.1. Solicitarea de aprobare a unui sprijin financiar suplimentar faţă de bugetul aprobat al instituţiei, 

în vederea asigurării finanţării participării muzeului la cea dintâi ediţie a Târgului Internaţional 

«Pavilionul de Artă ART SAFARI Bucureşti 2014» cu o expoziţie independentă intitulată „Centrul 

Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînnoirii”: 

 

c.2.1.a: Soluție: Hotărârea nr. 44/ 9 aprilei 2014 a Consiliului Județean Maramureș „pentru 

aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară”: 

„Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean 

Maramureş a sumei de 221 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

[...] – Anexa la Hotărârea CJ nr. 44 din 9 aprilie 2014: 

B TOTAL CAPITOL BUGETAR 67.02 

I TOTAL ACŢIUNI CULTURALE 60, 00 mii lei 

[...] 

5 Muzeul Judeţean de Artă "       

Centrul Artistic" Baia Mare 

sprijin financiar pentru asigurarea cheltuielilor de 

participare la prima ediţie a "Pavilionului de Artă 

ART SAFARY BUCUREŞTI" 

35,00 mii lei 

 

c.2.2. Solicitarea de aprobare a Organigramei și Statului de funcții pe anul 2014: 

c.2.2.a: Soluție: Hotărârea nr. 103/ 25 iunie 2014 a Consiliului Județean Maramureș „privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Artă „Centrul 

Artistic” Baia Mare” [...]: 

„Art.1. Se aprobă organigrama Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare ce 

cuprinde un număr total de 20 posturi funcţii contractuale, conform anexei 1 la prezenta 

hotărâre”; 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii pentru Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia 

Mare, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Ocuparea posturilor vacante se va face cu aprobarea prealabilă a ordonatorului 

principal de credite, cu încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal şi în creditele bugetare 

destinate cheltuielilor de personal pe anul 2014 cu asigurarea plăţii integrale a salariilor până 

la sfârşitul anului. [...]”; 

c.2.3. Solicitarea aprobării participării Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» la 

programului naţional de înnoire a parcului auto «RABLA», în vederea achiziţionării unui autoturism nou 

cu capabilitate combinată de transport persoane şi  marfă / lucrări de artă şi alte piese muzeale de 

capacitate mică, necesar acoperirii nevoilor curente de transport persoane, mărduri specifice şi piese 

muzeale în vederea îndeplinirii sarcinilor curente rezultate din planul anual/programele de activităţi 

(activități administrative; transport piese de patrimoniu muzeal; orfganizăr/transport expoziții mici, etc.). 

c.2.3.a: Soluție: Hotărârea nr. 92/ 25 iunie 2014 a Consiliului Județean Maramureș „privind 

aprobarea participării Muzeului de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare la Programul naţional 

de înnoire a parcului auto” [...]: 

„Art.1. Se aprobă participarea Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare la 

Programul naţional de înnoire a Parcului auto naţional şi predarea unui autoturism casat 
pentru obţinerea de cupoane valorice, cu următoarele date de identificare: 

http://www.cjmaramures.ro/i/bullet.gif) 0px 0.5em no-repeat;">Autoturism Break DACIA, 
4+1 uşi, număr de identificare: UU1R13311Z2957485, varianta: R13311 1310 CLi, anul 
fabricaţiei: 2000. 
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Art.2. Cupoanele valorice în valoare de câte 6.500 lei fiecare, vor fi utilizate în vederea 
achiziţionării a unui autovehicul nou pentru pacul auto propriu. 

Art.3. Diferenţa de valoare necesară până la acoperirea integrală a valorii de achiziţionare a 
autovehiculului nou se va acoperi din bugetul propriu al Muzeului judeţean de Artă „Centrul 
Artistic” Baia Mare.” 

2015: 

c.2.1. Solicitare de modificare a Statului de funcții al instituției: 

c.2.1.a: Soluție: Hotărârea nr. 105/ 1 iulie 2015 a Consiliului Județean Maramureș „privind 

aprobarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare”: 

„Art.1.  Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artistic 

Baia Mare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (...)”; 

 

c.2.2. Solicitare de modificare a Statului de funcții al instituției: 

c.2.2.a: Soluție: Hotărârea nr. 131/ 26 august 2015 a Consiliului Județean Maramureș „privind 

aprobarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare”: 

„Art.1.  Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artistic 

Baia Mare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (...)”; 

 

c.2.2. Solicitare de modificare a Statului de funcții al instituției: 

c.2.2.a: Soluție: Hotărârea nr. 174/ 28 octombrie 2015 a Consiliului Județean Maramureș 

„privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia 

Mare”: 

„Art.1.  Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artistic 

Baia Mare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (...)”; 

 

c.3. SINTEZA ACTIVITĂȚII ORGANISMELOR COLEGIALE DE CONDUCERE; 

În perioada analizată în cadrul Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» s-au desfăşurat: 

C.3.1. ÎNTRUNIRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRARE (TRIMESTRIAL CÂTE UNA DIN 2008) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Întruniri ordinare (trimestrial) şi 

extraordinare 

3 4 5 5 6 5 5 5 5 2 

Întruniri operative de lucru în şedinţe 

de îndată 

6 11 36 21 9 11 14 17 12 8 

 

C.3.3. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE ACHIZIŢII PUBLICE. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Întruniri operative de lucru în şedinţe 

de îndată 

7 14 9 7 9 6 11 16 14 7 

 

C.3.4. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE RECEPŢIE ACHIZIŢII PUBLICE. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Întruniri operative de lucru în şedinţe 

de îndată 

5 12 12 9 9 13 38 57 63 42 

 

C.3.5. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE ACHIZIŢII DE PATRIMONIU MUZEAL. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Întruniri operative de lucru în şedinţe 

de îndată 

11 28 14 31 9 14 28 46 48 2 

 

C.3.6. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE RECEPŢIE PATRIMONIU MUZEAL. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Întruniri operative de lucru în şedinţe 

de îndată 

13 36 31 31 14 27 33 41 39 1 
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c.4. DINAMICA ȘI EVOLUȚIA RESURSELOR UMANE ALE INSTITUȚIEI (FLUCTUAȚIE, CURSURI, 

EVALUARE, PROMOVARE, MOTIVARE/SANCȚIONARE): 

c.4.1. Evoluție, fluctuație și situația resurselor umane la 31 decembrie 2015. 
Nr. crt. Ţinta strategică propusă în 2007 Număr angajaţi cu contract de muncă 

5.1. 
Restructurarea sectorului resurse umane prin redimensionarea şi specializarea 
acestuia la un nivel minimal acceptabil şi funcţional, necesar pentru 
îndeplinirea misiunii şi obiectivelor. 

a) la 01.01.2007: 5 (= mimim istoric); 
b) la 31.09.2008: 18 (=maxim istoric); 
c) la 31.08.2012: 11; 
d) de la 01.09.2012: 10; 
e) de la 01.12.2014: 13; 
d) de la 15.12.2015: 17. 

 

Resursa umană și dezvoltarea/profesionalizarea acesteia reprezintă principala nerealizare 

înregistrată până acum în ciclurile manageriale 2007-2011 şi 2012-2016. Până în vara anului 2015, ea 

prezenta riscul de a se transforme într-un eşec managerial major, cu consecinţe importante şi în 

perspectivă grave, încât în clipa de faţă cel puţin unul dintre obiectivele majore ale succesului aplicării 

programelor manageriale vechi şi nou sunt în evident pericol de fi ratate pe termen mediu şi lung. Prin forţa 

împrejurărilor obiective – politica generală la nivel guvernamental privind angajările în sistemul bugetar – au 

transformat domeniul resursei umane în principalul factor de ameninţare de risc pe termen mediu în 

privinţa viitoarei evoluţii probabile a instituţiei pentru următorul ciclu managerial 2017-2020.  

Debutul unui proces de „restabilizare” pare să se producă începând din septembrie–decembrie 

2015, ca urmare a aprobării scoaterii la concurs – și în urma organizării a 6 concursuri pentru ocuparea a 

totat atâtea funcții contractuale pe durată nedeterminată. După îndeplinirea procedurilor legale, din 

decembrie 2015 gradul de ocupare a posturilor prevăzute în organigrama muzeului nostru a urcat la 

17 (mai exact: la 16,5, întrucât un post este ocupat, temporar – la solicitarea titularului – cu contract de 

muncă pe perioadă nedeterminată cu ½ normă la cumul, cel puțin până la 31 iunie 2016). Pe cale de 

consecință, de la 15 decembrie 2015 gradul de ocupare a posturilor prevăzute în Organigrama instituției 

atinge pragul de 82,25%: cel puțin teoretic, acest prag ar putea fi apreciat ca fiind acceptabil pe termen 

mediu (1-3 ani) cu două condiții obligatorii: 

a) Situația să devină stabilă – prin rămânerea/menținerea în sistem a actualilor angajați; 

b) Profesionalizarea rapidă și de profunzime a celor nou intrați (dar și a celor mai vechi), 

prin parcurgerea de stagii de formare specifică – fapt obligatoriu în special pentru personalul de 

specialitate 

 

Criza resursei umane în domeniul specialităzărilor profesionale specifice sectorului «muzee» se 

manifestă, în clipa de faţă, după părerea mea, prin patru elemente/direcţii devenite constante și care 

reprezintă, indiscutabil, tot atâtea riscuri și amenințări pentru ori ce organizație instituțională din 

România – implicit pentru instituția noastră !: 

 

a) criza cronică – în piața ofertei de muncă – de personal deja bine specializat și 

compentent, accesibil și interesat de o carieră în muzeografia românească, capabil 

să intre rapid în sistem și să profeseze util și cu randamen / eficiență a muncii superioare; 

de regulă cei care intră în sistem au nevoie, obiectivă, de un orizănt temporal de 

profesionalizare prin cursuri de formare specifice care, pentru angajator, presupune 

deopotrivă timp pentru profesionalizare (2-4 ani !) și  resurse financiare de „injectat” 

în programele de formare profesională (care, cel mai adesea, presupun substanțiale 

fonduri bugetare atât pentru plata furnizorilor de cursuri, cât și pentru decontările 

utilităților minime necesarte: transport, cazare, diurnă – în condițiile în care este practic 

cu neputință a solicita angajatului contribuții personale de cofinanțare a unor 

asemenea cursuri !); 

b) nivelul total demotivant al salarizării în subsectorul bugetar „muzee”, fapt ce contribuie 

major la lipsa de atractivitate a domeniului muzeal pentru resursa umană tânără cu 

calități profesionale superioare, dar și la instabilitatea personalului deja existent care 

este adeseori „atras” de avantaje materiale – minime, dar imediate – chiar cu riscul 

abandonării profesiunii atâta vreme cât speranțele materiale ale unei cariere profesionale 

în domeniu sunt, practic NULE !!! (fapt de nedorit, dar de înțeles pe deplin în sens socio-

uman !); 

c) suprasolicitarea angajaţilor existenţi – în condițiile „penuriei” resursei umane competente; 
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d) hiper-birocratizarea segmentelor administrativ–gospodărești din „viața de organizație” a 

unei instituții muzeale, multiplicarea sarcinilor și responsabilităților (după părerea mea – 

total scăpată de sub un control proiectiv și normativ minimal !!!) prin „exigențe imperative” 

impuse – într-o inconștientă și progresivă „veselie legislativ–normativă” – în sarcina unei 

resurse umane deja oricum „debilizată”– numeric – și marginalizată undeva la „periferia 

utilităților și simbolicii valorilor societale românești” prin efectele (directe și... 

„colaterale !) ale actelor juridice și de guvernanță menite să „croiască” contururile 

și substanța identității și coeziunii României de azi și de mâine !. 

Proiectată pe „canavaua” general valabilă schițată mai sus, evoluția sinuoasă a resursei umane de care a 

beneficiat și poate beneficia muzeul nostru pe parcursul celor două cicluri manageriale (2007-2011 / 2012-

2016) se prezintă după cum urmează. La 31 iulie 2013, faţă de numărul posturilor prevăzute în organigramă 

la acea dată ne situam la o cotă de ocupare a de 45,45% (10 posturi ocupate din 22). 

Însă începând cu 31 august 2013, în termeni strict statistici gradul de ocupare a crescut la 68,75%. 

Numai că această creştere nu s-a realizat prin noi angajări (aşa cum ar fi fost firesc şi normal!) ci – 

dimpotrivă! – prin reducerea cu 27,27% a posturilor alocate muzeului nostru prin Organigramă. 

În iulie 2014, ca efect al declarării neconstituționalității actelor legislative din 2013 privind reducerile posturilor 

din aparatul bugetar, ăncepând cu luna august s-a reconstituit numărul posturilor alocate muzeului 

nostru prin Organigrama la nivelul de 20 posturi (față de cele 22 anterioare !). Faptul nu este doar 

salutar ci este și în măsură să reechilibreze într-o măsură rezonabilă situația, prezentă și de perspectivă 

a muzeului nostru, în privința vectorului esențial pe care îl reprezintă resursa umană (firește, asta în 

măsura în care anii viitori nu vor aduce «alte» restructurări permanent vizate de «creditorii» 

internaționali ai României !!!).  

Mai important însă este faptul că în 2014, pentru prima oară din 2009 încoace, instituției noastre i s-au 

aprobat deblocarea și ocuparea prin concursuri publice al trei noi posturi (1 post gestionar-custode; 1 post 

supraveghetor; 1 post șofer). Această conjunctură favorabilă a făcut posibil ca, începând din ianuarie 2015 

muzeul să fie în măsură să își optimizeze – minimal dar esențial ! – activitățile de specialitate și 

deopotrivă cele administrative (cu observația că, în mai 2015, un post s-a vacantat, iar din iunie 2015, o 

normă întreagă s-a modificat, temporar, în ½ normă – la solicitarea angajatului). 

Pe de altă parte  – pentru A DOUA oară în cei 5 ani din urmă ! – în ultimele două luni ale anului 2015 

înregistrăm un progres în dezvoltarea resursei umane prin APROBAREA, ORGANIZAREA 

CONCURSURILOR ȘI OCUPAREA A ȘASE NOI POSTURI. Pe această cale s-a împlinit speranța pe 

care o exprimam în Raportul managerial pe 2014: „Abia completarea resursei umane cu alte minimum 3 

poziții din Organigramă și aducerea astfel a gradului de ocupare la un procent de 80%, ar putea 

reprezenta o soluție minimal rezonabilă pentru a elimina acest punct slab precum și „amenințările” 

pe care acesta induce!. 
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În acest moment, cu cei 17 angajați (în echivalent de 16,5 norme complete de muncă angajate prin contracte 

de muncă pe durată nedeterminată), instituția noastră atinge un grad de ocumare de 82,25% din posturile 

prevăzute în organigramă, ceea ce ne oferă motive de optimism ponderat pentru imbunătățiri ale 

capabilităților profesionale pe termen mediu. 

Nu trebuie de ignorat, însă faptul că formarea profesională și obținerea rezultatelor calitative autentic 

competitive din partea noilor angajați presupune un stagiu minimal de modelare / acomodare / 

integrare de măcar 2-3 ani !!! Oricum, esențial este că începutul a fost deja făcut, și mai trebuie doar 

ca noii angajați SĂ ȘI RĂMÂNĂ ÎN SISTEM PE MAI DEPARTE (firește, am aici în vedere mai ales nivelul 

de salarizare extrem de demotivant !). 

În condiţiile în care acest prag, atins cu greu la 1 ianuarie 2016, ar fi diminuat din nou, în orice fel 

oarecare (așa cum încep să apară temeri îndreptățite în primăvara acestui an 2016 !), atunci îmi asum 

risul/și obligația morală să atenționez și să afirm cu toată răspunderea că perspectiva îndeplinirii 

ţintelor şi obiectivelor Programului managerial 2012-2016 se află într-un pericol major de a nu putea fi 

îndeplinite decât – cel mult! – parţial. Iar perspectiva funcționării instituției în viitorul ciclu managerial 

2017-2020 s-ar contura sub cele mai întunecate auspicii, în măsura în care cel puțin doi dintre 

specialiștii de bază ai instituției urmează să iasă din sistem prin pensionare la limită de vârstă în 

orizontul anilor 2017 (subsemnatul dr. Tiberiu Alexa) și 2019 (dr. Ioan A. Negrean). 

Într-un asemenea „scenariu” cu totul de nedorit, dar care se profilează tot mai ameninţător, cel puţin 

ţinta «dezvoltării durabile şi sănătoase» ar deveni, practic, imposibil de atins pe termen mediu și 

lung! 

Raportat la un astfel de contex vitreg, unica posibilitate ce se întrevede este aceea de a încerca aplicarea – 

cu previzibilă funcţie de paliativ! – a unor măsuri alternative pe care le permite actuala legislaţie şi pe care le 

consemnăm mai jos: 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse în 
2007 

Grad 
maxim 
de 
ocupare 
în 2011: 

maxim 
atins în 

2012 

atins în 
2013 

maxim 
atins în 

2014 

atins în 
2015 
ianuarie 

atins în 
iulie 2015 

maxim 
atins în 

decembrie 
2015 

maxim 
atins în 

iulie 2016 

5.2. 

Relansarea sectorului 
resurse umane la un 
nivel minimal acceptabil 
şi funcţional, prin 
acoperirea necesarului 
pentru îndeplinirea 
misiunii şi obiectivelor: 

a) la nivel de personal 
angajat cu contract de 
muncă pe durată 
nedetermită (x din 22; x 
din 16; x din 20 / %) 

11 din 22 
/ 50% 

10 din 22 / 
45,45% 

10 din 16 / 
62,50% 

10,25 din 
16 / 64,06% 

13 din 20 
/ 68,75% 

11,5 din 20 
/ 57,50% 

16,5 din 20 
/ 82,5% 

16,5 din 20 
/ 82,5% 

5.3. 

b) la nivel de personal 
angajat cu contract de 
muncă parţial pe durată 
determinată (x din ... / 
%) 

– – – –  – – – 

5.4. 

c) la nivel de contract 
de furnizare servicii cu 
durată temporară (nr. 
post = 11 luni/persoană 
faţă de 22/16/20 = %) 

22 luni=2 

posturi 
din 22 / 
9,1% 

38 luni=3,5 
posturi din 
22 / 15,9% 

37 luni=3,08 
posturi din 
16 / 19,25% 

37 luni 

=3,08 
posturi din 
16 / 19,25% 

31 luni 
=2,58 
posturi 
din 20 / 
12,5% 

18 luni=3 
posturi din 
20 / 15% 

10 luni=0,9 
din 20 / 
4,5% 

10 luni=0,9 
din 20 / 
4,5% 

5.5. 

d) prin contracte de 
voluntariat cu timp de 
muncă parţial şi pe 
durată temporară (nr. 
post = 11 luni/persoană 
faţă de 22/16/20= %) 

– 
4 luni=0,36 
post din 22 / 
1,62% 

2 luni=0,18 
post din 16 / 
1,13% 

– 

4 
luni=0,33 
post din 
20 / 
1,68% 

– – – 

5.6. 

e) externalizare 
temporară de servicii 
prin contracte de 
furnizare (nr. 
servicii=posturi faţă de 
22/16/20= %)) 

– 
3 serv.=1,5 
post / 
6,82% 

1 serv.=0,5 
post / 
3,12% 

0 serv.=0,5 
post / 0% 

1 
serv.=0,5 
post / 
3,13% 

1 serv.=0,25 
post / 1,25 

1 serv.=0,25 
post / 1,25 

1 serv.=0,25 
post / 1,25 

 Cumulativ nr. posturi 11+2 = 13 
10+3,5 + 
0,36 +1,5= 
15,36 

10+3,08+ 
0,18 +0,5= 
13,76 

10,25+3,08 
+ 0= 13,33 

13+2,58 + 
0,33 + 
0,5= 13,8 

11,5+3+0,2
5=14,75 

16,5+0,9+0,
25=17,65 

16,5+0,9+0,
25=17,65 

5.7 

Grad de ocupare 
globală în echivalent 
posturi prevăzute în 

Organigrama 
muzeului 

59,1% 69,80 86,00 83,31 82,50 73,75 89,25 89,25 
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c.4.2.Participări în calitate de prestator în cursuri de formare 

 

2012-2016. 

• Directorul instituţiei a participat în calitate de lector (angajat cu contract de drepturi de autor) la 

două-patru sesiuni anuale de formare în cadrul programelor Cursuri de managemnt al artei 

organizate de Institutul de Management al Artei «Artmark», Bucureşti la sediul Artmark, 

Bucureşti; 

 

c.4.3. Participări în calitate de cursanţi la cursuri de formare şi perfecţionare profesională 2012-2016: 

Nr. crt. TIPUL DE PROGRAME FINANŢATE DE INSTITUŢIE*, DE ALTE INSTITUȚII** ŞI DE ANGAJAŢI*** 

A. Programe/Cursuri de formare şi perfecţionare în cultură susţinute de CPPC / INCFC Bucureşti 

  Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 
Nr. 

persoane 

2012 

1 * Program de specializare profesională în: «Noul cond civil» x    3 

2 * Program de specializare profesională în domeniul: «Manager cultural»   1  1 

3 * Program de specializare profesională în «Achiziţii publice»   1  1 

2013 

1 
* Program de specializare profesională în domeniul activităţilor 

economice 
 x   1 

2 * Program de specializare profesională în domeniul: «Manager cultural»    x 1 

2014 

1 
* Program de specializare profesională în domeniul activităţilor 

economice 
 x   1 

2 * Program de formare profesională «Gestionar-custode»    x 1 

2015 

1 * Program de formare profesională «Muzeograf»   x  1 

2 
* Program de specializare profesională în domeniul activităţilor 

economice 
x    1 

2016 

1 * Program de formare profesională «Conservator»  x   1 

2 * Program de formare profesională «Gestionar-custode»  x   1 

3 
* Program de specializare profesională «Management cultural» 

(finalizarea cursurilor din 2013-2014) 
 x   1 

B. Cursuri ale altor furnizori specializaţi finanţate de instituţie sau de angajat 

2012 

1 
* Programe de specializare profesională în domeniul activităţilor 

economice 
  x  2 

2014 

1 
* Programe de specializare profesională în domeniul activităţilor 

economice 
  x  2 

2015 

1 
* Programe de specializare profesională în domeniul activităţilor 

economice 
– – x – 1 

2 * Program de specializare profesională «Management strategic»   x  1 

2016 

1 
*** Programe de specializare profesională în domeniul activităţilor 

economice 
x x x  5 

2 * Programe de formare specializare în domeniul marketingului  x x  1 
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Nr. crt. TIPUL DE PROGRAME FINANŢATE DE INSTITUŢIE*, DE ALTE INSTITUȚII** ŞI DE ANGAJAŢI*** 

C. 
Programe academice de formare şi specializare profesională de lungă durată finanţate de stat sau 

de angajaţi 

2012 

1 
** Program de nivel master în domeniul : ştiinţe economice – 

managementul afacerilor I  
x x  x 1 

2 
** Program de nivel master în domeniul: ştiinţe socio-umane – 

managementul educaţiona IIl 
x x x  1 

3 ** Program postuniversitar în domeniul: achiziţii publice ecologice x    1 

2013 

1 

** Program de nivel master în domeniul : ştiinţe economice – 

managementul afacerilor II: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca / 

Centrul Universitar Nord, Baia Mare, Facultatea de Științe, an de 

studii II 

x x  x 1 

2 

** Program doctoral în domeniul: management Școala doctorală, 

Facultatea de Studii Economice, Universitatea «Babeș Bolyai», Cluj-

Napoca; an de studii I 

  x x 1 

2014 

1 

** Program doctoral în domeniul: management Școala doctorală, 

Facultatea de Studii Economice, Universitatea «Babeș Bolyai», Cluj-

Napoca; an de studii I / II 

x x x x 1 

2 

*** Program de studii nivel licență (Bologna) în domeniul: arte plastice 

– pictură: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca / Centrul Universitar 

Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Secția de Arte Plastice: an de 

studii I (angajat nou) 

  x x 1 

2015 

1 

** Program de studii doctorale în domeniul: management: Școala 

doctorală, Facultatea de Studii Economice, Universitatea «Babeș 

Bolyai», Cluj-Napoca; an de studii II / III 

x x x x 1 

2 

** Program de studii doctorale în domeniul: marketing Școala doctorală, 

Facultatea de Studii Economice, Universitatea «Babeș Bolyai», Cluj-

Napoca (angajat nou; an de studii III / IV (prelungire) 

   x 1 

3 

** Program de studii nivel master (Bologna) în domeniul: arte plastice – 

pictură: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca / Centrul Universitar Nord, 

Baia Mare, Facultatea de Litere, Secția de Arte Plastice: an de studii II 

(angajat nou) 

   x 1 

4 

*** Program de studii nivel licență (Bologna) în domeniul: arte plastice 

– pictură: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca / Centrul Universitar 

Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Secția de Arte Plastice: an de 

studii I / II 

x x x x 1 

2016 

1 

** Program de studii doctorale în domeniul: management: Școala 

doctorală, Facultatea de Studii Economice, Universitatea «Babeș 

Bolyai», Cluj-Napoca; an de studii III / elaborare și susținere lucrare 

doctorală 

x x x x 1 

2 

** Program de studii doctorale în domeniul: marketing Școala doctorală, 

Facultatea de Studii Economice, Universitatea «Babeș Bolyai», Cluj-

Napoca (angajat nou; an de studii IV (prelungire) – redactare lucrare 

finală 

x x x x 1 

3 

** Program de studii nivel master (Bologna) în domeniul: arte plastice – 

pictură: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca / Centrul Universitar Nord, 

Baia Mare, Facultatea de Litere, Secția de Arte Plastice: an de studii II 

x x   1 

4 
*** Program de studii nivel licență (Bologna) în domeniul: arte plastice 

– pictură: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca / Centrul Universitar 
x x x x 1 
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Nr. crt. TIPUL DE PROGRAME FINANŢATE DE INSTITUŢIE*, DE ALTE INSTITUȚII** ŞI DE ANGAJAŢI*** 

Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Secția de Arte Plastice: an de 

studii II / III (angajat nou)  

D. Stagii şi sesiuni de documentare profesională      

2012 

1 

*Documentare muzeografică şi de management expoziţional în muzee 

din Viena: Leopold Museum, Museum für Moderne Künste şi galeria 

Latte Grande (Austria) 

x    3 

2 
** Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în colaborare cu 

Asociaţia «Artexpert» şi Galeria Alianţa Artelor Cluj-Napoca 
 x   1 

3 
** Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în colaborare cu 

Casa de licitaţie Artmark Bucureşti 
 x  x 1 

4 

* Documentare de management expoziţional şi istoria artei privind arta 

românească contemporană: Artistul şi Puterea 1950-1989 – expoziţia 

omonimă la Biblioteca Naţională a României 

   x 3 

5 

* Restaurarea şi expertiza operei de artă băimăreană în sistemul 

galeriilor private, în colaborare cu SC CrisArt Total SRL şi European 

Art Gallery Bucureşti 

 x   3 

2013 

1 
** Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în colaborare cu 

Asociaţia «Artexpert» şi Galeria Alianţa Artelor Cluj-Napoca 
 x   1 

2 
** Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în colaborare cu 

Casa de licitaţie Artmark Bucureşti, şi Galeria Quadro, Cluj-Napoca 
 x  x 1 

3 
* Restaurarea şi expertiza operei de artă băimăreană în sistemul 

galeriilor private, în colaborare cu SC CrisArt Total SRL 
 x   3 

2014 

1 

** Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în colaborare cu 

Casa de licitaţie Artmark Bucureşti; Casa de licitații Goldart, 

București şi Galeria Quadro, Cluj-Napoca 

 x x x 4 

2 
* Restaurarea şi expertiza operei de artă băimăreană în sistemul 

galeriilor private, în colaborare cu SC CrisArt Total SRL 
 x x x 2 

2015 

1 

** Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în colaborare cu 

Casa de licitaţie Artmark Bucureşti; Casa de licitații Goldart, 

București şi Galeria Quadro, Cluj-Napoca 

 x  x 2 

2 
* Restaurarea şi expertiza operei de artă băimăreană în sistemul 

galeriilor private, în colaborare cu SC CrisArt Total SRL 
  x  1 

2016 

1 
*** Documentare în managementul galerie de artă contemporană în 

sistemul galeriilor private, în colaborare cu Xgallery, Bruxelles (Belgia) 
x    1 

2 
** Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în colaborare cu 

Casa de licitaţie Artmark Bucureşti şi Galeria Quadro, Cluj-Napoca 
 x   1 

3 

*** Documentare în domeniul organizării expozițiilor muzeale și al 

galeriilor din Italia( arta renașterii, modernă și contemporană 

contemporană în sistemul galeriilor private, Veneția și Roma (Italia) 

 x x  1 
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c.4.4. Evaluarea personalului din instituţie: 

c.4.4.1.  Evaluarea managerului şi managementului 

2012: c.4.4.1.1.: 

• Pentru anul 2011 şi întregul interval al primului ciclu managerial 2007-2011, în urma 

implementării noii legislaţii privind managementul instituţiilor de cultură (O:U:G  nr. 189/2008, 

Legea nr. 269/2006 şi H.G. nr. 1301/2009) şi ca urmare a semnării între autoritate şi directorul 

muzeului a Contractului de management ân anul 2008, a avut loc evaluarea finală de ciclu 

managerial – cel dintâi al ca instituţie independentă şi cu managemnt propriu din istoria mueisticii 

de artă din Baia Mare. Evaluarea s-au efectuat în conformitate cu prevederile procedurale de o 

Comisie numită de autoritate. Raportul de evaluare finală privind managementul la Muzeul 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» dimpreună cu Dosarul de presă corepunzător a 

parcurs procedura de evaluare stabilită prin lege şi Comisia evaluînd cu nota finală 9,33. 

Evaluarea a fost apoi aprobată prin Hotărea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 82/2012. 

 

 

2013: c.4.4.1.2.: 

• În anul 2013 a avut loc evaluarea pentru anul 2012 din noul ciclu managerial 2012-2016. 

Evaluarea s-au efectuat în conformitate cu prevederile procedurale de o Comisie numită de 

autoritate. Raportul de evaluare privind managementul la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare» dimpreună cu Dosarul de presă corepunzător a parcurs procedura de 

evaluare stabilită prin lege; Comisia evaluînd cu nota finală 9,79.. 

Evaluarea a fost apoi aprobată prin Hotărea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 95/2013, 

Anexa 2. 

 

2014: c.4.4.1.3.: 

• În anul 2014 a avut loc evaluarea pentru anul 2013 din noul ciclu managerial 2012-2016. 

Evaluarea s-au efectuat în conformitate cu prevederile procedurale de o Comisie numită de 

autoritate. Raportul de evaluare privind managementul la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare» dimpreună cu Dosarul de presă corepunzător a parcurs procedura de 

evaluare stabilită prin lege, Comisia evaluând cu nota finală 9,75..  

Evaluarea a fost apoi aprobată prin Dispoziția nr. 146/04.06.2014 emisă de autoritate 

(Președintele Consiliul Județean Maramureș). 

 

2015: c.4.4.1.4.: 

• În anul 2015 a avut loc evaluarea pentru anul 2014 din noul ciclu managerial 2012-2016 – cel 

de al doilea ciclu managerial ca instituţie independentă şi cu management propriu din istoria 

muzeisticii de artă din Baia Mare. Evaluarea s-au efectuat în conformitate cu prevederile 

procedurale de o Comisie numită de autoritate. Raportul de evaluare privind managementul la 

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» dimpreună cu Dosarul de presă 

corepunzător a parcurs procedura de evaluare stabilită prin lege, Comisia evaluându-le cu nota 

finală 10,00. 

Rezultatul evaluării a fost comunicat muzeului prin adresa nr. 165/10.06.2015 a  

Secretariatului Comisiei de evaluare a managementului pentru muzee, înregistrată la 

instituția noastră sub nr. 268/15.06.2015. 

2016: c.4.4.1.4.: 

• În anul 2016 a avut loc evaluarea pentru anul 2015 din noul ciclu managerial 2012-2016 – cel 

de al doilea ciclu managerial ca instituţie independentă şi cu management propriu din istoria 

muzeisticii de artă din Baia Mare. Evaluarea s-au efectuat în conformitate cu prevederile 

procedurale de o Comisie numită de autoritate. Raportul de evaluare privind managementul la 
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Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» dimpreună cu Dosarul de presă 

corepunzător a parcurs procedura de evaluare stabilită prin lege, Comisia evaluându-le cu nota 

finală 10,00. 

Rezultatul evaluării a fost comunicat muzeului printr-o adresă a Secretariatului Comisiei de 

evaluare a managementului pentru muzee. 

 

c.4.4. Evaluarea personalului din instituţie: 

c.4.4.2.  Evaluarea angajaților: 

c.4.4.2. Evaluarea angajaţilor 

2013: c.4.4.2.2.: 

• În 2013, întreg personalul din instituţie a fost supus procesului de evaluare anuală pentru 

activitatea din anul 2012 conform metodologiei. S-au înregistrat  punctaje care: 

a) fie se încadrează în intervalul punctaj total minim – punctaj total maxim aferent 

posturilor ocupate ccea ce înseamnă că respectivii salariaţi corespund cerinţelor 

postului ocupat; 

b) fie au fost mai mare decât punctajul total maxim aferent posturilor ocupate, ceea ce 

înseamnă că s-a îndeplinit cerinţa temeiului legal de a se  propune, în limita resurselor 

existente şi în limitele de restricţionare prevăzute de actele normative în vigoare, 

promovarea acestora pe un post/poziţie de nivel ierarhic superior. 

c) Nu au existat cazuri/situaţii de aplicare de sancţiuni sau de diminuări ca urmare a aplicării 

procedurii de evaluare anuală. 

 

2014:: c.4.4.3. 

• În 2014, întreg personalul din instituţie a fost supus procesului de evaluare anuală pentru 

activitatea din anul 2014 conform metodologiei. S-au înregistrat  punctaje care: 

a) fie se încadrează în intervalul punctaj total minim – punctaj total maxim aferent 

posturilor ocupate ccea ce înseamnă că respectivii salariaţi corespund cerinţelor 

postului ocupat;  

b) fie au fost mai mare decât punctajul total maxim aferent posturilor ocupate, ceea ce 

înseamnă că s-a îndeplinit cerinţa temeiului legal de a se  propune, în limita resurselor 

existente şi în limitele de restricţionare prevăzute de actele normative în vigoare, 

promovarea acestora pe un post/poziţie de nivel ierarhic superior. 

•Nu au existat cazuri/situaţii de aplicare de sancţiuni sau de diminuări ca urmare a aplicării 

procedurii de evaluare anuală. 

 

2015: 

• În 2015, întreg personalul din instituţie a fost supus procesului de evaluare anuală pentru 

activitatea din anul 2014 conform metodologiei. S-au înregistrat  punctaje care: 

c) fie se încadrează în intervalul punctaj total minim – punctaj total maxim aferent 

posturilor ocupate ccea ce înseamnă că respectivii salariaţi corespund cerinţelor 

postului ocupat;  

d) fie au fost mai mare decât punctajul total maxim aferent posturilor ocupate, ceea ce 

înseamnă că s-a îndeplinit cerinţa temeiului legal de a se  propune, în limita resurselor 

existente şi în limitele de restricţionare prevăzute de actele normative în vigoare, 

promovarea acestora pe un post/poziţie de nivel ierarhic superior. 

•Nu au existat cazuri/situaţii de aplicare de sancţiuni sau de diminuări ca urmare a aplicării 

procedurii de evaluare anuală. 

2016: 

• În 2016, întreg personalul din instituţie a fost supus procesului de evaluare anuală pentru 

activitatea din anul 2015 conform metodologiei. S-au înregistrat  punctaje care: 
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a) fie se încadrează în intervalul punctaj total minim – punctaj total maxim aferent 

posturilor ocupate ccea ce înseamnă că respectivii salariaţi corespund 

cerinţelor postului ocupat; 

b) fie au fost mai mare decât punctajul total maxim aferent posturilor ocupate, ceea 

ce înseamnă că s-a îndeplinit cerinţa temeiului legal de a se  propune, în limita 

resurselor existente şi în limitele de restricţionare prevăzute de actele normative în 

vigoare, promovarea acestora pe un post/poziţie de nivel ierarhic superior. 

•Nu au existat cazuri/situaţii de aplicare de sancţiuni sau de diminuări ca urmare a aplicării 

procedurii de evaluare anuală. 

 

În întregul interval al celui de al doilea ciclu managerial – adică în fiecare din anii2012, 2013, 2014, 2015 

și 2016 (din ianuarie pănă în august) nu s-au constituit comisii de disciplină, nu s-au acordat sancţiuni, 

respectiv nu au fost acordate salarii de merit datorită restricţiilor legislative în vigoare. 

 

Nr. 

crt. 
PROMOVĂRI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Din supraveghetor M I in conservator M 

II 
1 – – – –     

2 
Din muzeograf debutant în muzeograf S 

II 
  1       

3 
Din referent contabil debutant în referent 

contabil M III 
  1 0      

4 
Din şef birou - contabil M IA pe Contabil 

şef S I 
   1      

5 Din conservator M II pe Conservator M I    1      

6 Din referent M II pe economist S II     1     

7 
Din gestionar custode IA în pedagog 

muzeal SII (E. Bonta) 
     1    

8 
Avansare din gradţia I în gradaţia I – 

îngrijitor (M.Bâta) 
     1    

9 

Trecere în gradaţie superioară pentru 

îndeplinirea criteriului de vechime în 

muncă (drd. I. Pop) 

      1   

10 
Aplicarea creșterii salariului minim de la 

01.07.2014 (M. Bâta) 
       1  

11 

Din economist S II în economist S 1 

(economist în management, cod COR 

263101: drd. I. Pop) 

       1  

12 
Din conservator M1A în Referent 

așezămănte cultural I 
        1 

13 
Din Pedagog muzeal II în Pedagog 

muzeal I 
        1 

 

 

 

 

 

c.5. MĂSURI LUATE PENTRU GESTIONAREA PATRIMONIULUI INSTITUȚIEI, 
ÎMBUNĂTĂȚIRE/REFUNCȚIONALIZĂRI ALE SPAȚIILOR; 

c.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIRI ADUSE SPAŢIILOR ÎN PERIOADA RAPORTATĂ: MODIFICĂRI, EXTINDERI, 

REPARAŢII, REABILITĂRI, DUPĂ CAZ 

 

Înstituţia administrează un patrimoniu imobiliar compus din trei corpuri de clădire situate în Baia 

Mare, str. 1 Mai nr. 8. 

Anii parcuşi din cele două ciclurile manageriale independente (2007-2016) s-au caracterizat prin lucrări 

masive de reabilitare a spaţiilor existente prin implementarea mai multor proiecte menite să înlăture 
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consecinţele critice acumulate în timp, până în 2006, ca urmare a subfinanţării întreţinerii, reparaţiilor şi 

modernizărilor în intervalul 1987-2006. Pe de altă parte este de menţionat că, în urma dezvoltării extensive a 

colecţiilor în perioada 2007-2016, muzeul suferă în momentul de faţă de o acută criză de spaţii pentru toate 

funcţiunile sale specifice: de depozitare a patrimoniului, de expunere, de desfăşurare a activităţilor 

educaţionale şi cultural–ştiinţifice, administrative. 

 

MODERNIZAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA INFRASTRUCTURILOR FUNDAMENTALE (IMOBILIARĂ, 

LOGISTICĂ ŞI DE PATRIMONIU MUZEAL) 

Nr. crt. Ţinta strategică propusă în 2007 Îndeplinire în 2016 

Grad de 
atingere 

Grad de 
uzură 

1.1. 
Reabilitarea, modernizarea şi refuncţionalizarea integrală a spaţiilor de 
expunere şi depozitare. 

100% 0-55% 

1.2. 
Reabilitarea, modernizarea şi refuncţionalizarea integrală a spaţiilor de 
utilitate administrativă 

100% 15-65% 

1.3. 
Modernizarea patrimoniului imobiliar (3 corpuri de clădire): consolidări 
structurale; îmbunătăţirea esteticii; reabilitări termice; etc. 

79% 10-75% 

1.4. 

Realizarea completă a unei infrastructuri informatice (inexistente la 
nivelul anului 2006) prin dotarea cu tehnică de calcul, periferice 
specializate şi birotică (imprimante; scanner; memorii externe, etc.); 
introducerea unui sistem de accesare internet în reţea. 

100% 0-95% 

1.5. Restructurarea completă a activităţii de conservare: 73% 0–65% 

1.6. 
Introducerea instrumentelor de măsurare complexă a stării 
microclimatului şi de optimizare a acestuia (inexistente în 2006) 

90% 15-100% 

 

La nivel managerial, pe parcursul celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 s-au întreprins (în logica 

strategică a „paşilor mărunţi”), treptat şi în limita resurselor financiare disponibile, mai multe proiecte de 

refuncţionalizare a tuturor spaţiilor existente astfel încât, până la nivelul lunii octombrie 2015, am izbutit 

să aducem procesul de dezvoltare intensivă a exploatării infrastructurii imobiliare existente la pragul 

maximal de 100% – cu indici de utilizare a unor facilități care chiar depășesc pragul de 100%!, ridicînd 

anumite probleme de aglomerare care, deocamdată nu creează probleme deosebite, dar pe termen 

mediu și lung implică perspectiva anumitor riscuri ce vor trebui, cumva corectate în anii viitorului 

ciclu managerial 2016-20120.. 

O situație conjuncturală distinctă an înregistrat la intervalul finalul anului 2015 și primul 

trimestru al anului 2016 când, odată cu realizarea unui proces de actualizare și înnoire ciclică (prima 

etapă) a epoziției permanente, când s-a închis accesul public al CIRCUITUL EXPOZIȚIONAL LA 

NIVELUL ETAJULUI CORPULUI EXPOZIȚIONAL CU SCOPUL REALIZĂRII UNOR INTERVENȚII DE 

REPARAȚII CURENTE, EXTINDERE A DOTĂRILOR P.S.I. ȘI PENTRU REORGANIZAREA TEMATICĂ A 

EXPUNERII PERMANENTE. Pe cale de consecință, gradul de utilizare a spațiilor expunerilor 

permanentă și temporară a scăzut sub pragul de 100% – după cum urmează:; 

a) spațiile circuitului expozițional permanent: 92,50%; 

b) spațiile circuitului expozițional temporar: 96,10. 

 

Nr. 

crt. 

Gradul de utilizare a spaţiilor 

muzeului 
2007  

atins 

2008  

atins 

2009  

atins 

2010  

atins 

2011  

atins 

2012  

atins 

2013  

atins 

2014 

atins 

2015 

atins 

2015 

atins 

a. 1.1.1. Spaţiile de depozitare 130% 130% 120% 110% 110% 113% 105% 107% 108% 108% 

b. 
1.1.2.Spaţiile 

expoziţionale 

permanente 8,34% 82,59% 0% 60% 100% 100% 100% 100% 92,50% 72,34% 

temporare 100% 100% 41,61% 100% 100% 110% 115% 112% 96,10% 72,34% 

c. 1.1.3. Spaţiile administrative 120% 120% 120% 110% 110% 110% 115% 115% 115% 115% 

d. 
1.1.4. Spaţii pentru activităţi 

educaţionale cu publicul 
0% 0% 0% 0% 0% 20% 100% 100% 100% 100% 

 

Aceste circumstanţe favorabile au făcut posibil, apoi, saltul cantitativ şi calitativ al activităţilor 

publice între 2010-2016: sporul anual cosiderabil al manifestărilor expoziţionale realizate la sediu, 

respectiv progresia spectaculoasă a cifrelor de vizitare – care în 2015 a atins pragul recordului 

absolut de peste 39.000 vizitatori anual ! – şi relansarea muzeului nostru în planurile competitivităţii 

şi vizibilităţii la nivelurile local, regional şi naţional. 
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Din acest moment, devine deplin clar că odată încheiată faza utilizării intensive a infrastructurii existente, 

criza de spaţii nu va putea fi depăşită – îndeosebi în privinţa funcţiunilor de depozitare şi de activităţi cu 

publicul (cultural-educative, ateliere interactive etc.). Rămâne un fapt că o autentică dezvoltare durabilă 

va fi pe mai departe condiţionată de o necesară dezvoltare extensivă prin dobândirea de noi spaţii, 

fie prin construcţii în perimetrul actualei proprietăţi imobiliare, fie prin adăugarea unui/unor imobile 

noi în oraş. 

 

c.6. MĂSURI LUATE ÎN URMA CONTROALELOR, VERIFICĂRII/AUDITĂRII DIN PATREA AUTORITĂŢII 

SAU A ALTOR ORGANISME DE CONTROL, ÎN PERIOADA RAPORTATĂ; 

2012: c.6.1.1. 

 Control al Agentia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială Maramureş:  

 realizare şi introducere la circuitul secundar de acces în spaţiul expoziţional de la parter, a 

două rampe mobile pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor (acces cărucior); 

 Control al I.S.U. Maramureş: 

 defintivarea Listei bunurilor de valoare patrimonială excepţională pregătite pentru evacuare în 

caz de necesitate; 

 Control al Direcţiei Judeţeane pentru Cultură Maramureş:  

 întocmirea / actualizarea (după caz) a unor documentații specific muzeale; inspecție și 

îndrumare în domeniul condițiilor specifice de microclimat în depozite și spațiile expoziționale; 

 Controlul de Audit al autorităţii – Consiliul Județean Maramureș:  

 măsuri financiar–contabile; 

 

2013: c.6.1.2. 

 I.T.M. Maramureş – tematică în domeniul protecţiei şi medicinei muncii: 

 Control al I.S.U. Maramureş: 

 verificare privind conformitatea dotărilor P.S.I.; verificări privind documentațiile și conformitatea 

sistemelor de supraveghere antiefracție, semnalizare incendiu și supravehere video; 

problematica pregătirilor pentru evacuare în caz de necesitate; 

 Control al I.J.P. Maramureș:  

 verificare privind conformitatea documentației prevăzute de normative în exportul temporar al 

unei lucrări din din patrimoniului muzeului nostru și clasate în Patrimoniul Cultural Național – 

categoria «tezaur» (atât la ducere, cât și la returnare); s-a constatat regularitatea procedurală, 

conformitatea întocmirii documentelor și a obținerii avizărilor / aprobărilor, reîntoarcerea 

lucrării în condiții de conservare și securizare optime; 

 Controlul de Audit al autorităţii – Consiliul Județean Maramureș:  

 măsuri financiar–contabile; 

 

2014: c.6.1.3. 

 I.T.M. Maramureş – tematică în domeniul protecţiei şi medicinei muncii: 

 Control al I.S.U. Maramureş: 

 problematica bunurilor de valoare patrimonială excepţională pregătite pentru evacuare în caz 

de necesitate: confecţionarea, pe bază de comandă a altor 6 lăzi noi pentru dizlocare; 

verificarea pentru conformitatea la normări a hidranților, punctelor externe P.S.I., a 

documentațiilor de ignifugare; 

 Control al I.J.P. Maramureș:  

 verificare privind conformitatea documentației prevăzute de normative în exportul temporar al 

unei lucrări din din patrimoniului muzeului nostru și clasate în Patrimoniul Cultural Național – 

categoria «tezaur» (atât la ducere, cât și la returnare); s-a constatat regularitatea procedurală, 

conformitatea întocmirii documentelor și a obținerii avizărilor / aprobărilor, reîntoarcerea 
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lucrării în condiții de conservare și securizare optime; 

 Controlul de Audit al autorităţii – Consiliul Județean Maramureș:  

 măsuri financiar–contabile; 

 

2015: c.6.1.4. 

 Control al I.S.U. Maramureş:  

 extinderea la etajul corpului expozițional a sistemului de semnalizare a incendiului; 

 conectarea tabloului electric general la centrala de semnalizare și alarmare a intervenției în 

caz de incendiu; 

 introducere a 9 corpuri de iluminat autonome (dotate cu acumulatori 3 ore); 

 introducele moduli interiori de identificare luminoasă autonomă «Hidrant» (cu acumulatori) ; 

 revizuirea proiectării planului de evacuare;(contractarea spaţiului în care urmează a fi făcute 

dizlocarea, şi respectiv a mijloacelor de transport necesare (în curs de finalizare); 

 Control al I.J.P. Maramureș: 

 consultanță pentru bunuri susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural național aflate în 

litigii juridice (cercetare). 

 Control al Direcţiei Judeţeane pentru Cultură Maramureş:  

 control și îndrumare privind lucrările de reparații curente la 3 săli din circuitul expozișional 

permanent; s-a constatat conformitatea cu normativele în vigoare a materialelor și procedeelor 

utilizare la reparații; s-a recomandat carantinizarea minimală (3 luni) a spațiilor rezugrăvite, 

anterior introducerii pieselor de patrimoniu muzeal. 

 

2016: c.6.1.5. 

 Control al I.S.U. Maramureş:  

 actualizare documentații specifice; 

 Control de auditare al Consiliului Județean Maramureș:  

 actualizare și completare de documentații specifice în domeniile: resurse umane; control 

managerial intern; proceduri contabile; proceduri specifice muzeale; 

 Control al Direcţiei Judeţeane pentru Cultură Maramureş:  

 verificarea implementării măsurilor stabilite la controlul anterior (decembrie 2015); s-a 

constatat conformitatea.. 
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D. EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 
d.1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei raportate; 
d.2. evoluția valorii indicatorilor de performană în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale 
instituției din următorul tabel (...) 
 
d.1. EVOLUȚIA EXECUȚIILOR BUGETARE ÎN CELE DOUĂ CICLURI MANAGERIALE: 

d.1.a.: ciclul managerial 2007–2011 / PRIMUL MANDAT MANAGERIAL INDEPENDENT; 

d.1.b.: ciclul managerial 2012–2016 / AL DOILEA MANDAT MANAGERIAL. 

 

d.1.a. EVOLUȚIA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN PERIOADA PRIMULUI CICLU MANAGERIA 2007-2011  

Specificații bugetare 
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anii 1–5 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 2007-2011 

Venituri totale = din care 858.572 1.674.696 1.510.709 1.025.625 1.208.887 6.278.489 

Venituri la execuţia bugetară 701.167 1.528.385 1.427.709 882.025 1.013.387 5.552.673 

subvenţii 692.838 1.506.590 1.419.800 857.300 985.000 5.461.528 

totaluri venituri proprii din care 165.734 168.106 100.909 168.325 43.887 646.961 

vânzări bilete  6.000 12.395 3.359 18.949 20.544 61.247 

vânzări publicaţii, ilustrate, etc. 2.329 9.400 4.550 5776 7843 29.898 

valorificare obiecte și mijloace 

casate, etc 
0 0 0 0 0 0 

venituri din atrageri de donații 157.405 146.311 93.000 143.600 15.500 555.816 

       

Bugetul de cheltuieli = din care 696.445 1.528.385 1.416.161 882.025 1.013.387 5.536.403 

cheltuieli de personal 209.377 377.445 437.599 386.935 327.679 1.739.035 

bunuri şi servicii = din care 257.068 377.867 370.270 338.054 495.214 1.838.473 

- achiziţii diverse 

materiale, furnituri  
52.134 55.055 84.080 31.654 58.415 281.338 

- servicii   41.558 69.741 81.264 96473 112.615 401.651 

- reparaţii curente  49.465 80.000 86.661 47.371 150.000 413.497 

- utilităţi  11.593 21.896 36.724 47.407 36.755 154.375 

- obiecte de inventar  38.440 35.072 6.790 8.370 6.568 95.240 

- delegaţii şi deplasări  6.734 12.406 4.755 2.495 6.994 33.384 

- cărţii, publicaţii  14.000 59.200 22.499 30.618 19.997 146.314 

- combustibilii, piese de schimb 2.297 2.024 5.442 3.093 1.439 14.295 

- prime de asigurare  0 10.580 18.693 18.594 23.782 82.528 

- altele  40.847 31.471 23.362 51.979 78.649 226.308 

asistenţă socială  4.760 4.471 – – 9.231 

cheltuieli de capital 230.000 768.313 603.821 157.036 190.494 1.949.664 
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d.1.b. EVOLUȚIA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN PERIOADA CELUI DE AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 
2012-2016 

Specificații bugetare 

Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 * Anul 10 ** *** 

2012 2013 2014 2015 2016 * 2016** 
Total 2012-2016 

*** 

Venituri totale = din care 985.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 1.175.000 469.747 5.540.018 

Venituri la execuţia 

bugetară 
977.000 1.007.085 1.080.624 1.207.061 1.160.000 469.747 5.431.770 

subvenţii 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 1.120.000 451.500 5.246.559 

totaluri venituri proprii 

din care 
35.058 38.389 110.783 58.229 55.000 18.247 293.459 

vânzări bilete 18.714 25.500 24.797 25.769 25.000 9.422 119.780 

vânzări publicaţii, ilustrate, 

etc. 
8.286 12.000 11.169 18.551 15.000 8.825 65.006 

valorificare obiecte și 

mijloace casate, etc 
  425 0 0 0 425 

venituri din donatii 8.058 889 74.392 13.909 15.000 0 108.248 

        

Bugetul de cheltuieli = 

din care 
977.000 1.007.085 1.080.624 1.207.061 1.160.000 447.114 5.431.770 

cheltuieli de personal 308.450 322.333 322.163 369.718 520.000 255.154 1.842.664 

bunuri şi servicii = din 

care 
487.550 479.461 537.440 646.102 590.000 183.993 2.740.553 

- achiziţii diverse / 

materiale, furnituri 
57.890 39.700 20.499 49.271 44.500 8.957 211.860 

- servicii 135.000 172.400 271.549 247.661 240.000 89.265 1.066.610 

- reparaţii curente 106.620 35.750 75.310 95.372 50.000 19.885 363.052 

- utilităţi 48.300 49.500 58.135 62.211 70.000 39.621 288.146 

- obiecte de inventar 5.000 32.648 14.355 42.000 15.000 2.907 109.003 

- delegaţii şi deplasări 7.740 8.288 10.800 16.637 15.000 5.725 58.465 

- cărţii, publicaţii 31.760 27.300 5.451 1.500 49.500 0 115.511 

- combustibilii, piese de 

schimb 
8.130 6.097 354 6.000 6.000 0 26.581 

- prime de asigurare 25.080 30.198 35.659 37.639 35.000 1.569 163.576 

- altele 62.030 102.743 45.328 87.811 65.000 16.052 362.912 

asistenţă socială – – – – – – – 

cheltuieli de capital 181.000 205.291 221.021 191.241 50.000 7.967 848.553 

* bugetul planificat și aprobat pe întregul an 2016 

* execuția la 30 iunie a bugetului planificat și aprobat pe întregul an 2016 (semestul I/2016) 

* cumulativul  bugetării pe întreaga perioadă – inclusiv a bugetului planificat și aprobat pe întregul an 2016 
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d.1.c. PREZENTAREA COMPARATĂ A EVOLUȚIEI EXECUȚIILOR BUGETARE CUMULATIVE ÎN 
CELE DOUĂ CICLURI MANAGERIALE: 2007-2011 / 2012-2016 

Specificații bugetare 
Anii 1–5 Anii 6–10 *     

Total 2007-2011 Total 2012-2016 * Diferențe Tendințe 

Venituri totale = din care 6.278.489 5.540.018 – 738.471 ↘ 11,67% 

Venituri la execuţia bugetară 5.552.673 5.431.770 – 120.903 ↘ 2,18% 

subvenţii 5.461.528 5.246.559 – 214.969 ↘ 3,94% 

totaluri venituri proprii din 

care 
646.961 293.459 – 353.502 ↘ 54,64% 

vânzări bilete  61.247 119.780 + 58.533 ↗ 95,57% 

vânzări publicaţii, ilustrate, etc. 29.898 65.006 + 35.108 ↗ 117,43% 

valorificare obiecte și mijloace 

casate, etc 
0 425 + 425 ↗ 425% 

venituri din atrageri de 

donații 
555.816 108.248 – 447.568 ↘ 80,53% 

       

Bugetul de cheltuieli = din 

care 
5.536.403 5.431.770 – 104.633 ↘ 1,90% 

cheltuieli de personal 1.739.035 1.842.664 + 103.629 ↗ 5,96% 

bunuri şi servicii = din care 1.838.473 2.740.553 + 902.080 ↗ 49,07% 

- achiziţii diverse 

materiale, furnituri  
281.338 211.860 – 69.478 ↘ 24,69% 

- servicii   401.651 1.066.610 + 664.959 ↗ 165,56% 

- reparaţii curente  413.497 363.052 – 50.445 ↘ 12,20% 

- utilităţi  154.375 288.146 + 133.771 ↗ 86,65% 

- obiecte de inventar  95.240 109.003 + 13.763 ↗ 14,45% 

- delegaţii şi deplasări  33.384 58.465 + 25.081 ↗ 75,13% 

- cărţii, publicaţii  146.314 115.511 – 30.803 ↘ 21,05% 

- combustibilii, piese de 

schimb 
14.295 26.581 + 12.286 ↗ 85,95% 

- prime de asigurare  82.528 163.576 + 81.048 ↗ 98,21% 

- altele  226.308 362.912 + 136.604 ↗ 60,36% 

asistenţă socială 9.231 – – 9.231 ↘ 9231% 

cheltuieli de capital 
1.949.664 848.553 – 

1.101.11

1 
↘ 56,48% 

* bugetul planificat și aprobat pe întregul an 2016     

* execuția la 30 iunie a bugetului planificat și aprobat pe întregul an 2016 

(semestul I/2016) 

    

* cumulativul  bugetării pe întreaga perioadă – inclusiv a bugetului 

planificat și aprobat pe întregul an 2016 
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d.1.1. EVOLUȚIA INDICATORULUI «VENITURI» ÎN PERIOADA 2007-2016: 

d.1.2. EVOLUȚIA INDICATORULUI «TOTAL VENITURI PROPRII» ÎN PERIOADA 2007-2016: 

 

d.1.3. EVOLUȚIA STRUCTURATĂ A INDICATORILOR CAPITOLULUI «CHELTUIELI» ÎN PERIOADA 
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d.1.4. DATE COMPARATIVE DE CHELTUIELI (ESTIMĂRI ŞI REALIZĂRI) ÎN PERIOADA RAPORTATĂ 

CONFORM CENTRALIZATORULUI MANAGEMENTULUI DE PROIECTE: 

 

2012: 

Nr. 
crt. 

Programul 
Tipul 

proiectului 
Denumirea proiectului 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

1 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mare 
1: izolaţie termică exterioară la Corpul 

depozite 
55.000 51.765,8 

2 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mijlocii 
1: reparare prin înlocuire de uşi şi 

ferestre la corpul magazi+garaj 
20.000 15.526,10 

3 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 1: Reparaţii la centrala termic etaj 0 2073,28 

4 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 
1: reparaţii infrasturctură imobiliară 

(corp magazie 
10.000 9042,36 

5 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 1: lucrări de zugrăveli 5.000 3994,91 

6 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 

1. Introducere perete despărţitor la 

grupul sanitar hol parter expo şi 

amenajarea unei magazii 

3.000 2721,90 

7 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 
1reparare instalia electrică la corpul 

magazi+garaj 
7.120 6479,73 

8 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 

2: reparaţii de hidroizolaţii la Corp 

depozite şi Corp magazie+garaj, prin 

reparaţia sistemelor de 

jgheaburi/burlane şi introducere de 

centuri de placare la baza 

pereţilor+repararea centurilor de 

trotuare 

0 5080,90 

9 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 

1: reparaţii la calea secundară de 

acces spre circuitul expoziţional de la 

parter, prin realizarea a două rampe 

acces handicapaţi (una fixă, 1 mobilă) 

de urgenţă colţ acoperiş faţadă la etaj 

exterior – corp expoziţional 

0 1391,30 

10 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 

3. Reparaţii prin încoluire a trei uşi la 

parterul circuitului expoziţional 

permanent 

9.000 8.200 

11 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii informatice 

Proiecte mici 3. Reparaţii calculatoare şi periferice 500 111,02 

12 
Reparaţii curente / Repararea 
autoturismului 

Proiecte mici 1: reparaţie autoturism 0 70 

 Toral reparaţii curente 
Proiecte mari: 

Proiecte medi: 

Proiecte mici: 

1 

1 

15 
109.620 106.457,30 

13 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 6: Proiecte de evidenţă analitică 2000,00 1190,00 

14 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 4: Proiecte de evidenţă a conservării 4450,00 7318,23 

15 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 
22: Proiecte privind restaurarea şi 

conservarea activă a patrimoniului 
10.000 34.500 

16 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 

78: Proiecte de conservare acitvă prin 

reabilitarea stării de păstrare şi 

expunere (înrămări noi şi reabilitări 

rame vechi 

8.500 11647,08 

17 
Programele de cercetare propriu 
proprii 

Proiecte mici 

23: Proiecte de cercetare de istoria, 

teoria arte / muzeologie / management 

muzeal etc. 
5.000 1.978 

18 Programul expoziţional propriu Proiecte mici 
13: exploatarea expoziţiei permanente 

+ expoziţii temporare 

21.792,0

0 
41.779,90 

19 
Programe expoziţionale ale 
partenerilor 

Proiecte mici 2 expoziţii temporare 8.000,00 5.336,00 

20 Programul editorial propriu Proiecte mici 

Editare de cărţi şi publicaţii 

• 7 proiecte (broşură, microalbum, 

ilustrate) 

50.000,0

0 
22.970 
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21 
Colaborări la Programele 
editoriale ale unor parteneri 

Proiecte mici 
Editare de cărţi şi publicaţii 

• 1 proiect 

10.000,0

0 
9.000,00 

22 
Programe educaţionale  
Cenaclul «Centrul Artistic Baia 
Mare» 

Proiecte mici 
32 sesiuni (teme de artă băimăreană; 

studenţi şi elevi de nivel liceal) 
600,00 280,00 

23 
Programe educaţionale  
Cercul de educaţie plastică 

Proiecte mici 

25 sesiuni (teme de artă băimăreană, 

românească şi internaţională; studenţi 

şi elevi de nivel liceal) 

600 190,00 

24 
Programe educaţionale  
Prezentări - ghidaj în expoziţia 
permanentă 

Proiecte mici 

87 sesiuni (prezentări ale expoziţiei 

permanente şi ale expoziţiilor 

temporare de la sediu; public matur) 

1.000,00 350,00 

25 
Programe educaţionale 
Conferinţe publice / lectorate / 
prezentări etc. 

Proiecte mici 

116 sesiuni de lectorate cu public 

(conferenţieri despre expoziţii şi 

creatori din Centrul Artistic Baia Mare, 

arta modernă, arta universală etc.) 

3.100,00 2.100,00 

26 

Prezentări publice la Artmark – 
Bucureşti : «Cursuri de 
management l artei»: 
1. «Produse culturale româneşti 
II:Şcoala de la Baia Mare» / 2. 
«Mari clasici ai artei româneşti: 
Ipolit Strâmbu» 

Proiecte mici 
6 proiecte (expuneri publice; prezentări 

video; suport de curs) 
200,00 680,00 

27 Programul de marketing Proiecte mici 7: Reclamă, publicitate 5.000,00 4859 

28 
Programul de asigurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 3: Poliţe de asigurare 24.000 25.080 

29 
Îmbogăţirea patrimoniului 
muzeal 

Proiecte mijlocii 
32: Achiziţionare piese de patrimoniu 

muzeal (artă şi documentare 

50.000,0

0 
108.008,59. 

Proiecte mici 
15: Atragere de donaţii patrimoniu 

muzeal (artă şi documentare 

20.500,0

0 
8.058,00 

 

2013: 

Nr. 
crt. 

Programul 
Tipul 

proiectului 
Denumirea proiectului 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

1 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mijlocii 
1 proiect: reparaţii curente la 

infrastructura imobiliară 
22.000 21.995,55 

2 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 1 proiect: Reparaţii şi parchetare (D8) 6.000 5.999,10 

3 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 
1 proiect: reparaţii tencuieli şi înlocuit 

fereastră (birou contabilitate) 
5.100 5037,50 

4 
Reparaţii curente / Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 1 proiect: confecţii metalice 2.650 2.717,80 

 Toral reparaţii curente 
Proiecte mari: 

Proiecte medi: 

Proiecte mici: 

0 

1  

3 
35.750 35.749,95 

5 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii informatice 

Proiecte mici 
4 proiecte: achiziţii de softuri de 

generaţie nouă 
10.000 9947,88 

6 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 
2 proiecte: Proiecte de evidenţă 

analitică 
3.150 2.410 

7 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 
7 proiecte: Proiecte de evidenţă a 

conservării şi aplicaţii pt. conservare 
4450,00 7318,23 

8 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte medii: 
2 proiecte: mobilier depozitare 

patrimoniu artă şi Fond documentar 
32.200 32474,14 

Proiecte mici 
1 proiect: mobilier depozitare 

patrimoniu artă 
9000 8689 

9 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici: 
2 proiecte: achiziţie 2 

umidificatoare+2 humid/dezhumid 
10000 7900 

10 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 
38 proiecte: restaurarea şi 

conservarea activă a patrimoniului 
50.000 46.400 

11 
Programul de evidenţă, 
conservare şi restaurare a 
patrimoniului 

Proiecte mici 

54 proiecte: Proiecte de conservare 

profilactică prin reabilitarea stării de 

păstrare şi expunere: înrămări noi, 

reabilitări rame vechi şi protejări cu 

hârtie specială 

10.000 14.110,1 

12 Programele de cercetare propriu Proiecte mici 23 proiecte: Proiecte de cercetare de 1.700 2.685 
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proprii istoria, teoria arte / muzeologie / 

management muzeal etc. 

13 Programul expoziţional propriu Proiecte mici 
15 proiecte: exploatarea expoziţiei 

permanente + 14 expoziţii temporare 
9.900 13.000 

14 
Programe expoziţionale ale 
partenerilor 

Proiecte mici 2 proiecte: expoziţii temporare 0 575 

15 Programul editorial propriu Proiecte mici 
5 proiecte: Editare de cărţi şi publicaţii 

 (volum, microalbum, calendare) 
32.000 27.080 

16 
Valorificarea Programelor 
editoriale din anii anteriori 

Proiecte mici 
143 proiecte: comercializarea 

produselor editate începând din 2007 
0 0 

Proiecte medii 
3 proiecte: comercializarea 

produselor editate începând din 2007 
0 0 

17 
Colaborări la Programele 
editoriale ale unor parteneri 

Proiecte mici 

2 proiecte: Colaborări la editare de 

cărţi şi publicaţii 

 

0 0 

18 Programe educaţionale  Proiecte mici 
290 proiecte: diverse tipuri de 

manifestări (vezi Anexa) 
3975 8676 

19 
Programul de dotări cu obiecte 
de inventar 

Proiecte mici 

22 proiecte: diverse obiecte de 

inventar pt procesele educaţionale, 

marketing şi administrative 

25.000 24.747,71 

20 Programul de marketing Proiecte mici 

9 proiecte: Reclamă, publicitate; 

2 proiecte: promovarea pe reţele 

internet – web; blog;  

5.000 2.870 

2
21 

Programul de asigurare a 
patrimoniului 

Proiecte mijlocii 
1 proiect: poliţă deasigurare pentru 

patrimoniului din expoziţia permanentă 
23.000 23.820 

Proiecte mici 

2 proiecte: Poliţe de asigurare pentru 

lucrări proprii itinerate în ţară şi 

străinătate; 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru 

lucrările împrumutate de la 

MuzeulNaţional de Artă Bucureşti 

7.200 6378 

22 
Programul «Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal prin 
achiziţii» 

Proiecte mari 

artă plastică 

1 proiect: achiziţionare piese de 

patrimoniu muzeal 

50.000,0

0 
34.131,65 

Proiecte mici 

artă plastică 

21 proiecte: achiziţionare piese de 

patrimoniu muzeal 

20.500,0

0 

114.448,3

5 

Proiecte mici 

Fond 

documentar 

3 proiecte: achiziţionare piese de 

patrimoniu muzeal 
5.000 3.536,49 

23 
Programul «Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal prin 
atragere de donaţii» 

Proiecte mici 

artă plastică 

0 proiect: achiziţionare piese de 

patrimoniu muzeal 
0 0 

Proiecte mici 

Fond 

documentar 

1 proiecte: Atragere de donaţii 

patrimoniu muzeal (artă şi 

documentare 

0 Atras: 889 

 

2014: 

Nr. 

crt. 
PROGRAMUL 

Tipul 

proiectului 
Denumirea proiectului N
r.

 

p
ro

ie
c
t 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

1 

Cheltuieli de dezvoltare / 

Achiziții dotări 

independente 

Proiecte mare 

1: achiziție autoturism de transport marfă 

(lucrări de artă) și persoane, prin 

programul «RABLA»: DACIA DOKKER 

LAUREATE 1.2 

1 51.500,00 51.424,05 

2 

Cheltuieli de dezvoltare / 

Optimizări de utilități 

funcționale ale 

infrastructurii imobiliare 

Proiecte medii 

1: extinderi ale sistemelor de 

supraveghere video, antiefracție și 

avertizare incendiu la corpul «Magazie-

depozit-garaj» 

1 30.000,00 29.097,43 

3 

Cheltuieli de dezvoltare / 

Reparații capitale –  

Reabilitarea infrastructurii 

imobiliare 

Proiecte mici 
2: compartimentare spații interioare și 

extindere instalație termică 
2 8.300,00 8.300,00 

 
Toral „Cheltuieli de 
dezvoltare 

Proiecte mari: 

Proiecte medii: 

Proiecte mici: 

1 

1 

2 
4 89.800 88.821,48 

       

4 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte medii 
1 proiect: reparații paviment curte cu 
reamenajare parcare auto interioară 

1 35.000,00 26.092,30 
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5 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte medii 

1 proiect: securizare ferestre la corpul 
expozițional prin confecții metalice 
(zăbrele): confecționare; vopsitorie; 
montaj-finisaj 

1 22.000,00 19.953,60 

6 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte medii 

1 proiect: securizare ferestre și uși la 
corpul «Magazie-depozit-garaj» și uși 
acces la corpul depozite confecții 
metalice (zăbrele/gratii): confecționare; 
vopsitorie; montaj-finisaj 

1 20.000,00 17.680,30 

7 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 
1 proiect: reparaţii la hornurile corpului 
expozițional și corpului depozit 

1 10.000,00 9.042,36 

8 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 
1 proiect: reparații instalație sanitară la 
grupul sanitar din corpul expozițional/hol 
acces/evacuare 

1 0,00 2.489,70 

9 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea dotărilor 
funcționale 

Proiecte mici 

1 proiect: repararea și optimizarea 
lăzilor pentru transport lucrări de artă în 
situații de evacuare (calamități; război 
etc.) prevăzute în Planul de evacuare 
silicitat/avizat ISU 

1 0,00 1.100,00 

 
Toral „Cheltuieli de 
dezvoltare 

Proiecte mari: 

Proiecte medii: 

Proiecte mici: 

0 

3 

3 
6 87.000 76.358,26 

       

10 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Întreținere utilități 
funcționale  

Proiecte mari 
1 proiect: contract anual serviciu de 
pază și protecție umană (Serviciul 
Județean de pază Maramureș) 

1 50.000,00 49.482,00 

11 

Bunuri și servicii ... /  
Reabilitări utilități 
funcționale (infrastructura 
imobiliară) 

Proiecte medii 

1 proiect: ignifugări ale structurii 
lemnoase la  acoperișurile celor trei 
corpuri imobiliare: corp 
expozițional+corp depozite+corp  
«Magazie-depozit-garaj» 

1 18.000,00 15.036,24 

12 
Bunuri și servicii ... /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 
8 proiecte: întreținerea sistemelor de 
iluminare în expoziții și facilitățile de 
depozitare/administrative 

8 7.000,00 5.066,88 

13 
Bunuri și servicii ... /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 
6 proiecte: întreținerea infrastructurii 
informatice 

6 2.000,00 1.128,39 

14 
Bunuri și servicii ... /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 
1 proiect: abonament lunar 
�eBibliophil” 

1 0,00 1.816,80 

15 
Bunuri și servicii ... /  
Reabilitări utilități 
funcționale 

Proiecte mici 

1 proiect: contract anual serviciu de 
monitorizare și intervenție în caz de 
alarmări ale sistemelor de supraveghere 
(SC CORTEZ S.R.L.) 

1 1.800,00 1.785,60 

16 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale 

Proiecte mici 
1 proiect: contract anual asistență 
pentru softul informatic de contabilitate 
(SC INDECO S.R.L.) 

1 8.500,00 7.626,00 

17 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

1 proiect: contract anual serviciu de 
întreținere a sistemelor de pază și 
supraveghere 
video/antiefracție/alarmare 
incendiu/audio-video (SC SB 
ELEKTRONIC S.R.L.) 

1 8.000,00 7.502,52 

18 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

1 proiect: verificarea și întreținerea 
instalațiilor de gaz, a sistemelor de 
încălzire (microcelntrale) și de aer 
condiționat + ISCIR (SC EXTREM 
S.R.L.) 

1 8.500,00 8.072,40 

19 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Dezvoltări utilități 
funcționale  

Proiecte medii 

1 proiect: închiriere spații de expunere 
pentru pariciparea la Târgul Internațional 
de Artă «ARTSAFARI/Pavilionul de Artă 
București 2014» 

1 23.000,00 19.886,67 

20 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Dezvoltări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

2 proiecte: confecționare mobilier și 
recipienți pentru transport și organizare 
manifestări expoziționale (lăzi; socluri; 
mobilier) 

2 10.000,00 9.846,46 

21 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Externalizare servicii 
pentru asigurarfe utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

3 proiecte: Contact servicii de medicina 
muncii; Contract servicii PSI și 
securizare antiincendiu; Contract servicii 
de protecția muncii 

3 1.500,00 1.330,00 
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22 

Programul «Infrastructura 
de monitorizare a 
microclimatului din 
depozite și spații 
expoziționale» 

Proiecte mici 

4 proiecte: Utilizarea și intensivă a 
dotărilor tehnice existente și 
achiziționate în anii anteriori; întreținerea 
acestor dotări tehnice: a) 
termogygrografe (10 buc) și 
termohigrometre (48 buc); b) luxmetre (2 
buc)+psychrometre (1 buc); c) 
umidificatoare (8 buc) / 
dezumidificatoare (3 buc); d) 
climatizoare (3 buc) 

4 1.000,00 322,00 

23 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii informatice 

Proiecte mici 
2 proiecte: achiziţii de softuri de 
generaţie nouă (13 antivirus; 1 
LexNavigator) 

2 2.500,00 1.386,70 

24 
Programul de evidenţă și 
conservare a patrimoniului 

Proiecte mici 
2 proiecte: Proiecte de evidenţă 
analitică 

2 450,00 805,00 

25 
Programul de evidenţă și 
conservare a patrimoniului 

Proiecte mici 
12 proiecte: Proiecte de evidenţă 
analitică și a conservării şi aplicaţii pt. 
conservare 

12 3.800,00 1.562,00 

26 
Programele de cercetare 
propriu proprii 

Proiecte mici 
27 proiecte: teme de cercetare de 
istoria, teoria artei / muzeologie / 
management muzeal etc. 

27 2.100,00 2.560,00 

27 
Programul expoziţional 
propriu 

Proiecte mici 
1 proiect: exploatarea expoziţiei 
permanente + 23 proiecte expoziţii 
temporare 

24 8.500,00 4.505,00 

28 
Programul expoziţional al 
partenerilor 

Proiecte mici 
3 proiecte: expoziții temporare 
organizate la MJACABM (2) și la 
Szentendre - Ungaria (1) 

3 500,00 925,00 

Proiecte medii 

1 proiect: expoziţia temporară 
«Fascinația reînnoirii», prezentată la 
târgul internațional de artă «ARTSAFARI 
2014. Pavilionul de Artă București, 21-25 
mai 2014». 

1 0,00 12.825,00 

29 Programul editorial propriu Proiecte mici 

70 proiecte: editare de cărţi şi publicaţii 
și produse comerciale ilustrate  (volum, 
microalbum, calendare, DVD, produse 
comerciale pe diverși suporți) 

70 25.000,00 15.720,74 

30 
Valorificarea Programelor 
editoriale din anii anteriori 

Proiecte mici 
143 proiecte: comercializarea 
produselor editate începând din 2007 

143 0,00 0,00 

Proiecte medii 
3 proiecte: comercializarea produselor 
editate începând din 2007 

3 0,00 0,00 

31 
Colaborări la Programele 

editoriale ale unor parteneri 
Proiecte mici 

3 proiecte: colaborări la editare de cărţi 

şi publicaţii 
3 0,00 0,00 

32 Programe educaţionale  Proiecte mici 
721 proiecte: diverse tipuri de 
manifestări (vezi Anexa) 

721 3.675,00 7.715,00 

33 
Programul de dotări cu 
obiecte de inventar 

Proiecte mici 
11 proiecte: diverse obiecte de inventar 
pt procesele educaţionale, marketing şi 
administrative 

11 30.000,00 14.355,15 

34 Programul de marketing Proiecte mici 

4 proiecte: Reclamă, publicitate; 4 3.000,00 2.964,30 

6 proiecte: promovarea  formală (afișe, 
invitații), prin produse comerciale și de 
marketing, respectiv prin promovare 
informală pe reţele internet – web (abon. 
anual domeniu web) și pe blog;  

6 12.000,00 10.316,33 

35 
Programul «Asigurarea 
patrimoniului muzeal, 
imobiliar și auto» 

Proiecte 
mediu 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
patrimoniului din expoziţia permanentă 

1 25.000,00 25.218,71 

Proiecte mici 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
lucrările împrumutate de la Muzeul 
Naţional de Artă Bucureşti 

1 100,00 65,00 

3 proiecte: poliţe de asigurare pentru 
lucrări proprii itinerate în județ și în ţară; 

3 6.600,00 6.435,97 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
clădirile administrate 

1 1.500,00 1.464,94 

3 proiecte: poliţe de asigurare pentru 
autoturismul nou achizițional 

3 2.500,00 2.474,00 

36 

Programul «Restaurarea, 
conservarea preventivă și 
optimizarea expozabilității 
lucrărilor de artă» 

Proiecte medii 
artă plastică 

1 proiect: restaurare 1 pictură 
monumentală (Nyilasy) 

1 12.000,00 12.000,00 

Proiecte mici 
artă plastică 

21 proiecte: restaurări și conservări 
curative 21 lucrări de pictură 

21 46.000,00 45.790,48 

Proiecte mici 
artă plastică 

1 proiect: restaurare 1 ramă artistică 
„stil sezession vienez» 

1 3.000,00 3.000,00 

Proiecte mici 
rame noi 

9 proiect: achiziții rame noi pentru 
înrămări lucrări de artă expozabile / 
expuse 

9 4.500,00 1.676,90 

Proiecte mici 
rame vechi 

23 proiecte: reabilitare / recondiționare 
rame vechi / existente prin intervenții 
proprii (Laboratorul de cercetări și 
resurse: D. Topan) 

23 3.500,00 2.350,00 
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37 
Programul «Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal prin 
achiziţii» 

Proiecte medii 
artă plastică 

1 proiect: achiziţionare piese de 
patrimoniu muzeal 

1 19.200,00 19.200,00 

Proiecte mici 
artă plastică 

52 proiecte: achiziţionare piese de 
patrimoniu muzeal 

52 105.200 
105.200,0

0 
Proiecte mici 
Fond 
documentar 

2 proiecte: achiziţionare piese 
fotodocumentare de Fond documentar 

2 7.800,00 7.800,00 

38 
Programul «Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal prin 
atragere de donaţii» 

Proiecte mici 
artă plastică 

26 proiect:e achiziţionare piese de 
patrimoniu muzeal 

26 0,00 74.392,25 

Proiecte mici 
Fond 
documentar 

0 proiecte: Atragere de donaţii 
patrimoniu muzeal (artă şi documentare 

0 0,00 0,00 

     

 

2015: 

Nr. 
crt. 

PROGRAMUL 
Tipul 

proiectului 
Denumirea proiectului N

r.
 

p
ro

ie
c
t 

Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

1 

Cheltuieli de dezvoltare / 
Optimizări de utilități 
funcționale ale infrastructurii 
imobiliare Proiecte medii 

1: extinderi ale sistemului de supravechere și 
avertizare incendiu la etajul «Corpului principal 
– circuit expozițional» 

1 30.000,00 29.741.40 

2 
Cheltuieli de dezvoltare / 
Achiziții dotări independente 

Proiecte mici 1: achiziții licențe informatice 1 10.000,00 9.999,98 

 
Total „Cheltuieli de 
dezvoltare 

Proiecte mari: 
Proiecte medii: 

Proiecte mici: 

0 
1 
1 

2 40.000 39.740,98 

3 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mari 
1 proiect: reparații a acoperișului și sistemului 
de captare a apei pluviale la clădirea «Corp 
depozite» 

1 90.000,00 67.777,68 

4 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte medii 
1 proiect: igienizare, tencuieli și zugrăveli 
pentru reaabilitarea unui birou administrativ 
(birou financiar-contabil) 

1 10.000,00 14.383,97 

5 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 

1 proiect: Sistemul de supraveghere video 
componente exterioar (stradă/curte) – 
înlocuirea camerelor video exterioare cu 
echipament compatibil pentru supravegherea 
nocturnă –  

1 10.000,00 3.844,00 

6 
Reparaţii curente / 
Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 

1 proiect: Reparații parietale parțiale la două 
camere din circuitul expozițional permanent – 
secțiunea etaj: Hol + E2 (tratamente antiigrafie 
și antimucegai; tencuieli; zugrăveli) 

1 10.000,00 9.366,50 

 Total „Reparații curente 
Proiecte mari: 

Proiecte medii: 
Proiecte mici: 

1 
1 
2 

4 120.000 95.372,15 

7 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Întreținere utilități 
funcționale  

Proiecte mari 
1 proiect: contract anual serviciu de pază și 
protecție umană (Serviciul Județean de pază 
Maramureș) 

1 60.000,00 55.764,00 

8 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 
3 proiecte: întreținerea sistemelor de 
iluminare în expoziții și facilitățile de 
depozitare/administrative 

3 15.000,00 16.717,04 

9 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 
14 proiecte: servicii pentru întreținerea 
infrastructurii informatice 

14 10.000,00 9.802,09 

10 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 proiect: abonament lunar �eBibliophil” 1 1.800,00 1.725,43 

11 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

3 proiecte: servicii de monitorizare a 
intervenție la sistemele de securizare, și 
însoțire transporturi lucrări de artă (contract 
S.C. Cortez S.R.L.) 

3 8.000,00 7.124,40 

12 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 
1 proiect: contract anual asistență pentru 
softul informatic de contabilitate (SC INDECO 
S.R.L.) 

1 8.500,00 8.263,21 

13 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

1 proiect: contract anual serviciu de 
întreținere a sistemelor de pază și 
supraveghere video/antiefracție/alarmare 
incendiu/audio-video (SC SB ELEKTRONIC 
S.R.L.) 

1 8.000,00 7.502,52 
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14 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

1 proiect: verificarea și întreținerea 
instalațiilor de gaz, a sistemelor de încălzire 
(microcelntrale) și de aer condiționat + ISCIR 
(SC EXTREM S.R.L.) 

1 8.500,00 6.324,00 

15 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Dezvoltări utilități 
funcționale  

Proiecte mari 

1 proiect: închiriere spații de expunere pentru 

pariciparea la Târgul Internațional de Artă 
«ARTSAFARI/Pavilionul de Artă București 
2014» 

1 31.000,00 31.000,00 

16 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Dezvoltări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 
1 proiect: reparații mobilier și recipienți pentru 
transport și organizare manifestări 
expoziționale (lăzi; socluri; mobilier) 

1 2.000,00 255,00 

17 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Dezvoltări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

1 proiect: îmbnunătățirea iluminatului în sălile 
expoziționale – înlocuirea becurilor cu filament 
prin becuri economice tip LED (achiziție 
becuri) 

1 8.000,00 6.258,90 

18 

Bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare /  
Externalizare servicii 
pentru asigurarfe utilități 
funcționale  

Proiecte mici 

3 proiecte: Contact servicii de medicina 
muncii; Contract servicii PSI și securizare 
antiincendiu; Contract servicii de protecția 
muncii 

3 2.000,00 1.890,00 

19 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii informatice 

Proiecte mici 
1 proiecte: actualizare soft baze de date 

juridice: LexNavigator 
1 1.000,00 892,07 

20 

Programul «Infrastructura 
de monitorizare a 
microclimatului din 
depozite și spații 
expoziționale» 

Proiecte mici 

4 proiecte: Utilizarea și intensivă a dotărilor 
tehnice existente și achiziționate în anii 
anteriori; întreținerea acestor dotări tehnice: a) 
termogygrografe (10 buc) și termohigrometre 
(48 buc); b) luxmetre (2 buc)+psychrometre (1 
buc); c) umidificatoare (8 buc) / 
dezumidificatoare (3 buc); d) climatizoare (3 
buc) 

4 3.000,00 3.373,16 

21 
Programul de evidenţă și 
conservare a patrimoniului 

Proiecte mici 
3 proiecte: Proiecte de evidenţă analitică a 
patrimoniului (FAE; dosare de artiști din 
colecții; dosare de artiști din  CABM) 

3 1.000,00 2.043,00 

22 
Programul de evidenţă și 
conservare a patrimoniului 

Proiecte mici 
11 proiecte: Proiecte de evidenţă analitică, a 
conservării şi aplicaţii pt. conservare 

11 3.550,00 4.910,00 

23 
Programele de cercetare 
propriu proprii 

Proiecte mici 
27 proiecte: teme de cercetare de istoria, 
teoria artei / muzeologie / management 
muzeal etc. 

27 5.150,00 4.493,00 

24 
Programul expoziţional 
propriu 

Proiect mare 

1 proiect: expoziția temporară «Centrul 
Artistic Baia Mare. Avangarda și pluralismul 
interbelic» – la Târgul Internațional de Artă 
«Art Safari», București, mai 2015 

1 50.000,00 48.500,00 

25 
Programul expoziţional al 
partenerilor 

Proiecte mici 
21 proiect: exploatarea expoziţiei permanente 
+ 20 proiecte expoziţii temporare 

21 14.400,00 13.897,00 

Proiecte mici 
2 proiecte: expoziții temporare organizate la 
MJACABM  

2 500,00 0,00 

26 Programul editorial propriu Proiecte mici 
2 proiecte: editare calendare de perete și 
calendare de masă 

2 6.000,00 6.187,60 

27 
Valorificarea Programelor 
editoriale din anii anteriori 

Proiecte mici 

128 proiecte: transpuneri de imagini ale 
capodoperelor de artă din muzeu pe diverse 
produse destinate comercializării la standul 
muzeului și la terți 

128 20.000,00 31.332,40 

Proiecte mici 
145 proiecte: comercializarea produselor 
editate începând din 2007 

145 0,00 0,00 

28 
Colaborări la Programele 
editoriale ale unor parteneri 

Proiecte mici 
4 proiecte: colaborări la editare de cărţi şi 
publicaţii 

4 0,00 1.500,00 

29 Programe educaţionale  Proiecte mici 
1230 proiecte: diverse tipuri de manifestări 
(vezi Anexa) 

123
0 

3.675,00 7.715,00 

30 
Programul de dotări cu 
obiecte de inventar 

Proiecte mici 

16 proiecte: diverse obiecte de inventar pt 
procesele educaţionale, marketing, 
documentare şi actrivități administrativ-
gospodărești 

16 45.440,00 42.000,00 

31 Programul de marketing Proiecte mici 

14 proiecte: Reclamă, publicitate;  
promovarea  formală (afișe, invitații), prin 
produse comerciale și de marketing etc. 

14 4.000,00 3.100,27 

27 proiecte:promovare informală pe reţele 
internet – pagina web  proprie (abonament 
anual domeniu web), youtube și pe pagina 
blog;  

27 500,00 385,00 

32 
Programul «Asigurarea 
patrimoniului muzeal, 
imobiliar și auto» 

Proiect mediu 
1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
patrimoniului din expoziţia permanentă 

1 30.000,00 29.945,65 

Proiecte mici 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru lucrările 
împrumutate de la Muzeul Naţional de Artă 
Bucureşti 

1 100,00 67,68 

1 proiecte: poliţe de asigurare pentru lucrări 
proprii itinerate în județ și în ţară; 

1 6.600,00 4.671,98 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru clădirile 

administrate 
1 1.500,00 1.441,81 

2 proiecte: poliţe de asigurare pentru 
autoturismul nou achizițional 

2 2.500,00 2.252,56 

33 Programul «Restaurarea, Proiecte medii 0 proiect:  0 0,00 0,00 
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conservarea preventivă și 
optimizarea expozabilității 
lucrărilor de artă» 

artă plastică 

Proiecte mici 
artă plastică 

20 proiecte: restaurări și conservări curative 
20 lucrări de pictură 

20 65.000,00 65.000,00 

Proiecte mici 
artă plastică 

0 proiect: restaurare ramă artistică 0 0,00 0,00 

Proiecte mici 
rame noi 

30 proiect: achiziții rame noi pentru înrămări 
lucrări de artă expozabile / expuse 

30 10.000,00 6.301,00 

Proiecte mici 
rame vechi 

17 proiecte: reabilitare / recondiționare rame 
vechi / existente prin intervenții proprii 
(Laborator: D. Topan) 

17 1.500,00 3.900,00 

34 
Programul «Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal prin 
achiziţii» 

Proiecte medii 
artă plastică 

1 proiect: achiziţionare piese de patrimoniu 
muzeal: Herrer, Caesar 

1 19.500,00 19.500,00 

Proiecte mici 
artă plastică 

37 proiecte: achiziţionare piese de patrimoniu 
muzeal 

37 105.200 131.999,97 

Proiecte mici 
Fond 
documentar 

0 proiecte: achiziţionare piese 
fotodocumentare de Fond documentar 

0 0,00 0,00 

35 
Programul «Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal prin 
atragere de donaţii» 

Proiecte mici 
artă plastică 

2 proiect:e achiziţionare piese de patrimoniu 
muzeal 

2 10.000,00 13.909,46 

Proiecte mici 
Fond 
documentar 

0 proiecte: Atragere de donaţii patrimoniu 
muzeal (artă şi documentare 

0 0,00 0,00 

     

 
d.1.5. GRADUL DE ACOPERIRE DIN SURSE ATRASE/VENITURI PROPRII A CHELTUIELILOR 
INSTITUŢIEI (ÎN LEI): 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

- venituri proprii totale 

realizate din activitatea 

de bază, din care 

165.734 168.106 100.909  168.325  43.887  35.058  38.389 110.783 58.229 18.247 

grad de acoperire a 

cheltuielilor  
23,80% 11% 7,13% 19,08% 4,33% 3,59% 3,81% 10,21% 4,82% 4,08% 

- venituri proprii 

realizate din vânzări 

bilete 

6.000 12.395 3.359  18.949 20.544 18.714 25.500 24.797 25.769 9.422 

grad de acoperire a 

cheltuielilor  
0,86% 0,81% 0,24% 2,15% 2,03% 1,92% 2,53% 2,29% 2,13% 2,11% 

-venituri proprii 

realizate din vânzări 

publicaţii proprii 

2.329 9.400 4.550  5.776 7.843 8.286 12.000 11.169 18.551 8.825 

grad de acoperire a 

cheltuielilor 
0,33 % 0,62% 0,32% 0,65% 0,77% 0,85% 1,91% 1,03% 1,54% 1,97% 

- venituri proprii 

realizate din donaţii 
157.405 146.311 93.000  143.600 15.500 8.058 889 74.392 13.909 0 

grad de acoperire a 

cheltuielilor 
22,60% 9,58% 6,57 % 16,28% 1,53% 0,82% 0,09% 6,88% 1,15% 0% 
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d.1.6. GRADUL DE CREŞTERE A SURSELOR ATRASE/VENITURILOR PROPRII ÎN TOTALUL 

VENITURILOR (ÎN LEI): 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

venituri proprii 165.734 168.106 100.909 168.325 43.887 35.058 38.389 110.783 58.229 18.247 

total venituri 858.572 1.674.696 1.510.709 1.025.625 1.208.887 987.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 469747 

pondere a 

veniturilor 

proprii în total 

venituri 

19,30% 10,04 % 6,68% 16,41% 3,63% 3,55 3,81 9,59 4,77 3,88% 

 

Evoluția indicatorului «pondere a veniturilor proprii în total venituri» (în%) – 2007-2016: 

 

d.1.7. PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN TOTALUL CHELTUIELILOR: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

total cheltuieli 696.445 1.528.385 1.416.161 882.025 1.013.387 977.000 1.007.085 1.155.016 1.207.061 447.114 

cheltuieli de 

personal 
209.377 377.445 437.599 386.935 327.679 308.450 322.333 322.163 369.718 

255.154 

ponderea 

cheltuielilor de 

personal  în 

total cheltuieli 

30,06% 24,70% 30,90% 43,87% 32,34% 31,57 32,01% 27,89% 30,63% 57,07% 

Evoluția indicatorului « ponderea cheltuielilor de personal  în total cheltuieli» (în%) – 2007-2016: 
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d.1.8. PONDEREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL TOTAL: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

buget total 

executat 
696.445 1.528.385 1.416.161 882.025 1.013.387 977.000 1.007.085 1.155.016 1.220.970 469.747 

cheltuieli de 

capital 

executate 

230.000 768.313 603.821 157.036 190.494 181.000 205.291 221.021 191.241 7.967 

ponderea 

cheltuielilor 

de capital în 

buget 

executat 

33,02% 50,27% 42,63% 17,80% 18,80% 18,53 20,39 19,14 15,66 1,70 

 

Evoluția indicatorului «ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:» (în%) – 2007-2016: 

d.1.9. GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN SUBVENŢIE: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

subvenţie 692.838 1.506.590 1.419.800  857.300 985.000 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 451.500 

cheltuieli de 

personal 
209.377 377.445 437.599 386.935 327.679 308.450 322.333 322.163 369.718 255154 

grad de 

acoperire din 

subvenţie 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ponderea 

cheltuielilor de 

personal în 

subvenţie 

30,22% 25,05% 30,82% 45,13% 33,27% 32,47% 33,24% 30,85% 31,80% 56,51 

Evoluția indicatorului « gradul de acoperire a salariilor din subvenţie:» (în%) – 2007-2016: 
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d.1.10. CHELTUIELI PE BENEFICIAR AL EXPOZIȚIILOR, DIN CARE:  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

nr. beneficiari 

(vizitatori 

statistic) 

5.893 8.627 3.093 12.399 17.370 29.858 27.689 33.237 39.128 18.478 

din total 

subvenție  
692.838 1.506.590 1.419.800 857.300 985.000 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 451.500 

cheltuieli pe 

beneficiar (în 

lei): 

117,57 174,63 459,04 69,14 56,70 35,82 35,02 31,42 29,72 24,35 

din total 

venituri proprii 

realizate 

165.734 168.106 100.909 168.325 43.887 35.058 38.389 110.783 58.229 18.247 

cheltuieli pe 

beneficiar (în 

lei): 

28,12 19,49 32,62 13,58 2,54 1,17 1,39 3,33 1,49 0,99 

din total 

venituri 

realizate 

858.572 1.674.696 1.510.709 1.025.625 1.208.887 985.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 469.747 

cheltuieli pe 

beneficiar (în 

lei): 
145,69 194,12 488,43 82,72 69,59 32,99 36,40 34,75 31,21 25,42 

din total 

venituri minus 

cheltuieli de 

capital 

471.167 760.072 820.529 724.989 822.893 796.000 801.794 859.603 1.015.820 439.147 

cheltuieli pe 

beneficiar (în 

lei): 
79,95 88,10 265,29 58,47 47,37 26,66 28,96 25,86 25,961 23,77 

           

 

Evoluția indicatorului «cheltuieli pe beneficiar EXPOZIȚII» (lei) – 2007-2016: 
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d.2. EVOLUȚIA VALORII INDICATORILOR DE PERFORMANĂ ÎN PERIOADA RAPORTATĂ, 
CONFORM CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ALE INSTITUȚIEI: 

 

N
r.

  
c
rt

. 

Indicator de performanță* 2012 2013 2014 2015 
2016 * 

la 31 iulie 

Media / 
Totaluri 

2012-2016 

A. CHELTUIELI PE BENEFICIAR, din care:       

 a.1.) la nr. total beneficiari înregistrați ai activităților 

publice (subvenție+venituri – cheltuieli de capital) 
17,18 lei 16,31 lei 14,28 lei 14,57 lei 13,91 lei 15,34 lei 

 a.2.) la nr. total beneficiari înregistrați ai expozițiilor 

(subvenție+venituri – cheltuieli de capital) 26,93 lei 28,99 lei 28,10 lei 26,32 lei 24,99 lei 27,17 lei 

        

B. NUMĂR TOTAL DE BENEFICIARI, din care: 

2012 2013 2014 2015 2016 * Cumulat 

46.797 49.224 63.019 70.692 33.199 262.931 

 b.1.) număr de beneficiari NEPLĂTITORI, din care: 36.267 37.654 51.897 58.335 26.817 210.970 

 b.1.1.) număr de beneficiari neplătitori în expoziții: 20.393 17.923 25.777 29.441 13.212 106.746 

 b.1.2.) număr de beneficiari neplătitori ai activităților 

educaționale: 
8.189 8.258 12.478 13.925 6.289 49.139 

 b.1.3.) număr de beneficiari neplătitori ai promovării 
produselor de drept intelectual ale muzeului în 
mediul virtual (web; blog; youtube, tweeter, 
etc.) 

7.685 11.473 13.642 14.969 7.316 55.085 

 b.2.) număr de beneficiari PLĂTITORI, din care 10.502 11.570 11.122 12.357 6.352 51.903 

 b.2.1.) număr de beneficiari plătitori în expoziții: 8.828 8.867 6.854 8.610 4.893 38.052 

 b.2.2.) număr de beneficiari plătitori la activități 
educaționale: 

637 899 606 1.077 362 3.581 

 b.2.3.) număr de beneficiari plătitori pentru 
produse de promovare realizate în regie 
proprie (cărți, albume, ghiduri, DVD, ilustrate, 
suveniruri, etc.): 

1.037 1.804 3.662 2.670 1.097 10.270 

        

C. NUMĂR DE PROGRAME/PROIECTE MUZEALE 

SPECIFICE DERULATE, din care: 

2012 2013 2014 2015 2016 * Cumulat 

202 162 248 272 87 971 

 c.1.) programe și proiecte de evidența, conservarea și 
restaurarea patrimoniului muzeal: 

112 106 69 71 64 422 

 c.2.) programe și proiecte de îmbogățire a patrimoniului 
muzeal: 

34 26 79 40 1 180 

 c.3.) programe și proiecte de cercetare științifică 
generală, și a patrimoniului muzeal: 

22 23 27 27 13 112 

 c.4.) programe și proiecte editoriale (proprii și ale 
partenerilor): 

34 7 73 134 9 257 

       

D. EXPOZIȚIONALE: 2012 2013 2014 2015 2016 * Cumulat 

 d.1. NUMĂR DE EXPOZIȚII 26 27 28 24 15 120 

 d.2. NUMĂR DE VIZITATORI LA EXPOZIȚII 29.858 27.689 33.237 39.128 18.478 148.390 
       

E. EDUCAȚIONALE: 2012 2013 2014 2015 2016 * Cumulat 

 e.1. NUMĂR DE PROIECTE EDUCAȚIONALE 49 56 123 164 73 465 

 e.2. NUMĂR DE PROIECTE/ACȚIUNI EDUCAȚIONALE 267 290 703 1.230 527 3.017 
        

F. FINANCIARE: 2012 2013 2014 2015 2016 * Cumulat 

35.058 38.389 113.783 58.229 18.247 266.706 

 f.1. FONDURI NERAMBURSABILE ATRASE (în lei): 0 0 3.000 300 lei 2.700 6.000 

 f.2. VENITURI PROPRII – TOTAL (în lei), din care: 35.058 38.389 107.783 57.929 15.547 254.706 

 f.2.1.) venituri proprii din activitatea de bază (în lei): 27.000 37.500 32.966 44.320 15.547 157.033 

 
f.2.2.) venituri proprii din alte activități – atragere de 

donații lucrări de artă, înregistrate în evidențele 
contabile și patrimoniale; alte valorificări (în lei): 

8.058 889 74.817 13.909 0 97.673 

*Înregistrăririle pentru anul 2016, la data de 31 iulie. 
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E. SINTEZA PROGRAMELOR ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLICAȚIILOR 

ASUMATE PRIN PROGRAMUL DE MANAGEMENT 

 

e.1. SCURTĂ ANALIZĂ A PROGRAMELOR (EFICACITATEA ACESTORA ÎN FUNCŢIE DE 

RĂSPUNSUL COMUNITĂŢII LA PROIECTELE INCLUSE ÎN ACESTEA); 

Pe parcursul celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 – specificul demersurilor manageriale s-a 

focalizat prioritar: 

a) pe exploatarea noii expoziţii permanente; 

b) pe dezvoltarea şi diversificarea ofertelor cultuale adresate publicului, respectiv 

c) pe dinamizarea activităţilor proprii de evidenţă-conservare-restaurare a patrimoniului, de 

cercetare ştiinţifică. 

d) pe dezvoltarea fondului de piese muzeale, prin achiziții și atragere de donații. 

1) Avem un foarte bun feed-back din partea specialiştilor care ne-au vizitat instituţia, s-au cu care am avut 

relaţii parteneriale, de colaborare şi schimb de experienţă. În mod particular se apreciază schimbarea 

substanţială a înfăţişării spaţiilor realibilate, de un interes special beneficiind proiectul de reamenajare a 

parterului circuitului expoziţional permanent în conformitate cu principiile organizării „expoziţiei 

spectacol”, dimpreună cu noile dotări audio-video, de supraveghere şi gestionare a fluxului de vizitatori, 

de control al microclimatului. 

2) Dinspre mass-media, dinspre publicul larg şi, deopotrivă, dinspre specialişti avem reacţii deosebit de 

pozitive faţă de rezultatele obţinute prin implementarea programul de îmbogăţire a patrimoniului. 

Din acest punt de vedere, prezenţa noastră activă din ultimii ani pe piaţa tranzacţionării instituţionalizate 

a operelor de artă a devenit deja un lucru binecunoscut şi apreciat elogios, atât la nivelul 

Ministerului Culturii, cât şi în mediul reţelei muzeale naţionale. S-a remarcat în mod deosebit 

succesul campaniilor de recuperare a creaţiilor coloniştilor români interbelici activi la Baia Mare şi, 

respectiv, de acumulare a lucrărilor de artă contemporană recentă (1970-2014), obiective ale  căror 

atingeri constituie de altminteri ţintele importane şi ale programului managerial 2012-2016. 



MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» / «BAIA MARE ARTISTIC CENTRE» COUNTY ART MUSEUM 

430331 Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, tel.: 0262-213964 • fax.: 0262-214080 / e_mail: muzartbm@yahoo.com  

206 

Consider de asemenea că este cu totul deosebit faptul că politica echilibrată de alocare a resurselor 

financiare îşi află cea mai elocventă ilustrare în rata de capitalizare prin dezvoltarea patrimoniului 

de piese muzeale dobândite în cei cinci ani atât prin politica de achiziţii cât şi prin cea de 

atragere de donaţii. De altminteri a devenit de notorietate faptul că muzeul nostru s-a manifestat 

în această perioadă drept cel mai constant, activ şi semnificativ achizitor – dintre muzeele de 

artă de stat din România – pe piaţa oficială publică a tranzacţionării operelor de artă plastică 

(case de licitaţii şi galerii de artă)!. 

3) Saltul spectaculos înregistrat la cifrele de vizitare a expoziţiilor noastre confirmă aprecierea că, în 

momentul de faţă, muzeul nostru se află aşezat pe temeinice baze de dezvoltare sănătoasă şi 

durabilă – principala ţintă a programului managerial 2012-2016. 

 

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie de 

răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea); 

Proiectele expoziţionale, educaţionale, editoriale și de promovare / marketing promovate direct şi prin 

colaborări parteneriale organizate în anii celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016, deopotrivă la 

sediu, în oraşul de reşedinţă al judeţului, în județul Maramurel și în ţară (la Bucureşti, Cluj-Napoca), s-au 

bucurat de un interes public ce poate fi caracterizat ca pozitiv pentru fiecare în parte dintre programele 

proprii, precum şi pentru cele ale partenerilor la care muzeul nostră a aderat partenerial. 

Am antrenat un interes major prin programele educaţionale susţinute în parteneriat pentru studenţii 

Centrului Universitar Nord din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, respectiv pentru elevi ai unităţilor 

de învăţământ preuniversitar din judeţ şi din Baia Mare, eficacitatea lor fiind dovedită de revenirea repetată 

a acestora şi realizarea unor concursuri, studii de caz şi eseuri argumentative. Cele realizate în cadrul 

Cenaclului de istoria artelor, respectiv Cercului de arte vizuale au fost întrebuinţate, ca teme de 

seminarizare, în cadrul cursurilor de specialitate (culoare; compoziţie; estetică, comparatistică şi istoria 

artei) oferite studenţilor secției depictură din cadrul centrului universitar băimărean. 

Mass-media (a se vedea Dosarul de presă) a reflectat pozitiv, şi nu de rareori laudativ, realizările noastre 

expoziţionale, editoriale şi educaţionale. Într-o măsură mai redusă s-au reflectat în presă rezultatele 

programelor noastre de cercetare, poate însă şi din pricina lipsei de interes aplicat pentru acest sector de 

activitate mai puţin spectaculor prin vizibilitatea publică limitată. 

Elemente semnificative privind succesul insituţiei noastre pe piaţa românească a produselor culturale este 
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ilustrat şi de cifrele de utilizare a articolelor înscrise pe site-urile web şi blog-ul muzeului acestea 

reprezentând, practic, principalul instrument de pătrundere a muzeului nostru in spaţiul de comunicare 

internaţional. 

Însemnările numeroase înscrise în Cartea de onoare atestă faptul că răspunsul comunităţii la proiectele 

implementate pe parcursul acestui ciclu managerial pot fi apreciate, fără riscul de a greşi, ca 

atingând cel mai înalt nivel din 1990 încoace. 

 

e.3. ANALIZA PROGRAMULUI MINIMAL PE ANII 2012-2016 REALIZAT, ÎN RAPORT CU CEL 

PROPUS, ÎN CORELAŢIE CU SUBVENŢIA/ALOCAŢIA PRIMITĂ (SINTEZA): 

2012: 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Capitolul 1: Componenta „Evidenţa şi conservarea patrimoniului muzeal” 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe 
Analitice de Evidenţă 
(FAE) / Întocmirea 
Dosarelor de lucrare 
Clasarea pieselor de 
artă 

general / cercetători 
interni 
TOTAL: 110/ 329 
FAE: 100/319 
Dos. clasare: 10/10 

permanent Subvenţie 

500 / 885 

 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Întocmirea Dosarelor 
de autor (piesele din 
col. + anamneza 
circulaţiei) 

general / cercetători 
interni 
TOTAL: 55 / 108 

permanent 
Subvenţie 

100 / 320 
 

Evidenţa stării de 
conservare a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe de 
conservare / 
Întocmirea Dosarelor 
de lucrare 
Clasarea pieselor de 
artă 

general / cercetători  
TOTAL: 120/187 
Fişe cons: 100 / 139 
Dosare lucr: 0 / 38 
Dos. clasare: 20 / 10 

permanent 
Subvenţie 

350 / 165 
 

Evidenţa primară a 
pieselor din Fondul 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
artistice; inventarierea 
primară; conserv. 
primară; introduc. în 
circuitul de cercetare. 

general / cercetători  
TOTAL: 
0 / 0 piese 

permanent 
Subvenţie 

0 / 0 
 

Dezvoltarea, 
organizarea şi 
valorificarea Fondului 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare; 
inventar. primară; 
conservare primară; 
introduc. în circuitul de 
cercetare. 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 300/151 
documente şi tipărituri 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

100/ 0 
 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare: 
întocmirea Dosarelor 
de artişti băimăreni 
(refeinţe biografice, 
documentare, 
comerciale) 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 
5 / 15 Dosare de artişti 
băimărenii 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

50 / 125 
 

Dezvoltarea Arhivei 
vizuale; organizarea şi 
clasificarea colecţiilor 
vizuale digitalizare; 
arhivarea tipologică. 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 
1000 / 2623 fotograme 

permanent 
Subvenţie 

150 / 90 
 

Dezvoltarea Arhivei 
vizuale; organiz. şi 
clasific. colecţiilor; 
arhivarea tipologică şi 
a secţiunii Arhivare şi 
evidenţă activităţi 
proprii şi întreţin. pg. 
Web/blog proprii 

TOTAL: 1000 / 1689 
fotograme 
Colecţii: 150/59 fotogr. 
activităţi:850 / 
1630fotogr. Digitale 
video digi: 59 

permanent 
Subvenţie 

500/ 350 
 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – Digiteca 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 200 / 387 

permanent 
Subvenţie 

100/ 30 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – 
Fototeca 

TOTAL: 175 / 141 
A4: 25 / 18 
A5: 170 / 36 
A6: 150 / 87 

permanent 
Subvenţie 

300 / 225 
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Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – Digiteca 
şi Fototeca / 
Faximiloteca 

Fotografii: 20/ 25 
Fotograme: 400 / 688 
Faximile: 400/80 

Ian. - mai 
Subvenţie 

350 / 200 
 

Informatizarea bazelor 
de date 

Informatizarea 
inventarelor / 
informatizarea 
evidenţei analitice 
DOCPAT 

general / cercetători 
interni şi externi 
 
TOTAL: 250 + 100 / 
448+ 376 

permanent Subvenţie 

200 / 75 

 

Întreţinerea sistemului 
de monitorizare a 
condiţiilor de 
microclimat 

Achiziţii consumabile 
pt. aparatura de 
măsurare pentru 
monitorizarea 
condiţiilor 
microclimatului 

Imprimate grafice: 500 
/ 1500 

seturi cerneluri: 20/30 

baterii: 150 / 55 

mai-august 

Subvenţie 

1000 / 

5928,23 

 

Monitorizarea calităţii 
microclimatului din 
depozite, respectiv din 
spaţiile expoziţionale 

Măsurători multiple 
sistematice x zilnic 3 
măsurători x 50 
aparate 

TOTAL:41400 / 27393 
înregistrări 

permanent 
Subvenţie 

1500 / 950 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă 
susceptibile de clasare 
în categoriile «Fond» şi 
«Tezaur» 

Restaurarea unor 
piese din colecţia 
istorică a «Centrului 
Artistic Baia Mare» la 
Galeria Artmark 

Îmbogăţirea fondulul 
expozabil  
5 / 22 piese 

mai - 

decembrie 

Subvenţie 

15.000 / 

34500 

 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Înrămări noi / 
Optimizarea calităţii 
prezentării fondulul 
expozabil 

TOTAL: 25 / 54 lucrări 
/ 89 rame 

permanent 
Subvenţie 

7.500 / 11647 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Reabilitare rame vechi 
prin eforturi proprii / 
Optimizarea calităţii 
prezentării fondulul 
expozabil 

TOTAL: 10 / 24 lucrări 
/ 36 rame 

permanent 
Subvenţie 

1.000 / 1.500 
 

Capitolul 2: Componenta „Dezvoltarea patrimoniului cultural” 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică a «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-1949) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (privaţi, Case de 

licitaţii etc.) 

Total: 
Estimat: 14 /  
Realizat: 32 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

Ungaria. 
Subvenţie 

49.000/ 

108.008,59 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

Îmbogăţirea 

patrimoniului muzeal cu 

piese din perioada 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» 1950-2007) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (artişti; Asociaţia 

« Filiala Uniunii 

Artiştilor Plastici » 

Baia Mare; privaţi, 

Case de licitaţii etc.) 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» (1950-2007) 

Atragerea de donaţii 

de lucrări de pictură, 

grafică şi sculptură de 

pe piaţa liberă (artişti; 

Asociaţia «Filiala 

Uniunii Artiştilor 

Plastici» Baia Mare; 

privaţi, Case de licitaţii 

etc) 

Total: 
Estimat: 10 /  
Realizat: 1 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Cluj; 

Bucureşti 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

20.000 / 7.400 
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Proiectul 
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Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
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alocaţie şi 
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Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese de fond docu-

mentar – originale şi în 

faximile –perioa-dele 

istorică şi con-

temporană ale 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» (1896-2007) 

Atragerea de donaţii 

de documente diverse, 

obiecte personale etc. 

şi faximilări de 

documente aflate la 

alte instituţii, persoane 

particulare etc. / 

Îmbogăţirea 

patrimoniului Fondului 

documentar 

Total: 
Estimat: 30 /  
Realizat: 70 

 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

500 658 

 

Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal cu 
piese de fond 
documentar – originale 
(1896-2010) 

ACHIZIŢII de 
documente diverse, 
obiecte personale etc., 
personalia. Îmbogăţi-
rea patrimoniului 
Fondului documentar 

Total: 
Estimat: 50 /  
Realizat: 0 

nerealizat 
Subvenţie 

100 / 0 
nerealizat 

Capitolul 3: Componenta  „Cercetarea ştiinţifică” 
Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pentru FAE şi 
dosarelor de lucrare 

Lucrări: 60 / 257 
Negrean: 40  
Topan:  6 
Alexa: 29 
Muscă: 126 
Csurka: 56 

permanent Subvenţie 

100 / 231 

Proiect nou 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pt întocmirea Fişe de 
Autor / Artişti 
băimăreni 

Lucrări: 30 / 47 
10 : Negrean  
10 : Alexa  
10 : Topan  
17 : Muscă 

permanent Subvenţie 

100 / 36 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pt Fişe de conservare 
şi dosarelor de lucrare 

Lucrări: 200 / 442 

Băinţan:215  

Chiş: 227   

Negrean: 95 + 

fotogr.: 196 

permanent Subvenţie 

100 / 15 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea fonduri de 
la Arhivele Naţionale 
Filiala Maramureş 

Tema: 
Cercetarea Fondului 
«Primăria Baia Mare» 
(1896-1901) 

General / specialişti 
interni şi externi / 
publicul 
Total: 17 / Alexa 
Estimat: 10 /  
Realizat: 17 

permanent Subvenţie 

100 / 15 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea istorico-
document. / 
întocmirea Dosarelor 
de autor / Artişti 
băimăreni 

General / specialişti 
interni şi externi / 
publicul 
Total: 14 / Alexa 
Estimat: 10 /  
Realizat: 14 

permanent Subvenţie 

100 / 320 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 

Centrul Artistic Baia 
Mare în fondurile 
«MNAR»; «MNG: 

prelucrare arhivistică, 
filologică, istorică 

Total: 10 / 80 doc. 
T. Alexa 

17 doc. 

M. Juhász 

63 docum. 

permanent Subvenţie 

100 / 25 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 

Centrul Artistic Baia 
Mare în resurse 
documentare vizuale: 

identificare, copiere 
digirala, prelucrare, 
arhivare 

Total: – / 8+132 doc. 
T. Alexa 

8 fişiere 

132 fotogr.. 

permanent Subvenţie 

0 / 40 

Proiect nou 

Program de cercetare: 
„Modele tipologice şi 
structuri motivice în arta 
de la Baia Mare (1896-
2008)” 

Tema multianuală 
(program doctoral): 
„Dinamica orientărilor 
estetice în pictura 
contemporană”  

Specialişti interni şi 
externi  
Total: 
Editat / Publicat 2012 

permanent Subvenţie 

1000 / 150 

În cadrul 
programului 
doctoral; 
Editat 



MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» / «BAIA MARE ARTISTIC CENTRE» COUNTY ART MUSEUM 

430331 Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, tel.: 0262-213964 • fax.: 0262-214080 / e_mail: muzartbm@yahoo.com  

210 

Programul/ 
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(subvenţie/ 
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realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program de cercetare: 
„Modele estetice 
contemporane şi 
impactul lor la Baia 
Mare (1896-2008)” 

Tema multianuală– 
finalizare pt. publicare: 
„Motivul antropomorf 
în pictura băimăreană 
(1896-2008)” 

Specialişti interni 
Finalizat: 
Publicare amânată 
pentru 2013 

permanent Subvenţie 

1000 / 150 

Publicare 

amânată pe 

2013 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 
studii de caz şi 
monografice (1896-
2009)  

Subtema: Sándor 
Ziffer 

Proiect anulat Proiect 
anulat 

Proiect anulat Proiect anulat 

Program de cercetare: 
„Creatori, direcţii şi 
tendinţe în arta 
contemporană (1950-
2010)»” 

Tema de cercetare: 
studii de caz şi 
monografice (1896-
2009)  

Subtema: Liviu Suhar 

Proiect amânat 
pentru 2013 

Proiect 
amânat 
pentru 2013 

Proiect 
amânat 
pentru 2013 

Proiect amânat 
pentru 2013 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” / 
Prelucrucrarea pieselor 
din Fondul Documentar 

Subtema: colecţia 
Asocociaţiei Pictorilor 
Băimăreni / scanare; 
prelucrare digitală; 
transpunere pe suport; 
transcrieri 

Total: 50 / 155 
documente scanate şi 
prelucrate digitl  
Izabela Pop 

Ianuarie - 
mai 

Subvenţie 
100 / 250 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” / 
Prelucrucrarea pieselor 
din Fondul Documentar 

Subtema: colecţia 
József Balla / scanare; 
prelucrare digitală; 
transpunere pe suport; 
transcrieri 

Total: 50 / 95 
documente scanate şi 
prelucrate digitl  
Izabela Pop 

Ianuarie - 
mai 

Subvenţie 
100 / 250 

 

Program de cerce-tare: 
„Artiştii «Şcolii Hollósy. 
1896-1901» –II (C-E)” 

Tema: cercetarea şi 
valorificarea istoriei 
CABM (1896-1901)  

Subtema: Edward 
OKUN 

Proiect amânat 
pentru 2013. 

Proiect 
amânat 
pentru 2013 

Proiect 
amânat 
pentru 2013 

Proiect amânat 
pentru 2013 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 
studii de caz şi 
monografice (1896-
2009)  

Subtema: Dorel 
TOPAN - Feţe, lucruri, 
interfeţe 

Realizat / Publicat 
microalbumul 7 

August - 

decembrie 

Subvenţie 

0 / 200 

PROIECT NOU / 

Realizat / 

Publicat 

microalbu-mul 

7 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 
studii de caz şi 
monografice (1896-
2009)  

Subtema: Ioan A. 
Negrean – Amintiri 
despre un deal 
băimărean 

Realizat / Publicat 
microalbumul 8 

August - 

decembrie 

Subvenţie 

1200 / 0 

PROIECT NOU / 
Realizat / Publicat 

microalbumul 8 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 
studii de caz  (1950-
1989)  

Subtema: pictura 
băimăreană în context 
naţional 

Studii şi eseuri /  
album Artistul şi 
Puterea. Ipostaze ale 
picturii româneşti 
1950-1989 
T. Alexa: cercetare de 
depozit, eseu şi 
prezentări de artişti; 
I.A. Negrean: selecţie 
foto 

Mai-

septembrie / 

Publicat 

2012 

Subvenţie 

0 / 0 

PROIECT NOU / 
Publicat 2012 
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Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Raport asupra 
managementului 
Muzeului Judeţean de 
Artă «Centrul Artistic 
Baia Mare (2007-
2011) 

T. Alexa: cercetare 
socio-statistică, eseu. 

cercetat, redactat 
finalizat 

martie / 

depus la 

C.J.MM. și 

la arhiva 

MJACABM 

Subvenţie 

0 / 100 

PROIECT NOU / 
 

Program de cercetare: 
„Educaţie managerială 

Studii şi eseuri /  

„Why do museums 
matter? A case study 
on the Maramureş 
County Museums?• 

 

Mai - septembrie / 
prezentat la 
Universitatea 
Bucureşti, iunie / 
publicat, 12,5 p., 6716 
cuvinte 
Izabela Pop 

Mai- iunie  
PROIECT NOU / 
 

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 
»” / Educaţia 
antreprenorială în 
învăţământul superior 

„Teaching Social 
Entrepreneurship in 
Universities. The Case 
of the Maramures 
County Romania• 

 

Mai-septembrie/ 
prezentat la 
Universitatea 
Bucureşti, iunie / 
publicat, 12,5 p., 6716 
cuvinte 
Izabela Pop 

  
PROIECT NOU / 
 

Program de cercetare: 
„Muzeologie»” / 
Subtema: Evoluţia 
Muzeului Judeţean de 
Artă «Centrul Artistic 
Baia Mare» 

Studii şi eseuri /  

„Raport de analiză 
statistică privind 
impactul şi eficienţa la 
publicul beneficiar a 
serviciilor 
expoziţionale şi 
virtuale• 

Izabela Pop: cercetare 
socio-statistică, studiu. 

Decembrie 2012 – 
ianuarie 2013 / depus; 
pregătit pentru 
publicare / 34 p., 9203 
cuvinte 
Izabela Pop 

Decembrie 

2012-

ianuarie 

2012 

0 / 0 
PROIECT NOU / 
 

- Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema: Studii şi eseuri  

Cercetare - redactare 
12 eseuri de prezentare 
a pieselor expuse în 
cadrul proiectului 
expoziţional Lucrarea 
luni: 

dr. I. A. Negrean, dr. 
D. Topan., dr. T. Alexa 

Realizate / publicate 
pe blog şi în Gazeta 
de Maramureş: 12 / 1 
publicat în România 
Liberă 
 
 

permanent 
Subvenţie 

0 / 350 

PROIECT NOU / 

 

Capitolul 4: Componenta „Valorificarea patrimoniului cultural” 

secţiunea PROGRAME EXPOZIŢIONALE 

Program expoziţional 

propriu 

Noua expoziţie 

permanentă „Centrul 

Artistic Baia 

Mare.Repere europene 

între tradiţii şi inovaţii” 

Exploatarea curentă a 

expoziţiei permanente 

TOTAL: 

Estimat: 4000 vitizat. 

Venituri: 8900 

Realizat: 5532 vizitat. 

Venituri: 13368 lei 

bilete 

Iannuarie - 

martie 

Subvenţie 

0 / 23103 

Proiect continuat 

din 1010 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 
Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Expoziţia temporară 
«Arta şi Puterea. 
Pictura românească 
între 1950-1990» 

Promovarea pieselor 
din colecţiile proprii: / 
TOTAL: 
Estimat: 600 / 0 
Realizat: 3972 vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

Ianuarie - 
februarie 

Subvenţie 
8000 / 5336 

Art Society + 
Artmark 
Bucureşti / 
Biblioteca 
Naţională, 
Bucureşti 
 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 
Muzeul Judeţean de 
Etnografie şi Artă 
Populară Baia Mare 

Expoziţie pavilionară 
permanentă de artă 
populară 
 Împumut 11 icoane 
(artă veche 
românească) 

Promovarea pieselor 
din colecţiile proprii: / 
TOTAL: 
Estimat: 2000 / 0 
Realizat: 4414 vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

permanent Subvenţie 
0 /  

Muzeul 
Judeţean de 
Etnografie şi 
Artă Populară 
Baia Mare 
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Program expoziţional 
propriu 
„Valori ale artei  artei 
româneşti” 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 1: «Maestrii artei 
moderne româneşti» 

Interes naţional: / 
publicul local; turişti 
interni şi externi  
Estimat: 400 vizitatori / 
400 lei 
Realizat: 2283 vizitat. 
Venituri: 2203 lei 
bilete 

Ianuarie - 
februarie 

Subvenţie 
0 / 0 

Proiect 
continuat din 
noiembrie 2010 

Program expoziţional 

Promovarea naţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «CABM» 

Sediu: 

Expoziţie temporară 
nr. 2: «Balla József» 

Interes regional: 
publicul local; turişti 
interni şi externi 
Estimat: 250/250 
Realizat: 0 vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

PROIECT 
AMÂNAT 
PENTRU 
2013 

Subvenţie 
1000 / 0 

PROIECT 
AMÂNAT 
PENTRU 2013 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 
Proiectul multianual 
Artbunavestire 

Expoziţia temporară 3: 
«Baia Mare – alte 
perspective artistice: 
Forms of Beauty» 

Interes regional: 
publicul local; turişti 
interni şi externi  
Estimat: 200/200 
Realizat: 2825 vizitat. 
Venituri: 1807 lei 
bilete 

mai-
septembrie 

Subvenţie 
2000 / 1560 

 

Program expoziţional 

Promovarea 
internaţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 4: «Ziffer Sándor 
(cinci decenii de la 
moarte)» 

Interes internaţional; 
public local; turişti 
interni şi externi la 
Baia Mare 
TOTAL: 0 / 0 
Estimat: 500 / 0 
Realizat: 0 vizitat; 
Venituri: 0 lei 

PROIECT 
ANULAT 

PROIECT 
ANULAT 
 
Subvenţie 
1000 / 2160 
 

PROIECT 
ANULAT 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 

conceptelor proprii 

privind identitatea şi 

istoria «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

Expoziţie temporară 

nouă nr. 5: (temă 

nefixată) / «I.A. 

Negrean –

Anotimpurile. Amintiri 

despre un deal 

băimărean» 

Interes naţional; public 

local; turişti interni şi 

externi 

TOTAL: 

Estimat: 300 / 200 

Realizat: 162 vizitat.  

Venituri: 104 

Noiembrie 

2012 – 

martie 2013 

Subvenţie 

500 / 369 
PROIECTUL 

CONTINUĂ ÎN 

2013 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 

conceptelor proprii 

privind identitatea şi 

istoria «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

Expoziţie temporară 

nouă nr. 6: (temă 

nefixată) / «Dorel 

Topan – Feţe, lucruri, 

interfeţe» 

Interes naţional; public 

local; turişti interni şi 

externi 

TOTAL: 

Estimat: 200 / 200 

Realizat: 613 vizitat.  

Venituri: 484 

August-

noiembrie 

Subvenţie 

2500 / 395 

 

Program expoziţional 
propriu: 
„Stagiuni expoziţionale 
permanente în judeţul 
Maramureş” 

PROIECT ANULAT 
Expoziţie temporară 
itinerantă „Alina Roşca 
–Jurnal băimărean” / 
Primăria Vişeu de Sus 
/ •Muzeul orăşenesc 
Extinderea accesului 
la artă a comunităţilor 
locale din judeţ 

PROIECT ANULAT 
Interes judeţean; 
public local; turişti 
Vişeu de Sus 
TOTAL: 
Estimat: 100 / 100 
Realizat: 0 vizitatori  
Venituri: 0 eii 

PROIECT 
ANULAT 
Aprilie-mai 

PROIECT 
ANULAT 
 
Subvenţie 
500 / 0 

PROIECT 
ANULAT 
 

Program expoziţional 
propriu: 
„Stagiuni expoziţionale 
permanente în judeţul 
Maramureş” 

PROIECT ANULAT 
Expoziţie temporară 
itinerantă „Alina Roşca 
–Jurnal băimărean” / 
•Sighetu M. / •Muzeul 
maramureşean 
Extinderea accesului 
la artă a comunităţilor 
locale din judeţ 

PROIECT ANULAT 
Interes judeţean; 
public local; turişti 
Vişeu de Sus 
TOTAL: 
Estimat: 150 / 150 
Realizat: 0 vizitatori  
Venituri: 0 eii 

PROIECT 
ANULAT 
Mai-iunie 

PROIECT 
ANULAT 
 
Subvenţie 
500 / 0 

PROIECT 
ANULAT 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu: 
„Stagiuni expoziţionale 
permanente în judeţul 
Maramureş” 

PROIECT ANULAT 
Expoziţie temporară 
itinerantă „Alina Roşca 
–Jurnal băimărean” / 
•Primăria Târgu Lăpuş 
•Casa de Cultură 
Extinderea accesului 
la artă a comunităţilor 
locale din judeţ 

PROIECT ANULAT 
Interes judeţean; 
public local; turişti 
Vişeu de Sus 
TOTAL: 
Estimat: 100 / 100 
Realizat: 0 vizitatori  
Venituri: 0 eii 

PROIECT 
ANULAT 
septembrie-
octombrie 

PROIECT 
ANULAT 
 
Subvenţie 
300 / 0 

PROIECT 
ANULAT 

Program expoziţional 
Stagiuni expoziţionale 
în ţară / Promovarea 
naţională a conceptelor 
proprii privind 
identitatea şi istoria 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Expoziţie temporară 
D.Topan&I.A. Negrean 
– «Dialoguri în 
inocenţă»  
Parteneriat cu Galeria 
«EuropeanArt» 
Bucureşti 

Interes naţional; public 
local; turişti externi 
TOTAL: 
Estimat: 200 / 200 
Realizat: 1366 
vizitatori  
Venituri: 0 eii 

mai-nov. 
Subvenţie 

1000 / 3496 
 

Program expoziţional 
Stagiuni expoziţionale 
în ţară / Promovarea 
naţională a conceptelor 
proprii privind 
identitatea şi istoria 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Expoziţie temporară  
- D. Topan&I.A. 
Negrean – «Profan, 
Product: Pro Domo /  
Parteneriat cu Galeria 
«Alchemia» Bucureşti 

Interes naţional; public 
local; turişti externi 
TOTAL: 
Vizitatori: – 250 / 0 
Venituri: – 0 / 0 
organizată 2012 / 
prezentare publică în 
2013 

Octombrie 
2012 – 
ianuarie 
2013 

Subvenţie 
1000 / 350 

PREZENTATĂ: 
24 IANUARIE – 
2 MARTIE 2013 
! 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program expoziţional 
propriu: 
„Stagiuni expoziţionale 
permanente în judeţul 
Maramureş” 

Expoziţie temporară 
itinerantă „Pictori 
băimăreni 
contemporani” / 
•Primăria Budeşti / 
•Sala de Consiliu 
Extinderea accesului 
la artă a comunităţilor 
locale din judeţ 

Interes judeţean; 
public local; turişti  
TOTAL: 
Estimat: 0 / 346 
Realizat: 346 
vizitatori  
Venituri: 0 eii 

PROIECT 
NOU 
mai 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 231 

PROIECT NOU 
Primăria Budeşti 

Program expoziţional 

propriu: 

„Stagiuni expoziţionale 

permanente în judeţul 

Maramureş” 

Expoziţie temporară 

itinerantă „Pictori 

băimăreni 

contemporani” / 

•Sălsig / •Şcoala 

Generală 

Extinderea accesului 

la artă a comunităţilor 

locale din judeţ 

Interes judeţean; 

public local; turişti  

TOTAL: 

Estimat: 0 / 641 

Realizat: 641 

vizitatori  

Venituri: 0 eii 

PROIECT 

NOU 

iunie 

PROIECT 

NOU 

Subvenţie 

2500 / 3000 

PROIECT NOU 

Sălsig / •Şcoala 

Generală 

Program expoziţional 
propriu 

„Promovarea naţională 
a conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare»” 

Expoziţie temporară 
„Pictori băimăreni 
contemporani” / 
•Baia Mare / •Golden 
Gallery / GoldPlazza 

Interes naţional; public 
local; turişti interni şi 
externi la Baia Mare 
TOTAL: 
Estimat: 0 / 3600 
Realizat: 3600 vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

PROIECT 
NOU 
efectuat: 
 iulie -
septembrie 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 4950 

PROIECT NOU 
Parteneriat cu 
Direcţia 
Judeţeană de 
Cultură şi PCN / 
Ioan Marchiş 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 

Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Colaborare la 
Expoziţia retrospectivă 
«Sütő Petre Rozalia 
(Ungaria)» / Curatoria: 
dr. T. Alexa 

Interes naţional; public 
local, turişti interni şi 
externi la Baia Mare 

TOTAL: 

Estimat: 0 / 0 

Realizat: 0 vizitat. 

PROIECT 
NOU 

Iulie-august 

PROIECT 
NOU 

Subvenţie  

0 / 0 

PROIECT NOU 

Colonia 
Pictorilor 

UAP Baia Mare 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 
Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Colaborare la 
Expoziţia finală 
«Expoziţia finală a 
Simpozionului 
Internaţional de Artă 
Contemporană 
d.f.e.w.a.» / imprumut 
1 lucrare+participare 
la vernisaj: dr. T. 
Alexa, dr. I.A. 
Negrean, dr. D. Topan 

Interes naţional; public 
local, turişti interni şi 
externi la Baia Mare 
TOTAL: 
Estimat: 0 / 0 
Realizat: 0 vizitat 

PROIECT 
NOU 
august 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie  
0 / 95 

PROIECT NOU 
Muzeul de Artă 
Satu Mare 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 
Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Proiectul de 
microexpoziţii lunare: 
«Lucrarea lunii»  
Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu: 12 lucrări de 
pictură (M. Olos, H. 
Mund, J. Krizsán, S., 
Ziffer, Al. Şainelic, O. 
Băncilă, T. Bilţiu-
Dâncuş, A.G Verona, 
J. Klein, E. Pascu, S. 
Stückgold, S. Börtsök) 

Interes naţional; public 
local, turişti interni şi 
externi la Baia Mare 
TOTAL: 
Estimat: 0 / 3661 
Realizat: 3661 vizitat 

PROIECT 
NOU 
ianuarie - 
decembriE 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie  
0 / 95 

MJACABM 
Hol stand 
primire 

Capitolul 4: Componenta „Valorificarea patrimoniului cultural” 
secţiunea ALTE SERVICII CULTURALE – subsecţiunea PROGRAMUL EDITORIAL PROPRIU 
PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU/ 
Mihai Muscă, „Balla 
József”, microalbum 
monografic nr. 7 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice / eseu de 
istoria artei băimărene 
48-60 pagini /  

500 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 10 
RON 

PROIECT AMÂNAT 
PE 2013 

PROIECT 

AMÂNAT 

PE 2013 

Subvenţie 

7.000 / 0 

PROIECT 

AMÂNAT PE 

2013 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU/ 
Catalog expoziţie 1 / 
Dialoguri în inocenţă – 
Dorel Topan&I.A. 
Negrean 

Prezentare la 
expoziţia omonimă de 
la bucureşti 
8+8 pagini /  
300-300 exemplare /  
format: A5 /  
preţ de vînzare: 2 
RON 

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 300+300 
exemplare, distribuite 
gratuit pentru 
promovare 

Ianuarie - 
aprilie 

Subvenţie 
4.000 / 2.500 

EUROPEAN 
GALLERY, 
BUCUREŞTI 

PROGRAMUL 
EDITORIAL 
Tiberiu Alexa, Ziffer 
Sándor, microalbum 8 

72-96 pagini /  
500 exemplare /  
format: 16x16 /  
preţ de vînzare: 12 
RON 

PROIECT ANULAT  
PROIECT 
ANULAT 

PROIECT 
ANULAT 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU  
Ioan Anghel Negrean, 
Motivul antropomorf în 
pictura băimăreană 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice proprii: teza 
doctorală 
130 pagini /  
500 exemplare /  
format: A5 /  
preţ de vînzare: 25 
RON 

PROIECT AMÂNAT 
PE 2013 

PROIECT 
AMÂNAT 
PE 2013 

Subvenţie 
15.000 / 0 

PROIECT 
AMÂNAT PE 
2013 

PROGRAMUL 
EDITORIAL 
Dorel Topan, Dinamica 
orientărilor estetice în 
pictura contemporană 
(editată în parteneriat) 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice proprii: teza 
doctorală 
128 pagini /  
270 exemplare /  
format: A5 /  
preţ de vînzare: 35 
RON 
Editor partener cu 
Editura Dacia XXI din 
Cluj-Napoca 

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 270 
exemplare, distribuite 
prin vânzare la stanul 
muzeului şi prin 
consignare la Baia 
Mare şi Bucureşti 

Iuni-august 
Subvenţie 
1.000 / 6.000 

EDITURA 
DACIA XXI din 
Cluj-Napoca 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

PROGRAMUL 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 

Catalog de expoziţie 2 / 
co-producere a 
albumului Artistul şi 
Puterea. Pictura 
românească între 
1950.1989/ editor 
principal Centrul 
Cultural Art Society, 
Bucureşti 

64 pagini /  
2000 exemplare / cotă 
de tiraj al MJACABM: 
60 buc. 
format: B4 /  
preţ de vînzare: 155 
RON 
Co-producător şi 
contributor asociat 

Interes internaţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 60 exemplare, 
distribuite prin vânzare 
la stanul muzeului, 
prin consignare la 
Baia Mare şi online 
prin blogul muzeului 

Martie - 
decembrie 

Subvenţie 
3.000 / 9.000 

CENTRUL 
CULTURAL 
ARTSOCIETY, 
Bucureşti / 
Artmark 
Bucureşti 
Co-producător 
şi contributor 
asociat 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

PROGRAMUL 
EDITORIAL 
microalbum 7 
Tiberiu Alexa, Dorel 
Topan – Feţe, lucruri, 
interfeţe 

84 pagini /  

370 exemplare  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 15 
RON 

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 370 
exemplare, distribuite 
prin vânzare la stanul 
muzeului, prin 
consignare la Baia 
Mare şi online 

decembrie 
Subvenţie 

0 / 5.200 
 

PROGRAMUL 
EDITORIAL 
microalbum 7 
Tiberiu Alexa, oan 
Anghel Negrean – 
Anotimpurile. Amintiri 
despre un deal 
băimărean 

84 pagini /  

370 exemplare  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 15 
RON 

 decembrie 
Subvenţie 

0 / 5.200 
 

PROGRAMUL 
EDITORIAL 

Promovarea 
patrimoniului propriu: 
editarea şi publicarea 
de calendare pentru a 
pune în circulaţie de 
masă imaginea unor 
piese reprezentative ale 
colecţiilor de pictură 
proprii 

1. Versiune de perete 
13 file /  
250  exemplare  
format: A3 /  
preţ de vînzare: 20 
RON1.   
2) Versiune de birou 
14 file /  
250  exemplare  
format: 21x17 cm. 
Spiralate cu sistem de 
pliere triunghiular /  
preţ de vînzare: 15 
RON 

 decembrie   

 

2013: 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Capitolul 1: Componenta „Evidenţa şi conservarea patrimoniului muzeal” 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe 
Analitice de Evidenţă 
(FAE) / Întocmirea 
Dosarelor de lucrare 
Clasarea pieselor de 
artă 

general / cercetători 
interni 
TOTAL: 110/ 329 
FAE: 100/319 
Dos. clasare: 10/10 

permanent Subvenţie 

500 / 885 

 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Introducere Fişe 
Analitice de Autor 

general / cercetători 
interni 
TOTAL: 55 / 108 

permanent 
Subvenţie 

100 / 320 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Evidenţa stării de 
conservare a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe de 
conservare / 
Întocmirea Dosarelor 
de lucrare 
Clasarea pieselor de 
artă 

general / cercetători  
TOTAL: 120/187 
Fişe cons: 100 / 139 
Dosare lucr: 0 / 38 
Dos. clasare: 20 / 10 

permanent 
Subvenţie 

350 / 165 
 

Evidenţa primară a 
pieselor din Fondul 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
artistice; inventarierea 
primară; conserv. 
primară; introduc. în 
circuitul de cercetare. 

general / cercetători  
TOTAL: 
0 / 0 piese 

permanent 
Subvenţie 

0 / 0 
 

Dezvoltarea, 
organizarea şi 
valorificarea Fondului 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare; 
inventar. primară; 
conservare primară; 
introduc. în circuitul de 
cercetare. 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 300/151 
documente şi tipărituri 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

100/ 0 
 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare: 
întocmirea Dosarelor 
de artişti băimăreni 
(refeinţe biografice, 
documentare, 
comerciale) 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 
5 / 15 Dosare de artişti 
băimărenii 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

50 / 125 
 

Dezvoltarea Arhivei 
vizuale; organizarea şi 
clasificarea colecţiilor 
vizuale digitalizare; 
arhivarea tipologică. 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 
1000 / 2623 fotograme 

permanent 
Subvenţie 

150 / 90 
 

Dezvoltarea Arhivei 
vizuale; organiz. şi 
clasific. colecţiilor; 
arhivarea tipologică 

şi secţiunii Arhivare şi 
evidenţă activităţi 
proprii şi întreţin. pg. 
Web/blog proprii 

TOTAL: 1000 / 1689 
fotograme 
Colecţii: 150/59 fotogr. 
activităţi:850 / 
1630fotogr. Digitale 
video digi: 59 

permanent 
Subvenţie 

500/ 350 
 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – Digiteca 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 200 / 387 

permanent 
Subvenţie 

100/ 30 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – 
Fototeca 

TOTAL: 175 / 141 
A4: 25 / 18 
A5: 170 / 36 
A6: 150 / 87 

permanent 
Subvenţie 

300 / 225 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – Digiteca 
şi Fototeca 

Fotografii: 20/ 25 
Fotograme: 400 / 688 
Faximile: 400/80 

Ian. - mai 
Subvenţie 

350 / 200 
 

Informatizarea bazelor 
de date 

Informatizarea 
inventarelor / 
informatizarea 
evidenţei analitice 
DOCPAT 

general / cercetători 
interni şi externi 
 
TOTAL: 250 + 100 / 
448+ 376 

permanent Subvenţie 

200 / 75 

 

Întreţinerea sistemului 
de monitorizare a 
condiţiilor de 
microclimat 

Achiziţii consumabile 
pt. aparatura de 
măsurare pentru 
monitorizarea 
condiţiilor 
microclimatului 

Imprimate grafice: 500 
/ 500 

seturi cerneluri: 20/5 

baterii: 150 / 100 

mai-august 
Subvenţie 

1000 / 1150 
 

Monitorizarea calităţii 
microclimatului din 
depozite, respectiv din 
spaţiile expoziţionale 

Măsurători multiple 
sistematice x zilnic 3 
măsurători x 50 
aparate 

TOTAL:25.000 / 
21.243 înregistrări 

permanent 
Subvenţie 

600 / 1150 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă 
susceptibile de clasare 
în categoriile «Fond» şi 
«Tezaur» 

Restaurarea unor 
piese din colecţia 
istorică a «Centrului 
Artistic Baia Mare» la 
Galeria Artmark 

Îmbunătăţirea sănătăţii 
fondulul expozabil  
12 / 38 piese 

mai - 

decembrie 

Subvenţie 

30.000 / 

46400 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Înrămări noi / 
Optimizarea calităţii 
prezentării fondulul 
expozabil 

TOTAL: 25 / 32 lucrări 
/ 89 rame 

permanent 
Subvenţie 

10000 / 839 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Reabilitare rame vechi 
prin eforturi proprii / 
Optimizarea calităţii 
prezentării fondulul 
expozabil 

TOTAL: 12 / 21 lucrări 
/ 36 rame 

permanent 
Subvenţie 

1.400 / 4.000 
 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Optimizarea calităţii 
microclimatului 

Achiziţii de aparatură 
de umidif. /dezumidifi-
care 

– / 2 umidificatoare; 2 
umidificatoare–
dezumidificatoare 

decembrei 
Subvenţie 

– / 7.990 
 

Îmbunătăţire condiţiilor 
de conservare: 

extinderea cu mobilier 
de păstrare a 
patrimoniului muzeal 
în depozite / artă şi 
fond documentar 

– / 1) mobilier 
depozitare icoane;  

2) mobilier depozitare 
Fond documentar 

3) rasteluri depozitare 
pictură (5 buc) 

Mai-

decembrie 

Subvenţie 

– / 41163,14 
 

Capitolul 2: Componenta „Dezvoltarea patrimoniului cultural” 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică a «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-1949) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (privaţi, Case de 

licitaţii etc.) 
Total: 
Estimat: 15 /  
Realizat: 28 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

Ungaria. 
Subvenţie 

62.250/ 

145.043,51 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

Îmbogăţirea 

patrimoniului muzeal cu 

piese din perioada 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» 1950-2013) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (artişti; Asociaţia 

« Filiala UAP » Baia 

Mare; privaţi,etc.) 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» (1950-2013) 

Atragerea de donaţii 

de lucrări de pictură, 

grafică şi sculptură de 

pe piaţa liberă  

Total: 
Estimat: 0 /  
Realizat: 0 

– –  

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese de fond docu-

mentar – «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-2013) 

Atragerea de donaţii 

de documente diverse, 

obiecte personale etc. 

Îmbogăţirea 

patrimoniului Fondului 

documentar 

Total: 
Estimat: 50 /  
Realizat: 47 

 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

750 / 889 

 

Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal cu 
piese de fond 
documentar – originale 
(1896-2012) 

ACHIZIŢII de 
documente diverse, 
obiecte personale etc., 
personalia. Îmbogăţi-
rea patrimoniului 
Fondului documentar 

Total: 
Estimat: 50 /  
Realizat: 76 

decembrie 

Subvenţie 

5000 / 

3536,49 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

Capitolul 3: Componenta  „Cercetarea ştiinţifică” 
Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pentru FAE şi 
dosarelor de lucrare 

Lucrări: 110 / 329 
Negrean: 6/0  
Topan:  6/0 
Alexa: 15/10 
Muscă: 82/319 

permanent Subvenţie 

200 / 745 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pt întocmire Fişe de 
Autor / Artişti 
băimăreni 

Lucrări: 30 / 108 
10 / 8: Negrean  
10 / 27: Alexa  
10 / 6: Topan  
25 / 67: Muscă 

permanent Subvenţie 

200 / 750 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pt Fişe de conservare 
şi dosarelor de lucrare 

Lucrări: 200 / 442 

Chiş: 100 / 138   

Negrean – fotogr.   
100 / 296 

permanent Subvenţie 

100 / 150 

 

- Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema: Studii şi eseuri 
Cercetare - redactare 
12 eseuri de 
prezentare a pieselor 
expuse în cadrul 
proiectului expoziţional 
Lucrarea luni: 

dr. I. A. Negrean, dr. 
D. Topan 

Realizate / publicate 
pe blog şi în Gazeta 
de Maramureş: 12 / 2 
publicat în Informaţia 
Zilei 
 
 

permanent 
Subvenţie 

250 / 70 

 

 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

Elaborarea tematică a 
expoziţiei «Patrimoniu. 
Restaurări şi 
conservări 2007-
2013» 

113 piese de pictură / 
133 piese de pictură 

Febr. - iulie 
Subvenţie 

200 / 250 
 

Program de cercetare: 
Prelucrarea fonduri de 
la Arhivele Naţionale 
Filiala Maramureş 

Tema: 
Cercetarea Fondului 
«Primăria Baia Mare» 
(1896-1901) 

General / specialişti 
interni şi externi / 
publicul 
Total: 5 / Alexa 
Estimat: 10 /  
Realizat: 5 

permanent Subvenţie 

0 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea istorico-
document. / 
întocmirea Dosarelor 
de autor / Artişti 
băimăreni 

General / specialişti 
interni şi externi / 
publicul 
Total: 18 / Alexa 
Estimat: 10 /  
Realizat: 18 

permanent Subvenţie 

100 / 320 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 

Centrul Artistic Baia 
Mare în fondurile 
«MNAR»; «MNG: 

prelucrare arhivistică, 
filologică, istorică 

Total: 10 / 28 doc. 
T. Alexa 

7 doc. 

M. Juhász 

21 docum. 

permanent Subvenţie 

100 / 25 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 

Centrul Artistic Baia 
Mare în resurse 
documentare vizuale: 

identificare, copiere 
digitală, prelucrare, 
arhivare 

Total: 10+75 / 14+196 
doc. 
T. Alexa 

14 fişiere 

196 fotogr.. 

permanent Subvenţie 

50 / 75 

 

Program de cercetare: 
„Modele estetice 
contemporane şi 
impactul lor la Baia 
Mare (1896-2008)” 

Tema multianuală– 
finalizare pt. publicare: 
„Motivul antropomorf 
în pictura băimăreană 
(1896-2008)” 

Specialişti interni 
Finalizat: 
Publicat 2013 

permanent Subvenţie 

200 / 0 

Publicat 2013 

Program de cercetare: 
„Artiştii «Şcolii Hollósy. 
1896–1901» – vol. II 
(C-E)” 

Tema de cercetare: 
Cercetarea şi 
valorificarea istoriei 
CABM (1896-1901) 

T. Alexa: 5 fişe  

20 doc. / 3 fişe  

67 doc. 

permanent Subvenţie 

100 / 185 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 
studii de caz şi 
monografice (1896-
2009)  

Subtema: Centenar 
Vida 1913-2013 

Studii şi eseuri /  

T. Alexa: eseu 

redactare; publicare 

Febr-mai Subvenţie 

1000 / 0 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” / 
Prelucrucrarea pieselor 
din Fondul Documentar 

Subtema: colecţia 
Asocociaţiei Pictorilor 
Băimăreni / scanare; 
prelucrare digitală; 
transpunere pe suport; 
transcrieri 

Total: 100 / 500 
documente scanate şi 
prelucrate digitl  
Izabela Pop 

Ianuarie - 

mai 

Subvenţie 

200 / 200 

 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Raport asupra 
managementului 
Muzeului Judeţean de 
Artă «Centrul Artistic 
Baia Mare în 2012 

T. Alexa: cercetare 
socio-statistică, eseu. 

cercetat, redactat 
finalizat 

martie / 

depus la 

C.J.MM. Şi 

arhiva 

MJACABM 

Subvenţie 

0 / 550 

PROIECT NOU / 
 

Capitolul 4: Componenta „Valorificarea patrimoniului cultural” 

secţiunea PROGRAME EXPOZIŢIONALE 

Program expoziţional 

propriu 

Noua expoziţie 

permanentă „Centrul 

Artistic Baia 

Mare.Repere europene 

între tradiţii şi inovaţii” 

Exploatarea curentă a 

expoziţiei permanente 

TOTAL: 

Estimat: 4000 vitizat. 

Venituri: 8900 

Realizat: 6066 vizitat. 

Venituri: 16.429 lei 

bilete 

Ianuarie - 

martie 

Subvenţie 

1500 / 2118 

Proiect continuat 

din iunie 1010 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 
Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Proiectul de 
microexpoziţii lunare: 

«Lucrarea lunii» 

Promovarea pieselor 
din colecţiile proprii: / 
TOTAL: 
Estimat: 2000  
Realizat: 6502vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

Ianuarie - 
februarie 

Subvenţie 
300 / 627 

 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea artei 
contemporane din 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 1:  I.A. Negrean – 
«Amintiri despre un 
deal băimărean. 
Anotimpurile» 

TOTAL: 
Estimat: 200 
Realizat: 155 vizitat. 
Venituri: 140 lei 
bilete 

permanent Subvenţie 
100 / 0 

Proiect 
continuat din 
noiembrie 2012 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea naţională a 
artei contemporane din 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Alchemia Bucureşti:  

Expoziţie temporară 
nr. 2: «Profan, 
Product, Pro Domo» 

Interes naţional: / 
Estimat: 250 vizitatori 
Realizat: 755 vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

Ianuarie - 
februarie 

Subvenţie 
3000 / 1139 

 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea naţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 3: «Centrul  Artistic 
Baia Mare – Artistul şi 
Puterea» 

Interes naţional 
Estimat: 400 
Realizat: 596 vizitat. 
Venituri: 482 lei 
bilete 

Martie-mai Subvenţie 
1500 / 750 

 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea 
internaţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 4: «Patrimoniu. 
Restaurări şi 
conservări 2007 - 
2013» 

Interes internaţional; 
public local; turişti 
interni şi externi la 
Baia Mare 
TOTAL: 1500 / 1791 
Estimat: 1500 
Realizat: 1791 vizitat; 
Venituri: 1.650lei 

PROIECT 
ANULAT 

Subvenţie 
1000 / 800 
 

 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 

conceptelor proprii 

privind identitatea şi 

istoria «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

Academia Română, 

Bucureşti:  

Expoziţie retrospectivă 

«Centenar VIDA 1913-

2013» 

Interes naţional; public 

local; turişti interni şi 

externi 

TOTAL: 300 / 694 

Estimat: 300 

Realizat: 694 vizitat.  

Venituri: 0 

August-

noiembrie 

Subvenţie 

1000 / 1150 
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Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea 
internaţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Golden Gallery – Gold 
Plazza, Baia Mare:  

Expoziţie temporară 
nr. 5: «Pictori români 
contemporani în 
colecţiile MJACABM» 

Interes naţional; public 
local; turişti externi 
TOTAL: 1500 / 2845 
Estimat: 1500 
Realizat: 2845 
vizitatori  
Venituri: 0 eii 

iunie-sept. 
Subvenţie 

1500 / 1880 
 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program expoziţional 
propriu: 
Promovarea artei 
româneşti contem-
porane în mediul artistic 
actual al «CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 4: «Mirea Titus 
ROMANESCU – 
Memoria privirii» 
(pictori din Bucureşti) 

Interes naţional; public 
local; turişti  
TOTAL: 0 / 972 
Estimat: 0 / 346 
Realizat: 346 
vizitatori  
Venituri: 803 eii 

PROIECT 
NOU 
aprilie 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 468 

PROIECT NOU 
Primăria Budeşti 

Program expoziţional 

propriu: 

„Promovarea artei 

româneşti contem-

porane în mediul artistic 

actual al «CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 

nr. 5: «Abstrct» 

Interes regional; public 

local; turişti  

TOTAL: 0 / 2142 

Estimat: 0  

Realizat: 2142 vizitat. 

Venituri: 637 leii 

PROIECT 

NOU 

mai 

PROIECT 

NOU 

Subvenţie 

0 / 426 

PROIECT NOU 

 

Program expoziţional 
propriu 

„Promovarea artei 
băimărene actuale 

Galeria UAP Baia 
Mare:  

Expoziţie temporară 
nr. 6: «DINCOACE DE 
DEAL – REAL» –  

Interes regional; public 
local; turişti  
TOTAL: 0 / 231 
Estimat: 0  
Realizat: 3600 vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

PROIECT 
NOU 
mai 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 538 

PROIECT NOU 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 

Promovarea artei 
europene 
contemporane în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 7: «Fodor József – 
retrospectivă» 

Interes internaţional; 
public local, turişti  

TOTAL: 0 / 362 

Estimat: 0 

Realizat: 0 vizitat. 

Venituri: 359 lei 
bilete 

PROIECT 
NOU 

Mai-iunie 

PROIECT 
NOU 

Subvenţie  

0 / 381 

PROIECT NOU 

Parteneriat cu 
Primăria Baia 
Mare 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea artei 
româneşti moderne în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 9: «Nicolae 
GRIGORESCU – 
NIMFA» 

Interes naţional; public 
local, turişti interni şi 
externi la Baia Mare 
TOTAL: 0 / 829 
Estimat: 0  
Realizat: 0 vizitat 

PROIECT 
NOU 
august 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie  
0 / 1098 

PROIECT NOU 
Parteneriat cu 
Casa de licitaţii 
Artmark, 
Bucureşti 

Programe expoziţionale 
ale unor parteneri 
Promovarea 
internaţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «CABM» 

Galeria QUADRO, 
Cluj:  

Expoziţie temporară 
nr. 10: «János 
THORMA şi colegii, 
studenţii săi» 

Interes internaţional; 
public local, turişti 
interni şi externi la 
Baia Mare 
TOTAL: 0 / 628 
Estimat: 0  
Realizat: 628 vizitat 

PROIECT 
NOU 
Aprilie 
septembrie 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie  
0 / 95 

Parteneriat cu 
Galeria Quadro, 
Cluj-Napoca 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea naţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «CABM» 

Muzeul de Artă, Cluj: 
(partener) 

Expoziţie temporară 
nr. 11: «Centenar 
Gheza Vida 1913-
2013» 

Interes naţional; public 
local, turişti interni şi 
externi la Baia Mare 
TOTAL: 0 / 642 
Estimat: 0  
Realizat: 628 vizitat. 

PROIECT 
NOU 
August-sept. 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie  
0 / 0 

Parteneriat cu 
Muzeul de Artă, 
Cluj-Napoca 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea 
internaţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «CABM» 

Academia di Romania, 
Roma (Italia): 
(partener)  

Expoziţie temporară 
nr. 11: «Centenar 
Gheza Vida 1913-
2013» 

Interes internaţional; 
public local, externi la 
Roma 
TOTAL: 0 / 354 
Estimat: 0  
Realizat: 354 vizitat. 

PROIECT 
NOU 
octombrie. 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie  
0 / 0 

Parteneriat cu 
Academia di 
Romania, Roma 
(Italia) 
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Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Capitolul 4: Componenta „Valorificarea patrimoniului cultural” 
secţiunea ALTE SERVICII CULTURALE – subsecţiunea PROGRAMUL EDITORIAL PROPRIU 
PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU/ 
Catalog expoziţie 1 / 
LUCRAREA LUNII 
2011-2012, microalbum 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice / eseu de 
istoria artei băimărene 
84 pagini /  

 

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 300  

decembrie Subvenţie 

5.500 / 

4243,25 

300 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 

15 RON 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU/ 
Catalog expoziţie 2 / 
PATRIMONIU. 
RESTAURĂRI ŞI 
CONSERVĂRI 2007-
2013 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice / eseu de 
istoria artei băimărene 
84 pagini /  

 

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 500 

decembrie Subvenţie 

8.000/ 

4955,26 

500 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 
15 RON 

PROGRAMUL 
EDITORIAL 

Ioan Anghel Negrean, 
Motivul antropomorf în 
pictura băimăreană 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice proprii: teza 
doctorală 
Volum: 200 pagini /  
500 exemplare /  
format: A5 /  
preţ de vînzare: 25 lei 

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 500 

decembrie 
Subvenţie 
13.000/ 
12698,29 

 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU  
Calendare de perete şi 
calendare de masă 

200 exemplare /  

a) format de masă, 13 
f./ 200 exemplare /  

b) format A3 13 f. / 

calendare ilustrate 
color cu capodopere 
ale artei băimărene 
din colecţiile 
MJACABM 

decembrie Subvenţie 
0 / 5183,2 

 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 
«Gheza Vida. Centenar 
1913-2013», VOLUM 
OMAGIAL DE STUDII 
ŞI ESEURI 

editor: Marius Porumb, 
Editura Academiei 
Române, Bucureşti 
2013 – Editura Mega, 
Cluj-Napoca, 2013, 
324 p. 

colaborare la editare; 
colaborare cu eseul: 
dr. T. Alexa, „Gheza 
Vida şi Centrul Artistic 
Baia Mare. Observaţii 
privind o reaşezare în 
context», p.117-126 

mai-iunie –  

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 
«Thorma János és 
pályatársai, 
tanitványai», albumul 
expoziţiei omonime 

producător: Thorma 
János Muzeul / Halasi 
Muzeum Alapitvány 
Kiskunhalas, Ungaria 

colabrare la editare 
prin cesionarea 
drepturilor de 
publicare a lucrărilor 
pezentate de 
MJACABM 

aprilie iunie – 
Album trilingv: 

HU / RO / ENG. 

 

2014: 

Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Capitolul 1: Componenta „Evidenţa şi conservarea patrimoniului muzeal” 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe 
Analitice de Evidenţă 
(FAE) / Întocmirea 
Dosarelor de lucrare 
Clasarea pieselor de 
artă 

general / cercetători 
interni 
TOTAL: 150/ 447 
FAE: 150/447 
Dos. clasare: 0/0 

permanent Subvenţie 

300 / 375 

 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Introducere Fişe 
Analitice de Autor 

general / cercetători 
interni 
TOTAL: 25 / 75 

permanent 
Subvenţie 

150 / 430 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Evidenţa stării de 
conservare a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe de 
conservare / 
Întocmirea Dosarelor 
de lucrare 
Clasarea pieselor de 
artă 

general / cercetători  
TOTAL: 120/216 
Fişe cons: 120 / 216 
Dosare lucr: 0 / 0 
Dos. clasare: 0 / 0 

permanent 
Subvenţie 

350 / 420 
 

Evidenţa primară a 
pieselor din Fondul 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
artistice; inventarierea 
primară; conserv. 
primară; introduc. în 
circuitul de cercetare. 

general / cercetători  
TOTAL: 
0 / 0 piese 

permanent 
Subvenţie 

0 / 0 
 

Dezvoltarea, 
organizarea şi 
valorificarea Fondului 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare; 
inventar. primară; 
conservare primară; 
introduc. în circuitul de 
cercetare. 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 50/126 
documente şi tipărituri 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

50/ 50 
 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare: 
întocmirea Dosarelor 
de artişti băimăreni 
(refeinţe biografice, 
documentare, 
comerciale) 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 
5 / 8 Dosare de artişti 
băimărenii 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

50 / 80 
 

Dezvoltarea Arhivei 
vizuale; organiz. şi 
clasific. colecţiilor; 
arhivarea tipologică 

şi secţiunii Arhivare şi 
evidenţă activităţi 
proprii şi întreţin. pg. 
Web/blog proprii 

TOTAL: 1000 / 2393 
fotograme 
colecţii: 180/525 fotog. 
activităţi:850 / 1868 
fotogr. digitale 
video digi: 0 / 0 

permanent 
Subvenţie 

500/ 450 
 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – Digiteca 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 200 / 525 

permanent 
Subvenţie 

100/ 50 
 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – 
Fototeca 

TOTAL: 50 / 91 
A4: 10 / 6 
A5: 0 / 43 
A6: 40 / 42 

permanent 
Subvenţie 

300/ 142 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – Digiteca 

fotograme: 
200 / 300 permanent 

Subvenţie 

50 / 0 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 
documentar – 
Fototeca 

TOTAL: 50 / 0 
A4: 50 / 0 
A5: 0 / 0 
A6: 0 / 0 

Ian. - mai 
Subvenţie 

350 / 200 
 

Informatizarea bazelor 
de date 

Informatizarea 
inventarelor / 
informatizarea 
evidenţei analitice 
DOCPAT 

general / cercetători 
interni şi externi 
 
TOTAL: 178 + 131 / 
378+ 447 

permanent Subvenţie 

100 / 0 

 

Întreţinerea sistemului 
de monitorizare a 
condiţiilor de 
microclimat 

Achiziţii consumabile 
pt. aparatura de 
măsurare pentru 
monitorizarea 
condiţiilor 
microclimatului 

Imprimate grafice: 500 
/ 0 

seturi cerneluri: 20/0 

baterii: 150 / 120 

mai-august 
Subvenţie 

1500 / 120 
 

Monitorizarea calităţii 
microclimatului din 
depozite, respectiv din 
spaţiile expoziţionale 

Măsurători multiple 
sistematice x zilnic 3 
măsurători x 50 
aparate 

TOTAL:22.080 / 
22.656 înregistrări 

permanent 
Subvenţie 

800 / 600 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă 
susceptibile de clasare 
în categoriile «Fond» şi 
«Tezaur» 

Restaurarea unor 
piese din colecţia 
istorică a «Centrului 
Artistic Baia Mare» la 
Galeria Artmark 

Îmbunătăţirea sănătăţii 
fondulul expozabil  
15 / 22+4=26 piese 

mai - 

decembrie 

Subvenţie 

30.000 / 

46400 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Înrămări noi / 
Optimizarea calităţii 
prezentării fondulul 
expozabil 

TOTAL: 10 / 9 permanent 

Subvenţie 

4.500 / 

1676,90 

 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Reabilitare rame vechi 
prin eforturi proprii / 
Optimizarea calităţii 
prezentării fondulul 
expozabil 

TOTAL: 10 / 23 permanent 
Subvenţie 

3.500 / 2.350 
 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Restaurare rame 
artistice „stil” 

0 / 1 Aprilie- iunie 
Subvenţie 

0 / 3.000 
 

Capitolul 2: Componenta „Dezvoltarea patrimoniului cultural” 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică a «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-1949) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (privaţi, Case de 

licitaţii etc.) 
Total: 
Estimat: 15 /  
Realizat: 53 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

Ungaria. 
Subvenţie 

67.250/ 

132.200 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

Îmbogăţirea 

patrimoniului muzeal cu 

piese din perioada 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» 1950-2014) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (artişti; Asociaţia 

« Filiala UAP » Baia 

Mare; privaţi,etc.) 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică și 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» (1950-2014) 

Atragerea de donaţii 

de lucrări de pictură, 

grafică şi sculptură de 

pe piaţa liberă  

Total: 
Estimat: 5 /  
Realizat:  26 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

Ungaria. 

Donații: 0 / 

74392,25 
 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese de fond docu-

mentar – «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-2014) 

Atragerea de donaţii 

de documente diverse, 

obiecte personale etc. 

Îmbogăţirea 

patrimoniului Fondului 

documentar 

Total: 
Estimat: 30 /  
Realizat: 0 

 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

750 / 0 

 

Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal cu 
piese de fond 
documentar – originale 
(1896-2014) 

ACHIZIŢII de 
documente diverse, 
obiecte personale etc., 
personalia. Îmbogăţi-
rea patrimoniului 
Fondului documentar 

Total: 
Estimat: 20 /  
Realizat: 126 

decembrie 

Subvenţie 

5000 / 7800 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

Capitolul 3: Componenta  „Cercetarea ştiinţifică” 
Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pentru FAE şi 
dosarelor de lucrare 

Lucrări: 270 / 585 
Negrean: 0/0  
Chiș: 120/138 
Alexa: 0/0 
Muscă: 150/447 

permanent Subvenţie 

400 / 625 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pt întocmirea Fişe de 
Autor / Artişti 
băimăreni 

Lucrări: 25 / 72 
0 / 3: Negrean  
10 / 12: Alexa  
0 / 0: Topan  
15 / 57: Muscă 

permanent Subvenţie 

200 / 450 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 
istorică a patrimoniului 
muzeal / documentare 
pt Fişe de conservare 
şi dosarelor de lucrare 

Lucrări: 320 / 741 

Chiş: 120 / 216   

Negrean – fotogr.   
200 / 525 

permanent Subvenţie 

250 / 125 Chiș 

100 / 50 Neg. 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema: Studii şi eseuri 
Cercetare - redactare 
12 eseuri de 
prezentare a pieselor 
expuse în cadrul 
proiectului expoziţional 
Lucrarea luni: 

Realizate / publicate 
pe blog şi în Gazeta 
de Maramureş: 12 / 5 
publicat în Graiul 
Maramureșului 
 
 

permanent 
Subvenţie 

400 / 100 

Realizatori: dr. I. 
A. Negrean, dr. 
D. Topan 

 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

Docum., cercetare și 
redactare 12 fișe bio-
bibliografice pt. tehno-
redactarea microalbu-
mului Lucrarea lunii 
2014 

12 piese de pictură  Ian. – dec. 
Subvenţie 

300 / 50 
 

Program de cercetare: 
Prelucrarea fonduri de 
la Arhivele Naţionale 
Filiala Maramureş 

Tema: 
Cercetarea Fondului 
«Primăria Baia Mare» 
(1896-1901) 

General / specialişti 
interni şi externi / 
publicul 
Total: 5 / Alexa 
Estimat: 10 /  
Realizat: 5 

permanent Subvenţie 

0 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea istorico-
document. / 
întocmirea Dosarelor 
de autor / Artişti 
băimăreni 

General / specialişti 
interni şi externi / 
publicul 
Total: 25 / 166 
Muscă: 15 / 134 
Alexa: 10 / 32 

permanent Subvenţie 

100 / 450 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 

Centrul Artistic Baia 
Mare în fondurile 
Arhivelor Naționale 
Baia Mare 

Total: 5 / 8 doc. 
T. Alexa 

permanent Subvenţie 

0 / 10 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 
Centrul Artistic Baia 
Mare în resurse 
documentare vizuale: 
identificare, copiere 
digitală, prelucrare, 
arhivare 

Total: 6+27 / 8+49 
T. Alexa 

8 fişiere 

49 fotogr.. 

permanent Subvenţie 

0 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artiştii «Şcolii Hollósy. 
1896–1901» – vol. II 
(C-E)” 

Tema de cercetare: 
Cercetarea şi 
valorificarea istoriei 
CABM (1896-1901) 

T. Alexa: 5 fişe  

20 doc. / 7 fişe  

31 doc. 

permanent Subvenţie 

100 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2014»” 

Tema de cercetare: 
Prelucr. Fond. Docum.  

Subtema: col. Asoc. 
Pict. BM / scanare, 
prelucrare digitală 

50 doc. / 132 doc. 

documente scanate şi 
prelucrate digital  
Izabela Pop 

Trim. IV Subvenţie 

1000 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” / 
Prelucrucrarea pieselor 
din Fondul Documentar 

Tema de cercetare: 
Prelucrarea Fond. 
Doc. propriu  

Subtema: arhiva 
BALLA József 

Total: 50 / 68 
documente scanate şi 
prelucrate digital  
Izabela Pop 

Trim. II Subvenţie 

100 / 0 

 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Raport asupra 
managementului 
Muzeului Judeţean de 
Artă «Centrul Artistic 
Baia Mare în 2013 

cercetat, redactat 
finalizat 

martie / 
depus la 
C.J.MM. Şi 
arhiva 
MJACABM 

Finanțat din 

indemnizația 

de conducere 

a managerului 

0 / 186 

PROIECT NOU / 
T. Alexa: 
cercetare socio-
statistică, eseu. 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Tema de cercetare: 
Îmbunătățirea calității 
în muzee prin 
utilizarea analizei 
diagnostic, mai 2014 

Izabela Pop: cercetare 
în cadrul programului 
Școlii doctorală în 
management, 
Universitatea «Babeș-
Bolyai», Cluj-Napoca 

martie / 
depus la 
C.J.MM. Şi 
arhiva 
MJACABM 

0 / 0  

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Tema de cercetare: 
Creșterea 
sustenabilității 
muzeelor / prezentare 
publică la A VIII 
Conferință 
Internațională de 
Management, 
București, 6-7 nov. 
2014 

Izabela Pop: cercetare 
în cadrul programului 
Școlii doctorală în 
management, 
Universitatea «Babeș-
Bolyai», Cluj-Napoca 

martie / 
depus la 
C.J.MM. Şi 
arhiva 
MJACABM 

0 / 0  

Program de cercetare: 
Studiul patrimomiului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Tema de cercetare: 

Elaborarea tematică a 
expoziţiei «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
Fascinația reînnoirii» / 
Expoziție tematică 
temporară prezentată 
la Târgul Internațional 
de Artă București 
«ARTSAFARI 2014» 
și la Galeria Dialog, 
București 

Cercetarea de depozit 
a fondului de lucrări; 
cercetarea 
documentară, estetică, 
istoriografică și 
bibliografică. 
Organizarea şi 
prezetarea expoziţie / 
89 piese de pictură și 
sculptură / selectate: 
38 pictură; 5 
sculptură 

Febr.-mai 0 / 500  

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 
studii de caz şi 
monografice 

Prelucrarea Fond. 
Doc. propriu  

Subtema: arhiva 
vizuală – piese noi 
achiziționate. 

Total: 20 / 126 
documente scanate şi 
prelucrate digital  
Izabela Pop 

Dec. 0 / 0  

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţ. proprii    

Tema de cercetare: 

Elaborarea tematică a 
expoziţiei «Generația 
'60. Recuperarea 
Avangardei» / iție 
tematică temporară 
prezentată la sediu și, 
în variantă extinsă, la 
«Golden Gallery» din 
Complexul Mall Gold 
Plazza Baia Mare 

Cercetarea de depozit; 
cercetare document., 
estetică și 
bibliografică. 
Organizarea şi 
prezetarea expoziţie / 
113 piese de pictură și 
sculptură / selectate: 
37 pictură și grafică; 
5 sculptură 

Sept.-dec. 0 / 25  

Capitolul 4: Componenta „Valorificarea patrimoniului cultural” 

secţiunea PROGRAME EXPOZIŢIONALE 

Program expoziţional 
propriu 
Noua expoziţie 
permanentă „Centrul 
Artistic Baia 
Mare.Repere europene 
între tradiţii şi inovaţii” 

Exploatarea curentă a 

expoziţiei permanente 

TOTAL: 

Estimat: 4000 vizitatori 

Venituri: 8000 

Realizat: 5452 vizitat. 

Venituri: 16180 lei 

bilete 

Ianuarie - 

martie 

Subvenţie 

2500 / 1200 

Proiect continuat 

din iunie 1010 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Proiectul de 
microexpoziţii lunare: 

«Lucrarea lunii» / 
Promovarea pieselor 
din colecţiile proprii 

TOTAL: 

Estimat: 2000 vizitatori 

Venituri: 0 
 
Realizat: 5613 vizitat. 
Venituri: 0 lei  

Ianuarie - 
februarie 

Subvenţie 
100 / 1200 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea artei 
româneşti moderne în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 1: «Nicolae 
GRIGORESCU – 
NIMFA» 

TOTAL: 
Estimat: 2000 vizitatori 
Venituri: 0 
 
Realizat: 5611 vizitat. 
Venituri: 0 lei bilete 

permanent 

Subvenţie 
100 / 0 

Proiect 
continuat din 
noiembrie 2012 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea 
internaţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 2: «Patrimoniu. 
Restaurări şi 
conservări 2007 - 
2013» (continuare din 
2013) 

TOTAL:  
Estimat: 300 vizitatori 
Venituri: 600 
 
Realizat: 418 vizitat; 
Venituri: 368 lei 

Ian.-mart. 

Subvenţie 
0 / 0 
 

 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 

conceptelor proprii 

privind identitatea şi 

istoria «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 

nr. 3:  «Patrimoniu. 

Restaurări şi 

conservări II: 2007 - 

2013» 

TOTAL:  

Estimat: 600 vizitatori 

Venituri: 1000 

 

Realizat: 522 vizitat.  

Venituri: 511 

August-

noiembrie 

Subvenţie 

1500 / 200 

 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 8: «Generația '60» 
/ Valorificarea 
colecţiilor proprii / artă 
contemporană 
băimăreană 

TOTAL:  

Estimat: 400 vizitatori 

Venituri: 700 

 

Realizat: 523 vizitat.  
Venituri: 505 

Sept.-oct. 
Subvenţie 
1500 / 80 

 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea artei 

băimărene actuale 

Sediu: 

Expoziţie temporară 
nr. 12: «Cristina 
ABRIHAN – Gavril 
Abrihan» – dublă 
expoziţie personală, 
artișiti din Sibiu 

TOTAL:  

Estimat: 400 vizitatori 

Venituri: 700 

 

Realizat: 231 vizitat.  

Venituri: 34 

Dec. 
Subvenţie 

1000 / 425 
 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Golden Gallery – Gold 
Plazza, Baia Mare:  

Expoziţie temporară 
nr. 13: «Generația '60 
și recuperarea 
avangardei» 

TOTAL:  

Estimat: 200 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 291 vizitat.  
Venituri: 0 

Dec. 
Subvenţie 

1500 / 0 
 

      

Program expoziţional 
al partenerilor 

Promovarea artei 
contemporane în 
Centrul Artistic Baia 
Mare» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 4: «Bărbați la 
război» (tapiserie) 

TOTAL:  

Estimat: 500 vizitatori 

Venituri: 500 

 

Realizat: 3630 vizitat.  

Venituri: 1789 

Mai-sept. 
Subvenţie 

500 / 425 
 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program expoziţional 
propriu: 
Promovarea naţională 
şi internaţională a  
identităţii şi istoriei 
«CABM» 

Galeria Dialog – 
Pimăria Sectorului 2, 
Bucureşti:  

Expoziţie temporară 
nr. 6: «Centrul Artistic 
Baia Mare. Fascinaţia 
reînnoirii» 

TOTAL:  
Estimat: 0 vizitatori 
Venituri: 0 
 
Real.: 1073 vizitatori  
Venituri: 0 

PROIECT 
NOU 
Iunie-sept. 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 750 

PROIECT NOU 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu: 
„Promovarea artei 
contemporane 
internaționale în mediul 
public din Centrul 
Artistic Baia Mare» 

Galeria UAP Baia 
Mare:  

Expoziţie temporară 
nr. 7: 
«Balany&Balanyi» 
(Ungaria) / Parteneriat 
multianual cu Filiala 
Baia Mare a U.A.P.R. 

TOTAL:  
Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 119 vizitat. 

Venituri: 0 

PROIECT 

NOU 

August-sept. 

PROIECT 

NOU 

Subvenţie 

0 / 0 

PROIECT NOU 

 

Program expoziţional 
propriu 

„Promovarea artei 
băimărene actuale 

Galeria UAP Baia 
Mare:  

Expoziţie temporară 
nr. 9: «NEGREAN 
'60»  / Parteneriat 
multianual cu Filiala 
Baia Mare a U.A.P.R. 

TOTAL:  
 
Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 
 
Realizat: 382 vizitat. 
Venituri: 0 

PROIECT 
NOU 
Oct. 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 150 

PROIECT NOU 

Programe 
expoziţionale ale unor 
parteneri 

Promovarea artei 
europene 
contemporane în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară 
nr. 11: «Antonio del 
Donno - Italia» 

TOTAL:  

Estimat: 0 vizitatori 
Venituri: 0 

 

Realizat: 116 vizitat. 

Venituri: 100 

PROIECT 
NOU 

Oct.-nov. 

PROIECT 
NOU 

Subvenţie  

0 / 350 

PROIECT NOU 

 

Program expoziţional 
al partenerilor 

Promovarea 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

ARTSAFARI 2014 –
Expoziţie temporară 
nr. 5: «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
Fascinaţia reînnoirii» 

TOTAL:  
Estimat: 0 vizitatori 
Venituri: 0 
 
Real.: 7900 vizitatori  
Venituri: 0 

PROIECT 
NOU 
Febr.-mai 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 12828 

Piaţa G Enescu, 
Bucureşti: / 
Pavilionul de 
Artă Bucureşti / 
Bucharest Art 
Fair:  

 

Program expoziţional 
al partenerilor 

Promovarea 
internațională a 
patrimoiului Muzeului  

Expoziţie temporară 
retrospectivă: «Czóbel 
Béla – egy francia 
magyar» 

TOTAL:  
Estimat: 0 vizitatori 
Venituri: 0 
 
0 vizitatori / cifră 
necomunicată de 
organizatori  
Venituri: 0 

PROIECT 
NOU 
Mai-sept. 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 250 

Galeria 
«MűvészMalom
» – Szentendre 
(Ungaria): 

Program expoziţional 
al partenerilor 

Promovarea 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Expoziţie temporară 
nr. 10: «110 de 
activitate muzeală 
băimăreană» 
manifestare 
aniversară în 
parteneriat,  

TOTAL:  
Estimat: 0 vizitatori 
Venituri: 0 
 
Real.: 238 vizitatori  
Venituri: 0 

PROIECT 
NOU 
Nov.-dec. 
(continuare 
în 2015) 

PROIECT 
NOU 
Subvenţie 
0 / 250 

Prezentată la 
Muzeul 
Județean de 
Istorie și 
Arheologie – 
Sala expoziții 
temporare 3 
(etaj):  

Capitolul 4: Componenta „Valorificarea patrimoniului cultural” 
secţiunea ALTE SERVICII CULTURALE – subsecţiunea PROGRAMUL EDITORIAL PROPRIU 
PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 
Catalog expoziţie / 
LUCRAREA LUNII 
2013, microalbum 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice / eseu de 
istoria artei băimărene 
84 pagini /  

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
TIRAJ: 500  

N
E

R
E

A
L

I-

Z
A

T
 /
 

A
M

Â
N

A
T

 Subvenţie 

8.000 / 0 

500 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 

15 RON 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 
Catalog expoziţie nr. 6: 
«Cristina ABRIHAN – 
Gavril ABRIHAN» 

valorificarea cercetării 
ştiinţifice / eseu de 
istoria artei băimărene 
84 pagini /  

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
TRAJ: 300 

N
E

R
E

A
L

I

Z
A

T
 /
 

A
M

Â
N

A
T

 Subvenţie 

5.000/ 0 

300 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 
15 RON 

PROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Calendare de perete şi 
calendare de masă 

Diseminarea publică a 
pieselor din colecțiile 
proprii 
a) format de masă, 13 f./  

 

Interes naţional/ 
public larg, turişti din 
ţară şi străinătate 
realizat: 200 + 1000 

decembrie 
Subvenţie 
5.000/ 
5.258,84 

200 exemplare /  

b) format A3 13 
f. / 100 ex. 
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Programul/ 
Proiectul 

Scopul Beneficiarii 
Perioada 

de 
realizare 

Finanţarea 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

ROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 

transpuneri pe diverși 
suporți în scop 
comercial public, a 
reproducerilor ilustrate 
a lucrărilor din 
colecțiile proprii 

28 modéle de 
produse / 250 bucăți: 
căni (mari, mici); 
minitablouri (mari, 
mici); farfurii; oglinzi 
metalice; port-
bussinescard; caste 
bijuterii, etc. 

PROIECT 
NOU 
Nov.-dec. 

0 / 4886,10  

ROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 

continuare de tiraj a 
DVD-ului de 
prezentare a muzeului 
în lb. maghiară 

300 exemplare 
PROIECT 
NOU 
Mai  

0 / 3000,10  

ROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 

coeditarea ghidului 
turistic trilingv 
«Maramureș-Satu 
Mare» 

300 exemplare 
PROIECT 
NOU 
Mai 

0 / 1200  

ROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 

transpuneri pe suporți 
magnetici și brelocuri 
în scop comercial 
public, a 
reproducerilor ilustrate 
a lucrărilor din 
colecțiile proprii 

38 modéle de 
produse / 312 buc. 

PROIECT 
NOU 
Mai 

0 / 1250  

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 
«Anuala Artelor 
2014»», albumul 
expoziției oficiale a 
FilialeI Baia Mare a 
U.A.P.R. 

colaborare la editarea 
albumului «Anuala 
Artelor 2014» / Filiala 
Baia Mare a U.A.P.R 

300 exemplare septembrie 0 / 0  

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 
«Czobel egy francia 
magyar / Czobel un 
maghiar francez», 
albumul expoziţiei 
omonime 

Promovarea publică 
internațională a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii / 
producător: 
«Ferenczy Muzeum» 
Szentendre, Ungaria 

colabrare la editare 
prin cesionarea 
drepturilor de 
publicare a lucrărilor 
pezentate de 
MJACABM 

Martie-april. 0 / 125  

 

2015: 

Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

CAPITOLUL 1: COMPONENTA „EVIDENŢA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL” 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe Analitice 

de Evidenţă (FAE) / 

Întocmirea Dosarelor de 

lucrare 

Clasarea pieselor de artă 

general / cercetători 

interni 

TOTAL: 175/552 

FAE: 175/552 

Dos. clasare: 25/0 

permanent Subvenţie 

500 / 1225 

 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Introducere Fişe Analitice 

de Autor 

general / cercetători 

interni 

TOTAL: 25 / 39 

permanent 
Subvenţie 

150 / 476 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Evidenţa stării de 
conservare a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe de 

conservare / Întocmirea 

Dosarelor de lucrare 

Clasarea pieselor de artă 

general / cercetători  

TOTAL: 150/219 

Fişe cons: 105 / 143 

Dosare lucr: 10 / 76 

Dos. clasare: 35 / 0 

permanent 
Subvenţie 

350 / 442 
 

Evidenţa primară a 
pieselor din Fondul 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 

artistice; inventarierea 

primară; conserv. 

primară; introduc. în 

circuitul de cercetare. 

general / cercetători  

TOTAL: 

10 / 0 piese 

permanent 
Subvenţie 

50 / 0 
 

Dezvoltarea, 
organizarea şi 
valorificarea Fondului 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare; inventar. 
primară; conservare 
primară; introduc. în 
circuitul de cercetare. 

general / cercetători 

interni şi externi 

TOTAL: 50/ 0 documente 

şi tipărituri 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

100 / 0 
 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare: întocmirea 
Dosarelor de artişti 
băimăreni (refeinţe 
biografice, documentare, 
comerciale) 

general / cercetători 

interni şi externi 

TOTAL: 

5 / 11 Dosare de artişti 

băimărenii 

Mai - 

decembrie 

Subvenţie 

50 / 125 
 

Dezvoltarea Arhivei 
vizuale; organiz. şi 
clasific. colecţiilor; 
arhivarea tipologică 

şi secţiunii Arhivare şi 
evidenţă activităţi proprii 
şi întreţin. pg. Web/blog 
proprii 

TOTAL: 900 / 3.305 
fotograme 
colecţii: 150 / 219 fotog. 
activităţi: 750 / 3.054 
fotogr. digitale 
video digi: 0 / 32 

permanent 
Subvenţie 

500/ 75 
 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Digiteca 

general / cercetători 

interni şi externi 

TOTAL: 200 / 68 

permanent 
Subvenţie 

100 / 0 
 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Fototeca 

TOTAL: 100 / 261 
A4: 30 / 177 
A5: 0 / 0 
A6: 70 / 84 

permanent 
Subvenţie 

300/ 1.215 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Digiteca 

fotograme: 
200 / 426 permanent 

Subvenţie 

50 / 0 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Fototeca 

TOTAL: 50 / 55 
A4: 50 / 0 
A5: 0 / 55 
A6: 0 / 0 

Ian. - mai 
Subvenţie 

50 / 75 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – 

Faximiloteca 

Printuri: 100 / 118 permanent 
Subvenţie 

50 / 150 
 

Informatizarea bazelor 
de date 

Informatizarea 

inventarelor / 

informatizarea evidenţei 

analitice DOCPAT 

general / cercetători 

interni şi externi 

 

TOTAL: 175 / 552 
permanent 

Subvenţie 

100 / 0 

 

Întreţinerea sistemului 
de monitorizare a 
condiţiilor de 
microclimat 

Achiziţii consumabile pt. 

aparatura de măsurare 

pentru monitorizarea 

condiţiilor microclimatului 

Imprimate grafice: 500 / 

500 

seturi cerneluri: 20/8 

baterii: 150 / 100 

mai-august 
Subvenţie 

1500 / 2000 
 

Monitorizarea calităţii 
microclimatului din 
depozite, respectiv din 
spaţiile expoziţionale 

Măsurători multiple 

sistematice x zilnic 3 

măsurători x 50 aparate 

TOTAL:22.080 / 24.120 

înregistrări 
permanent 

Subvenţie 

800 / 1200 
 



MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» / «BAIA MARE ARTISTIC CENTRE» COUNTY ART MUSEUM 

430331 Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, tel.: 0262-213964 • fax.: 0262-214080 / e_mail: muzartbm@yahoo.com  

230 

Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă 
susceptibile de clasare 
în categoriile «Fond» şi 
«Tezaur» 

Restaurarea unor piese 

din colecţia istorică a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» la Galeria Artmark 

Îmbunătăţirea sănătăţii 

fondulul expozabil  

15 / 20 piese 

martie - 

decembrie 

Subvenţie 

30.000 / 65.000 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Înrămări noi / Optimizarea 

calităţii prezentării 

fondulul expozabil 

TOTAL: 20 / 30 permanent 

Subvenţie 

10.000 / 

6.301,70 

 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Reabilitare rame vechi 

prin eforturi proprii / 

Optimizarea calităţii 

prezentării fondulul 

expozabil 

TOTAL: 15 / 17 permanent 
Subvenţie 

1.500 / 3.900 
 

CAPITOLUL 2: COMPONENTA „DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică a «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-1949) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (privaţi, Case de 

licitaţii etc.) 

Total: 

Estimat: 23 /  

Realizat: 26 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

Cluj-Napoca Subvenţie 

11.500/ 

151.499,97 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

Îmbogăţirea 

patrimoniului muzeal cu 

piese din perioada 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» 1950-2014) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (artişti; Asociaţia « 

Filiala UAP » Baia Mare; 

privaţi,etc.) 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare 

 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică și 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» (1950-2014) 

Atragerea de donaţii de 

lucrări de pictură, grafică 

şi sculptură de pe piaţa 

liberă  

Total: 

Estimat: 8 /  

Realizat:  2 

Martie  - 

decembrie; 

Satu Mare; 

Augsbur 

(Ger5mania) 

Donații: 10.000 / 

13.909,49 
 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese de fond docu-

mentar – «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-2014) 

Atragerea de donaţii de 

documente diverse, 

obiecte personale etc. 

Îmbogăţirea patrimoniului 

Fondului documentar 

Total: 

Estimat: 50 /  

Realizat: 0 

 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

1.000 / 0 

 

Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal cu 
piese de fond 
documentar – originale 
(1896-2014) 

ACHIZIŢII de documente 

diverse, obiecte 

personale etc., 

personalia. Îmbogăţirea 

patrimoniului Fondului 

documentar 

Total: 

Estimat: 30 /  

Realizat: 0 

decembrie 
Subvenţie 

5000 / 0  
 

CAPITOLUL 3: COMPONENTA  „CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ” 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 

istorică a patrimoniului 

muzeal / documentare 

pentru FAE şi dosarelor 

de lucrare 

Lucrări: 225 / 552 
 

permanent Subvenţie 

500 / 2.958 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 

istorică a patrimoniului 

muzeal / documentare pt 

întocmirea Fişe de Autor 

/ Artişti băimăreni 

Lucrări: 35 / 157 

25 / 39 

10 / 118 

 

permanent Subvenţie 

400 / 550 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 

istorică a patrimoniului 

muzeal / documentare pt 

Fişe de conservare şi 

dosarelor de lucrare 

Lucrări: 320 / 605 

Chiş: 150 / 219   

Negrean – fotogr.   170 / 

386 

permanent Subvenţie 

350 / 485 Chiș 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema: Studii şi eseuri 

Cercetare - redactare 12 

eseuri de prezentare a 

pieselor expuse în cadrul 

proiectului expoziţional 

Lucrarea luni: 

dr. I. A. Negrean, dr. D. 

Topan 

Realizate / publicate pe 

blog şi în Gazeta de 

Maramureş: 12 / publicate 

în Graiul Maramureșului: 

4 

 

 

permanent 
Subvenţie 

0 / 0 

 

 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

Docum., cercetare și 

redactare 12 fișe bio-

bibliografice pt. tehno-

redactarea microalbu-

mului Lucrarea lunii 

2013 

12 autori / 2 autori; 

12 fișe / 2 fișe piese de 

pictură  

Ian. – dec. 
Subvenţie 

300 / 0 
 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

Docum., cercetare și 

redactare 12 fișe bio-

bibliografice pt. tehno-

redactarea microalbu-

mului Lucrarea lunii 

2014 

12 autori / 0  autori; 

12 fișe / 0 fișe piese de 

pictură 

Ian. – dec. 

Subvenţie 

300 / 0 

 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

cercetări tematice pentru 

realizarea expoziţiei 

«CABM – interbelicul 

românesc» / Artsafari 

2015, București 

40-50 piese și 35-45 

autori / 90 piese și 127 

autori 

 Subvenţie 

1.500 / 150 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea fonduri de 
la Arhivele Naţionale 
Filiala Maramureş 

Tema: 

Cercetarea Fondului 

«Primăria Baia Mare» 

(1896-1901) 

General / specialişti 

interni şi externi / publicul 

Total: 5 / 7 /  

permanent Subvenţie 

0 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea istorico-

document. / întocmirea 

Dosarelor de autor / 

Artişti băimăreni 

General / specialişti 

interni şi externi / publicul 

Total: 25 / 63 

 

permanent Subvenţie 

300 / 150 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 

Centrul Artistic Baia Mare 

în fondurile «MNAR»; 

«MNG: 

prelucrare arhivistică, 

filologică, istorică 

Total: 15 / 8 doc. 

T. Alexa 
permanent Subvenţie 

100 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artiştii «Şcolii Hollósy. 
1896–1901» – vol. II 
(C-E)” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea şi 

valorificarea istoriei 

CABM (1896-1901) 

T. Alexa: 5 fişe  

20 doc. / 7 fişe  

31 doc. 

permanent Subvenţie 

100 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artiştii «Şcolii Hollósy. 
1896–1901» – vol. II 
(C-E)” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea şi 

valorificarea istoriei 

CABM (1896-1901) 

5 fişe – 20 doc. / 2 fișe – 

7 doc.: T. Alexa 

permanent Subvenţie 

100 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2014»” 

Tema de cercetare: 

Prelucr. Fond. Docum.  

Subtema: col. Asoc. 

Pict. BM / scanare, 

prelucrare digitală 

50 doc. / 112 doc. 

documente scanate şi 

prelucrate digital  

Izabela Pop 

Ian. – dec. Subvenţie 

200 / 50 

 



MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» / «BAIA MARE ARTISTIC CENTRE» COUNTY ART MUSEUM 

430331 Baia Mare, Str. 1 Mai nr. 8, tel.: 0262-213964 • fax.: 0262-214080 / e_mail: muzartbm@yahoo.com  

232 

Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: studii 

de caz şi monografice 

Prelucrarea Fond. Doc. 

propriu  

Subtema: arhiva BALLA 

J. 

50 doc. / 21 doc. 

documente scanate şi 

prelucrate digital  

Izabela Pop 

Ian. – dec. Subvenţie 

200 / 50 

 

Pogram de cercetare: 
„Baze de date 
MJACABM. 1950–
1989” 

Tema de cercetare:  

Prelucr. Fond. Docum.  

Subtema: arhiva istorică a 

MJACABM 

50 doc. / 16 doc..  

Călin Ițoaie 

Ian. – dec. Subvenţie 

200 / 0 

 

Pogram de cercetare: 
„Baze de date 
MJACABM. 1950–
1989” 

Tema de cercetare: 

Prelucrarea Fond. Doc. 

Subtema: arhiva UAP 

Baia Mare 

Total: 50 / 239 

documente prelucrare 

arhivistică primară 

Vasile Ivan (Contract 

furnizare) 

 

Trim. II-III Subvenţie 

200 / 870 

 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Raport asupra 
managementului 
Muzeului Judeţean de 
Artă «Centrul Artistic Baia 
Mare în 2015 
T. Alexa: cercetare socio-
statistică, eseu. 

cercetat, redactat 
finalizat 

martie / depus 
la C.J.MM. Şi 
arhiva 
MJACABM 

Finanțat din 
indemnizația de 
conducere a 
managerului 
0 / 282 

PROIECT NOU / 
 

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Tema de cercetare: Pop 
Izabela Luiza, Borza 
Anca (2015), Sustainable 
museums for sustainable 
development, Advances  

Publicat în: Business 
Related Scientific 
Research Journal 
(ABSRJ), Vol. 6, Nr. 2, 
pp. 119-131, 13 pg., ISSN 
1855-931X,  

Publicat; / 
depus ân mss. 
la arhiva 
MJACABM 

0 / 0 
PROIECT NOU / 
 

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Pop Izabela Luiza, Borza 

Anca, (2015), Sustainable 
museums for sustainable 
development,  

Publicat în: Conference 
Proceedings: Advances in 
Business-Related 

Scientific Research 
Conference, Venice, 
ISBN 978-961-6347-56-3, 
http://www.absrc.org/veni
ce-2015.html 

Publicat; / 

depus ân mss. 
la arhiva 
MJACABM 

0 / 0 PROIECT NOU 

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Pop Izabela Luiza, Borza 
Anca, (2016). Factors 
Influencing Museum 
Sustainability and 
Indicators for Museum 
Sustainability 
Measurement. 
Sustainability, 8, 101, 22 
pagini,  

Publicat onlien:  
http://www.mdpi.com/207
1-1050/8/1/101. (revistă 
indexată ISI, factor de 
impact: 0,942). 

Publicat; / 
depus ân mss. 
la arhiva 
MJACABM 

0 / 0 PROIECT NOU 

Program de cercetare: 
Studiul secvenței 
contemporane a CABM    

Tema de cercetare: 
Elaborarea tematică a 
expoziţiei «Prima 
generație – 45 de ani de 
la absolvirea Liceului de 
Artă Baia Mare»  / 
expoziție tematică 
temporară prezentată la 
sediu Galeriei UAP Baia 
Mare 

Cercetarea documentară 
bio-bibliografică, de 
arhive instituționale și 
personale; investigații de 
depozit 

Aprilie-iulie. 0 / 0 PROIECT NOU 

CAPITOLUL 4: COMPONENTA „VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 

SECŢIUNEA PROGRAME EXPOZIŢIONALE 

Program expoziţional 
propriu 

Noua expoziţie 
permanentă „Centrul 
Artistic Baia 
Mare.Repere europene 
între tradiţii şi inovaţii” 

Exploatarea curentă a 

expoziţiei permanente 

TOTAL: 

Estimat: 5000 vizitatori 

Venituri: 8000 

Realizat: 5811 vizitat. 

Venituri: 18.223 lei 

bilete 

Ianuarie - 

martie 

Subvenţie 

10000 / 10782 

Proiect continuat 

din iunie 2010 

http://www.absrc.org/venice-2015.html
http://www.absrc.org/venice-2015.html
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/1/101
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/1/101
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Proiectul de 

microexpoziţii lunare: 

«Lucrarea lunii 2015» / 

Promovarea pieselor din 

colecţiile proprii 

TOTAL: 

Estimat: 2000 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 7245 vizitat. 

Venituri: 0 lei  

Ianuarie - 

februarie 

Subvenţie 

1000 / 465 

 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea artei 
româneşti moderne în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 1: 

«Nicolae GRIGORESCU 

– NIMFA» 

TOTAL: 

Estimat: 2000 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 6909 vizitat. 

Venituri: 0 lei bilete 

permanent 

Subvenţie 

100 / 0 

Proiect 
continuat din 
septembrie 
2013 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 8: 

«Generația '60» / 

Valorificarea colecţiilor 

proprii / artă 

contemporană 

băimăreană 

TOTAL:  

Estimat: 1000 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 3463 vizitat.  

Venituri: 0 

Ianuarie-mai 
Subvenţie 

500 / 0 
 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea artei 

băimărene actuale 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 

12: «Cristina ABRIHAN – 

Gavril Abrihan» – dublă 

expoziţie personală, 

artișiti din Sibiu 

TOTAL:  

Estimat: 200 vizitatori 

Venituri: 300 

 

Realizat: 1077 vizitat.  

Venituri: 995 

Dec. 
Subvenţie 

0 / 0 
 

Program expoziţional 
propriu 

Promovarea artei 
românești din diaspora 
Europeană 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 4: 
«Paul ACKERMAN» 
colaborar cu EuropeanArt 
Gallery, București 

TOTAL:  

Estimat: 300 vizitatori 

Venituri: 600 

 

Realizat: 1057 vizitat.  

Venituri: 912 

Dec. 
Subvenţie 

700 / 400 
 

Program expoziţional 
al partenerilor 

Promovarea naţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

ART SAFARI 
BUCUREȘTI 2015: 

Expoziţie temporară nr. 5: 
«Avangarda băimăreană  
și pluralismul interbelic» 

TOTAL:  

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 6720 vizitat.  

Venituri: 0 

martie - mai 
Subvenţie 

50.000 / 48.500 
 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 
conceptelor proprii 
privind identitatea şi 
istoria «Centrului 
Artistic Baia Mare» 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 6: 
«DONAȚIA DR. 
MEȚIANU» 

TOTAL:  

Estimat: 300 vizitatori 

Venituri: 500 

 

Realizat: 403 vizitat.  

Venituri: 355 

mai-iunie 
Subvenţie 

500 / 200 
 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program expoziţional 
propriu: 

Promovarea naţională 
şi internaţională a  
identităţii şi istoriei 
«CABM» 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 8:  

«Serge Vasilendiuc» - 

Polonia 

TOTAL:  

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Real.: 1827 vizitatori  

Venituri: 835 

PROIECT 

NOU 

martie-aprilie. 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 400 

PROIECT NOU 
sediu 

Program expoziţional 
propriu: 

Promovarea artei 
românești din diaspora 
Europeană 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 8:  

«Serge Vasilendiuc» - 

Polonia 

TOTAL:  

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 1827 vizitat. 

Venituri: 835 

PROIECT 

NOU 

August-sept. 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 400 

PROIECT NOU 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu 

„Promovarea artei 
băimărene actuale 

Casa de Cultură Târgu 

Lăpuș:  

Expoziţie temporară nr. 9:  

«Fascinația peisajului» 

TOTAL:  

 

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 382 vizitat. 

Venituri: 0 

PROIECT 

NOU 

Oct. 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 250 

PROIECT NOU 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea colecțiilor 

muzeale ale MJACABM 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 
10: «ETERNUL FEMININ 
– MITUL REVELAT» 
ediția a II-a / 2015 

TOTAL:  

 

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 382 vizitat. 

Venituri: 0 

Iunie-iulie 
Subvenţie 

0 / 100 
PROIECT NOU 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea naţională a 

conceptelor proprii 

privind identitatea şi 

istoria «CABM» 

Galeria «ARTMARK», 

București:  / Expoziţie 

temporară nr. 11: 

«Capodopere al Școlii de 

la Baia Mare în colecțiile 

MJACABM» / parteneriat 

cu Casa de licitații 

ARTMARK, București 

TOTAL:  

 

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 438 vizitat. 

Venituri: 0 

iulie 
Subvenţie 

1000 / 850 
PROIECT NOU 

Program expoziţional 

propriu: 

Promovarea artei 

băimărene actuale 

Galeria U.A.P.R.:  

Expoziţie temporară nr. 
12:  «Prima generație – 
45 de ani de la absolvirea 
Liceului de Artă Baia 
Mare» 

TOTAL:  

 

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 867 vizitat. 

Venituri: 0 

august 
Subvenţie 

0 / 100 
PROIECT NOU 

CAPITOLUL 4: COMPONENTA „VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 

SECŢIUNEA ALTE SERVICII CULTURALE – SUBSECŢIUNEA PROGRAMUL EDITORIAL PROPRIU 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 

LUCRAREA LUNII 
2013, microalbum 

valorificarea cercetării 

ştiinţifice / eseu de istoria 

artei băimărene 

84 pagini /  

500 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 25 RON 

Interes naţional/ 

public larg, turişti din ţară 

şi străinătate 

TIRAJ: 300  

N
E

R
E

A
L

IZ
A

T
 /
 

A
M

Â
N

A
T

 

Subvenţie 

8.000 / 0 

 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 

LUCRAREA LUNII 
2013, microalbum 

valorificarea cercetării 

ştiinţifice / eseu de istoria 

artei băimărene 

84 pagini /  

500 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 25 RON 

Interes naţional/ 

public larg, turişti din ţară 

şi străinătate 

TRAJ: 300 

N
E

R
E

A
L

IZ
A

T
 /
 

A
M

Â
N

A
T

 

Subvenţie 

8.000/ 0 

 

PROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Calendare de perete şi 
calendare de masă 

Diseminarea publică a 

pieselor din colecțiile proprii 

a) format de masă, 13 f./  

200 exemplare /  

b) format A3 13 f. / 200 ex. 

Interes naţional/ 

public larg, turişti din ţară 

şi străinătate 

realizat: 200 + 200 

decembrie 
Subvenţie 

6.000/ 6.187,6 
 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ  
   

ROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 

transpuneri pe diverși 
suporți în scop 
comercial public, a 
reproducerilor ilustrate 
a lucrărilor din 
colecțiile proprii 

128 modéle de produse 

/ 1820 bucăți: căni (mari, 

mici); minitablouri (mari, 

mici); farfurii; oglinzi 

metalice; port-

bussinescard; caste 

bijuterii, etc. 

PROIECT 

NOU 

Nov.-dec. 

0 / 31.332,40 PROIECT NOU 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 
MJACABM 

coeditarea ghidului 
turistic trilingv 
«Maramureș» 

Cota muzeului: 300 
exemplare / cota 
editorului: 2000 ex. 

Martie-aprilie 0 / 1.500 PROIECT NOU 

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 
MJACABM 

Promovarea publică 
internațională a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii / 
producător: 
«Ferenczy Muzeum» 
Szentendre, Ungaria 

colabrare la editare prin 

cesionarea drepturilor de 

publicare a lucrărilor 

pezentate de MJACABM 

Martie-april. 0 / 125 PROIECT NOU 

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 

album de artă: Genius 
loci. teme și motive 
picturale din baia mare 

Editor: S.C. Electro 
Sistem S.R.L. Baia 
Mare / Autori: Jenő 
Murádin, György 
Szücs / promovarea 
muzeului / 
promovarea 
patrimoniului propriu 

Cesionare spre publicare 

și comercializare a 7 

imagini privind lucrări din 

colecțiile muzeului 

Tiraj: 2000 ex. 

Mai-iulie 0 / 0 PROIECT NOU 

PROGRAM 
EDITORIAL AL 
PARTENERILOR 

album de artă: Tradiție 
și continuitate. Pictura 
băimăreană din 1945 
până azi 

Editor: S.C. Electro 
Sistem S.R.L. Baia 
Mare / Autori: Agoston 
Véső, Nicolae Suciu 

  

promovarea muzeului 
/ promovara 
patrimoniului propriu 

Cesionare spre publicare 

și comercializare a 20 

imagini privind lucrări din 

colecțiile muzeului 

Octombrie-

decembrie 
0 / 0 PROIECT NOU 

 

2016:  

Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

CAPITOLUL 1: COMPONENTA „EVIDENŢA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL” 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe Analitice 

de Evidenţă (FAE) / 

Întocmirea Dosarelor de 

lucrare 

Clasarea pieselor de artă 

general / cercetători 

interni 

TOTAL: 210/336 

FAE: 200/336 

Dos. clasare: 10/0 

permanent Subvenţie 

400 / 300 

 

Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Introducere Fişe Analitice 

de Autor 

general / cercetători 

interni 

TOTAL: 40 / 32 

permanent 
Subvenţie 

200 / 160 
 

Evidenţa stării de 
conservare a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe de 

conservare / Întocmirea 

Dosarelor de lucrare 

Clasarea pieselor de artă 

general / cercetători  

TOTAL: 175/109 

Fişe cons: 150 / 108 

Dosare lucr: 15 / 1 

Dos. clasare: 10 / 0 

permanent 
Subvenţie 

350 / 200 
 

Evidenţa primară a 
pieselor din Fondul 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 

artistice; inventarierea 

primară; conserv. 

primară; introduc. în 

circuitul de cercetare. 

general / cercetători  

TOTAL: 

0 / 0 piese 

permanent 
Subvenţie 

0 / 0 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Dezvoltarea, 
organizarea şi 
valorificarea Fondului 
documentar 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare; inventar. 
primară; conservare 
primară; introduc. în 
circuitul de cercetare. 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 60/ 0 documente 
şi tipărituri 

Mai - 
decembrie 

Subvenţie 
100 / 0 

 

Dezvoltarea Arhivei 
documentare: întocmirea 
Dosarelor de artişti 
băimăreni (refeinţe 
biografice, documentare, 
comerciale) 

general / cercetători 
interni şi externi 
TOTAL: 
5 / 3 Dosare de artişti 
băimărenii 

Mai - 
decembrie 

Subvenţie 
50 / 70 

 

Dezvoltarea Arhivei 
vizuale; organiz. şi 
clasific. colecţiilor; 
arhivarea tipologică 
dezvoltarea secţiunii 
Arhivare şi evidenţă 
activităţi proprii şi întreţin. 
pg. Web/blog proprii 

TOTAL: 1000 / 3.305 
fotograme 
colecţii: 150 / 219 fotog. 
activităţi: 850 / 3.054 
fotograme digitale 
video digi: 2 / 11 

permanent 
Subvenţie 
500/ 285 

 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Digiteca 

general / cercetători 

interni şi externi 

TOTAL: 200 / 119 

permanent 
Subvenţie 

100 / 85 
 

Prelucrarea digitalizată 
a patrimoniului de 
lucrări de artă 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Fototeca 

TOTAL: 100 / 56 
A4: 30 / 19 
A5: 0 / 0 
A6: 70 / 37 

permanent 
Subvenţie 

700/ 262 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Digiteca 

fotograme: 
200 / 318 

permanent 
Subvenţie 

100 / 225 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – Fototeca 

TOTAL: 50 / 25 
A4: 50 / 25 
A5: 0 / 0 
A6: 0 / 0 

permanent 
Subvenţie 

250 / 150 
 

Prelucrarea digitalizată 
a pieselor de fond 
documentar 

Dezvoltarea Fondului 

documentar – 

Faximiloteca 

Printuri: 100 / 55 permanent 
Subvenţie 

50 / 85 
 

Întreţinerea sistemului 
de monitorizare a 
condiţiilor de 
microclimat 

Achiziţii consumabile pt. 

aparatura de măsurare 

pentru monitorizarea 

condiţiilor microclimatului 

Imprimate grafice: 500 / 0 

seturi cerneluri: 20/0 

baterii: 150 / 50 

mai-august 
Subvenţie 

1500 / 172,68 
 

Monitorizarea calităţii 
microclimatului din 
depozite, respectiv din 
spaţiile expoziţionale 

Măsurători multiple 

sistematice x zilnic 3 

măsurători x 50 aparate 

TOTAL:27.000 / 13.368 

înregistrări 
permanent 

Subvenţie 

800 / 382 
 

Optimizarea calităţii 
microclimatului prin 
dotări cu aparatură 
specifică 

Achiziţii de aparatură de 

măsurat parametrii; 

aparatură de 

umidificare/dezumidificare 

termogygrometre 

digitale: 10 / 0 
Trim. IV 

Subvenţie 

4.500 / 382 
 

Îmunătăţire a condiţiilor 
de conservare / 
expunere: 

Extinderea cu mobilier de 

păstrare / expunere a 

patrimoniului muzeal 

Socluri noi de expunere 

sculptură: 15 / 0 
Sem. II 

Subvenţie 

4.000 / 0 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă 
susceptibile de clasare 
în categoriile «Fond» şi 
«Tezaur» 

Restaurarea unor piese 

din colecţia istorică a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» la Galeria Artmark 

Îmbunătăţirea sănătăţii 

fondulul expozabil  

10 / 5 piese 

martie - 

decembrie 

Subvenţie 

30.000 / 18.600 
 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Înrămări noi / Optimizarea 

calităţii prezentării 

fondulul expozabil 

TOTAL: 20 / 31 permanent 
Subvenţie 

2.500 / 1.846,50 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Reabilitare rame vechi 

prin eforturi proprii / 

Optimizarea calităţii 

prezentării fondulul 

expozabil 

TOTAL: 15 / 17 permanent 
Subvenţie 

1.500 / 3.900 
 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Informatizarea bazelor 
de date 

Informatizarea 

inventarelor / 

Dezvoltarea bazelor de 

date in format Excel 

piese noi: 85 / 1 

piese vechi: 100 / 114 

(inventariere cu fotografii 

digi) 

permanent 
Subvenţie 

0 / 0 

PROIECT 

NOU 2016 

Informatizarea bazelor 
de date 

Informatizarea evidenţei 

analitice DOCPAT / 

Introducerea datelor de 

inventar și descriere a 

pieselor din colecțiile 

de artă plastică în 

DOCPAT 

piese: 400 / 336 permanent 

Subvenţie 

3.000 / 2.850  
Achziționare 
toner color și 
hârtie carton pt. 
imprimantă 
color 

PROIECT 

NOU 2016 

Informatizarea bazelor 
de date 

Intocmirea bazelor de 

date Excel și a 

graficelor de evoluție, 

pe săli de depozitare și 

expunere (citirile 

termohigrometre digi) 

citiri: 2 săli x 12 luni 

(2015) = 1.800 citiri / 927 

citiri 

permanent 
Subvenţie 

500 / 125 

PROIECT 

NOU 2016 

Informatizarea bazelor 
de date 

Informatizarea datelor 

privind activitatea 

expozițională în CABM / 

Introducerea datelor de 

catalog și de  liste 

catalog pentru 

expozițiile publice 

prezentae la Baia Mare: 

activităție proprii ale 

muzeului + activități ale 

comunității artistice 

(SPB, UAPR, 

independente etc.) 

TOTAL: 400 intrări / 746 

Școala Hollosy: 100 / 49 

Școala Liberă de 

Pictură: 100 / 271 

UAPR: 100 / 173 

Muzeu: 100 / 253 

permanent 
Subvenţie 

500 / 50 

PROIECT 

NOU 2016 

CAPITOLUL 2: COMPONENTA „DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică a «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-1949) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (privaţi, Case de 

licitaţii etc.) 

Total: 

Estimat: 15 /  

Realizat: 1 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare; 

Bucureşti; 

Cluj-Napoca Subvenţie 

49.000/ 7.967,29 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

Îmbogăţirea 

patrimoniului muzeal cu 

piese din perioada 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» 1950-2014) 

Achiziţii de lucrări de 

pictură, grafică şi 

sculptură de pe piaţa 

liberă (artişti; Asociaţia « 

Filiala UAP » Baia Mare; 

privaţi,etc.) 

Martie  - 

decembrie; 

Baia Mare 

 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese din perioada 

istorică și 

contemporană a 

«Centrului Artistic Baia 

Mare» (1950-2014) 

Atragerea de donaţii de 

lucrări de pictură, grafică 

şi sculptură de pe piaţa 

liberă  

Total: 

Estimat: 10 /  

Realizat:  0 

Martie  - 

decembrie; 

Satu Mare; 

Augsbur 

(Ger5mania) 

Donații: 10.000 / 

0 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Îmbogăţirea patri-

moniului muzeal cu 

piese de fond docu-

mentar – «Centrului 

Artistic Baia Mare» 

(1896-2014) 

Atragerea de donaţii de 

documente diverse, 

obiecte personale etc. 

Îmbogăţirea patrimoniului 

Fondului documentar 

Total: 

Estimat: 50 /  

Realizat: 0 

Marti-

decembrie 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

1.000 / 0 

 

Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal cu 
piese de fond 
documentar – originale 
(1896-2014) 

ACHIZIŢII de documente 

diverse, obiecte 

personale etc., 

personalia. Îmbogăţirea 

patrimoniului Fondului 

documentar 

Total: 

Estimat: 10 /  

Realizat: 0 

Decembrie 
Subvenţie 

1000 / 0  
 

CAPITOLUL 3: COMPONENTA  „CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ” 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 

istorică a patrimoniului 

muzeal / documentare 

pentru FAE şi dosarelor 

de lucrare 

Lucrări: 235 / 418 
 

permanent Subvenţie 

500 / 100 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 

istorică a patrimoniului 

muzeal / documentare pt 

întocmirea Fişe de Autor 

/ Artişti băimăreni 

Lucrări: 40 / 32 

20 / 20 

20 / 12 

 

permanent Subvenţie 

400 / 550 

 

Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi 

istorică a patrimoniului 

muzeal / documentare pt 

Fişe de conservare şi 

dosarelor de lucrare 

Lucrări: 591 / 471 

Chiş: 175 / 109   

Negrean – fotogr.   416 / 

362 

permanent Subvenţie 

350 / 50 Chiș 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema: Studii şi eseuri 

Cercetare - redactare 12 

eseuri de prezentare a 

pieselor expuse în cadrul 

proiectului expoziţional 

Lucrarea luni: 

dr. I. A. Negrean, dr. D. 

Topan 

Realizate / publicate pe 

blog şi în Gazeta de 

Maramureş: 12 / 7 

 

 

permanent 
Subvenţie 

0 / 0 

 

 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

Docum., cercetare și 

redactare 12 fișe bio-

bibliografice pt. tehno-

redactarea microalbu-

mului Lucrarea lunii 

2013 

12 autori / 2 autori; 

12 fișe / 2 fișe piese de 

pictură  

Ian. – dec. 
Subvenţie 

350 / 0 
 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

Docum., cercetare și 

redactare 12 fișe bio-

bibliografice pt. tehno-

redactarea microalbu-

mului Lucrarea lunii 

2014 

12 autori / 0  autori; 

12 fișe / 0 fișe piese de 

pictură 

Ian. – dec. 

Subvenţie 

350 / 0 

 

Program de cercetare: 
Studiul patrim. muzeal 
din colecţiile proprii 

Tema de cercetare: 

cercetări tematice pentru 

realizarea expoziţiei 

«CABM – arta 

contemporană» / Artsafari 

2015, București 

70-80 piese și 55-60 

autori / 0 piese și 0 

autori 

febr.-mai 

PROIECT 
ANULAT 

Subvenţie 

1.500 / 0 

PROIECT 
ANULAT 

Program de cercetare: 
Prelucrarea fonduri de 
la Arhivele Naţionale 
Filiala Maramureş 

Tema: 

Cercetarea Fondului 

«Primăria Baia Mare» 

(1896-1901) 

General / specialişti 

interni şi externi / publicul 

Total: 5 / 0 / 0 

permanent Subvenţie 

0 / 0 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2009»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea istorico-

document. / întocmirea 

Dosarelor de autor / 

Artişti băimăreni 

General / specialişti 

interni şi externi / publicul 

Total: 45 / 41 

 

permanent Subvenţie 

450 / 410 

 

Program de cercetare: 
Prelucrarea resurselor 
docum. din fonduri 
externe (extra-
băimărene) 

Tema de cercetare: 

Centrul Artistic Baia Mare 

în fondurile «MNAR»; 

«MNG: 

prelucrare arhivistică, 

filologică, istorică 

Total: 10 / 7 doc. 

T. Alexa 
permanent Subvenţie 

50 / 15 

 

Program de cercetare: 
„Artiştii «Şcolii Hollósy. 
1896–1901» – vol. II 
(C-E)” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea şi 

valorificarea istoriei 

CABM (1896-1901) 

T. Alexa: 5 fişe  

20 doc. / 7 fişe  

31 doc. 

permanent Subvenţie 

100 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artiştii «Şcolii Hollósy. 
1896–1901» – vol. II 
(C-E)” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea şi 

valorificarea istoriei 

CABM (1896-1901) 

5 fişe – 20 doc. / 0 fișe – 

0 doc.: T. Alexa 

permanent Subvenţie 

50 / 0 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2016»” 

Tema de cercetare: 

Prelucr. Fond. Docum.  

Subtema: col. Asoc. 

Pict. BM / scanare, 

prelucrare digitală 

200 doc. / 160 doc. 

documente scanate şi 

prelucrate digital  

Izabela Pop 

Ian. – dec. Subvenţie 

200 / 180 

 

Program de cercetare: 
„Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2016»” 

Tema de cercetare: studii 

de caz şi monografice 

Prelucrarea Fond. Doc. 

Propriu: Subtema: arhiva 

BALLA J. - scanare, 

prelucrare digitală 

50 doc. / 83 doc. 

documente scanate şi 

prelucrate digital  

Izabela Pop 

Ian. – dec. Subvenţie 

200 / 100 

 

Pogram de cercetare: 
„Baze de date 
MJACABM. 1950–
1989” 

Tema de cercetare:  

Prelucr. Fond. Docum.  

Subtema: arhiva istorică a 

MJACABM 

30 doc. / 7 doc..  

Florian Gherman 

Ian. – dec. Subvenţie 

200 / 0 

 

Pogram de cercetare: 
„Baze de date 
MJACABM. 1950–
1989” 

Tema de cercetare: 

Prelucrarea Fond. Doc. 

Subtema: arhiva UAP 

Baia Mare 

Total: 20 / 0 documente 

prelucrare arhivistică 

primară 

Emeșe Bonta 

 

Trim. III-IV Subvenţie 

100 / 0 

 

RAPORTĂRI LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program de cercetare: 
„Management muzeal»” 

Raport asupra 
managementului 
Muzeului Judeţean de 
Artă «Centrul Artistic Baia 
Mare în 2015 
T. Alexa: cercetare socio-
statistică, eseu. 

cercetat, redactat 
finalizat 

martie / depus 
la C.J.MM. Şi 
arhiva 
MJACABM 

Finanțat din 
indemnizația de 
conducere a 
managerului 
0 / 282 

PROIECT NOU / 
 

CAPITOLUL 4: COMPONENTA „VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 

SECŢIUNEA PROGRAME EXPOZIŢIONALE 

Program expoziţional 
propriu 

Noua expoziţie 
permanentă „Centrul 
Artistic Baia 
Mare.Repere europene 
între tradiţii şi inovaţii” 

Sediu: 

Exploatarea curentă a 

expoziţiei permanente 

TOTAL: 

Estimat: 5000 vizitatori 

Venituri: 8000 

Realizat: 4802 vizitat. 

Venituri: 7.775 lei bilete 

Ianuarie - iulie Subvenţie 

10000 / 5.059,30 

Proiect 

continuat din 

iunie 2010 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea naţională a 
identităţii şi istoriei 
«Centrului Artistic Baia 
Mare» 

Sediu: 

Proiectul de 

microexpoziţii lunare: 

«Lucrarea lunii 2016» / 

Promovarea pieselor din 

colecţiile proprii 

TOTAL: 

Estimat: 2000 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 4446 vizitat. 

Venituri: 0 lei  

Ianuarie - iulie Subvenţie 

1000 / 368 

7 
microexpoziții 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea artei 
româneşti moderne în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 1: 

«Nicolae GRIGORESCU 

– NIMFA» 

TOTAL: 

Estimat: 2000 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 4446 vizitat. 

Venituri: 0 lei bilete 

permanent 

Subvenţie 

0 / 0 

Proiect 
continuat din 
septembrie 
2013 

Program expoziţional 
propriu: 
Promovarea națională a 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 2: 

«Noua Colonie 

internațională de la Baia 

Mare VIII» 

TOTAL:  

Estimat: 400 vizitatori 

Venituri: 400 

 

Realizat: 3063 vizitat.  

Venituri: 1314 

Ianuarie-mai 
Subvenţie 

700 / 483 
 

Program expoziţional 
propriu: 
Promovarea națională a 
patrimoniului muzeal 
propriu 

ART SAFARI 2016 / 

București: 

Expoziţie temporară nr. 3: 

«Centrul Artistic Baia 

Mare - Valori ale artei 

contemporane: 1945-

20016» 

TOTAL:  

Estimat: 4000 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 0 vizitat.  

Venituri: 0 

ian. – mai 

PROIECT 
ANULAT 

Subvenţie 

25.000 / 0 

PROIECT 
ANULAT 

Program expoziţional 
propriu 
Promovarea națională a 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 4:  

«Nudul - lucrări din 

colecțiile MJACABM» 

TOTAL:  

Estimat: 800 vizitatori 

Venituri: 800 

 

Realizat: 345 vizitat.  

Venituri: 333 

martie -

septembrie 

Subvenţie 

1000 / 492 
 

Program expoziţional 
al partenerilor 
Promovarea națională a 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Consiliul Local Budești:  

Expoziţie temporară nr. 5: 

Stagiunile MJACABM în 

județ:  «Fascinația 

peisajului» (pictură) 

TOTAL:  

Estimat: 200 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 307 vizitat.  

Venituri: 0 

martie – 

mai/iunie 

Subvenţie 

300 261 
 

Program expoziţional 
propriu: 
Promovarea artei 
băimărene actuale 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 6: 

«Dorel Petrehuș – 

expoziție personală» 

TOTAL:  

Estimat: 300 vizitatori 

Venituri: 300 

Realizat: 0 vizitat.  

Venituri: 0 

septembrie - 

octombrie 

Subvenţie 

1000 / 0 

De realizat în 
semestrul al II-
lea 

Program expoziţional 
propriu: 
Promovarea artei 
băimărene actuale 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 6: 

« Traian Moldovan – 

expoziție personală 

retrospectivă» 

TOTAL:  

Estimat: 300 vizitatori 

Venituri: 300 

 

Realizat: 0 vizitat.  

Venituri: 0 

noiembrie - 

decembrie 

Subvenţie 

3500 / 0 

De realizat în 
semestrul al II-
lea 

Ateliere educaționale 
Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu prin intermediul 
atelierelor educaționale 

Sediu:  

Prezentarea expoziției 

permanente și a 

expozițiilor temporare / 

Dezvoltarea abilităților de 

descifrare a operei de 

artă și stimularea 

creativității proprii la 

tineretul preșcolar și 

școlar 

TOTAL:  

Estimat: 700 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 540 vizitat.  

Venituri: 0 

Ianuarie - 

decembrie 

Subvenţie 

1000 / 637,48 

Realizări la 31 
iulie 2016 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Program expoziţional 
propriu: 

Promovarea artei 
băimărene actuale 

Cluj-Napoca:  

Expoziţie temporară nr. 8: 

«Valentin Itu – efectul 

fluturelui» 

TOTAL:  

Estimat: – vizitatori 

Venituri: – 

 

Real.: 463 vizitatori  

Venituri: 0 

PROIECT 

NOU 

aprilie-mai 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 0 

PROIECT NOU 
Cluj-Napoca, 
Centrul de cultură 

urbană «Cazino» 
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Programul/ Proiectul Scopul Beneficiarii 
Perioada de 

realizare 

Finanţarea 
subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse atrase 
/venituri 
proprii 

Obs. 

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

Denumirea 
iniţială/modificată 

Declarat/Atins Estimat/Realizat Perioada de 

realizare 

Estimat / 

Realizat 

 

Program expoziţional 
propriu: 

Promovarea artei 
băimărene actuale 

Baia Mare: Galeria 

U.A.P.R.:  

Expoziţie temporară 

aniversară retrospectivă 

nr. 9: «Augustin Véső 

'85» 

TOTAL:  

Estimat: – vizitatori 

Venituri: – 

 

Realizat: 620 vizitat. 

Venituri: 0 

PROIECT 

NOU 

August-sept. 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 400 

PROIECT NOU 

 

CAPITOLUL 4: COMPONENTA „VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 

SECŢIUNEA ALTE SERVICII CULTURALE – SUBSECŢIUNEA PROGRAMUL EDITORIAL PROPRIU 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 

LUCRAREA LUNII 
2013, microalbum 

valorificarea cercetării 

ştiinţifice / eseu de istoria 

artei băimărene 

84 pagini /  

300 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 25 RON 

Interes naţional/ 

public larg, turişti din ţară 

şi străinătate 

TIRAJ: 300  
FINALIZARE 

ÎN 

DECEMBRIE 

Subvenţie 

8.000 / 0 

FINALIZARE ÎN 

DECEMBRIE 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 

LUCRAREA LUNII 
2014, microalbum 

valorificarea cercetării 

ştiinţifice / eseu de istoria 

artei băimărene 

84 pagini /  

300 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 25 RON 

Interes naţional/ 

public larg, turişti din ţară 

şi străinătate 

TRAJ: 300 
FINALIZARE 

ÎN 

DECEMBRIE 

Subvenţie 

8.000/ 0 

FINALIZARE ÎN 

DECEMBRIE 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 

album aniversar / 
CABM 120 ANI 

valorificarea cercetării 

ştiinţifice proprii /  

eseuri de istoria artei 

băimărene / promovara 

patrimoniului propriu 

Editor unic 

400 pagini /  

500 exemplare /  

format: 39x30 cm. /  

preţ de vînzare: 70 RON 

Interes internațional și 

naţional/ 

public larg, turişti din ţară 

şi străinătate 

TRAJ: 500 

FINALIZARE 

ÎN 

DECEMBRIE 

Subvenţie 

27.500/ 0 

FINALIZARE ÎN 

DECEMBRIE 

PROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Calendare de perete şi 
calendare de masă 

Diseminarea publică a 

pieselor din colecțiile proprii 

a) format de masă, 13 f./  

200 exemplare /  

b) format A3 13 f. / 200 ex. 

Interes naţional/ 

public larg, turişti din ţară 

şi străinătate 

realizat: 0 + 0 

FINALIZARE 

ÎN 

DECEMBRIE 

Subvenţie 

6.000/ 0 

FINALIZARE ÎN 

DECEMBRIE 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ  
   

ROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 

Promovarea publică a 
valorilor artistice din 
colecțiile proprii 

transpuneri pe diverși 
suporți în scop 
comercial public, a 
reproducerilor ilustrate 
a lucrărilor din 
colecțiile proprii 

9 modéle de produse / 

35 bucăți: printuri 

reproducer picturi; căni 

(mari, mici); minitablouri 

(mari, mici); farfurii; 

oglinzi metalice; magneți; 

caste bijuterii, etc. 

PROIECT 

NOU 

mai 

0 / 1.260 PROIECT NOU 
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e.4. MANAGEMENTUL DE PROIECT: CENTRALIZATORU DE PROGRAME/PROIECTE/BENEFICIARI: 

2012: 

Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Numărul 
de 

proiecte 
Numărul de …*

18)
 Numărul de beneficiari 

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

1 

Reabilitarea 
infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 10  

Diverse reparaţii curente la 
corpurile de clădire ale 
infrastructurii imobiliare 
(interioare/exterioare) 

Modernizarea şi 
reabilitarea patrimoniului 
imobiliar; modernizarea 
circuitelor de expunere 

Proiecte medii 1  
Reparaţii la corpul magazie/garaj 
– introducere unşi, ferestre noi 

Proiecte mari 1 
Termoizolarea experioară a 
corpului depozite 

2 
Programul 
Infrastructura de 
monitorizare a 
microclimatului 

Proiecte mici 0 
Achiziţii dotări de măsurare, 
controlare şi îmbunătăţire a 
microclimatului 

Controlarea şi optimizarea 
calităţii de microclimat în 
spaţiile de depozitare şi 
expunere 

Proiecte medii 0  

Proiecte mari 0  

3 

Programul 
expoziţional 
propriu 

Proiecte mici 12  
Finanţarea expoziţiilor temporare 
prezentate mai sus în detalii 

21472 Proiecte medii 1 
Reabilitări de întreţinere la 
expoziţia permanentă 

Proiecte mari 0 0 

4 

Programe 
expoziţionale ale 
unor parteneri 

Proiecte mici 1 

1. Artistul şi Puterea. Pictura 
românească între 1950-1980, 
Centrul Cultural ArtSociety, 
Bucureşti / Artmark Bucureşti / 
Bibliotecan Naţională, Bucureşti; 

8386 

Proiecte medii 1 

1. Expoziţie pavilionară 
permanentă a Muzeului Judeţean 
de Etnografie şi Artă Populară 
Baia Mare (împrumut contractual 
gratuit 11 icoane pe lemn) 

Proiecte mari 0 0 

5 

Programul editorial 
propriu 

Proiecte mici 34 

1. Tiberiu Alexa, „Repere 
europene în arta transilvăneană. 
Centrul Artistic Baia Mare“; 
2. Ioan Brezovski, Tiberiu Alexa, 
Ioan A. Negrean, Baia Mare. 
Album editat de Consiliul Local 
Baia Mare şi Primăria Municipiului 
Baia  Mare (coeditare) 
3. 32 cărţi poştale ilustrate – seria 
Capodopere ale artei băimărene 
(reproduceri după lucrări 
reprezentative din colecţiile 
MJACABM 

782 

6 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale proprii 
din anii anteriori 

Proiecte mici 5 

1. Colecţia de cărţi poştale 
ilustrate cu reproduceri după lucră 
de artă din colecţiile muzeului / 
imagini vechi din Baia Mare / 
artişti colonişti la Baia Mare: 84 
tipuri – 1901 buc. 
2. Cataloage / microalbume. 
3. Broşuri. 
4. Pliante. 
5. DVD-uri. 
6. Cărţi. 
Total tipuri produse vândute: 111; 
Total bucăţi vândute: 2.469; 
Total venituri: 8.286 

1025 

Proiecte medii 1 1. Albume. 2 

Proiecte mari 0  0 

7 
Programe 
editoriale ale 
partenerilor 

Proiecte mici 0  0 

Proiecte medii 0  0 

Proiecte mari 0  0 

8 
Programul de 
marketing 

Proiecte mici 5 Afişe, invitaţii, bannere 
849 

Proiecte medii 0  
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Numărul 
de 

proiecte 
Numărul de …*

18)
 Numărul de beneficiari 

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

Proiecte mari 0 0 

9 

Programul de 
asigurare 

Proiecte mici 1 

1. Prime de asigurare patrimoniu 
muzeal: 8 piese împrumutate de 
la Muzeul Naţional de artă 
Bucureşti 

2. Piese transportate la Bucureşti 
pentru participarea la expoziţia 
Artistul şi Puterea: 14 piese 

274 

Proiecte medii 1 Fondul tezaur al muzeului: 252 

Proiecte mari 0 0 

10 
Programe 

educaţionale 

Proiecte mici 267 – 8826 

Proiecte medii 0 –  

Proiecte mari 0 –  

11 
Programul de 

cercetare 

Proiecte mici 22 –  

Proiecte medii 0 –   

Proiecte mari 0 –  

12 Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului 
muzeal prin 
achiziţii 

Proiecte mici 32 

32 sesiuni de achiziţii de lucrări de 
artă, pentru îmbogăţirea colecţiilor 
muzeale 

 

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 0 0  

13 
Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului 
munzeal prin 
atragere de donaţii 

Proiecte mici 0 0  

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 2 

2 Sesiuni de atragere de donaţii 
de lucrări de artă, de documente, 
obiecte, personalia  etc., pentru 
îmbogăţirea colecţiilor (1 grafică; 
70 piese de fond documentar) 

 

14 

Programul 
Evidenţa şi 
conservarea 
patrimoniului 
muzeal 

Proiecte mici 112 

6 proiecte de evidenţă analitică; 
6 proiecte de evidenţă conservare 
22 proiecte de restaurare picturi 
din fondul istoric 
78 sesiuni reabilitare a stării 
estetice şi de conservare prin 
înrămări noi şi reabilitări înrămări 

 

Proiecte medii 0   

Proiecte mari 0   

 
TOTAL PROIECTE 

IMPLEMENTATE 
509 TOTAL BENEFICIARI 41.616 

 

2013: 

Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

1 

Reabilitarea 
infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 3  
Diverse reparaţii curente la corpurile 
de clădire ale infrastructurii 
imobiliare (interioare/exterioare) Modernizarea şi reabilitarea 

patrimoniului imobiliar; 
modernizarea circuitelor de 
expunere 

Proiecte medii 1  
Reparaţii la corpul magazie/garaj – 
introducere unşi, ferestre noi 

Proiecte mari 0 
Termoizolarea experioară a corpului 
depozite 

2 

Programul de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
informatice 

Proiecte mici 4 
achiziţii de softuri de generaţie nouă Actualizarea aplicaţiilor pe 

calculatoare 

Proiecte medii 0   

Proiecte mari 0   

3 

Programul 
Infrastructura de 
monitorizare a 
microclimatului 

Proiecte mici 2 
Achiziţii dotări de măsurare, 
controlare şi îmbunătăţire a 
microclimatului 

Controlarea şi optimizarea 
calităţii de microclimat în 
spaţiile de depozitare şi 
expunere 

Proiecte medii 0  

Proiecte mari 0  

4 Programul Proiecte mici 15  
Finanţarea expoziţiilor temporare 
prezentate mai sus în detalii 

25185 
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

expoziţional 
propriu 

Proiecte medii 0  

Proiecte mari 0 0 

5 
Programe 
expoziţionale ale 
unor parteneri 

Proiecte mici 2 
1. Abstract, MJACABM; 
2. Fodor József (Ungaria) - 
retrospectivă 2504 

Proiecte medii 0  

Proiecte mari 0  

6 
Programul editorial 
propriu 

Proiecte mici 5 

1. Ioan Anghel Negrean, Motivul 
antropomorf în pictura băimăreană 
(volum), 500 ex.; 
2. I.A. Negrean, D. Topan, T. Alexa, 
Lucrarea lunii 2011-2012 
(microalbum), 300 ex.; 
3. Tiberiu Alexa, Patrimoniu. 
Restaurări şi conservări 2007-2013, 
300 ex. 
4. Calendare de masă 2013 (200); 
5. Calendare de perete 2013 (200) 

1500 

7 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale proprii 
din anii anteriori 

Proiecte mici 143 

1. Colecţia de cărţi poştale ilustrate 
cu reproduceri după lucră de artă 
din colecţiile muzeului / imagini 
vechi din Baia Mare / artişti colonişti 
la Baia Mare: 115 tipuri – 1984 buc. 
2. Cataloage-broşuri: 7 tipuri-304 
buc.. 
3. Albume: 8 tipuri – 43 buc.. 
4. Volume: 11 tipuri – 121 buc.. 
5. DVD-uri: 2 tipuri – 105 buc.; 

1793 

Proiecte medii 3 
1. Zoe Vida Porumb, 2008 (album); 
2. Negrean ’50, 2009 (volum); 
3. Baia Mare, 2008;2009, (album) 

11 

Proiecte mari 0 
Total tipuri produse vândute: 115; 
Total bucăţi vândute: 2.557; 
Total venituri: 12.000 

 

8 
Programe 
editoriale ale 
partenerilor 

Proiecte mici 2 

1. János Thorma şi coleşii, discipolii 
săi: tiraj: 1000 buc. 
2. Gheza Vida. Centenar 1913-
2013, tiraj: 1000 buc. 

725 

Proiecte medii 0  0 

Proiecte mari 0  0 

9 
Programul de 
marketing 

Proiecte mici 11 

9 proiecte: publicitare prin afişe, 
invitaţii, bannere – 1067 
beneficiari; 

1 proiect: promovare prin site-ul 
web – 3724 beneficiari; 

1 proiect: promovare prin blog – 
7150 beneficiari. 

11.941 

Proiecte medii 0  

Proiecte mari 0 0 

10 
Programul de 
asigurare 

Proiecte mici 1 

1. Prime de asigurare patrimoniu 
muzeal: 8 piese împrumutate de la 
Muzeul Naţional de artă Bucureşti 

2. Piese transportate la Bucureşti 
pentru participarea la expoziţia 
Artistul şi Puterea: 14 piese  

Proiecte medii 1 

1. afigurarea pieselor din Fondul 
tezaur şi a altor piese din expoziţia 
permanentă a muzeului: 294 

Proiecte mari 0 0 

11 
Programe 

educaţionale 

Proiecte mici 290 – 9157 

Proiecte medii 0 –  

Proiecte mari 0 –  
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

12 
Programul de 

cercetare 

Proiecte mici 23 

23 Proiecte de cercetare de istoria, 

teoria arte / muzeologie / 

management muzeal etc. 

 

Proiecte medii 0 –   

Proiecte mari 0 –  

13 

Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului 
muzeal prin 
achiziţii 

Proiecte mici 25 

25 sesiuni de achiziţii de lucrări de 
artă, pentru îmbogăţirea colecţiilor 
muzeale 

 

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 0 0  

15 

Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului 
munzeal prin 
atragere de donaţii 

Proiecte mici 0 0  

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 1 
1 Sesiune de atragere de donaţii 
(74 piese de fond documentar) 

 

16 

Programul de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
informatice 

Proiecte mici 4 
4 proiecte: achiziţii de softuri de 
generaţie nouă 

9 

17 

Programul 
Evidenţa şi 
conservarea 
patrimoniului 
muzeal 

Proiecte mici 104 

2 proiecte de evidenţă analitică; 
7 proiecte de evidenţă conservare 
1 proiect de mobilier depozitare 
icoane pe lemn 
2 proiecte achiziţii de aparatură de 
optimizare a microclimatului (4 buc)  
38 proiecte de restaurare picturi din 
fondul istoric 
54 sesiuni conservare profilactică 
prin reabilitarea stării de păstrare şi 
expunere: înrămări noi, reabilitări 
rame vechi şi protejări cu hârtie 
specială 

 

Proiecte medii 2 
2 proiecte de mobilier pentru 
depozitarea pieselor de pictură, 
respectiv a Fondului documentar 

 

Proiecte mari 0   

18 
Programul de 
dotări cu obiecte 
de inventar 

Proiecte medii 22 
22 proiecte: diverse obiecte de 
inventar pt procesele educaţionale, 
marketing şi administrative 

10 

TOTAL PROIECTE IMPLEMENTATE 660 TOTAL BENEFICIARI 52.835 

 

2014: 

Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

1 

Cheltuieli de 
dezvoltare / Reparații 
capitale –  Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 2 
1: compartimentare spații interioare și 

extindere instalație termică 

Modernizarea şi reabilitarea 
patrimoniului imobiliar; 
modernizarea circuitelor de 
depozitare, de expunere și 
cu funcțiuni administrative 

2 

Cheltuieli de 
dezvoltare / Optimizări 
de utilități funcționale 
ale infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte medii 1 

1: extinderi ale sistemelor de 

supraveghere video, antiefracție și 

avertizare incendiu la corpul «Magazie-

depozit-garaj» 

3 
Cheltuieli de 
dezvoltare / Achiziții 
dotări independente 

Proiecte mari 1 

1: achiziție autoturism de transport marfă 

(lucrări de artă) și persoane, prin 

programul «RABLA»: DACIA DOKKER 

LAUREATE 1.2 

4 

Reparații curente / 
Reabilitarea 
infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 3 

Diverse reparaţii curente la 
infrastructura imobiliară; optimizări 
la facilitățile sanitare; optimizări la 
dotări ISU (evacuare calamități);  

Modernizarea şi reabilitarea 
patrimoniului imobiliar; 
modernizarea circuitelor de 
expunere 

Proiecte medii 1  
Reparaţii la corpul magazie/garaj – 
introducere unşi, ferestre noi 
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

Proiecte mari 0 
Termoizolarea experioară a corpului 
depozite 

5 

Bunuri și servicii 
pentru întreținere și 
funcționare /  
Întreținere utilități 
funcționale  

Proiecte mari 1 
1 proiect: contract anual serviciu de 
pază și protecție umană (Serviciul 
Județean de pază Maramureș) 

 

6 

Bunuri și servicii .../  
Reabilitări utilități 
funcționale 
(infrastructura 
imobiliară) 

Proiecte medii 1 

1 proiect: ignifugări ale structurii 
lemnoase la  acoperișurile celor trei 
corpuri imobiliare: corp 
expozițional+corp depozite+corp  
«Magazie-depozit-garaj» 

 

7 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 8 
8 proiecte: întreținerea sistemelor 
de iluminare în expoziții și facilitățile 
de depozitare/administrative 

 

8 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 6 
6 proiecte: întreținerea infrastructurii 
informatice 

 

9 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 
1 proiect: abonament lunar 
�eBibliophil” 

 

10 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 

1 proiect: contract anual serviciu de 
monitorizare și intervenție în caz de 
alarmări ale sistemelor de 
supraveghere (SC CORTEZ S.R.L.) 

 

11 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 
1 proiect: contract anual asistență 
pentru softul informatic de 
contabilitate (SC INDECO S.R.L.) 

 

12 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 

1 proiect: contract anual serviciu de 
întreținere a sistemelor de pază și 
supraveghere 
video/antiefracție/alarmare 
incendiu/audio-video (SC SB 
ELEKTRONIC S.R.L.) 

 

13 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 

1 proiect: verificarea și întreținerea 
instalațiilor de gaz, a sistemelor de 
încălzire (microcelntrale) și de aer 
condiționat + ISCIR (SC EXTREM 
S.R.L.) 

 

14 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 

1 proiect: închiriere spații de 
expunere pentru pariciparea la 
Târgul Internațional de Artă 
«ARTSAFARI/Pavilionul de Artă 
București 2014» 

 

15 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 2 

2 proiecte: confecționare mobilier și 
recipienți pentru transport și 
organizare manifestări expoziționale 
(lăzi; socluri; mobilier) 

 

16 

Programul de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
informatice 

Proiecte mici 2 
2 proiecte: achiziţii de softuri de 
generaţie nouă (13 antivirus; 1 
LexNavigator) 

Actualizarea și protejarea 
antivirală a aplicaţiilor pe 
calculatoare 

Proiecte medii 0   

Proiecte mari 0   

17 

Programul 
«Infrastructura de 
monitorizare a 
microclimatului» 

Proiecte mici 4 

Utilizarea intensivă a dotărilor 
tehnice existente și achiziționate în 
anii anteriori; întreținerea acestor 
dotări tehnice: a) termogygrografe 
(10 buc) și termohigrometre (48 
buc); b) luxmetre (2 
buc)+psychrometre (1 buc); c) 
umidificatoare (8 buc) / 
dezumidificatoare (3 buc); d) 
climatizoare (3 buc) 

Măsurarea, controlarea și 
optimizarea microclimatului și 
mediului ambiant în depozite 
și spațiile de expunere 
(permanentă și temporară) 

18 
Programul 
expoziţional propriu 

Proiecte mici 24 
1 proiect: exploatarea expoziţiei 
permanente + 23 proiecte: 
organizare expoziţii temporare 

21469 

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 0 0  
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

19 
Programe 
expoziţionale ale 
unor parteneri 

Proiecte mici 3 

1. «Bărbați la război»: artă textilă – 
Filiala Arte Decorative București a 
U.A.P.R. 

3630 

2. «110 de activitate muzeală 
băimăreană» - colaborare cu o 
expozițietemporară la Muzeul 
Județean de Istorie și Arheologie  

238 

3.«Béla CZOBEL - un maghiar 
france» - partener (împrumut 1 
lucrare) Ferency Muzeum 
Szentendre, Ungaria 

 

Proiecte medii 1 

1 proiect: expoziţia temporară 
«Fascinația reînnoirii», prezentată la 
târgul internațional de artă «ARTSAFARI 
2014. Pavilionul de Artă București, 21-25 
mai 2014». 

7900 

20 
Programul editorial 
propriu 

Proiecte mici 70 

1. Transpuneri pe diverși suporți în scop 
comercial public, a reproducerilor 
ilustrate a lucrărilor din colecțiile proprii 
(38 proiecte); 

420 

2. Transpuneri pe suporți magnetici și 
brelocuri în scop comercial public, a 
reproducerilor ilustrate a lucrărilor din 
colecțiile proprii (28 proiecte); 

3. Coeditarea ghidului turistic trilingv 
«Maramureș-Satu Mare» - diseminarea 
conceptului propriu privind istoria și 
identitatea CABM: 300 ex. (1 proiect) 

4. continuare de tiraj a DVD-ului de 
prezentare a muzeului în lb. Maghiară (1 
proiect); 

5. Calendare de masă 2014 (200); 
Calendare de perete 2014 (100) (1 
proiect) 

21 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale proprii din 
anii anteriori 

Proiecte mici 143 

1. Colecţia de cărţi poştale ilustrate cu 

reproduceri după lucră de artă din 

colecţiile muzeului / imagini vechi din 

Baia Mare / artişti colonişti la Baia Mare: 

115 tipuri – 1984 buc. 

3545 

2. Broşuri - cataloage: 6 tipuri 

 

3. Albume: 8 tipuri 

4. Volume - eseuri: 12 tipuri 

Ghid 2012 

5. DVD-uri: 2 tipuri (Ro / Hu) 

Proiecte medii 3 

1. Zoe Vida Porumb, 2008 (album); 

2. Negrean ’50, 2009 (volum); 

3. Baia Mare, 2008;2009, (album) 

22 
Programe editoriale 
ale partenerilor 

Proiecte mici 3 

1. Colaborare la editarea albumului 

«Anuala Artelor 2014» / Filiala Baia Mare 

a U.A.P.R (eseu T. Alexa; fișe de 

prezentare: T. Alexa; I.A. Negrean; D. 

Topan cu prezentarea activităților 

muzeale incluse: tiraj 300 ex.) 

1007 

2. Colaborare la editarea albumului-

catalog «Czobel egy francia magyar» / 

«Ferenczy Muzeum» Szentendre, 

Ungaria (reproducerea lucrării Bela 

Czobel, Portretul pictorului Eugen 

Matricska; 1000 ex.) 

3. Colaborare la editarea Catalogului 

«ART SAFARI Pavilionul de Artă 

București 22-25 May 2014 ART SAFARI 

Bucharest Art Fair» (prezentarea 

muzeului, cu ilustrații -p. 56-59; 2000 ex.) 

23 
Programul de 
marketing 

Proiecte mici 10 

8 proiecte: Publicitate și reclamă formală 

(prin afişe, invitaţii, bannere; cartușe 

publicitare etc.), respectiv prin produse 

comerciale și de marketing;  

2916 

1 proiect: Promovare prin site-ul web. 4994 

1. proiect Promovare prin blog. 7338 

24 
Programe 
educaţionale 

Proiecte mici 721 diverse 12478 

Proiecte medii 0 –  

 
Programul de 
cercetare 

Proiecte mici 27 diverse  

Proiecte medii 0 –   

Proiecte mari 0 –  
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

25 

Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal 
prin achiziţii 

Proiecte mici 52 

52 proiecte: achiziţionare piese de 
patrimoniu muzeal / 2 proiecte: 
achiziţionare piese fotodocumentare 
de Fond documentar 

52 

Proiecte medii 1 1 sesiune de achiziție (S. Hollósy) 1 

Proiecte mari 0 0  

26 

Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal 
prin achiziţii 

Proiecte mici 52 

52 proiecte: achiziţionare piese de 
patrimoniu muzeal / 2 proiecte: 
achiziţionare piese fotodocumentare 
de Fond documentar 

52 

Proiecte medii 1 1 sesiune de achiziție (S. Hollósy) 1 

Proiecte mari 0 0  

27 

Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului 
munzeal prin 
atragere de donaţii 

Proiecte mici 26 
26 proiect:e: achiziţionare piese de 
patrimoniu muzeal 

26 

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 0 0  

28 

Programul 
«Restaurarea, 
conservarea 
preventivă și 
optimizarea 
expozabilității 
lucrărilor de artă» 

Proiecte mici 
artă plastică 

21 
21 proiecte: restaurări și conservări 
curative 21 lucrări de pictură 21 

1 
1 proiect: restaurare 1 ramă 
artistică „stil sezession vienez» 1 

Proiecte mici 
rame noi 

9 
9 proiect: achiziții rame noi pentru 
înrămări lucrări de artă expozabile / 
expuse 

9 

Proiecte mici 
rame vechi 

23 

23 proiecte: reabilitare / 
recondiționare rame vechi / 
existente prin intervenții proprii 
(Laborator: D. Topan) 

23 

Proiecte medii 
artă plastică 

1 
1 proiect: restaurare 1 pictură 
monumentală (Nyilasy) 1 

Proiecte mari 0 0 0 

29 

Programul «Evidenţa 
şi conservarea 
patrimoniului 
muzeal» 

Proiecte mici 14 

2 proiecte de evidenţă analitică; 

 

12 proiecte: Proiecte de evidenţă 
analitică și  aplicaţii pt. conservare 
pentru patrimoniul de artă plastică / 
patrimoniul de Fond documentar 

Proiecte medii 0 0 

Proiecte mari 0 0 

30 

Programul 
«Asigurarea 
patrimoniului muzeal, 
imobiliar și auto» 

Proiecte mici 8 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
lucrările împrumutate de la Muzeul 
Naţional de Artă Bucureşti / 3 
proiecte: poliţe de asigurare pentru 
lucrări proprii itinerate în județ și în 
ţară /  
 

8 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
clădirile administrate / 3 proiecte: 
poliţe de asigurare pentru 
autoturismul nou achizițional 

Proiecte medii 1 
1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
patrimoniului din expoziţia 
permanentă 

1 

Proiecte mari 0 0  

31 
Programul de dotări 
cu obiecte de 
inventar 

Proiecte mici 11 
11 proiecte: diverse obiecte de 
inventar pt procesele educaţionale, 
marketing şi administrative 

11 

Proiecte medii 0 –   

Proiecte mari 0 –  

TOTAL PROIECTE IMPLEMENTATE 1209 TOTAL BENEFICIARI 66.069 

 

2015: 

Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

1 

Cheltuieli de 
dezvoltare / Reparații 
capitale –  Reabilitarea 
infrastructurii imobiliare 

Proiecte mici 1 1 proiect: achiziții licențe informatice 
Dezvoltarea infrastructurilor 
imobiliară și informatică 
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

2 

Cheltuieli de 
dezvoltare / Optimizări 
de utilități funcționale 
ale infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte medii 1 

1 proiect: extinderi ale sistemului de 
supravechere și avertizare incendiu la 
etajul «Corpului principal – circuit 
expozițional» 

3 
Cheltuieli de 
dezvoltare / Achiziții 
dotări independente 

Proiecte mari 0 0 

4 

Reparații curente / 
Reabilitarea 
infrastructurii 
imobiliare 

Proiecte mici 1 

1 proiect: Sistemul de supraveghere 
video componente exterioară 
(stradă/curte) – înlocuirea camerelor 
video exterioare cu echipament 
compatibil pentru supravegherea 
nocturnă); 1 proiect: Reparații parietale 
parțiale la două camere din circuitul 
expozițional permanent – secțiunea etaj: 
Hol + E2 (tratamente antiigrafie și 
antimucegai; tencuieli; zugrăveli) 

Modernizarea şi reabilitarea 
patrimoniului imobiliar; 
modernizarea circuitelor de 
expunere 

Proiecte medii 1  
1 proiect: igienizare, tencuieli și zugrăveli 
pentru reaabilitarea unui birou 
administrativ (birou financiar-contabil) 

Proiecte mari 1 
1 proiect: reparații a acoperișului și 
sistemului de captare a apei pluviale la 
clădirea «Corp depozite» 

5 

Bunuri și servicii 
pentru întreținere și 
funcționare /  
Întreținere utilități 
funcționale  

Proiecte mari 1 
1 proiect: contract anual serviciu de 
pază și protecție umană (Serviciul 
Județean de pază Maramureș) 

 

6 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 3 
3 proiecte: întreținerea sistemelor de 
iluminare în expoziții și facilitățile de 
depozitare/administrative 

 

7 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 14 
14 proiecte: întreținerea infrastructurii 
informatice 

 

8 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 1 proiect: abonament lunar �eBibliophil”  

9 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 3 

3 proiecte: contract anual serviciu de 
monitorizare și intervenție în caz de 
alarmări ale sistemelor de supraveghere 
(SC CORTEZ S.R.L.) 

 

10 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 
1 proiect: contract anual asistență pentru 

softul informatic de contabilitate (SC 
INDECO S.R.L.) 

 

11 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 

1 proiect: contract anual serviciu de 
întreținere a sistemelor de pază și 
supraveghere video/antiefracție/alarmare 
incendiu/audio-video (SC SB 
ELEKTRONIC S.R.L.) 

 

12 

Bunuri și servicii ... /  
Întrețineri și 
reabilitări utilități 
funcționale  

Proiecte mici 1 

1 proiect: verificarea și întreținerea 
instalațiilor de gaz, a sistemelor de 
încălzire (microcelntrale) și de aer 
condiționat + ISCIR (SC EXTREM 
S.R.L.) 

 

13 
Bunuri și servicii ... /  
Dezvoltare utilități 
funcționale  

Proiecte mari 1 

1 proiect: închiriere spații de expunere 
pentru pariciparea la Târgul Internațional 
de Artă «ARTSAFARI/Pavilionul de Artă 
București 2014» 

 

14 
Bunuri și servicii ... /  
Dezvoltare utilități 
funcționale 

Proiecte mici 2 

2 proiecte: confecționare mobilier și 
recipienți pentru transport și organizare 
manifestări expoziționale (lăzi; socluri; 
mobilier); / 1 proiect: îmbnunătățirea 
iluminatului în sălile expoziționale – 
înlocuirea becurilor cu filament prin 
becuri economice tip LED (achiziție 
becuri) 

 

15 
Bunuri și servicii ... /  
Dezvoltări utilități 
funcționale 

Proiecte mici 3 

3 proiecte: Contact servicii de medicina 

muncii; Contract servicii PSI și securizare 
antiincendiu; Contract servicii de 
protecția muncii 
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

16 

Programul de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
informatice 

Proiecte mici 1 
1 proiecte: achiziţii de aplicații soft–  

LexNavigator) 

Actualizarea bazei de date 
legislative și juridice 

Proiecte medii 0   

Proiecte mari 0   

17 

Programul 
«Infrastructura de 
monitorizare a 
microclimatului» 

Proiecte mici 4 

Utilizarea intensivă a dotărilor tehnice 
existente și achiziționate în anii anteriori; 
întreținerea acestor dotări tehnice: a) 
termogygrografe (10 buc) și 
termohigrometre (48 buc); b) luxmetre (2 
buc)+psychrometre (1 buc); c) 
umidificatoare (8 buc) / dezumidificatoare 
(3 buc); d) climatizoare (3 buc) 

Măsurarea, controlarea și 
optimizarea microclimatului și 
mediului ambiant în depozite 
și spațiile de expunere 
(permanentă și temporară) 

18 

Programul «Evidenţa 
şi conservarea 
patrimoniului 
muzeal» 

Proiecte mici 14 

14 proiecte: 3 poiecte de evidenţă 
analitică a patrimoniului (FAE; dosare de 
artiști din colecții; dosare de artiști din  
CABM);  11 proiecte: Proiecte de 
evidenţă analitică, a conservării şi 
aplicaţii pt. conservare. 

 

19 
Programele de 
cercetare proprii 

Proiecte mici 48 
27 proiecte: teme de cercetare de istoria, 
teoria artei / muzeologie / management 
muzeal etc. /  

 

20 
Programul 
expoziţional propriu 

Proiecte mici 21 
1 proiect: exploatarea expoziţiei 

permanente + 20 proiecte: organizare 
expoziţii temporare 

30.034 

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 1 

1 proiect: expoziția temporară «Centrul 

Artistic Baia Mare. Avangarda și 
pluralismul interbelic» – la Târgul 
Internațional de Artă «Art Safari», 
București, mai 2015 

6.720 

21 
Programe 
expoziţionale ale 
unor parteneri 

Proiecte mici 2 

1 proiect:. «File din jurnalul unui peregrin 
european” Serge Vasilendiuc - Polonia» 

1.827 

1 proiect:. «Călătorii –Grup KROMA, 
Polonia» - colaborare cu o expoziție de 
artră contemporană poloneză 

547 

22 
Programul editorial 
propriu 

Proiecte mici 130 

128 proiecte: Transpuneri pe diverși 
suporți, în scop de comercializare 
publică, a reproducerilor ilustrate după 
lucrările din colecțiile proprii (128 
proiecte); 1.194 

2 proiecte: Calendare de masă 2015 

(200); Calendare de perete 2015 (200) 2 
proiecte) 

23 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale proprii din 
anii anteriori 

Proiecte mici 145 

1. Colecţia de cărţi poştale ilustrate cu 
reproduceri după lucră de artă din 
colecţiile muzeului / imagini vechi din 
Baia Mare / artişti colonişti la Baia Mare: 
115 tipuri. 

1.378 

2. Broşuri - cataloage: 6 tipuri 

3. Albume: 8 tipuri 

4. Volume - eseuri: 12 tipuri 

Ghid 2012 

5. DVD-uri: 2 tipuri (Ro / Hu) 

Proiecte medii 3 

1. Zoe Vida Porumb, 2008 (album); 

2. Negrean ’50, 2009 (volum); 

3. Baia Mare, 2008;2009, (album) 

Proiecte mari  0 

24 
Programe editoriale 
ale partenerilor 

Proiecte mici 3 

1 proiect: Coeditarea ghidului turistic 

trilingv «Maramureș»: cota muzeului: 300 
ex. / cota editorului: 2000 ex.) 

98 / 7.098 

1 proiect: GENIUS LOCI. Teme și 

motive picturale din Baia Mare / Editor: 
S.C. Electro Sistem S.R.L. Baia Mare / 
autori: Jenő Murádin, György Szücs (cota 
editorului: 2.000 ex.) 

1 proiect: TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE. 
PICTURA BĂIMĂREANĂ DIN 1945 
PÂNĂ AZI / Editor: S.C. Electro Sistem 
S.R.L. Baia Mare / autori: Ágoston Véső, 
Nicolae Suciu (cota editorului: 2.000 ex.) 
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Nr. 
crt. Programul 

Tipul 
proiectului 

Nr. de 
proiecte 

Numărul de …*
18)

 Numărul de beneficiari 

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

1 proiect:  Colaborare la editarea album 

monografic și repertoriu de artă: 
THORMA JÁNOS / Editor: Thorma János 
Muzeum, Kiskunhalas, Ungaria / 
Autori:Zita Kovács, Barbara Büki (cota 
editorului: 1.000 ex.) 

25 
Programul de 
marketing 

Proiecte mici 41 

14 proiecte: Publicitate și reclamă 
formală (prin afişe, invitaţii, bannere; 
cartușe publicitare etc.), respectiv prin 
produse comerciale și de marketing; 

 

1 proiect: Promovare prin site-ul web. 6.318 
1. proiect Promovare prin blog. 7.182 
25 proiecte video: promovarea pe 
platforma online youtube 

1.496 

26 
Programe 
educaţionale 

Proiecte mici 1230 
1230 proiecte educaționale, realizare și 
raportate la INS conform, formularului 
statistic Cult 2 pe anul 2015 

15002 

27 
Programul de dotări 
cu obiecte de 
inventar 

Proiecte mici 16 

16 proiecte: diverse obiecte de inventar 
pt procesele educaţionale, marketing, 
documentare şi actrivități administrativ-
gospodărești 

 

28 

Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului muzeal 
prin achiziţii 

Proiecte mici 37 
37 proiecte: achiziţionare piese de 

patrimoniu  
 

Proiecte medii 1 1 sesiune de achiziție (S. Hollósy)  

Proiecte mari 0 0  

29 

Progamul 
Îmbogăţirea 
patrimoniului 
munzeal prin 
atragere de donaţii 

Proiecte mici 2 
2 proiecte: donații 2 piese de patrimoniu 
muzeal / artă băimăreană contemporană 

 

Proiecte medii 0 0  

Proiecte mari 0 0  

30 

Programul 
«Restaurarea, 
conservarea 
preventivă și 
optimizarea 
expozabilității 
lucrărilor de artă» 

Proiecte mici 
artă plastică 

20 

20 proiecte: restaurări și conservări 
curative 18 lucrări de pictură băimăreană 
și 2 piese de artă veche românească: 
icoane pe lemn 

 

Proiecte mici 
rame noi 

20 
20 proiecte: achiziții rame noi pentru 
înrămări lucrări de artă expozabile / 
expuse 

 

Proiecte mici 
rame vechi 

17 
17 proiecte: reabilitare / recondiționare 
rame vechi / existente prin intervenții 
proprii (Laborator: D. Topan) 

 

31 

Programul 
«Asigurarea 
patrimoniului muzeal, 
imobiliar și auto» 

Proiecte mici 8 

1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
lucrările împrumutate de la Muzeul 

Naţional de Artă Bucureşti; /1 proiecte: 
poliţe de asigurare pentru lucrări proprii 
itinerate în județ și în ţară; / 1 proiect: 
poliţă de asigurare pentru clădirile 
administrate; / 2 proiecte: poliţe de 
asigurare pentru autoturismul nou 
achizițional 

 

Proiecte medii 1 
1 proiect: poliţă de asigurare pentru 
patrimoniului din expoziţia permanentă 

 

Proiecte mari 0 –  

TOTAL PROIECTE IMPLEMENTATE 1789 TOTAL BENEFICIARI 71.796 
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e.5. EVIDENŢIEREA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI AI PROIECTELOR INSTITUŢIEI ÎN AFARA 
SEDIULUI: 

2012: 

e.5.1. Expoziţie temporară Expoziţia temporară «Artistul şi Puterea. Pictura românească între 1950-1990», 

Biblioteca Baţională, Bucureşti / Art Society Bucureşti, 3972 vizitatori în regim de gratuitate. 

e.5.2. Expoziţie temporară D.Topan&I.A. Negrean – «Dialoguri în inocenţă» / European Art Gallery, 

Bucureşti, Cluj-Napoca, 1336 vizitatori în regim de gratuitate. 

e.5.3. Expoziţie temporară itinerantă „Pictori băimăreni contemporani”, Primăria Budeşti / •Sala de Consiliu, 

mai, 346 vizitatori raportaţi (în regim de gratuitate); 

e.5.4. Expoziţie pavilionară permanentă de artă populară, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară 

Baia Mare (împrumut contractual de 11 piese), 4414 vizitatori în regim gratuit (în raport cu muzeul nostru);. 

e.5.5. Expoziţie temporară itinerantă „Pictori băimăreni contemporani”, Sălsig / •Şcoala Generală, 641 

vizitatori raportaţi (în regim de gratuitate). 

e.5. 6. Expoziţie temporară  „Pictori băimăreni contemporani”, •Baia Mare / •Golden Gallery / GoldPlazza, 

3600 vizitatori înregistraţi în regim de gratuitate. 

TOTAL: 6 expoziţii – 14.309 vizitatori (toţi în regim de gratuitate). 

 

2013: 

Baia Mare: 3 expoziţii / 3393 vizitatori în regim gratuit 

e.5.1. Expoziţia temporare «Dincoace de Deal – Real», Galeria de Artă a U.A.P., 231 vizitatori în regim 

gratuit. 

e.5.2. Expoziţie temporară «Pictori români contemporani», Golden Gallery, Complexul Gold Plazza, 2848 

vizitatori în regim gratuit . 

e.5.3. Expoziţie temporară «Lucrarea lunii 2012-2012» Galeria de Artă a U.A.P., 231 vizitatori în regim 

gratuit; 

Cluj-Napoca: 2 expoziţii / 1270 vizitatori în regim gratuit 

e.5.4. Expoziţie temporară «János Thorma şi colegii, discipolii săi», Galeria Quadro, Cluj-Napoca, 628 

vizitatori în regim gratuit. 

e.5.5. Expoziţie temporară «Gheza Vida. Centenar 1913-2013», Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, 642 

vizitatori în regim gratuitat. 

Bucureşti: 2 expoziţii / 1449 vizitatori în regim gratuit 

e.5.6. Expoziţie temporară «Profan, Product, Pro Domo», Galeria «Alchemia», Bucureşti / Art Society 

Bucureşti, 755 vizitatori în regim gratuitat. 

e.5.7. Expoziţie temporară «Gheza Vida. Centenar 1913-2013», Galeria de Artă a Academiei Române, 

Bucureşti, 694 vizitatori în regim gratuitat. 

Roma (Italia): 1 expoziţie / 354 vizitatori în regim gratuit 

7967Expoziţie temporară «Gheza Vida. Centenar 1913-2013», Galeria de Artă, Academia din Romania, 

Roma, 354 vizitatori în regim gratuitat. 

TOTAL: 7 expoziţii – 6466 vizitatori (toţi în regim de gratuitate). 

 

2014: 

Baia Mare: 3 expoziţii / 1030 vizitatori în regim gratuit 

e.5.1. Expoziţia temporară internațională «Balanyi&Balanyi» (dublă expoziție personală de pictură în email 

și sculptură, artiști contemporani din Kecskemét, Ungaria), august-septembrie 2014, Galeria de Artă a 

U.A.P. Baia Mare (parteneriat/coorganizator cu Filiala Baia Mare a U.A.P.R.: 119 vizitatori în regim 

gratuit. 

e.5.2. Expoziţia temporară «Negrean 60» (expoziție personală retrospectiv a pictorului băimărean Ioan A. 

Negrean), octombrie 2014, Galeria de Artă a U.A.P. Baia Mare (parteneriat/coorganizator cu Filiala Baia 

Mare a U.A.P.R.: 119 vizitatori în regim gratuit: 382 vizitatori în regim gratuit. 
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e.5.3. Expoziţie temporară «110 de activitate muzeală băimăreană», noiembrie-decembrie 2014 (prelungită 

pe 2015), Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Baia Mare (parteneriat cu muzeul băimărean; 21 

lucrări din vechiul patrimoniu istoric: 238 vizitatori în regim gratuit; 

e.5.4. Expoziţie temporară «Generația '60 și recuperarea avangardei», decembrie 2014 (prelungită pe 

2015), «Golden Gallery» / Complexul comercial mall Gold Plazza, Baia Mare (expoziție proprie de artă 

băimăreană contemporană): 291 vizitatori în regim gratuit; 

Bucureşti: 2 expoziţii / 8976 vizitatori în regim gratuit 

e.5.5. Expoziţia temporară «Centrul Artistic Baia Mare. Fascinația reînnoirii», 21-25 mai 2014: participantă 

în stand propriu la «ARTSAFARI 2014» – Piaţa G Enescu, Bucureşti: / Pavilionul de Artă Bucureşti / 

Bucharest Art Fair, 7900 vizitatori în regim gratuit. 

e.5.6. Expoziţia temporară «Centrul Artistic Baia Mare. Fascinația reînnoirii», iunie-septembrie 2014, în 

expunere la «Galeria Dialog» a Primăriei Sectorului 2, București: 1076 vizitatori în regim gratuit. 

Szentendre (Ungaria): 1 expoziţie (colaborare prin împrumut 1 piesă de pictură clasată «tezaur», export 

temporar) / număr necunoscut de vizitatori  

e.5. 7. Expoziţia temporară «Czobel – egy francia magyar», 10 iunie-28 august 2014: «Ferenczy Muzeul» 

Szentendre (Ungaria), în expunere la Galeria «MűvészMalom», Szentendre: colaborare pin împrumut 

(export temporar) a unei lucrări de pictură clasată în Patrimoniul Cultural Național – categoria «tezaur» 

(Béla Czobel, Portretul pictorului Jenő Maticska (inv. nr. 665; Ordin de clasare: 2208/2005, poz. 38); 

organizatorul maghiar nu ne-a comunicat oficial cifra de vizitare a expoziției. 

TOTAL: 7 expoziţii – 10.006 vizitatori (toţi în regim de gratuitate). 

 

2015: 

Baia Mare: 2 expoziţii / 4.330 vizitatori în regim gratuit: 

e.5.1. Expoziţie temporară «Generația '60 și recuperarea avangardei», ianuarie-aprilie 2015, «Golden 

Gallery» / Complexul comercial mall Gold Plazza, Baia Mare (expoziție proprie de artă băimăreană 

contemporană: continuare din 2014): 3.463 vizitatori în regim gratuit: 

e.5.2. Expoziţia temporară internațională «Prima generație – 45 de ani de la absolvirea Liceului de Artă 

Baia Mare» (expoziție a absolvenților și profesorilor primei generații de elevi absolvenți ai Liceului de Arte 

Baia Mare: 1966-1970), august, 2015, Galeria de Artă a U.A.P. Baia Mare (parteneriat/coorganizator cu 

Filiala Baia Mare a U.A.P.R.: 867 vizitatori în regim gratuit; 

Bucureşti: 2 expoziţii / 6.708 vizitatori în regim gratuit: 

e.5.3. Expoziția temporară tematică «Centrul Artistic Baia Mare. Avangarda și pluralismul interbelic» – 

la Târgul Internațional de Artă «Art Safari», București, mai, 2015: 6.270 vizitatori în regim gratuit; 

e.5.4. Expoziția temporară tematică «Capodopere al Școlii de la Baia Mare în colecțiile MJACABM», la 

galeria de artă a Casei de licitații ARTMARK, București, iulie, 2015: 438 vizitatori în regim gratuit; 

Târgu Lăpuș (jud. Maramureș): 1 expoziţie / 382 vizitatori regim gratuit: 

e.5.5. Expoziţia temporară tematică «Fascinația peisajului» (expoziție în cadrul evenimentului Zilele culturii 

maramureșene, organizat de Consiliul Județean Maramureș), mai-iunie, 2015, Galeria de de Cultură, Tîrgu 

Lăpuș (parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Târgu Lăpuș): 382 vizitatori în regim gratuit; 

TOTAL: 7 expoziţii – 11.420 vizitatori (toţi în regim de gratuitate). 

 

2016: 

date parțiale, înregistrate în perioada ianuarie august 

Baia Mare: 1 expoziţie / 620 vizitatori în regim gratuit: 

e.5.1. Expoziţie temporară aniversară retrospectivă: «Augustin Véső '85», iulie-august 2016, Galeria de 

Artă a U.A.P.R. Baia Mare (colaborare partenerială prin împrumut de lucrări): 3.463 vizitatori în regim 

gratuit: 

Cluj-Napoca: 1 expoziţie / 463 vizitatori în regim gratuit: 

e.5.2. Expoziţia personală retrospectivă «Valentin Itu – efectul fluturelui», mai, 2016, Centrul de cultură 

urbană «Cazino» (parteneriat/coorganizator cu Filiala Baia Mare a U.A.P.R. și cu Primăria Cluj-Napoca): 

463 vizitatori în regim gratuit; 
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Budești (jud. Maramureș): 1 expoziţie / 307 vizitatori în regim gratuit: 

e.5.3. Expoziţia tematică Stagiunile MJACABM în județ: «Fascinația peisajului» (pictură), iunie-iulie, 

2016, Primăria comunei Budești – Sala de Consiliu Local (organizator unic, cu piese de artăbăimăreană 

contemporană din patrimoniul propriu): 307 vizitatori în regim gratuit; 

TOTAL: 3 expoziţii – 1.390 vizitatori (toţi în regim de gratuitate). 

 

e.6. SERVICII CULTURALE OFERITE DE INSTITUŢIE ÎN CADRUL PROGRAMELOR PROPRII, 

REZULTATE DIN MISIUNEA ACESTEIA, ALTELE DECÂT CELE DIN PROGRAMUL MINIMAL, DUPĂ 

CAZ; 

PE PARCURSUL ÎNTREGULUI CELUI DE AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 2012-2016: 

e.6.1. Expertizări ale lucrărilor de artă aparţinând artiştilor din Centrul Artistic Baia Mare. 

e.6.2. Facilităţi pentru documentări şi cercetări de specialitate în domeniul istoriei Centrului Artistic Baia 

Mare. 

e.6.3. Consultanţă şi asistenţă în organizarea manifestărilor de artă. 

e.6.4. Organizare şi susţineri de vernisaje. 

e.6.5. Elaboare documentări ştiinţifice. 

e.6.6. Studiul picturii și desenului în expoziția permanentă – cópii și replici realizate de studenți ca activități 

extracurriculare, după lucrări reprezentative de artă băimăreană expuse în sălile circuitului expozițional 

permanent. 

 

e.7. ALTE SERVICII OFERITE COMUNITĂŢII CĂREIA SE ADRESEAZĂ INSTITUŢIA, DUPĂ CAZ; 

NU 

 

e.8. INDICE DE OCUPARE A SĂLILOR/SPAŢIILOR DESTINATE BENEFICIARILOR (LA SEDIU) (%). 

2012: 

e.8.1. la circuitul expoziţional permanent: 100 %. 

e.8.2. la circuitul expoziţional temporar: 110 % 

 

2013: 

e.8.1. la circuitul expoziţional permanent: 100 %. 

e.8.2. la circuitul expoziţional temporar: 115 % 

 

2014: 

e.8.1. la circuitul expoziţional permanent: 100 %. 

e.8.2. la circuitul expoziţional temporar: 112 % 

 

2015: 

e.8.1. la circuitul expoziţional permanent: 92,50 %. 

e.8.2. la circuitul expoziţional temporar: 96,10 %. 

2016: 

e.8.1. la circuitul expoziţional permanent: 72,34 %. 

e.8.2. la circuitul expoziţional temporar: 72,34 %. 
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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 

f.1 proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

f.2. numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management 

f.3. analiza programului minimal de realizat 

 

f.1 PROIECTUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE 

Schița proiecției bugetare dezirabile pentru anul 2017 (următoarea perioadă de raportare): 

Specificații bugetare 
Anul 9 Anul 10 * Anul 11  

2015 2016 * 2017 

Venituri totale = din care 1.220.970 1.175.000 1.358.000 

Venituri la execuţia bugetară 1.207.061 1.160.000 1.343.000 

subvenţii 1.162.741 1.120.000 1.298.000 

totaluri venituri proprii din care 58.229 55.000 60.000 

vânzări bilete 25.769 25.000 27.000 

vânzări publicaţii. ilustrate. etc. 18.551 15.000 18.000 

valorificare obiecte și mijloace casate. 
etc 

0 0 0 

venituri din donatii 13.909 15.000 15.000 

        

Bugetul de cheltuieli = din care 1.207.061 1.160.000 1.343.000 

cheltuieli de personal 369.718 520.000 560.000 

bunuri şi servicii = din care 646.102 590.000 633.000 

- achiziţii diverse / materiale. furnituri 49.271 44.500 50.000 

- servicii 247.661 240.000 200.000 

- reparaţii curente 95.372 50.000 75.000 

- utilităţi 62.211 70.000 75.000 

- obiecte de inventar 42.000 15.000 20.000 

- delegaţii şi deplasări 16.637 15.000 15.000 

- cărţii. publicaţii 42.491 49.500 65.000 

- combustibilii. piese de schimb 6.000 6.000 8.000 

- prime de asigurare 37.639 35.000 40.000 

- altele 87.811 65.000 85.000 

asistenţă socială – – – 

cheltuieli de capital 191.241 50.000 150.000 

 

f.1.2. tabelul VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ 

INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului; 

Anul de referinţă 
Nr. de 

proiecte 

Nr. de 

beneficiari 
Nr. de bilete 

Venituri realizate (mii lei) 

(Expoziţii    + Publicaţii și produse) total 

1 2 3 4 5 a   + 5 b 5 

2007 9 5.893 5.669 6.000 + 2.329 8.329 

2008 7 8.627 8.493 12.395 + 9.400 21.795 

2009 9 3.093 3.093 3.359 + 4.550 7.909 

2010 13 12.339 9.798 18.949 + 5.776 24.725 

2011 6 17.370 15.829 20.544 + 7.843 28.387 
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Anul de referinţă 
Nr. de 

proiecte 

Nr. de 

beneficiari 
Nr. de bilete 

Venituri realizate (mii lei) 

(Expoziţii    + Publicaţii și produse) total 

1 2 3 4 5 a   + 5 b 5 

2012 15 29.858 10.505 18.714 + 8.286 27.000 

2013 27 27.689 19.694 25.000 + 12.000 37.000 

2014 28 33.237 26.415 24.797 + 11.169 35.966 

2015 28 39.128 31.084 25.769 + 18.551 44.320 

2016 15 18.478 9.319 9.422+ 8.825 18.247 

TOTAL 

PERIOADĂ 

2007-2016 

157 195.712 139.899 164.949 + 88.729 253.678 

PROGNOZĂ 

PENTRU 2017 
18 25 18 25.000 + 20.000 45.000 
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F.2. NUMĂRUL DE BENEFICIARI ESTIMAȚI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE 
MANAGEMENT: 43.500, DIN CARE: 

f.1.3. tabelul VALORILOR DE REFERINŢĂ din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru următoarea perioadă de raportare a managementului 

Categorii de 

investiţii în 

proiecte 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte 

din perioada precedentă (2015*) 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte din 

perioada propusă pentru perioada de 

management (de la 01.01. la 31.12.2017) 

(1) (2) (3) 

Mici 1778 proiecte (de la 0 lei la 10.000 lei) 1622 proiecte (de la 0 lei la 10.000 lei) 

Medii 7 proiecte(de la 10.001 lei la 30.000 lei) 5 proiecte(de la 10.001 lei la 30.000 lei) 

Mari 4 proiect(de la 30.001 lei la 100.000 lei) 2 proiecte(de la 30.001 lei la 100.000 lei) 

* având în vedere faptul că anul 2016 este în plină desfășurare în perioada documentării acestui raport, încât datele 

execuțiilor planificărilor multisectoriale atrinsă până la 31 august a.c. sunt lipsite de relevanță pentru o analiză predictivă 

comparată, utilizez în scopul cristalizării unei propuneri dezirabile pentru anul viitor 2017 cifrele centralizate pentru anul 

2015 !  

 

f.2. NUMĂRUL DE BENEFICIARI ESTIMAȚI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE 
MANAGEMENT 

VIITORUL CICLU MANAGERIAL 2016-2020; 

f.2.1.: vizitatorii expoziții: cel puțin 20.000 / 25.000 vizitatori, în medie multianuală (cumulativ: la 

sediul instituției și în afara acestuia; 

f.2.2.: beneficiarii programelor, proiectelor și activităților educaționale: anual cel puțin 10.000; 

f.2.3: beneficiarii programelor și proiectelor editoriale: cel puțin 1.500 în medie multianuală; 

f.2.4. beneficiarii programelor, proiectelor și activităților de promovare și marketing: cel puțin 

12.000 în medie multianuală. 
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F.3. ANALIZA PROGRAMULUI MINIMAL DE REALIZAT 

f.3.1. PROIECŢIA obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport 

cu LISTA obiectivelor prevăzute în contractul de management. 

În linii mari, anii 2007-2009 au atins principala ţintă fixată în primul program managerial şi anume 

stabilizarea instituţiei. Ca urmare a stabilizării depline a instituţiei s-au eliminat – în linii generale – 

principalele efecte de declin critic petrecute în intervalul 2000 – 2006. Astfel s-a deschis perspectiva, 

întemeiată pe evaluări echilibrate şi credibile, pentru ca noul ciclu managerial 2012-2016 să îşi asume – cu 

prudenţă şi în proiecţie evolutivă aşezată într-o eşalonare „a paşilor mărunţi” – filosofia necesară ţintirii unui 

dezirabil PROCES DE DEZVOLTARĂ SĂNĂTOASĂ ŞI DURABILĂ. 

Realizările celui de al doilea ciclu manageriaș 2012-2016, spectaculoase în anumite domenii, 

prudente – şi poate, aparent, modeste – în alte domenii, certifică înscrierea noului ciclu managerial 

în parametrii de îndeplinire a ţintei dezirabile. În primul saltul spectaculos al cifrei de vizitatori, cu 

perspectiva fixării minimale a cifrei de vizitare peste un prag stabil de 20.000 vizitatori anual ne dă 

motive de încredere prudentă în îndeplinirea obiectivului programului managerial propus şi 

aprobat. 

 

VIITORUL CICLU DE MANAGEMENT 2016-2020: 

În urma analizei contextului intern si extern în care evoluează Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare», precum si ţinând cont de legislaţia în vigoare şi de misiunea muzeului pe piaţa culturală 

judeţeană, regională, naţională şi din proximitatea internaţională, pentru perioada rămasă din acest al 

doilea ciclu managerial apreciez că este necesar ca proiecția programului și a acțiunilelor 

manageriale PENTRU VIITORUL CICLU DE MANAGEMENT 2016-2020 să întărească în stadiul deja 

atins: adică continuarea şi întărirea procesului de dezvoltare durabilă. Ca urmare, în viitoarea etapa 

instituţia şi resursa sa umană sunt chemate să alimenteze pe mai departe un proces pe termen mediu de 

consolidare a unei dezvoltării moderate dar sănătoase. 

Pentru ca un asemenea proces să poată să prindă viaţă principala ţintă poate fi definită în termenii 

unui proces de dezvoltare intensivă prin valorificarea maximizată a tuturor achiziţiilor de 

infrastructură, patrimoniu muzeal şi competenţe ale resursei umane. 
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1. continuarea exploatării intensive a noii expoziţii permanente «Centrul Artistic Baia Mare. Repere 

europene între tradiţii şi inovaţii», deschisă pe 17 iunie 2010, și care în acest a traversat deja – 

în 2016 – o primă operațiune majoră de împrospătare a tematicii și exponatelor expoziției 

permanente cu piese noi și reprezentative achiziționate recent, respectiv cu piese de 

depozit restaurate în ultimii 5 ani:actualizarea a angajat aproximativ 18-22% din materialul 

iconografic existent (piese de pictură, grafică și sculptură), atât pentru perioada istorică (1896-

1949) cât și pentru perioada contemporană (1950-2012); în mod previzibil exploatarea ei publică în 

noua înfățișare astfel dobândită mai poate funcționa cel puțin pe tot parcursul viitorului 

ciclu managerial 2012-2016 (firește, cu mici intervenții rutiniere de întreținere și igienizare 

curente); 

2. extinderea proiectelor microexpoziţionale şi educaţionale în localităţi urbane şi rurale din judeţ în 

aşa fel încât muzeul băimărean de artă să devină un ofertant mai vizibil pe piaţa judeţeană; 

3. susținerea pe mai departe a poiectelor expoziționale în spațiul național – cu precădere în marile 

centre culturale ale țării – pentru consolidarea procesului de diseminare națională a conceptului 

istoriografic propriu privind istoria, evoluția și valorile patrimoniale generate în Centrul 

Artistic Baia Mare; 

4. dezvoltarea în continuare a colecţiilor şi asigurarea reprezentativităţii acestora din punctul de 

vedere al calităţii şi evoluţiei artei din Centrul Artistic Baia Mare (achiziţii şi donaţii); 

5. valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a colecţiilor, respectiv îmbogăţirea paletei de produse 

cultural–educaţionale oferite publicului; 

6. extinderea programului de proiecte culturale organizate în instituţii educaţionale preuniversitare şi 

universitare din centrul de reşedinţă al muzeului (Educaţie civică prin artă); 

7. îmbunătăţirea site-ului web propriu şi extinderea prin blog-ul existent şi contul din reţeaua de 

socializare facebook a unor campanii intensive de promovare a muzeului pe noile medii de 

socializare internet în vederea măririi numărului de vizitatori dar şi pentru creşterea prin forme 

alternative cuantificabile a numărului de beneficiari ai produselor culturale oferite de 

muzeul nostru; dinamizarea realizării de videoclipuri de artă proprii și postarea lor pe canaul 

youtube al muzeului nostru în scopul promovării valorilor majore patrimoniale de artă plastică pe 

care le deținem (ciclul microexpozițional Lucrarea lunii; alte prezentări, vernisaje, evenimente 

etc.). 
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8. activizarea prezenţei specialiştilor muzeului în presa scrisă judeţeană prin materiale jurnalistice 

proprii (cronici, articole, eseuri) în vederea popularizării valorilor Centrului Artistic Baia Mare şi ale 

muzeului; 

9. menţinerea ratei de vizitare peste pragul de 20.000 vizitatori anual şi creşterea „sănătoasă” a 

numărului de vizitatori într-o pondere echilibrată a categoriilor „adulţi” – „tineret”, respectiv „plătitori” 

– „neplătitori”; 

10. dezvoltarea continuă a imaginii muzeului pe plan naţional si internaţional; 

11. perfecţionarea profesională continuă a personalului, în contextul actualelor direcţii manageriale. 

Pe termen scurt obiectivul principal este ca muzeul să îşi întărească poziţia de „actor” principal pe 

piaţa judeţeană a serviciilor culturale. 

Pe termen mediu se urmăreşte pregătirea condiţiilor ca în viitorii 3-5 ani muzeul să devină un punct de 

referinţă nu numai pentru specialiştii şi publicul larg român, dar şi pentru specialiştii şi turiştii străini în 

măsura în care factorii externi vor favoriza în sfârşit şi judeţul şi centrul său de reşedinţă prin integrarea 

lor în circuitele turistice majore din România, aşa cum se preconizează astăzi în perspectiva ipoteticei 

câștigări, de către municipiul Baia Mare, a calității de reprezentant al României în proiectul Uniunii 

Europene CAPITALĂ CULTURALĂ 2021 ! 


