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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 prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2014, precum şi în conformitate 

cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 

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. 

 

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

aferente perioadei: de la 1 ianuarie la 31 decembrie 2017 reprezentând evaluarea primului an de 

referință din cel de al treilea ciclu managerial independent la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare»: 2017-2020. 

 

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); 

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 

                                                 
3 3Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare şi poate indica întinderea maximă admisă pentru fiecare criteriu/subcriteriu. 

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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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.. 
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PREVEDERI GENERALE ȘI SPECIFICE ALE 

PROIECTULUI DE MANAGEMENT 2017-2020 

„OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE INSTITUŢIEI 
6
 

Consiliul Judeţean Maramureş, prin activitatea Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare», asigură: 

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, cu accent prioritar pe 

susţinerea unui program multianual de manifestări expoziţionale temporare în principalele 

localităţi urbane şi rurale ale judeţului Maramureş; 

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. 

 

MISIUNEA INSTITUŢIEI 

Păstrarea, îmbogăţirea şi punerea în valoare a patimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi 

recreerii, şi pentru asigurarea dezvoltării durabile şi sănătoase a instituţiei pe termen scurt, mediu 

şi lung; (...). 

SARCINI PENTRU MANAGEMENT 

Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management: 

1. Constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 

2. Cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; 

3. Punerea în valoarea a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii; 

4. Elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare şi 

dezvoltare a patrimoniului. 

5. Îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în 

conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile ordonatorului principal de credite - 

Consiliul Judeţean Maramureş, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în 

reglementările care privesc funcţionarea instituţiei; 

                                                 
6 Extras din Proiectul de Managment pentru Muzeul Hudețean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», p. 1-4, 20-25, depus 

pentru îndeplinirea procedurii de concurs, evaluat și promovat, aprobat și însușit de autoritate pentru îndeplinirea 

exercițiului managerial la Muzeul Județean de Artră «Centrul Artistic Baia Mare» pentru perioada 2017-2020. 
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6. Transmiterea către Consiliul Judeţean Maramureş, conform dispoziţiilor Ordonanţei de 

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

cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, a 

rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare. (...)” 

În mod firesc, proiectarea ansamblului global şi a reperelor sectoriale pentru acest al treilea 
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 a nerealizării unora dintre ţintelor şi obiectivelor fixate pentru 
exerciţiile manageriale derulate în ciclurile anterioare. 

 

PRINCIPII DE FUNDAMENTARE A MANAGEMENTULUI PENTRU NOUL CICLU 
MANAGERIAL 2017-2020: 

Pe cale de consecinţă, pe fundamentul asigurat de stadiul şi rezultatele acumulate anterior în 
primele două cicluri manageriale anterioare ce au guvernat evoluţia independentă a instituţiei în 
perioada 2007-2016, apreciez că în noul  Proiect managerial 2017-2020 (...), filosofia 
managerială trebuie să se centreze (...) pe următoarele principii: 

a) continuitatea dinamică a liniilor evolutive deja trasate anterior; 

b) dezvoltarea extensivă a subsectoarelor: 

1) resurse umane (recrutare, formare profesională continuă, distribuire a 
responsabilităţilor etc.); 

2) îmbogăţirea patrimoniului muzeal şi capitalizarea financiară aferentă; 

3) restaurarea accelerată a inventarului de lucrări aflate într-o stare de 
sănătate precară; 

4) optimizarea condiţiilor de microclimat pentru patrimoniul muzeal, în 
spaţiile de depozitare şi expunere. 

5) diversificarea ofertei culturale specifice – expoziţionale, editoriale, de 
consultanţă muzeografică şi de expertiză; 

6) marketingul şi promovarea produselor culturale proprii; 

7) comunicarea în mediul electronic; 

c) dezvoltarea intensivă în subsectoarele: 

1) evidența, conservarea, depozitarea şi gestiunea patrimoniului muzeal 
deţinut; 

2) exploatarea expoziţională, editorială şi prin mijloace alternative 
(electronice, comerciale etc.) a patrimoniului muzeal deţinut; 

3) cercetarea patrimoniului muzeal propriu; 

4) cercetarea analitică şi interpretativă a fenomenelor specifice «Centrului 
Artistic Baia Mare»;  

Consider că, prin toate cele expuse mai sus, se va putea reuși articularea unui proces 
complex menit să asigure, în acest interval temporal 2017-2020, condiţiile necesare pentru o 
consolidare a dezvoltării intensive durabile şi sănătoase a instituţiei precum şi a capabilităţilor 
sale de performare culturală şi profesională specifice.  

De aceea consider oportun să se menţină pe mai departe active precedentele elemente 
definitorii pentru: 

 

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 
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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. 

 

PREMISELE DIN CICLURILE MANAGERIALE 2007-2016 ŞI DEFINIREA ŢINTELOR 
STRATEGICE ŞI A «OBIECTIVULUI DE ETAPĂ»  PENTRU CICLU MANAGERIAL 
2017-2020 

Pentru precedentele două cicluri manageriale independente 2006-2011 / 2012/2016, 
managementul instituţiei a fost încredinţat de autoritate (Consiliul Judeţean Maramureş) dlui dr. 
Tiberiu Alexa prin Contractul de management înregistrat la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul 
Artistic Baia Mare» sub nr. 32 din 1 decembrie 2006 (ca urmare a câştigării Concursului pentru 
funcţia de manager organizat de autoritate în luna noiembrie 2006), apoi prin Contractul de 
management înregistrat la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» sub nr. 821/2009 
şi, respectiv prin Contractul de management nr. 6085/29.10.2012 înregistrat la Muzeul Judeţean de 
Artă «Centrul Artistic Baia Mare» sub nr. 598/2012. 

Ţinând cont de punctul critic din care au fost concepute, declanşate şi desfăşurate procesele de 
reorganizare şi refuncţionalizare ale instituţiei odată cu dobândirea în 2006 a statutului de 
independenţă instituţională, iar apoi prin alocarea bugetelor anuale proprii din partea instituţiei 
tutelare – Consiliul Judeţean Mararureş – începând din ianuarie 2007, exerciţiule manageriale 
succesive 2007-2016 au fixat două etape distincte dimpreună cu ţinte strategice distincte şi 
complementare: 

 2007 – 2009: etapa stabilizării; 

 2010-2016: începutul etapei dezvoltării durabile şi sănătoase. 

Investigarea sintetică a gradului de îndeplinire a principalelor ţinte strategice pentru intervalul 2007-
2016 relevă faptul că, în ansamblu (şi cu singura – dar esenţiala excepţie notabilă reprezentată de 
asigurarea resursei umane specializate în domeniul muzografic !), au fost atinse atât 
obiectivele etapei 1 – stabilizarea instituţională: 2007-2009, cât şi obiectivele etapei 2  
asigurarea începutului procesului de dezvoltare durabilă instituţiei: 2010-2016 – acestea în ciuda 
conjuncturilor extrem de nefavorabile manifestate atât în mediul intern, cât şi în mediul extern. 
Cuantificarea îndeplinirii principalelor ţinte strategice fixate anterior pentru primele două cicluri 
manageriale 2007-2016 (şi care prezintă următorul tabou prezentat în cele ce urmează mai jos – cu 
indicarea gradului de atingere la nivelul finalului anului 2016) ne permite  şi ne obligă la: 

a) definirea noului «obiectiv de etapă» pentru cel de al treilea ciclu managerial 2017-
2020, respectiv la  

b) formularea conţinutului nou – pentru viitorii patru ani – al aceloraşi ţinte strategice 
(comparativ cu gradul lor de atingere în 2016) – cu sublinierea esenţială a faptului că 
menţinerea lor în continuare şi pentru ciclul managerial 2017-2020 este imperativă 
şi indispensabilă pentru asigurarea evoluţiei sustenabile şi coerente a instituţiei – pe 
termen mediu şi lung – în contextele generale previzibile ale evoluţiilor social-
economice şi culturale deopotrivă la nivel naţional, judeţean şi local: 
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CICLUL MANAGERIAL 2017-2020: 

1. Noul «obiectiv de etapă» pentru cel de al treilea ciclu managerial 2017-2020 se defineşte astfel: 

c) 2017-2020: CONSOLIDAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI SĂNĂTOASE. 

(...) 

 

b.2.3. Prioritizarea pentru cel de al treilea ciclu managerial 2017-2020 a setului de 
programe/proiecte elaborate și implementate din precedentele două cicluri manageriale în 
vederea asigurării continuității de evoluție/dezvoltare a instituției cu scopul asigurării 
îndeplinirii misiunii stabilite de autoritate: 

A. 2.3.1. NIVELUL DE PRIORITATE PRINCIPAL: 

a.1 Accelerarea procesului de restaurare a lucrărilor de artă din colecțiile proprii, 
în special a pieselor de pictură de șevalet („școală băimăreană” – fondurile istoric 
și, respectiv, interbelic) și a pieselor de pictură veche românească („icoane pe 
lemn”) 

a.1.1. Program de proiecte (...): «Restaurarea, conservarea preventivă și curativă 
pentru optimizarea sănătății și expozabilității lucrărilor de artă»; 

a.1.2. Număr de piese: 

• anual minimal: 25 piese; 

• total minimal perioada 2017-2020: 100 piese; 

a.1.3. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 80.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 320.000 lei; 

a.2 Accelerarea procesului de îmbogățire a patrimoniului muzeal cu piese de artă 
plastică și vizuală, prin achiziții și prin atragere de donații în următoarea ordine de 
prioritate: 

– artă băimăreană contemporană și actuală: 1950 – 2020; 

– „școală băimăreană” – fondul interbelic: 1919-1949; 

– „școală băimăreană” – fondul istoric: 1896-1918; 

a.2.1. Program de proiecte (...): «Îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin 
achiziţii»: 

a.1.2. Număr de piese: 

• anual minimal: 30 piese; 

• total minimal perioada 2017-2020: 120 piese; 

a.1.3. Necesar de resurse financiare și de capitalizare: 

• anual minimal: 200.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 800.000 lei; 

a.2.2. Program de proiecte (...): «Îmbogăţirea patrimoniului munzeal prin 
atragere de donaţii»: 

a.1.2. Număr de piese atrase: 

• anual minimal: 25 piese; 

• total minimal perioada 2017-2020: 100 piese; 

a.1.3. Total valori atrase și capitalizabile (nebugetare): 

• anual minimal: 60.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 240.000 lei; 

a.3 Reînnoirea progresivă a infrastructurii informatice: 

– sisteme informatice PC; 

– licențe software pentru exploatarea sistemelor informatice PC; 

– licențe antivirus pentru exploatarea sistemelor informatice PC; 
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a.3.1. Programele de proiecte (...): – «Cheltuieli de dezvoltare / Reabilitarea 
infrastructurilor (imobiliară; informatică, etc.)»; (...) – «Dezvoltarea 
infrastructurii informatice – achiziții softuri»; (...) – «Dotări cu mijloce fixe 
și obiecte de inventar» 

a.3.1.1. Număr de unități PC (calculatoare; laptop): 

• total minimal perioada 2017-2020: 12 bucăți; 

• necesar minimal resurse financiare: 50.000 lei; 

a.3.1.2. Număr de softuri (platforme windows; utilitare CorelDraw, Adobe 
Photoshop, LexNavigator, software contabilitate Indeco, antivirus, 
etc.): 

• total minimal perioada 2017-2020: 74 bucăți 
(12+4+2+4+4+48); 

• necesar minimal resurse financiare: 80.000 lei; 

a.3.1.3. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 80.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 320.000 lei; 

a.4 Dezvoltarea și diversificarea ofertei expoziționale proprii, prin Programul de 
proiecte (...) – «Programul expozițional propriu» cu prioritate prin următoarele 
componente: 

a.4.1. Subprogramul: «Stagiunea județeană a Muzeului Județean de Artă Centrul 
Artistic Baia Mare» – expozițiile temporare itinerabile în localități din 
județul Maramureș; 

a.4.1.1. Număr de evenimente: 

• anual minimal: 5 expoziții; 

• total minimal perioada 2017-2020: 20 expoziții; 

a.4.1.2. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 15.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 60.000 lei; 

a.4.2. Subprogramul: «Stagiunea regională a Muzeului Județean de Artă Centrul 
Artistic Baia Mare» – expozițiile temporare itinerabile în județele limitrofe, 
în cadrul subprogramului; 

a.1.2. Număr de evenimente: 

• anual minimal: 2 expoziții; 

• total minimal perioada 2017-2020: 8 expoziții; 

a.1.3. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 8.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 32.000 lei; 

a.4.3. Subprogramul: «Retrospective Centrul Artistic Baia Mare 1896-2016» – 
expoziții temporare itinerabile la nivel național în principalele centre 
culturale – București, Brașov, Târgu Mureș, Iași, Cluj-Napoca, Constanța, 
etc.; 

a.4.3.1. Număr de evenimente: 

• anual minimal: 2 expoziții; 

• total minimal perioada 2017-2020: 8 expoziții; 

a.4.3.2. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 12.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 48.000 lei; 

a.5 Relansarea activităților de diseminare publică a rezultatelor cercetărilor 
proprii privind modelul istoriografic românesc asupra «Centrului Artistic 
Baia Mare», prin: 
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a.5.1. Programul de proiecte (...) – «Programul editorial propriu» cu prioritate 
prin următoarele componente: 

a.5.1.1. Elaborarea și publicarea unui album-sinteză de anvergură 
«Centrul Artistic Baia Mare» – format A3 tipografic; 400-500 
pagini, full color, 1000 exemplare; 

a.5.1.1.1. 2017/2018: versiunea în limba română: 

• Necesar de resurse financiare: 80.000 lei 

a.5.1.1.2. 2018: versiunea în limba engleză: 

• Necesar de resurse financiare: 100.000 lei 

a.5.1.1.3. 2019: versiunea în limba franceză: 

• Necesar de resurse financiare: 100.000 lei 

a.5.1.1.4. 2017/2018: versiunea în limba maghiară: 

• Necesar de resurse financiare: 100.000 lei 

a.5.1.2. Elaborarea și publicarea în continuare a seriei de microalbume de 
artă menite să promoveze pe de o parte colecțiile noastre 
muzeale, iar pe de altă parte să promoveze manifestările 
expoziționale majore dimpreună cu portofoliul lor de lucrări: 
format 16x16 cm; 84-116 pagini, full color, tiraj: 300 
exemplare/publicație: 

a.5.1.2.1. Număr de publicații: 

• anual minimal: 3 microalbume; 

• total minimal perioada 2017-2020: 12 
microalbume; 

a.5.1.2.2. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 16.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 64.000 lei; 

a.5.2. Programul de proiecte (...) – « Valorificarea Programelor editoriale 
proprii din anii anteriori» cu prioritate prin următoarele componente menite 
să îmbunătățească imaginea internă și internațională a colecțiilor, 
produselor expoziționale și a cercetărilor proprii: 

a.5.2.1. dinamizarea activităților comerciale la standul propriu din muzeu; 

a.5.2.2. relansarea subprogramului: schimburi interbibliotecare și 
muzeală (în regim de reciprocitate gratuită) cu instituții 
specializate din țară (biblioteci publice; bibliotei muzeale; 
biblioteci universitare, etc.); 

a.5.2.3. elaborarea și lansarea subprogramului: difuzarea produselor 
proprii la scară internațională (prin transmitere, în regim de 
gratuitate, a produselor noastre editoriale la principalele biblioteci 
specializate din lume (ex.: biblioteca Congresului S.U.A.; 
bibliotecile marilor case de licitații – Bonnans, Christie’s, 
Sotheby’s; biblioteca Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
München, bibliotecile muzeelor de artă modernă și contemporană 
din Berlin, Leipzig, New York, Paris, Barcelor, Moscova, etc.); 

a.6 Accelerarea activităților de evidență și conservare a patrimoniului muzeal 
propriu, prin: 

a.6.1. Programul de proiecte (...) – «Evidența și conservarea patrimoniului 
propriu» cu prioritate prin următoarele componente: 

a.6.1.1. Reevaluazea contabilă a patrimoniului muzeal propriu – colecțiile 
de piese de artă plastică intrate în inventare în anul 2007; 

a.6.1.2. Întocmirea dosarelor de clasare și obținerea clasării („Fond” și 
„Tezaur”) pentru cel puțin 200 de piese de importanță majoră 
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din colecțiile proprii ( minimul 50 piese anual); 

a.6.1.3. Finalizarea întocmirii Fișelor analitice de evidență – deopotrivă 
în format print carton și în format electronic DOCPAT; 

a.6.1.4. Finalizarea întocmirii Fișelor de conservare pentru întregul 
patrimoniu de lucrări de artă plastică și vizuală din colecțiile 
proprii. 

 

B. NIVELUL DE PRIORITATE SECUNDAR 

b.1 Consolidarea activităților de marketing și promovare a imaginii muzeului la 
scară internă și internațională, prin: 

b.1.1. Programul de proiecte (...) – «Programul de marketing și promovare» cu 
prioritate prin următoarele subprograme: 

b.1.1.1. site-ul web propriu – prin: 

b.1.1.1.1. publicarea ritmică de noi maateriale de prezentare a 
colecțiilor, a istoriei Centrului Artistic Baia Mare, 
precum și a unor studii și eseuri proprii de istoria 
artelor; 

b.1.1.1.2. prin traducerea în limbi de circulație a postărilor mai 
vechi și a celor noi (engleză; germană; maghiară; 
franceză; rusă); 

b.1.1.2. pagina blog și prin contul facebook proprii – prin publicarea 
ritmică a materialelor de prezentare a activităților curente ale 
instituției; va fi necesară și prezentarea în limbi de circulație 
internațională a principalelor materiale informative și descriptive; 

b.1.1.3. prin finanțare de campanii de marketing a paginilor noastre 
electronice la nivelul motoarelor de căutare cele mai importante 
(google; yahoo); 

b.1.1.4. prin îmbunătățirea substanțială a produselor de publicitare 
tradițională a produselor cultural introduse în piață (afișaj la scară 
cantitativă medie – 100/200 afișe distribuite în Baia Mare pentru 
fiecare eveniment expozițional major; 

b.2 Consolidarea activităților educaționale adresate publiclui local băimărean și a 
publicului din județul Maramureș, prin: 

b.2.1. Programul de proiecte (...) – «Programul de activități educaționale»; 

b.3 Consolidarea activității proprii de cercetare a istoriei centrului artistic baia 
mare, prin: 

b.1.1. Programul de proiecte (...) – «Cercetarea științifică proprie» cu prioritate 
prin următoarele subprograme: 

b.4 Consolidarea activităților muzeale curente specifice, prin componente punctuale 
specifice cuprinse în: 

b.4.1.  Programul de proiecte (...) – « Infrastructura de monitorizare a 
microclimatului în spații de depozitare și expoziții» 

b.4.2.  Programul de proiecte (...) – «Programul de evidenţă și conservare a 
patrimoniului» 

b.4.3. Programul de proiecte (...) – «Programul de cercetare propriu»; 

b.4.4. Programul de proiecte (...) – «Programul expoziţional propriu»; 

b.4.5. Programul de proiecte (...) – «Programe expoziţionale ale unor parteneri»; 

b.4.6. Programul de proiecte (...) – «Programul de marketing și promovare»; 

b.4.7. Programul de proiecte (...) – «Asigurarea patrimoniului muzeal, imobiliar 
și auto»; 
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b.4.8. Programul de proiecte (...) – «Restaurarea, conservarea preventivă și 
optimizarea expozabilității lucrărilor de artă»; 

b.4.9. Programele de proiecte «Bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare /  Întreținere utilități funcționale»: 

b.4.9.1. Programul de proiecte (...) – «Întreținerea sistemelor de 
iluminare în expoziții și facilitățile de depozitare/administrative»; 

b.4.9.2.  Programul de proiecte (...) – «Întreținerea infrastructurii 
informatice»; 

b.4.9.3. Programul de proiecte (...) – «Contract anual serviciu de 
întreținere a sistemelor de pază și supraveghere 
video/antiefracție /alarmare incendiu/audio-video (SC SB 
ELEKTRONIC S.R.L.)»; 

 

C. NIVELUL DE PRIORITATE TERȚIAR 

c.1 Derularea constantă și ritmică a celorlalte programe de proiecte cel puțin la 
nivelurile cantitativ,, calitativ și financiar atinse la nivelul mediei înregistrate în cel 
de al doilea ciclu managerial 2012-2016, cu precădere a proiectelor aferente : 

c.1.1. Program de proiecte (...) – «Cheltuieli de dezvoltare / Reparații capitale –  
Reabilitarea infrastructurilor (imobiliară; informatică, etc.)»; 

c.1.1. Program de proiecte (...) – «Cheltuieli de dezvoltare / Optimizări de utilități 
funcționale ale infrastructurii imobiliare»; 

c.1.1. Program de proiecte (...) – «Cheltuieli de dezvoltare / Achiziții dotări 
independente»; 

c.1.1. Program de proiecte (...) – «Reparații curente / Reabilitarea infrastructurii 
imobiliare»; 

c.1.1. Programelor de proiecte (...) – «Bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare / Întrețineri și reabilitări utilități funcționale »; 
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RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND MANAGEMENTUL 

 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 

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. 
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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 – ianuarie-decembrie 2018 – 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. ÎN PLAN INTERN LOCAL: Baia Mare, menţionăm colaborarea cu: 

a.1.1. 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 expozițională, 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»: 

• Programul: Activități expoziționale: 

2019: organizarea ș promovarea proiectelor expoziționale din Planul anual al muzeului: 

1) expoziția temporară tematică: Centrul Artistic Baia Mare. Capodopere muzeale – 

achiziții și restaurări 2007-2019, 5 mai – 7 septembrie, Complexul expozițional 

«Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy: 3.781 vizitatori (regim de gratuitate; proiect 
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organizat cu ocazia Zilei Artistului Plastic și finanțat de Municipiul Baia Mare. 

2) expoziția temporară tematică Lucrarea lunii: 2016-2018 (selecție), 6-30 iulie, Galeria 

de Artă a U.A.P.R.: 468 vizitatori (regim de gratuitate). 

• Programul: Transferarea și organizarea arhivisitică a Arhivei istorice a Filialei Baia Mare a 

U.A.P.R. (1950-1989): fondurile administrativ şi Fondul Plastic; 1949-2006: fondurile 

administrativ şi financiar-contabil cu termenele de păstrare expirate: 

2019: • prelucrarea primară arhivistică a peste 400 documente din „arhiva 

administrativă”: întocmirea a 3 dosare de inventariere arhivistică: anii 1950-1955. 

• bază de date statistice privind expozițiile anuale oficiale ale Filialei Baia Mare 

a U.A.P. (Expoziții regionale: 1950-1967; Expoziții județene:1968-1989; Anuala artelor: 

1990-2000), prin prelucrare de documente din forndul arhivei Filialei U.A.P. Baia Mare și, 

respectiv, cataloage editate de Filiala U.A.P. Baia Mare. 

• decernarea de către Primăria Bia Mare și Filiala Baia Mare a U.A.P.R. a Diplomei 

pentru Întreaga Activitate de Cercetare și Promovare a Centrului Artistic Baia Mare d-lui dr. 

Tiberiu Alexa, cu prilejul Zilei Artistului Plastic Băimărean în cadrul ceremoniei vernisajului 

expoziției  Centrul Artistic Baia Mare. Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-

2019: 5 mai, Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», Galeria Hollósy, ec. Cătălin 

Cherecheș – Primarul municipiului Baia Mare, dr. Laura Ghinea, președinte al Filialei Baia 

Mare a U.A.P.R., dr. T. Alexa; 

a.1.1.1.2. comenzi şi colaborări contractuale şi 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»:  

2019: • achiziţii de lucrări de artă actuală ale artiștilor membri ai Filialei Baia Mare a 

U.A.P.R. din expoziții curente organizate de Filială în anul 2018: 19 piese contemporane, dr. 

T. Alexa, dr. I.A. Negrean; dr. D. Topan; 

• Programul de cercetare ştiinţifică «Artişti din «Centrul Artistic Baia Mare. 1896–2016» – 

componenta 1950-1989: 
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2019: • 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: 

2019: • proiect de punere în vânzare, prin Contract de consignare, a unui set selectiv din 

publicaţiile produse de muzeu: la standul comercial al Galeriei de Artă a U.A.P.R. (ec. 

Adriana Rednic, ref. Șt. Roman); proiectul s-a închis în decembrie 2019. 

• Programul de publicitate/marketing: 

2019: • 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.: 6 afișaje la 

muzeu / 3 afișaje la Filială, ian.-dec., dr. T. Alexa, dr. Dorel Topan, dr. I. A. Negrean). 

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: 

2019: • colaborări la vernisarea și promovarea publică a edițiiei anuale 2019 a expoziției oficiale a 

comunităţii artistice băimărene Anuala Artelor: 28 septembrie, dr. Ioan A. Negrean, dr. Tiberiu 

Alexa, Călin Ițoaie; 

• colaborare la organizarea proiectului expoziţional studenţesc multianual Studio studenţesc 

(management expoziţional, vernisaj, fotografiere, promovare): anual: august-octombrie, dr. I.A. 

Negrean; 

• programul anual Ziua Artistului Plastic Băimărean: management expoziţional, vernisaj, 

fotografiere documentară, promovare: aprilie-mai, dr. I.A. Negrean; 

► programe anuale: 

2019: • colaborări la organizarea și prezentările publice expozițiilor de grup și personale din 

Planul anual expozițional al Filialei Baia Mare a U.A.P.R. 

 

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: 

2019: • colaborări arhivistice și ştiinţifice în organizarea Arhivei curente și a 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: 
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2019: • 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: 

– proceduri şi acţiuni privind organizarea registrelor inventar şi a procedurilor de 
reinventariere a patrimoniilor muzeale: dr. T. Alexa; drd. Viorel Rusu. 

– probleme și soluţii în elaborarea strategiei, documentațiilor și procedeelor de 
reevaluare a patimoniului muzeal: dr. Tiberiu Alexa, drd. Viorel Rusu; 

– asistenţă logistică acordată reciproc; 

• Programul de promovare și marketing 

2019: • promovarea reciprocă a expoziţiilor temporare prin afişaje la sediile muzeelor şi 

prin lobby direct; 

 

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 anual expozițional: 

2019: • expoziția temporară tematică Noua Școală de pictură de la Baia Mare. 

MASTERANZII: mai-iulie, dr. I. A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa; 

• Programul multianual de activități educaționale: 

►programe multianuale: 

2019: • lectorate cu public selecţionat organizate în muzeu pentru studenţii Secţiei de arte 
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plastice: anual – ianuarie-mai, octombrie-noiembrie, dr. T. Alexa, dr. I. A. Negrean; 

• Cercul muzeal de educaţie plastică – grupele studenţeşti «Nord –1; – 2; –3» și «Nord 1-2 

Master», 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 – 3 Licență AP»– 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; 

• Programul educațional Simboluri și semnificții în artă, 1 grup, universitar (filologie), 4 

iunie: vizita ghidată în care s-a discutat despre semne, simboluri și semnificații în arta 

plastică, mitologie, valori personale și spirituale + atelier de creație confecționarea unui 

trofeu 3D.: coord. E. Bonta; 

►proiecte anuale: 

2019: • 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: februarie, mai, noiembrie: dr. T. Alexa, dr. I. 

A. Negrean, colab. conf. univ. dr. A. Chira, lect. univ. drd. Horea Naşcu, cadru didactic 

asociat Delia Vancea și Bertalan Kovács; 

a.1.1.3.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi susţinere de proiecte educaţionale pentru 

sprijinirea reciprocă a programelor proprii: 

2019: • schimburi de know-how, informaţii şi cunoştinţe ştiinţifice în domeniul cercetării 
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ştiinţifice a istoriei Centrului Artistic Baia Mare: dr. T. Alexa, conf.univ.dr. Bertalan Kovács, 

asist. univ. drd. Alin Hereș; 

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: 

2019: • 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; 

• 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: 

dr. Izabela Pop; 

• 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;. 

• Programul multianual expozițional: 

2019: • colaborări în organizarea şi promovarea de proiectului expoziţional multianual – 

Studio studenţesc 2019 în parteneriat cu Filiala Baia Mare a U.A.P.R. Baia Mare; 

• colaborări în organizarea şi promovarea proiectelor anuale Expoziţia semestriale 

studențești:februarie/mai, dr. I. A. Negrean; 

• colaborări în organizarea şi promovarea proiectelor anuale Expoziţia lucrărilor de licenţă, 

grupele licență și master: iunie-iulie, dr. I. A. Negrean, dr. T. Alexa; 

 

• Programul multianual de cercetare–documentare: 

2019: • cercetare–documentare, elaborare, realizare şi prezentare publică a unor materiale 

didactice de istoria artei, în format PowerPoint, pentru cursurile/seminariile de Pictură – 

licență 1, și 2, respectiv Curente şi tendinţe în arta modernă, din cadrul curriculei academice 
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la Secţia de Arte Plastice: „Realismul”; „Simbolismul”; „Modernismul”; „Avangarda”; 

„Expresionismul / Cubismul / Futurismul”; ianuarie-iunie; octombrie-decembrie, dr. Tiberiu 

Alexa; 

a.1.1.4. Consiliul Local şi Primăria Baia Mare – prin: colaborări noncontractuale (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: Activități expoziționale: 

2019: achiziționarea (SICAP), contractarea și decontarea cheltuielilor de organizare și prezentare 

publică, în regim de acces gratuit a expoziției temporare tematice Centrul Artistic Baia Mare. 

Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019, 5 mai – 7 septembrie, Complexul 

expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy: 3.781 vizitatori (regim de gratuitate; proiect 

organizat cu ocazia Zilei Artistului Plastic și finanțat de Municipiul Baia Mare. 

• Programul multianual de activități educaționale: 

2019: • susţinere a promovării activităţilor şi imaginii muzeului prin accesul liber acordat de 

Primărie pentru afişaj public în zona Centrului Vechi; 

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: 

2019:  colaborarea muzeului la diverse activităţi culturale organizate sau sprijinite de 

Primărie şi Consiliul Local; 

• decernarea de către Primăria Bia Mare și Filiala Baia Mare a U.A.P.R. a Diplomei 

pentru Întreaga Activitate de Cercetare și Promovare a Centrului Artistic Baia Mare 

d-lui dr. Tiberiu Alexa, cu prilejul Zilei Artistului Plastic Băimărean în cadrul 

ceremoniei vernisajului expoziției  Centrul Artistic Baia Mare. Capodopere muzeale 

– achiziții și restaurări 2007-2019: 5 mai, Complexul expozițional «Colonia 

Pictorilor», Galeria Hollósy, 

ec. Cătălin Cherecheș – 

Primarul municipiului Baia 

Mare, dr. Laura Ghinea, 

președinte al Filialei Baia 

Mare a U.A.P.R., dr. T. 

Alexa; 

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: 

2019: • participare la vernisajul 

expoziției anuale oficiale a comunității artiștilor plastici băimăreni Anuala Artelor 2019; 

septembrie, Complexul expozițional «Colonia Pictorilor». Galeria Hollósy, dr. Tiberiu  Alexa, 
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dr. Ioan A. Negrean 

• programul multianual Ziua Artistului Plastic Băimărean (management 

expoziţional, vernisaj, fotografiere documentară, promovare): aprilie-mai, dr. I.A. 

Negrean; dr. D. Topan; 

• participări la Comisia de evaluare proiecte culturale cu finanțări nerambursabile din 

fondurile Primăriei Baia Mare: 2 sesiuni, referent drd. Oana Enășel. 

 

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»: 

• Proiectul de acreditare a instituției: 

2019: avizarea favorabilă a documentațiilor din dosarul de acreditaraea a muzeului conform 

metodologiei Ministerului Culturii: noiembrie, director dr. Ioan Marchiş; 

• Programul: Activități expoziționale: 

2019: participare la vernisajul expoziției temporare tematice Centrul Artistic Baia Mare. 

Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019, 5 mai, Complexul expozițional 

«Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy: 3.781 vizitatori (regim de gratuitate; proiect organizat cu 

ocazia Zilei Artistului Plastic și finanțat de Municipiul Baia Mare: dr. Ioan Marchiș. 

• Programul de evidență analitică, științifică și conservare: 

2019: • 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. 

• consultanţă, asistenţă, evaluări ale stării de sănătate şi calităţilor de conservare ale 

microclimatului în spaţiile din depozite și din circuitele expoziţionale ale Muzeul 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» : director dr. Ioan Marchiş; 

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: 
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• Programul de evidență analitică, științifică și conservare: 

2019: •  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; 

a.1.1.6. Colegiul de Arte, Baia Mare – prin: Contract de parteneriat, colaborări (exemplificări): 

a.1.1.6.1. 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: 

2019: • vizite interactive în muzeu, cu ghidaj: vizitarea expoziției permanente + programul 

educaţional interactiv „Simbolurile primăverii” – atelier de creație „Flori” + joc 

interactiv de limbaj corporal „Statuia”; ateliere de creație), 1 clasă gimnaziu: 5 

aprilie, coord. şi realizator E. Bonta, colab. înv. Christina Walter. 

• colaborare în organizarea evenimentului Noaptea Muzeelor: aprilie, coord. drd. O. 

Enășel, prof. Darie Nemeș Bota; 

• colaborare în organizarea ș prezentarea publică a evenimentului muzical 

«ColindArte»: decembrie, coord. drd. O. Enășel, prof. Cristina Nemeș Bota, prof. 

Darie Nemeș Bota: Organizarea evenimentului tematic "ColindArte" în parteneriat 

cu Colegiul de arte Baia Mare ca parte a strategiei de implementare a inovării în 

activitățile MJA CABM.  

Scop: Țintirea unui nou segment de public prin organizarea unui eveniment de Crăciun, 

de tip experiențial. 

Programarea concertului înainte de începerea evenimentelor de. sezon ale celorlalte 

instituții de profil.  

Fundamentare: cercetarea directă a categoriilor de public și a interviurilor cu specialiștii din 

muzee, și a surselor secundare - principiile OF/BY/FOR ALL dezvoltate de Nina Simon, 

literatură de specialitate și modele de bune practici din domeniu. 

Concept practic: concert de colinde desfășurat în galeria de la parterul MJA CABM. 

Conceput ca un drum simbolic, în fiecare sală s-a desfășurat un moment artistic care a 

apropiat spectatorul de scena nașterii Domnului pictată de T. Boromisza, "Triptic". Holul 

muzeului s-a transformat într-un foaier luminat, cu fundal muzical, și a servit la introducerea 

publicului în atmosferă. 

Concept creativ: Experiența sonoră transformă emoția concertului și armonia picturilor într-

un happening/performance multi-senzorial. Sunete de sezon umplu galeriile noastre, iar 

colinde pe note ghidează vizitatorii prin expoziție: la fiecare pas, alte sunete. 

Evaluare:• Oglindă de presă, analiză de impact al social media. Numărul de participanți a 

depășit numărul persoanelor înscrise. 

a.1.1.6.2. colaborări prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi proiecte educaţionale pentru sprijinirea 

reciprocă a programelor proprii: 

2019: • ghidaje interactive în muzeu:2 clase gimnaziale: octombrie, E. Bonta, dr. I.A. 

Negrean; 

• ghidaje interactive în muzeu: 3 clase liceale: mai, noiembrie, dr. T. Alexa, dr. D. 

Topan, colab. prof. Enikö Botiş. 
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a.1.2. INSTITUȚII DE FORMARE EDUCAȚIONALĂ 

• Programul multianual de activități educaționale / Programul expozițional: 

 

a.1.2.1. Liceul economic şi administrativ «Nicolae 

Titulescu», Baia Mare – prin: Contracte de parteneriat 

(exemplificări): 

a.1.2.1.3. 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 Liceului economic şi 

administrativ «Nicolae Titulescu»: 

2019: • lecţii interactive în muzeu în 

cadrul Programului educaţional naţional 

«Şcoala altfel», 1 clasă, ianuarie: dr. T. 

Alexa, colab. prof. Gabriela Friedrich; 

 

a.1.2.2. Colegiul Naţional «Vasile Lucaciu», Baia Mare – prin: Contracte de parteneriat (exemplificări): 

• a.1.2.2.3. 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 Colegiul Național «Vasile Lucaciu»: 

2019: • lecţii interactive în muzeu în cadrul Programului educaţional naţional «Şcoala altfel», 

1 clasă, februarie: dr. T. Alexa, colab. prof. Janina Friedrich; 

 

a.1.2.3. Colegiul Naţional «Gheorghe Şincai», Baia Mare – prin: Contracte de parteneriat (exemplificări): 

a.1.2.3.1. 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: 

2019: • proiectul partenerial «Muzeul 

însuflețit» susținut în 

cadrul celebrării 

centenarului unității de 

învățământ – elevii vizitat 

expoziția permanentă a 

muzeului și, în echipe, au 

ales lucrări sugestive pe baza 

cărora au construit și 

interpretat, pe loc, scenete / 

Scop: familiarizarea elevilor 

cu expoziția permanentă a 

MJACABM și încurajarea vizitării active a galeriilor, înțelegând și interpretând 

semnificația lucrărilor într-un exercițiu creativ, cu caracter ludic: octombrie, coord. 

drd. O. Enășel, partener prof. Roxana Petrovan 

• Cercul muzeal de educaţie plastică – grupa preuniversitară «Şincai», cuprinzând 

elevi ai Colegiului Naţional «Gh. Şincai»: coordonator Emeşe Bonta, colab. prof. 

Suzana Debreczeni-Pop; 

• proiectul de educație estetică Amintiri dintr-un tablou (concurs de eseuri de artă) 

cu public selecţionat organizate în muzeu: 5 noiembrie: coord. Emeşe Bonta, dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan, M. Muscă, colab. prof. Suzana Debreczeni-Pop; 

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 Colegiului Național «Gheorghe Șincai» Baia Mare: 
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2019: • asistenţă, consiliere şi îndrumare privind proiecte realizate de Colegiu: 

• elaborarea, organizarea și desfăşurarea «Amintiri dintr-un tablou»: septembrie -

decembrie, coordonator proiect prof. Suzana Debreczeni-Pop; E. Bonta, dr. I.A. 

Negrean, dr. D. Topan; 

a.1.2.4. Colegiul Tehnic «C.D. Neniţescu», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat, colaborări 

(exemplificări): 

a.1.2.4.1. parteneriate şi colaborări cu Colegiul Tehnic «C.D. Neniţescu», Baia Mare pentru 

promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare»  – 

programe multianuale: 

2019: • vizitarea cu ghidaj a 

expoziției 

permanente Centrul 

Artistic Baia Mare. 

Repere europene 

între tradiții și 

inovații –proiect cu 

public selecţionat, 

organizat în muzeu: 

13 martie, 1 grupă, 

liceal,  drd. Oana 

Enășel, prof. 

Adalbert Meheș; 

 

a.1.2.5. Colegiul Tehnic «A. Vlaicu», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat, colaborări (exemplificări): 

a.1.2.5.1. parteneriate şi colaborări cu Colegiul Tehnic «A. Vlaicu», Baia Mare pentru promovarea şi 

exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • vizitarea cu ghidaj a expoziției permanente Centrul Artistic Baia Mare. Repere 

europene între tradiții și inovații – în cadrul Proiectului educțional Arta ca 

purtătoare de valori: familiarizarea tinerilor cu operele de artă, însușirea de noi 

informații despre Școala de pictură de la Baia Mare și descoperirea semnificațiilor 

unor semne, simboluri: proiect cu public selecţionat, organizat în muzeu, 1 grupă, 

liceal, 13 martie: coord. și realizator Emeșe Bonta; 

 

a.1.2.6. Seminarul Teologic «Sf. Iosif Mărturisitorul», Baia Mare: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.2.6.1. parteneriate şi colaborări cu Seminarul Teologic «Sf. Iosif Mărturisitorul», Baia Mare 

pentru promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • vizitarea cu ghidaj a expoziției permanente 

Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene 

între tradiții și inovații – în cadrul Proiectului 

educțional Arta ca purtătoare de valori: 

identificarea de către tineri a valorile personale, 

morale și spirituale, să recunoască 

reprezentarea acestori valori în pictura 

băimăreană și o mică dezbatere despre cum 

poate plata biletului de intrare la muzeu, deveni 

o investiție: proiect cu public selecţionat, 

organizat în muzeu, 1 grupă, liceal, 18 martie: 

coord. și realizator Emeșe Bonta; 

• Programul educaţional interactiv Amintiri dintr-

un tablou –pliat pe curriculumul clasei a IX-a la 

Limba și literatura română, având ca scop 
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realizarea de către elevi a unui eseu, prin care în termeni literari, vor transpune 

sentimentele, impreiile inspirate de un tablou, ales din colecția muzeului nostru, 

căutând să descifreze mesajul transmis de artist: 30 octombrie: 3 grupe, 

învățământ liceal; coord. şi realizator E. Bonta; 

 

a.1.2.7. Colegiul Tehnic «Gh Barițiu»,, Baia Mare: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.2.7.1. parteneriate şi colaborări cu Seminarul Teologic «Sf. Iosif Mărturisitorul», Baia Mare 

pentru promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • vizitarea cu ghidaj a expoziției permanente Centrul Artistic Baia Mare. Repere 

europene între tradiții și inovații – în cadrul Proiectului educțional Amintiri dintr-

un tablou: familiarizarea tinerilor liceeni cu operele de patrimoniu, ce reprezintă 

operele de artă și ce mesaje transmit acestea, iar prin folosirea metodelor 

interactive s-a urmărit formarea capacității de a reflecta asupra realității și de a 

comunica eficient propriile păreri/credințe în timpul vizitei: proiect cu public 

selecţionat, organizat în muzeu, 22 martie, 1 grupă, liceal, coord. și realizator 

Emeșe Bonta; 

 

a.1.2.8. Liceul Teoretic «Németh László», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

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 Liceului Teoretic «Németh László» Baia Mare: 

2019: • vizitarea cu ghidaj a expoziției permanente Centrul Artistic Baia Mare. Repere 

europene într tradiții și inovații – proiect cu public selecţionat, organizat în Liceul eoretic 

«Neméth L.» pentru participanții la Olimpiada națională de limba maghiară: 25 mai: Emeșe 

Bonta. 

 

a.1.2.9. Şcoala Gimnazială «Nichita Stănescu» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.9.1. 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: 

2019: • Programul #LaNoiLaArtă – 

Simbolurile primăverii – vizitarea 

muzeului nostru; atelier de creatie 

„Mărțișorul” – confecționare 

mărțișoare; lectorat formativ „Baba 

Dochia și venirea primăverii”: 2 

grupe, învățământ primar, 1 

martie, coord. E. Bonta; 

• Programul #LaNoiLaArtă – 

Școala altfel, 1 grupă, învățământ 

primar, aprilie: vizită ghidată a 

expoziției permanente; atelier de 

creație, unde elevii au realizat 

obiecte de sezon – primăvara: 1 grupă, primar, 5 aprilie, coord. E. Bonta; 

 

a.1.2.10. Şcoala Gimnazială «Victor Babeş» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.10.1. 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: 

2019: • Vizită interactivă în muzeu, cu ghidaj + atelier de creație: Simbolistica culorilor, 

25 februarie, 1 grupă învățământ gimnazial, coord. E. Bonta; 

•  Programul educaţional interactiv #LaNoiLaArtă – Școala altfel – vizită interactivă 
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în muzeu, cu ghidaj + atelier de creație: Valori morale și spirituale în pictura 

băimăreană, 17 aprilie, 1 grupă învățământ gimnazial: coord. E. Bonta. 

 

a.1.2.11. Şcoala Gimnazială «P. Dulfu» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.11.1. 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: 

2019: • Vizită interactivă în muzeu, cu ghidaj + atelier de creație: Vine, vine primăvara, 29 

martie, 1 grupă învățământ primar, coord. E. Bonta; 

 

a.1.2.12. Școala Gimnazială «George Coșbuc» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.12.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala Gimnazială «George Coșbuc» Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019 

 •  Programul #LaNoiLaArtă – Școala altfel, 3 grupe, învățământ primar, 17-18 

aprilie: vizite ghidate ale expoziției permanente; ateliere de creație, unde elevii au 

realizat obiecte de sezon – primăvara: coord. E. Bonta; 

• Proiectul educațional Magia toamnei – vizită ghidată a expoziției permanente; 

ateliere de creație, pe baza relatării unei povești despre iubirea necondiționată a 

unui copac. În cadrul atelierului de creație elevii au realizat un obiect decorativ 

specific toamnei cu frunze arămii, copaci și păsări: 23 octombrie, coord. E. Bonta; 

 

a.1.2.13. Școala Gimnazială «Nicolae Iorga» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.13.1. 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: 

2019: •  Programul educaţional interactiv #LaNoiLaArtă – Școala altfel – vizită interactivă 

în muzeu cu ghidaj + atelier de creație: 15-16, 18 aprilie: 7 grupe învățământ 

primar; 2 grupe învățământ gimnazial, coord. şi realizator E. Bonta; 

 

a.1.2.14. Școala Gimnazială «D. Cantemir» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.14.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala 

Gimnazială «D. Cantemir» Baia Mare pentru 

implementarea, promovarea şi exploatarea 

programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: •  Programul educațional 

Simboluri și semnificații 

în artă, 1 grup, gimnazial, 4 

iunie: vizita ghidată în care 

s-a discutat despre semne, 

simboluri și semnificații în 

arta plastică, mitologie, 

valori personale și spirituale 

+ atelier de creație 

confecționarea unui trofeu 

3D.: coord. E. Bonta; 

a.1.2.15. Școala Gimnazială «A. Iancu» Baia Mare – prin: Contract de parteneriat: 

a.1.2.15.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala Gimnazială «A. Iancu» Baia Mare pentru 

implementarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: •  Programul educațional Arta – purtătoare de valori, 1 grup, primar, 21 noiembrie: 

vizita ghidată, în care s-au dezbătut teme precum primele picturi murale și nevoia 
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omului antic de a observa animalele pentru a le vâna, pană la dezvoltarea simțuilui 

estetic în ce privește natura, viația sau arta.+ atelier de creație in care copiii au 

realizat o instalație decorativă care a avut ca scop, transmiterea unui mesaj legat 

de protejarea naturii: coord. E. Bonta; 

 

a.1.2.16. Grădiniţa cu program prelungit «Ion Creangă» Baia Mare – prin: Acord de parteneriat: 

a.1.2.16.1. 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: 

2019: • Programul educaţional interactiv Simbolurile primăverii – activitățil educaționale 

au avut ca scop familiarizarea micuților cu operele de artă, dezvoltarea abilităților 

motrice fine prin realizarea unei planșe de colorat și jocul ”Statuia” în curtea 

muzeului : 1 grupă, învățământ preșcolar, 24 mai: coord. şi realizator E. Bonta. 

 

a.1.2.17. Asociația Culturală «ArtSpot», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.2.17.1. parteneriate şi colaborări cu Asociația Culturală «ArtSpot», Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • partener în programul educaţional interactiv Refresh@Art,: septembrie, coord. și 

realizator O. Enășel. 

 

a.1.2.18. Asociația Culturală «ARTSPOT», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.2.18.1. parteneriate şi colaborări cu Asociația Culturală «ARTSPOT»«DruRelax», Baia Mare 

pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii 

ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • partener în programul educaţional interactiv Noaptea Muzeelor,: mai, coord. și 

realizator O. Enășel. Dezvoltare și implementare concept vizită interactiv-

inovatioare pentru categoriile de public participante la Noaptea Muzeelor 2019. 

• partener în prezentările publice la evenimentele de ghidaj personalizat Fresh@Art 

și, respectiv Refresh@Art: iunie + septembrie, coord. și realizator O. Enășel, 

partener: Dragoș CĂLIN, dr. T. Alexa, dr. Ioan A. Negrean. 

Context: audiența/vizibilitate mare & marketing nediferențiat & așteptări mari ale publicului. 

Noaptea Muzeelor este un eveniment care se bucură de participarea unui număr 

foarte mare de vizitatori, care așteaptă o experiență surprinzătoare - vizita clasică 

+ un serviciu suplimentar, personalizat 

Nopții Muzeelor.  

Scop: conceperea unei experiențe de vizitare 

adaptabile unui public eterogen, foarte 

dificil (imposibil) de segmentat, în care 

demersul trebuie să adauge vizitării 

galeriilor o componentă surprinzătoare, 

diferită de cea a celorlalte muzee, cu 

costuri reduse cu scopul final de a 

stârni interesul vizitatorilor pentru 

MJACABM și de a repeta 

comportamentul și în alte circumstanțe 

(fidelizare).  

Fundamentare: cercetare primară. (interviuri) & 

implementarea principiilor de implicare 

a comunității în activitățile muzeului, 

dezvoltate de Nina Simon an 

programul OF/BY/FOR ALL 

Concept creativ: tema generală propusă la nivel 

european a fost “clasa, deschisă!”, deci atenția s-a îndreptat asupra proiectelor 

educaționale. Pornind de aici, am ales povestea ca numitor comun al demersurilor 

educaționale. Alături de Asociația Culturală ARTSPOT am conceput o experiență 
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interactivă de vizitare. Vizitatorii au parcurs circuitului expozițional permanent 

ghidați de interacțiunea cu niște personajele amplasate pe parcurs. 

Fragmentele s-au țesut într-o narațiune unică, irepetabilă, din care oaspeții au 

devenit parte integrantă, iar experianța de vizitare s-a transformat într-o povestire 

în ramă. Tâlcul rămâne să îl 

descopere fiecare…" 

Concept practic: tineri performeri, coordonați 

de actorul Dragoș CĂLIN, și-au ales 

fiecare câte o lucrare din expoziția 

noastră permanentă, i-au căutat 

înțelesul și au încercat să-i 

“cunoască” autorul. Documentarea a 

fost riguroasă. Cei șase viitori actori 

s-au transpus perfect în universul 

fiecărei picturi și, ajutați de 

monologul compus de ei,  au 

completat atmosfera și au dat viață 

– la propriu! –  tabloului ales. 

Activități de marketing pentru acțiunile 

organizate cu ocazia Nopții 

Muzeelor și a evenimentului ca 

întreg.  

Evaluare post-implementare: oglindă de 

presă, analiză de impact și 

feedback. În urma răspunsului 

pozitiv al publicului, și a colaborării 

cu membrii Asociației ART SPOT, 

Compartimentul PEMPPC a decis 

reinterpretarea celor șase momente 

într-un eveniment poziționat pentru 

segmentul premium (intrare - bilet 

de ghidaj). 

• Încheiere parteneriat cu Colegiul de 

Arte Baia Mare, prof. Darie Nemeș 

Bota în vederea realizării unui colaj 

sonor care să acompanieze expoziția 

temporară "Noua Școala de pictură de 

la Baia Mare" șii care să înglobeze 

piese inspirate de fiecare pictură în 

parte.  

• Atragerea, pe baza de parteneriat cu 

ONG-urile din care fac parte (American 

International School of Transylvania & 

YMCA) a 15 voluntari care să ajute 

personalul MJA CABM la 

supravegherea vizitatorilor în intervalul 

orar cu trafic intens, în cele două spații: 

sediul MJA CABM & Colonia Pictorilor.   

 

a.1.2.19. Centrul wellness «DruRelax», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.2.19.1. parteneriate şi colaborări cu Centrul wellness «DruRelax», Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • partener în programul educaţional interactiv Fresh@Art,: iunie, coord. și realizator 

O. Enășel. 
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a.1.3. ÎN PLAN INTERN JUDEŢEAN – MARAMUREŞ – MENŢIONĂM COLABORAREA CU: 
 
a.1.3.1. Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare – prin: colaborări non-contractuale: 

a.1.3.1.1. parteneriate şi colaborări cu Consiliul Județean Maramureș ,Baia Mare pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • prezentarea evenimentului expozițional  de o zi Achiziții de excepție – primăvara 

2019, prezentare de presă adresată mass-media maramureșeană și personalului propriu al 

Consiliului Județean: 29 aprilie, coord. dr.T. Alexa, cu dr. Ioan A. Negrean, dr. Dorel Topan, 

ec. Adriana Rednic, marketing drd. O. Enășel; 

• prezentarea oficială în cadrul ședinței ordinare lunare a Consiliului Județean 

Maramureș a volumului Arta în România. Din preistorie în contemporaneitate, editat de 

Academia Română cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș și al Muzeului 

Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (achiziții de exemplare: 250 + 273); volumul 

conține două studii reprezentând cercetări tematice realizate și publicare de dr. Tiberiu 

Alexa: 

• a) Pictura din Transilvania între  1900-1945 – în colaborare cu dr. Iulia 

Mesea, muzeograf principal la Muzeul Național Brukenthal; 

• b) Centrul Artistic Baia Mare 1896-1918: cazuistica unui fenomen artistic 

european – text ce reprezintă sinteza modelului istoriografic românesc 

privind istoria Centrului Artistic Baia Mare, model a cărui elaborare și 

finalizare conceptuală s-a realizat un ultimele 4 decenii prin cercetări, 

concepere, redactrare și promovare în cadrul muzeului băimărean de artă (în 

principal de dr. T. Alexa, dimpreună cu membri ai colectivului muzeului), fiind 

acum asumat în premieră la nivel naționat sub tutela majoră a Academiei 

Române. 
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• Lectorat cu public selecționat și ghidaj tematic în cadrul expoziției Centrul Artistic 

Baia Mare – Capodopere muzeale: achiziții și restaurări 2007-2019 organizată pentru 

consilierii județeni și personalul propriu al Consiliului Județean Maramureș: iulie, Complexul 

expozițional «Colonia Pictorilor», Galeria Hollósy, dr. Tiberiu Alexa, dr. Ioan A. Negrean. 

 

a.1.3.2. Y.M.C.A. Maramureș / Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.3.2.1. parteneriate şi colaborări cu American International School of Transylvania Baia Mare 

pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii 

ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • colaborare în organizarea evenimentului Noaptea Muzeelor – voluntari în 

supravegherea fluxului de vizitatori: aprilie, coord. drd. O. Enășel; 

 

a.1.3.3. Asociația «Culori Unite în Maramureș», Baia Mare – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.3.3.1. parteneriate şi colaborări cu Asociația «Culori Unite în Maramureș», Baia Mare  pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 

Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • achiziționarea a 14 lucrări de pictură și grafică din portofiliul edițiilor 2013-2018 ale 

Taberei Internaționale de pictură în plein air «Culori Reunite în Maramureș» –

artiști din Ucraina, Elveția, Danemarca, Polonia, Rep. Moldova, Olanda, Ungaria. 

a.1.3.3.3. parteneriat şi colaborare ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, realizarea, promovarea şi exploatarea publică a programelor Asociației 

«Culori Unite în Maramureș», Baia Mare: 

2019: • participarea la vernisajul ediției 2019 a Taberei Internaționale de pictură în plein air 

«Culori Reunite în Maramureș»: Ocna Șugatag, dr. Tiberiu Alexa, T. Szjgyártó; 

 

a.1.3.4. Şcoala gimnazială Sălsig – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.3.4.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială Sălsig pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • Programul educațional național #LaNoiLaArtă – Școala altfel – ghidaj în 

expoziția permanentă Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții 

și inovații – familiarizare elevilor cu limbajul de specialitate specific artelor 

plastice: 1 grupă învățământ gimnazial, aprilie, dr. D. Topan. 

 

a.1.3.5. Şcoala gimnazială, Satulung – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.3.5.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazial, Satulung pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • Programul educațional național #LaNoiLaArtă – Școala altfel – ghidaj în 
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expoziția permanentă Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții 

și inovații – familiarizare elevilor cu limbajul de specialitate specific artelor 

plastice: 1 grupă învățământ gimnazial, aprilie, dr. T. Alexa. 

 

a.1.3.6. SC Rebel Advertising SRL Baia Mare – prin colaborare: 

a.1.3.6.1. parteneriate şi colaborări cu SC Rebel Advertising SRL Baia Mare pentru implementarea, 

co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor 

şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • parteneriat producție media 

(fotografii) – în organizarea și 

producție avenimentului Safari 

Urban: responsabil din partea 

MJACABM drd. O Enășel. 

 

a.1.3.7. SC ElectrosistemSRL Baia Mare – prin colaborare: 

a.1.3.7.1. parteneriate şi colaborări cu SC Rebel Advertising SRL Baia Mare pentru implementarea, 

co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • sponsorizare producție media (fotografii) – în organizarea și producție 

avenimentului Safari Urban: responsabil din partea MJACABM drd. O Enășel. 

a.1.3.8. Şcoala gimnazială Tăuţii de Sus, Baia Sprie – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.3.8.1. parteneriate şi colaborări cu Şcoala gimnazială Tăuţii de Sus, Baia Sprie pentru 

implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale 
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Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • Programul educațional național #LaNoiLaArtă – Școala altfel – ghidaj în 

expoziția permanentă Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții 

și inovații – familiarizare elevilor cu limbajul de specialitate specific artelor 

plastice: 1 grupă învățământ gimnazial, aprilie, dr. T. Alexa. 

 

 

a.1.3.9. Green Impact Club Baia Mare (din cadrul Colegiului Tehnic "C.D. Nenițescu", Baia Mare) – prin: 

Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.3.9.1. parteneriate şi colaborări cu Green Impact Club Baia Mare pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • programul educațional ecologic – transfer de bune practici privind 

implementarea strategiilor educaționale bazate pe (tehnici de) gamificiation. 

Pornind de la know how-ul compartimentului marketing al MJA CABM, elevii CD 

Nenițescu au dezvoltat un tur Questo care să servească la îndeplinirea obiectivelor 

Clubului Green Impact: 1 grupă învățământ gimnazial, aprilie, drd. O. Enășel, 

parteneri: prof coord. Ramona Buhai & Iulea Hojda 
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a.1.4. ÎN PLAN REGIONAL ŞI NAŢIONAL, MENŢIONĂM COLABORAREA PARTENERIALĂ CU: 

A. INSTITUȚII STRATEGICE 
 

 

a.1.4.1. Academia Română, Bucureşti – prin contract de colaborare: 

a.1.4.1.1. parteneriat şi colaborări cu Academia Română, Bucureşti, pentru susţinerea programelor 

științific și de promovare/diseminare istoriografică ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare»:: 

2019:         • cercetarea și redactarea conceptului istoriografic românesc (elaborat în cadrul muzeului 

nostru) privind identitatea și particularismele Centrului Artistic Baia Mare – și, respectiv,  

publicarea și diseminarea publică a acestuia în cadrul volumul 2 (subcapitorul: Centrul 

Artistic Baia Mare 1896-2018: cazuistica unui fenomen artistic european) al tratatului de 

istorie a artei din România: Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, 

noiembrie-decembrie: dr. Tiberiu Alexa; 

• cercetarea și redactarea – în colaborare cu dr. Iulia Mesea, Muzeul Națioal Brukenthal, 
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Sibiu – a studiului Pictura din Transilvania între 1900-1945 și, respectiv,  publicarea și 

diseminarea publică a acestuia în cadrul volumul 2 (subcapitorul: Centrul Artistic Baia Mare 

1896-2018: cazuistica unui fenomen artistic european) al tratatului de istorie a artei din 

România: Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, noiembrie-

decembrie: dr. Tiberiu Alexa, dr. Iulia Mesea (Muzeul Națioal Brukenthal, Sibiu). 

 

a.1.4.1.3. parteneriat şi colaborare ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru 

realizarea organizarea, realizarea, promovarea şi exploatarea publică a programelor științific și 

editorial ale Academiei Române, Bucureşti: 

2019: • participarea în colegiul de redacție și, respectiv, în colectivul științific de redactare al 

tratatului de istorie a artei din România Arta din România. Din preistorie în 

contemporaneitate, ianuarie-decembrie, dr. Tiberiu Alexa; 

• participare la lansarea publică pe piață a volumelor Arta din românia. Din preistorie în 

contemporaneitate, 9 iunie, București, Aula Magna a Academiei Române: dr. Tiberiu Alexa, 

dr. Ioan A. Negrean,  dr. Dorel Topan, ec. Adriana Rednic, T. Szigyártó.  
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a.1.4.2. 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.1.4.2.1. parteneriat şi colaborări cu Casa de licitaţii Artmark, Bucureşti, pentru susţinerea 

programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»:: 

PROGRAMUL DE ÎMBOGĂȚIRE A PATRIMONIULUI MUZEAL: 

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC / PROGRAMUL DE PROMOVARE&MARKETING: 

2019: • cooptarea ca Expert consultant al Casei de Licitaţii Artmark a directorului muzeului, dr. T. 

Alexa : activitate începând din 2010, reconfirmată anual, inclusiv pentru 2018, cu diverse 

experizări, furnizări de documentări bio-bibliografice privitoare la artiști din Centrul Artistic 

Baia Mare; 

• donaţii ale Cataloagelor de licitaţii (introduse în Fondul documentar): 

– 11 cataloageale licitațiilor organizate în anul 2018; 

• documentări științifice, manageriale, de marketing și privind tehnici și proceduri de 

evaluare, la Casa de licitații «Artmark»: aprilie, mai, decembrie: dr. Tiberiu Alexa; 

a.1.4.2.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale, schimburi de publicații, 

transfer de know-how pentru sprijinirea reciprocă a programelor și proiectelor proprii: 

2019: • documentări, schimburi interbibliotecare şi transfer de informaţii ştiinţifice privind: 

• documentări şi transfer de informaţii ştiinţifice privind: 

• schimb de publicaţii între cele două instituţii: primite – 8 buc.; transmise de muzeul – 

2; 

a.1.4.2.3. 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: 

2019: • 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: Cursuri de management al artei I, prezentarea Produse culturale româneşti II: 

mailto:muzartbm@yahoo.com


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  

36 

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; 

• activităţi desfăşurate de directorului muzeului, dr. Tiberiu Alexa, în cadrul corpului experţilor 

colaboratori ai Casei de licitaţii «Artmark»; 

• elaborarea pentru Casei de licitaţii «Artmark» de fişe şi documentaţii de expertizare 

ştiinţifică pentru lucrări de artă băimăreană, transilvăneană şi maghiară: 4 piese / 3 artişti, 

dr. T. Alexa.  

 

a.1.4.3. Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti – 

prin: Contracte de împrumut în beneficiul Muzeului Județean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

a.1.4.3.1. 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»: 

2019: • Contract de împrumut , reînnoit anual, 

privind împrumutarea către Muzeul 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia 

Mare» a opt piese de pictură din 

patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al 

României aparținând unor artiști cu 

biografii conectate la Centrul Artistic 

Baia Mare (Ipolit Strâmbu, Samuel 

Mützner, Arthur Verona, Florența Pretorian 

etc.) pentru susţinerea expoziţiei 

permanente Centrul Artistic Baia Mare. 

Repere europene între tradiţii şi 

inovaţii, deschisă în 2009 la muzeul băimărean (lucrări asigurate anual de Muzeul 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» prin poliţă de asigurare la SC UNIQA 

SA): contract reînnoit anual, începând din 1984, în perioada februarie-martie, dr. T. Alexa, 

dr. I. A. Negrean, Mariana Chiș, Călin Ițoaie, management financiar ec. A. Rednic; 

 

a.1.4.4. Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, 

Bucureşti – prin: participare pe bază de cotizaţie anuală şi 

colaborare la programe (exemplificări): 

a.1.4.4.1. colaborare cu Reţeaua Naţională a 

Muzeelor din România, pentru implementarea 

programelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare»: 

2019: • promovarea profilului muzeului şi a 

activităţilor sale pe site-ul Reţelei: 

ianuarie – decembrie: coord. program 

drd. Oana Enășel; 

 

a.1.4.4.2. colaborare prin transferul de cunoştinţe 

ştiinţifice şi manageriale pentru sprijinirea reciprocă a 

programelor proprii: 

2019: • participare la lucrările Adunării Generale a R.N.M.R., februarie, Sibiu, Muzeul Național 

Astra, dr. T. Alexa, T. Szjgyártó; 

• participarea activă la discuţiile/dezbaterile/schimburile de know-how de pe grupul de 

socializare Muzee și muzeografi, înființat și coordonat  de 

R.N.M.R.«www.facebook.com/groups/352853201400975»: ianuarie-decembrie, dr. T. 

Alexa, drd. Oana Enășel; 
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1.4.4.3. 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: 

 2019: • Participarea muzeului la Proiectul european Noaptea Muzeelor 2019; 

• Continuarea activității muzeului ca membru titular în organizaţie, cu decontarea anuală 

a cotizaţiei de membru: anual: mai, dr. T. Alexa, management financiar A. Rednic; 

• Participarea, în regim gratuit (taxa de participare) asigurată de RNMR, la Conferința 

Internațională «Museums Meet Museums», organizată de Rețeaua Națională a 

Muzeelor, octombrie: drd. Oana Enășel; 

 

a.1.4.5. Muzeul Unirii, Alba Iulia – prin invitație nominală: 

1.4.5.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, prezentarea publică, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi 

proiectelor proprii ale Muzeul Unirii, Alba Iulia: 

2019: • participare la lansarea publică pe piață a volumelor Arta din românia. Din preistorie în 

contemporaneitate, 9 iunie, Alba Iulia, Simpozionul internațional «Orașele Unirii»: dr. 

Tiberiu Alexa,  T. Szigyártó; 

 

a.1.4.6. S.C. Cris Art Total Impex S.R.L., Bucureşti – prin: comenzi furnizare servicii (exemplificări): 

a.1.4.6.1. 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»:: 

• Programul: Activități expoziționale: 

2019: organizarea ș promovarea proiectelor expoziționale din Planul anual al muzeului: 

• participare la vernisajul expoziție temporare tematice: Centrul Artistic Baia Mare. 

Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019, 5 mai – 7 septembrie, 

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy: 3.781 vizitatori (regim de 

gratuitate; proiect organizat cu ocazia Zilei Artistului Plastic și finanțat de Municipiul Baia 

Mare. 
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2019: • PROGRAMUL DE RESTAURĂRI, CONSERVĂRI PREVENTIVE ȘI CURATIVE: coord. 

program dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean, C. Ițoaie, management contractual dr. T.Alexa şi 

management financiar ec. A. Rednic, pe bază de SEAP, comenzi, contracte şi decontări 

din bugetul instituţiei: • 14 lucrări de picturi în ulei; 

 

a.1.4.7. Asociația culturală «Da'DeCa», București – prin Contract partenerial pentru crearea și transferul 

de produse, cunoştinţe și practici educaționale: 

 a.1.4.7.1. colaborări contractuale cu Asociația culturală «Da'DeCa», București, pentru promovarea 

patrimoniului şi susţinerea proiectelor Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», 

respectiv în promovarea istoriei «Centrului Artistic Baia Mare»: 

2019: • proiectarea, realizarea și implementarea proiectului educațional Trusă de privit în muzeu 

– kit educativ pentru vizitarea expoziței permanente a muzeului, muzeul fiind partener 

asociat în proiectul ce a câștigat finanțare nerambursablă AFCN: drd. O. Enășel. 

 

 

a.1.4.8. Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca – prin colaborare 

noncontractuală: 

1.4.8.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, prezentarea publică, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi 

proiectelor proprii ale Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca: 

2019: • participare la lansarea publică pe piață a volumelor Arta din românia. Din preistorie în 

contemporaneitate, 9 iunie, București, Aula Magna a Academiei Române: dr. Tiberiu Alexa, 

dr. Ioan A. Negrean,  dr. Dorel Topan,  T. Szigyártó; 

a.1.4.9. Muzeul de Artă Recentă, București – prin Contract de împrumut: 

1.4.9.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, prezentarea publică, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi 

proiectelor proprii ale Institutul de Muzeul de Artă Recentă, București: 
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2019: • împrumut a trei lucrări de pictură incluse în portofoliul expoziției tematice temporare Fete 

de vis. Idealul feminin în arta românească de la Nicolae Grigorescu la Ion 

Grigorescu: București 27 martie –15 septembrie; curator Erwin Kessler; colaboratori dr. 

Tiberiu Alexa, dr. Ioan A. Negrean, Călin Ițoaie; 

 

a.1.4.11. Ministerul Culturii și Identității Naționale, București – relații necontractuale privind sprijinirea 

activităţilor de specialitate proprii ale muzeului: 

a.1.4.11.1. colaborări cu Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor pentru  promovarea şi 

exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare»: 

• Proiectul de acreditare a instituției: 

2019: avizarea favorabilă a dosarului de acreditaraea a muzeului conform metodologiei 

Ministerului Culturii: 26 noiembrie, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, președinte dr. 

Ernest Oberländer; delegat al muzeului: muzeograf și conservator acreditat drd. Robert 

Strebeli. 

 

a.1.4.12. Muzeul de Artă, Timișoara – prin: Contract partenerial de împrumut și cesionare editorială în 

beneficiul Muzeul de Artă, Timișoara: 

1.4.12.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, prezentarea publică, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi 

proiectelor proprii ale Muzeul de Artă, Timișoara: 

2019: • Contract de împrumut 8 lucrări de ceramică – Eugenia Pop (1945-2012) – aflate în 

colecțiile muzeului nostru (donația: Gheorghe  Crăciun), pentru a fi prezentate public – și, 

în catalogul album – în cadrul expoziției retorspective «Restituirea unei generații. Formă 

și memorie în căutarea sensurilor», curator dr. Andreea Foanene, Timișoara, 

(continuare din 2018) – februarie 2019, colaboratori MJACABM: dr. Tiberiu Alexa, dr. I. A. 

Negrean, Mariana Chiș; 

 

a.1.4.13. 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.1.4.13.1. colaborare cu Galeria Quadro, Cluj-Napoca, pentru implementarea programelor Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»: 

PROGRAMUL DE ÎMBOGĂȚIRE A PATRIMONIULUI MUZEAL: achiziţii prin participarea la 

sesiuni publice de licitaţii (online) şi, respectiv, prin negociere directă directă din 

galerie, comandă şi decontare din bugetul instituţiei: coord. program dr. T. Alexa; dr. 
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D. Topan; dr. I.A. Negrean, C. Ițoaie, M. Chiș, management financiar dr. T.Alexa şi 

ec. A. Rednic: 

2019: • 13 piese realizate de artişti transilvăneni – colonişti temporari la Baia Mare în perioadele 

istorică (9), interbelică (4) și contemporană (1) – dintre care: 5 de grafică de şevalet + 8 

de pictură. 

 

a.1.4.14. Universitatea «Babeș-Bolyai», Cluj-Napoca – prin: înscriere la manifestare științifică: 

1.4.14.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, prezentarea publică, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi 

proiectelor proprii ale Universității «Babeș-Bolyai», Cluj-Napoca: 

2019: • prezentarea studiului știinific „Implementing and Funding Innovation in the 21st Century 

Museum” – în cadrul «Conferința internațională 

"Marketing from Infromation to Decision"»: 

octombrie 2019, drd. O Enășel; 

 

a.1.4.15. Questoapp, București – prin: Contract de colaborare 

(exemplificări): 

a.1.4.15.1. parteneriate şi colaborări cu questoapp, București 

pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi 

exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului 

Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe 

multianuale: 

2019: • aplicație tip «vânătoare de comori în 

muzeul» – găzduire ghidaj cu texte explicative în expoziția permanentă Centrul 

Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții și inovații – în anul 2019, s-

au înregistrat 68 de „jucători”: responsabil din partea MJACABM drd. O Enășel. 

 

a.1.4.16. «i-tour.ro», București – prin: Contract de parteneriat (exemplificări): 

a.1.4.16.1. parteneriate şi colaborări cu «i-tour.ro», București pentru implementarea, co-organizarea, 

promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

„i-Tour” este un proiect national de informare si promovare turistica, initiat in 2005 de Groove 

Hour, care ofera pliante cu informatii turistice gratuite turistilor din 15 judete din tara. Incepand 

cu sezonul de iarna 2010-2011 i-Tour pune la dispozitia tuturor celor interesati, un site cu 
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informatii turistice si sectiune de download gratuit al hartilor turistice. Astfel, i-Tour devine un 

amplu proiect de informare gratuita ce actioneaza atat offline, prin pliante tiparite, care se 

gasesc la receptiile unitatilor de cazare si in centrele info-turistice din 15 judete din tara, cat si 

online, prin intermediul portalului www.i-tour.ro. 

2019: • parteneriat media în organizarea și prezentarea publică a evenimentelor muzeale 

organizate de Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare: octombrie 

2019, realizator drd. O. Enășel 

• proiectul educațional Trusa de privit în muzeu: noiembrie-decemnrie 2020, coord. 

drd. O. Enășel; 

• proiectul expozițional Safari urban, decembrie 2020 -februarie 2021: coord. drd. 

O. Enășel; 

• evenimentul muzical-cultural «ColindArt»: decembrie, coord. drd. O. Enășel, prof. 

Cristina Nemeș Bota, prof. Darie Nemeș Bota; 

 

a.1.4.17. «Street Delivery», București / Baia Mare – prin: colaborare noncontractuală: 

a.1.4.17.1.  colaborări cu «Street Delivery», București / Baia Mare pentru implementarea, co-

organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • dezvoltare, înscriere și prezentare a instalației «Baia Mare - expoziție atemporală 

tematică» la evenimentul "Street Delivery", ediția Baia Mare, iunie 2019: concept, realizare și 

prezentare drd. O. Enășel; 

• Scop: familiarizarea membrilor comunității băimărene cu moștenirea culturală a 

fenomenului Centrul Artistic Baia Mare; generarea sentimentului de aparteneță la 

comunitatea locală prin implicarea activă în înțelegerea și identificarea elementelor 

caracteristice ale Școlii bămărene de pictură, precum și în dezvoltarea instalației din 

cadrul Street Delivery;  

• Fundamentare: cercetare primară. (interviuri) & implementarea principiilor de implicare a 

comunității în activitățile muzeului, dezvoltate de Nina Simon an programul OF/BY/FOR 

ALL  

• Concept practic: publicul este încurajat să viziteze Muzeul Județean de Artă CABM și să 

identifice peisajele citadine din picturile expoziției permanente și să fotografieze 

echivalentul urban contemporan. 

• Concept creativ: “Ia-ți aparatul foto și pornește weekendul acesta pe urmele lui Hollósy. 

Recunoaște locurile și clădirile care l-au inspirat - fotografiază și vom reface împreună 

poezia urbei - pe străzile însorite.” / Mediatizarea conceptului creativ și atragerea 

participanților - membri ai comunității - la identificarea peisajelor citadine și realizarea 

fotografiilor.   
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• Implementare: realizarea instalației din Parcul Scriitorilor, Baia Mare, în cadrul 

evenimentului Street Delivery;  

• Evaluare post-implementare: oglindă de presă, analiză de impact și feedback. În urma 

răspunsului pozitiv al publicului, intregistrat în cadrul evenimentului și reflectat în analiiza 

de impact realizată în social media, Compartimentul PEMPPC a decis extinderea 

proiectului pe o perioadă de 5 luni și reinterpretarea sa sub forma unei expoziții 

temporare. 

 

a.1.4.18. Muzeul Județean Târgu Mureș, – prin: Contract de împrumut 

a.1.4.18.1.  colaborări cu « Muzeul Județean Târgu Mureș pentru implementarea, co-organizarea, 

promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii ale Muzeului Judeţean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • colaborare prtenerială prin împrumutul a 53 de lucrări de pictură și grafică băimăreană lqa 

realizarea expozitiei tematice temporare Pictura transilvăneană interbelică. Baia Mare și Școlile 

libere de arte: 25 octomrbie 2019-aprilie 2020, Palatul Culturii, Târgu Mureș,  dr. Tiberiu Alexa, dr. 

Ioan A. Negrean, dr. D. Topan, Ițoaie, M. Chiș; Ioan Șulea, Zoltán Soos, Erika Oniga. 

 

 

a.1.4.19. Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău – prin diverse colaborări noncontractuale pentru 

realizarea de activități educaționale, pentru transferul de cunoştinţe ştiinţifice şi manageriale: 

1.4.19.3. 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 Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău: 

2019: • patru expertize de stabilire a paternității, cercetare a semnificațiilor artistice și științifice, și 

de evaluare a valorii de piață, prin Comisia internă de expertize, evaluări și achiziții, 

pentru lucrări solicitate și puse la dispoziție ca documentar digital de către Muzeului 

Județean de Istorie și Artă Zalău în vederea investigării oportunității de achiziționare 

pentru colecțiile muzeului zălăuan: Comisia internă de expertize, evaluări și achiziții, dr. 

T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. Dorel Topan; 
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a.1.5. PARTICIPĂRI ÎN CALITATE DE PARTENER (COORGANIZATOR, COINIŢIATOR, INVITAT, 

PARTICIPANT ETC.) LA PROGRAME/PROIECTE EUROPENE / INTERNAŢIONALE. 

 

a.1.5.1. Asciația «Culori Unite Maramureș» Tărțan, Cracovia (Polonia): partener principal prin Contract 

expozițional / Complexul Muzeal Bistrița: 

a.1.5.1.1. 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: 

2019: • ediția 2019 a Taberei – vernisaj Ocna Șugtag; 

•  achiziți a 14 lucrări realizare în edițiile.... 

 

a.1.5.2. Santa Cruz Museum of Art and History, Santa Cruz, California, S.U.A. – prin: Contracte de 

mobilitate individuală cu clauză de demultiplicare în beneficiul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare»: 

a.1.5.2.3. colaborări ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pentru realizarea 

organizarea, promovarea şi exploatarea educaţională a programelor şi proiectelor proprii ale Santa 

Cruz Museum of Art and History, Santa Cruz, California, S.U.A.: 

2019: • Finalizarea asumată a programului de mobilitate internațională oferită și parcursă în 

anul 2018, în unrma unui process de selecție, de către Rețeaua Națională a Muzeelor 

din România și cofinanțată de AFCN + MJACABM – Tabăra muzeală “OF/BY/FOR 

ALL”, Santa Cruz Museum of Art and History (noiembrie 2018, Santa Cruz, 

California, S.U.A.), prin demultiplicarea locală a principiilor “OF/BY/FOR ALL” în 

organizareqa, prezentarea și exploatarea publică a proiectului expozițional 

interactiv de pitură și fotografie «Safari urban»: decembrie 2019 – februarie 2020, 

coordonator și realizator drd. O. Enășel 

• Scop: implementarea principiilor taberei muzeale OF/BY/FOR ALL deprinse de la expertul 

american Nina Simon în cadrul mobilității la Muzeul de Artă și Istorie, Santa Cruz, California, 

SUA;  

• familiarizarea membrilor comunității băimărene cu moștenirea culturală a 

Fenomenului Centrul Artistic Baia Mare;  

• generarea sentimentului de aparteneță la comunitatea locală prin implicarea activă 

în înțelegerea și identificarea elementelor caracteristice ale Școlii bămărene de 

pictură, precum și în realizarea expoziției temporare "Safari Urban"; 

• Fundamentare: Cercetare primară. (interviuri) & implementarea principiilor de implicare a 

comunității în activitățile muzeului, dezvoltate de Nina Simon an programul OF/BY/FOR 

ALL. 

• Concept creativ - preluat de la instalația din cadrul Street Delivery: “Ia-ți aparatul foto și 

pornește weekendul acesta pe urmele lui Hollósy. Recunoaște locurile și clădirile care l-

au inspirat - fotografiază și vom reface împreună poezia urbei." 

• Concept practic: vizitatorii expoziției permanente "Repere europene între tradiție și 
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inovație", a expoziției temporare "Capodopere muzeale. Achiziții și restaurări 2007 - 

2019" de la Colonia pictorilor, precum și membrii comunității online a MJA CABM sunt 

încurajați să identifice și să fotografieze peisajele citadine din picturi și să trimită 

imaginile susprinse pentru jurizare și expunere. 

• Mediatizarea continuă, în perioada iunie - noiembrie, a conceptului expoziției cu scopul 

atrategerii vizitatorilor și încurajării participării membrilor comunității la vânătoarea de 

peisaje citadine băimărene; 

• Managementul expozițional:  

• alegerea fotografiilor:  

• identificarea unei modalității inovatoare de imprimare cu efect 3D a fotografiilor 

selectate; 

• încheierea parteneriatului cu S.C. Electro Sistem S.R.L. Baia Mare pentru 

suportarea costurilor de producție a printurilor cu efect 3D, în valoare de 1000 lei;  

• Organizarea și susținerea vernisajului expoziției: dr. T. Alexa, dr. Ioan A. Negrean, drd. O. 

Enășel. 

• Mediatizare vernisaj și expoziție temporară "Safari Urban";  

• În realizarea expoziției, totalitatea activităților de specialitate – selectarea și panotarea 

picturilor, panotarea fotografiilor, aranjarea sălii pentru crearea unui traseu expozițional 

interactiv, apoi afișul, invitațiile, etichetajul – au fost realizate prin eforturile colegilor 

specialiști drd. Robert Strebeli, dr. Dorel Topna, dr. Ioan A. Negrean. 

 

a.1.5.3. Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Bucureşti – prin: participare pe bază de cotizaţie 

anuală şi colaborare la programe (exemplificări): 

1.5.3.3. 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: 

 2019: • Participarea, în regim gratuit (taxa de participare) asigurată de RNMR, la Conferința 

Internațională «Museums Meet Museums», organizată de Rețeaua Națională a 

Muzeelor, septmebrie: drd. Oana Enășel: 
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• prezentarea experienței MAH 2018 (mobilitatea muzeografică) și diseminarea 

instrumentelor și a know-how-ului dobândit prin participarea la tabăra muzeala 

internațională "OF/BY/FOR ALL", Museum of Art and History, Santa Cruz, California, 

SUA (slideshw și intervenșie personală, cu prezentarea proiectului Safaru urban – ce 

avea să se materializeze în decembrei 2019 

 

a.1.5.3. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale Bucureşti – prin: participare pe bază de cotizaţie anuală şi colaborare la programe 

(exemplificări): 

1.5.3.3. 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 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale Bucureşti: 

 2019: • Participarea, în regim gratuit, cursul "Connector 5", organizat de ANPCDFP și Erasmus+ 

(și finanțat integral de aceștia). Cursul cu participare internațională, a reunit 70 de 

reprezentanți ai sectorului non-profit din toate statele membre ale Uniunii Europene și a 

avut ca scop dezvoltarea abilităților de relaționare cu anumite categorii de public, 

deprinderea unor instrumente de educație non-formală și dezvoltarea relațiilor de 

colaborare între participanți, respectiv între organizațiile reprezentate de participanți. În 

urma participării, am primit propuneri de colaborare între Muzeul Județean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare» și organizații de profil din România, Lituania, Estonia, Serbia 

și Elveția., 18-23 iunie 2019, București: drd. Oana Enășel: 

a.1.5.4. American International School of Transylvania, Baia Mare – prin: Contract de parteneriat 

(exemplificări): 

a.1.5.4.1. parteneriate şi colaborări cu American International School of Transylvania Baia Mare 

pentru implementarea, co-organizarea, promovarea şi exploatarea programelor şi proiectelor proprii 

ale Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»  – programe multianuale: 

2019: • colaborare în organizarea evenimentului Noaptea Muzeelor – voluntari în 

supravegherea fluxului de vizitatori: aprilie, coord. drd. O. Enășel; 
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a.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 
ameninţări) 

 

Cu un an în urmă formulam următoarele considerații spre a caracteriza ambianța elementele 

definitorii ale analizei SWOT pentru muzeul nostru: 

„Urmărirea atingerii obiectivelor fixate prin programul de management, orientarea abordării 

manageriale şi a politicilor de funcționare–dezvoltare din cel de al treilea ciclu managerial 2017-2020 sunt 

– și vor fi, pe mai departe – constrânse, într-o măsură considerabil de mare, de situaţiile şi evoluţiile ce se 

petrec în interiorul muzeului şi, respectiv, în ambianţa mediul său extern. 

Avantajele, precum şi problemele cu care se confruntă muzeul nostru 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 suntem antrenaţi și în 

procese de modificări şi de ajustări ale orizonturilor de exigenţe şi de interese pe care le publicul vizitator 

tinde să le manifeste, în ultimele două decenii, procese ale căror parametrii de cerinţe şi aşteptări par să se 

dezvolte – în mare măsură și în mod indezirabil – în direcţia asumării formelor de aculturaţie, de „cultură de 

cartier”, de „cultură de masă periferică”. 

Contextul actual de criză generalizată în mediul cultural instituțional public, 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 profesionale, umane, de coeziune şi flexibilitate ale mediu intern sunt – și 

vor rămâne – vitale pentru a susţine calitativ şi cantitativ activităţile de cercetare, îmbogățire, tezaurizare și 

restaurare/conservare a patrimoniului muzeal propriu, precum și activitățile publice ale muzeului. Ori, 

panoramând probabilele tendințe într-un plan global, am sentimentul acut că nu se întrevăd, din păcate, 

evoluţii cât de cât pozitive în acest domeniu… ba parcă, dimpotrivă…” 

Cu excepția – semnificativă, dar nu și suficientă – a îmbunătățirii nivelului de salarizare a 

personalului din muzeul nostru, rămân pe mai departe valabile atât detalierile pe vectori analitici cât și 

caracteristicile de ansamblu ale analizei SWOT, motiv pentru care o prezentăm în cele ce urmează, ca 

atare, și în contul anului 2019. 

 
 

IDENTIFICAREA DIRECŢIILOR DE EVOLUŢIE ALE MEDIULUI INTERN 
 

 

PUNCTE FORTE: 
 

EXPOZIŢIA PERMANENTĂ «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE. REPERE EUROPENE ÎNTRE TRADIŢII 

ŞI INOVAŢII» – reprezintă în clipa de faţă principalul atú ca produs cultural ofertat în relaţia cu publicul 

beneficiar. Impactul deosebit de pozitiv înregistrat în răstimpul scurs de la redeschiderea din anul 2010, 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 are deja confirmată capacitatea de a polariza un interes major și constant 

pentru publicul interesat de turismul cultural – în special în regiunea bazinului Carpatic, dar și cu 

extensii mai general europene. 

 

COLECŢIILE MUZEULUI NOSTRU – acestea reprezintă elementele cele mai concrete, coerente şi 

relevante, cantitativ şi calitativ, ale unuia dintre puținele muzee de artă din România profilat pe tezaurizarea, 

cercetarea şi valorificarea unui fenomen artistic ale cărui trecut, prezent și viitor previzibil 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. 

a) Dezvoltarea colecțiilor prin Programele anuale de achiziții și atragere de donații. Dezvoltarea 

semnificativă a colecțiilor (prin creșterea cu 931 lucrări de artă plastică băimăreană –  în 2019: 

+49), și cu 2286 piese de Fond documentar   – creștere înregistrată începând din anul 2007 de când 

instituția a devenit independentă și gestionează bugete anuale proprii – ne-a permis îmbogățirea 

constantă a colecțiilor muzeale proprii printr-o mult mai bună echilibrare a distribuției și 

reprezentării perioadelor cronologice specifice evoluției în timp a „producției artistice” 

înregistrată în Centrul Artistic Baia Mare. Astfel, prin implementarea strategiei de îmbogățire a 

patrimoniului propriu pe calea achizițiilor și atragerii de donații, s-au obținut optimizările 

dezirabile ale ponderilor colecțiilor de artă băimăreană interbelică (1918-1949), respectiv, ale 
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colecțiilor de artă băimăreană contemporană (1950-1989) și de artă băimăreană actuală-(1990-

2018). Pe această cale putem afirma că, în momentul de față, atât prin distribuirea ponderii între 

segmentele cronologiei specifice evoluției Centrului Artistic Baia Mare, cât și prin 

reprezentativitatea calitativă, cantitativă și a diversității (stilistice, tipologice și de autor), 

structurile colecțiilor noastre de artă băimăreană asigură un echilibru complementar – 

substanțial îmbunătățit și semnificativ apropiat de un „optimum dezirabil” – între 

componentele etapelor „istorică” (1896-1918) – „interbelică” (1918-1949) – „contemporană” 

(1950-1989) • „actuală” (1990-2018).  

b) Imbogățirea fondului activ de lucrări utilizabile expozițional, științific și editorial – ca urmare a 

optimizării stării de sănătate a unor piese inițial degradate – prin intermediul operaționalizării 

constante a Programelor anuale de restaurare și conservare. Pe această cale, între 2007-2019  

au putut fi reintroduse în circuitul firesc de cercetare, exploatare și valorificare publică un număr de 

223 piese muzeale de artă plastică (în 2019: + 30)  . 

Pe aceste temeiuri, a devenit posibilă articularea unei mult mai dinamice și nuanțate strategii de 

organizare/promovare a expozițiilor temporare, fapt demonstrat îndeosebi prin campania multianuală de 

expoziții temporare itinerate în țară – cu un număr și o calitate/diversitate constant sporite începând din 2007 

încoace, efectele multiple fiind tot mai vizibile atât în sporirea constantă a numărului de vizitatori 

înregistrați oficial cât și în creșterea fără precedent a impactului public și în mass-media al perceperii 

valorilor tezaurizate de muzeul nostru, precum și în îmbunătățirea substanțială la scară națională (și 

acest aspect atingând un grad fără precedent istoric !) a receptării și conștientizării publice a importanței 

și valorilor specifice producției artistice generate și promovate de Centrul Artistic Baia Mare în 

„peisajul” și în contextul artelor moderne și contemporane din România. 

 

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 cumpletă (în 2015) a proiectului de dotări cu aparatură 

de măsurare şi control parţial al microclimatului (umifificare/dezumidificare) și, mai recent, modernizarea 

infrastructurii cu aparatura clasică (termohygrografe, și termohygrometre digitale de primă generație) pentru 

măsurarea parametrilor de microclimat cu aparatură de generație nouă (digitală cu soft de înregistrare 

automată, stocare și transfer pe calculator PC a datelor zilnice și, respectiv, cu capacitate de generare a 

graficelor de evoluție a parametrilor) oferă de acum condiţii optimizate pentru păstrarea, conservarea, 

monitorizarea și controlarea parțială a microclimatului intern (depozite/spații de expunere), precum și pentru 

valorificarea expozițională publică – în condiții de păstrare adecvată a stării de sănătate – a patrimoniului 

artistic deţinut. 

 

PROGRAMELE EXPOZIȚIONALE ANUALE ȘI IMAGINEA MUZEULUI – înregistrăm o evoluţie în creştere 

a imaginii pozitive, atât în plan local cât şi în cel limitrof transnaţional; reflectate atât în mijloacele mass-

media cât şi în rândul localnicilor și al turiştilor (cu accent special în privinţa turiştilor proveniţi din străinătate 

– cu preponderență a celor din U.E., dar tot mai frecvent și din partea celor veniți din afara spațiului 

comunitar european). Acest public manifestă un interes sporit – în constantă consolidare și progresie 

statistică – pentru tezaurul artistic pe care îl deţinem și îl expunem, deopotrivă, în expoziția permanentă și în 

mailto:muzartbm@yahoo.com


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  

48 

expozițiile temporare, fapt ce reprezintă o bună premisă pentru sporirea ratei de vizitare şi a cotei de 

prestigiu pe termen scurt şi mediu. În acest sens este elocvent indicatorul statistic care arată că, din 2007 

(adică din anul funcționării noastre ca muzeu independent, cu buget propriu, vreme de 13 ani 

succesivi). expozițiile noastre au atras un număr total de 338.260 de vizitatori / dintre care 102.488 

înregistrați ca „străini” (în 2019: + 48.650 / 14.675), cu o medie anuală de 24.161 vizitatori / dintre care 

7.321 înregistrați ca „străini”, compartiv cu evidențele statistice pentru precedenții 16 ani (1991-2006) 

când am avut un total de: 98.831 vizitatori / dintre care 9.600 înregistrați ca „străini” / cu o medie 

anuală de 6.177 vizitatori / dintre care 600 înregistrați ca „străini”. Rezultă o creștere cu de aproape 

trei ori și jumătate (342,26%) a publicului vizitator, ceea ce ne îndreptățește să apreciem că programele 

expoziționale reprezintă cu adevărat un punct forte al potențialului muzeului nostru. De altminteri, dintre 

exemplele cele mai elocvente – două le-am avut în chiar anul 2019 prin proiectele expoziționale: 

a) Centrul Artistic Baia Mare. Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019; 

b) Pictura transilvăneană interbelică. Baia Mare și școlile libere de arte. 

Cea dintâi manifestare expozițională a fost realizată la solicitatea Primăriei municipiului Baia Mare și se 

detașează prin câteva caracteristici deosebite: 

1) prima expoziție constituie un proiect expozițional de concepție și de realizare proprie, și reprezintă 

cel dintâi produs expozițional comercializat oficial de către muzeul nostru pe piața națională 

internă (tranzacționat pe platforma electronică S.I.C.A.P., iar apoi achiziționat contractual de către 

Primăria municipiului Baia Mare) și oferit publicului de către contractantul achizitor în regim de 

acces deschi (gratuit); consemnăm această premieră accentuând semnificațiile acestei relații 

contractuale care 

i. ilustrează, pe de  o parte, confidența administrației municipale băimărene în capacitatea 

muzeului nostrude a genera un produs expozițional de anvegură internațională, pe 

baza valorii patrimoniului muzeal aflat în colecțiile proprii și, respectiv, în temeiul capabilității 

organizatorice și conceptuale a specialiștilor muzeului nostru;  

ii. a fost confirmată public prin cei 3.781 de vizitatori înregistrați (bilete gratuite puse la 

dispoziție de către muzeu) în perioada 5 mai – 7 septembrie, adică în răstimp de patru luni; 

iii. mai notăm că aceasta a fost cea mai amplă și complexă expoziție tematică consacrată 

Centrului Artistic Baia Mare și realizată de către muzeul nostru în afara în fara 

spațiilor sediului săi în întreaga sa istorie instituțională: 182 lucrări de pictură, grafică 

de șevale și de reproducere, sculptură, obiecte intermediale și fotografie de artă, ce 

au acoperit întreaga evoluție cronologică (1896-2018) a mișcării artistice de la Baia 

Mare. 

2) a doua expoziție constituie un proiect expozițional partenerial al Muzeului Județean Târgu Mureș, la 

care muzeul nostru a fost partener principal, printr-un Contract partenerial de împrumut: 53 lucrări 

din colecțiile proprii (pictură și grafică de șevalet); anvergura manifestării, prezentată vreme de șase 
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luni pe simezele Muzeului de Artă Târgu Mureș găzduite în celebra clădire a Palatului Culturii, 

ilustrează apreierile și importanța muzeografică, științifică și cultural–artistică de care se 

bucură.colecțiile de artă băimăreană ale muzeului nostru, precum și capacitatea acestora de a 

genera atractivitată în rândul publicului din întreaga țară, confirmând astfel, prin puterea 

exemplului eșantionat, afirmația noastră că aceste colecții reprezintă unul dintre „punctele 

tari” ale instituției noastre ! 

COLABORAREA PARTENERIALĂ CONTRACTUALĂ  CU FILIALA BAIA MARE U.A.P.R.  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. Exemplificarea cu proiectul expozițional consemnată mai sus la pct. a 1 (Centrul Artistic Baia 

Mare. Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019 ) – prezentat public în parteneriat cu Filiala 

Baia Mare a U.A.P.R. la Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy  reprezintă, pe 

de altă parte, și momentul de vârf al unei colaborări parteneriale fructuoase și reciproc avantajoase 

între instituțiile noastre și care, pe fondul unei constanțe tradiționale ce coboară în istorie până în 

anii deceniului 1950, cunoaște o diversificare și multiplicare fără precedent începând din anul 2006 

încoace.  

 
 

PUNCTE SLABE:    
 

CRIZA RESURSEI UMANE  

Suprasolicitarea îndelungată la care au fost supuși angajaţii muzeului nostru, conjugată şi cu criza cronică 

de personal specializat – care a atins un prag între august 2012 – noiembrie 2015 (când instituția noastră 

a dispus de un număr total de doar 10 angajați !) au fost realităţi ce ne-au afectat în mod acut dezvoltarea , 

producând efecte remanente care se fac simțite și în prezent. 

Progresul relativ înregistrat 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 aprobarea, organizarea 

concursurilor și ocuparea a șapte noi posturi fac ca, din decembrie 2015, resursa umană de care 

dispunem să se reașeze la un nivel mai apropiat de minimalul necesar. 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 lung: asta pentru că 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 performare productivă semnificativă de măcar 2-5 ani (funcție de specificul 

specialității) !!! Cu condiția – desigur ! – ca noii angajați SĂ ȘI RĂMÂNĂ ÎN SISTEM PE MAI DEPARTE 

(firește, am aici în vedere mai ales nivelul de salarizare care, deși îmbunătățit în cursul anului 2018 – 

este în continuare prea puțin atractiv, în special pentru potențiala resursă umană tânără !). 

Ținta de atins propusă în Programul managerial 2017-2020 avea în vedere reconstituirea graduală – până 

în anul 2020 a nivelului maxim de posturi alocate la nivelul perioadei iulie 2008 – iunie 2010: 25 de 

posturi în Organigrama aprobată, dublată, apoi, tot gradual, cu ocuparea prin concurs a posturilor 

vacante – evident, în funcție de identificarea în piața muncii a resursei umane competente și adecvate 
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cerințelor ! 

În acest scop, în decembrie 2016, februarie 2017, martie 2018  și, respectiv, în  martie și mai 2019 am 

adresat Consiliului Județean Maramureș cinci solicitări de alocare suplimentară a câte două posturi noi 

de specialitate ! Cum, însă, toate aceste solicitări au fost „soluționate negativ” de către conducerea 

Consiliului, devine limpede faptul că, atingerea țintelor propuse în domeniul creșterii resursei umane 

urmează să înregistreze un grad de atingere / realizare de...0% !!!. ÎN ASEMENEA CONDIȚII, CRED CĂ 

DEVINE EVIDENT FAPTUL CĂ – din nou, asemănător exercițiului managerial 2012-2016 – «RESURSA 

UMANĂ PROPRIE» DEVENE UNA DINTRE PRINCIPALELE VULNERABILITĂȚI ALE FUNCȚIONĂRII 

INSTITUȚIEI ȘI, DEOPOTRIVĂ, UN «PUNCT SLAB» MAJOR în eforturile îndeplinirii cu succes a 

angajamentelor manageriale asumate contractual pentru perioada celui de al treilea ciclu managerial 

independent.  

În Raportul de management pe anul 2018 afirmam, subliniat, că „Din punctul meu de vedere, dacă se va 

împlini o asemenea predicție la finalul anului 2019, va deveni imperativă renegocierea țintelor manageriale 

contractate cu „autoritatea” – prin ajustarea negativă / recalibrarea prin diminuare a țintelor și obiectivelor 

manageriale la potențialul uman disponibil deja.” La finalul anului 2019 (an asupra căruia întocmim și 

argumentăm prezentul raport managerial anual) predicția era un fapt împlinit ! Neprevăzuta izbucnire a 

crizei pandemice SARS Co-Vid 19 și instituirea stărilor de urgență, respectiv de alertă, au împiedicat 

regegocierea cu „autoritatea” a țintelor și obiectivelor din Programul de management asupra căruia s-a 

convenit prin negocierea și semnarea contractului de management aflat în ultimul an de derulare. 

Nădăjduiesc să realizăm renegocierea și „ajustrea negativă” a țintelor și obiectivelor, încât la raportarea 

finală pe întregul ciclu managerial 2017-2020 să avem în față realități comparabile corect între sarcini și 

obiective asumate managerial versus susținerea parțială din partea „autorității” a nevoilor / cerințelor 

exprimate de management. 

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 PARE, DEOCAMDATĂ, EVIDENT IMPOSIBILĂ, iar o dezvoltare intensivă NU 

MAI ESTE ASTĂZI POSIBILĂ !. 

NIVELUL SALARIILOR – „plasarea”, prin noua legislație de salarizare implementată din 2017, la nivelurile 

cele mai scăzute a pragurilor de salarizare pentru subdomeniul «muzee» – atât raportat la întregul 

domeniu «familia ocupațională Cultură», cât și raportat la întregul sistem bugetar – face ca ofertele 

salariale să rămână pe mai departe 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. 

 

 

IDENTIFICAREA DIRECŢIILOR DE EVOLUŢIE ALE MEDIULUI EXTERN 
 

 

OPORTUNITĂŢI: 
 

1. Creşterea interesului publicului pentru expoziţiile temporare, programele educaţionale, comunicarea 

alternativă prin dispozitive electronice (web, blog, diverse aplicașii online) şi alte proiecte culturale 

ale muzeelor. 

2. Creşterea interesului mass-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 noastre muzeale. 

6. Dezvoltarea spectaculoase a noilor medii de socializare prin domeniile specializate internet şi 

posibilitatea exploatării acestor prin noul nostru Program de marketing şi promovare revizuit, 

extins şi dinamizat. 

 
 

AMENINŢĂRI: 
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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 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 / s-au menținerea la un nivel excesiv de scăzut a puterii de cumpărare 

pentru masa mare de potențiali beneficiari ai serviciilor și ofertelor culturale ale muzeului 

nostru. 

5. Supraîncărcarea birocratică: 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 !. 

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. – 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 organizatorică 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. 

 

A.3. EVOLUȚIA IMAGINII EXISTENTE ȘI MĂSURI LUATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACESTEIA 
 

 

a.3.1. ACŢIUNI DE PUBLICITARE A PROIECTELOR PROPRII ALE INSTITUŢIEI: 
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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 

2019: • Adevărul, România Liberă, Cotidianul (Bucureşti); CulturaBV (Brașov);;  

a.3.1.1.2. parteneri/colaboratori în media scrisă la nivel media zonală/regională/judeţeană/: 

2019: • Graiul Maramureşului, Glasul Maramureşului, Bányavidéki Új Szói; monitorul de 

Botoșani;, Sălajul pur și simplu (Zalău), Cuvântul liber (Târgu Mureș)  

a.3.1.1.3. parteneri/colaboratori în media audio/video: 

2019: • • audio: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România 

Internațional, Radio România – Agenția de presă «Rador» (București); Radio Cluj; 

• televiziuni: Maramureş TV, TL 7 Baia Mare, Axa TV (Baia Mare); TVR-Craiova, Digi 

TV. 

 a.3.1.1.4. parteneri/colaboratori în media electronică (online): 

2019: •  uap.ro, artainromania.ro; 

axanews.ro, modernism.ro, 

cotidianul.ro, știri.botoșani.ro, 

emaramureş.ro, graiul.ro, glasul.ro, 

nagybanya.ro, ziarmm.ro, 

vernisaje.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; 

maramuresh.wordpress.com; 

credidam.ro, i-tour.ro. 

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; 

2019: •  Observator cultural, b365, welcometoromania.ro, artportal.hu, artactmagazine.ro, 

issuu.com/revistaculturabv, zilesinopti.ro, artmark.ro, artindex.ro, credidam.ro, outinmures.ro, 

punctul.ro,  hu.wikipedia.org/wiki/Szépművészeti_Múzeum_(Nagybánya), hereditatum.org,  

a.3.1.2.2. parteneri/colaboratori în media scrisă şi electronică la nivel media zonal/regional/ judeţean: 

2019: • Transilvania reporter, Gazeta de Nord-Vest (Satu Mare), translivania-tv.ro, 

www.muzeulartabv.ro, 

szamos.ro, citynews.ro, index-

web.ro, ziare.com, citynews.ro, 

zf.ro, nagybánya.ro, 

infoturism.ro; actualmm.ro; 

cultura.brasovcity.ro, 

știri.infomures.ro, ;  

a.3.1.2.3. parteneri/colaboratori în activităţi de 

promoţionare prin găzduirea afişalului 

evenimentelor proprii ale muzeului: 

2019: •  Consiliul Judeţean Maramureş; 

Muzeul Județean Târgu Mureș; Galeria de 

Artă a Filialei U.A.P.R. Baia Mare; Muzeul 

Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia 

Mare; Universitatea de Nord Baia 

Mare/Centrul Universitar Nord Baia Mare; 

Pimăria Municipiului Baia Mare; Liceul de Arte Baia Mare; Restaurant «Millenium» Baia Mare; 

Club «Route 66» Baia Mare. 
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a.3.1.3. Colaborări media/eveniment în media online pentru publicitarea marketingului şi promovării 

muzeului şi a evenimentelor proprii: 

2019:• Casa de Licitaţii Artmark Bucureşti, untold.com, modernism.ro, studenţie.ro, ziare.com, 

muzeu.btlife.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, 

wikiwand.com/hu/Szépművészeti_Múzeum_(Nagybánya), tourist-informator.info, 

brainmanpictures.piwigo.com, cniptbaiasprie.ro, etc. 

a.3.1.4. Instrumente promoţionale: 

2019:• 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). 

a.3.1.4.1.1. afise – anual: 15-50 

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: 100-450 

contacte/eveniment; 

a.3.1.4.1.4. cataloage, broşuri, albume, 
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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.; 

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, coordonatori de proiecte: 

dr. Izabela Pop (pagina web și paginile facebook), drd. Oana Enășel (pagina  blog): colaboratori dr. 

I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, E. Bonta: 

• pagina web www.muzartbm.ro; 

• blogul www.muzeuldeartabaiamare.wordpres.com; 

• 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; 
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a.3.2. ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROMOVĂRII/ACTIVITĂŢII PR / STRATEGII 

MEDIA: 
 

a.3.2.1. Rezumatul strategiei de marketing pentru anul 2019 (elaborată, implementată, monitorizată și 

raportată, în cele de mai jos, de specialistl nostru în marketing și PR – drd. Oana Enășel): 

În anul 2019 ne-am concentrat pe adaptarea ofertei muzeale la dezvoltarea tehnologiei și la așteptările 

publicului tânăr. Pe lângă expoziția permanentă și expozițiile temporare de la sediu, am completat oferta cu 

evenimente speciale, evenimente în afara muzeului, și am diversificat oferta produselor online.  

• vernisajele expozițiilor temporare de la sediu și de la alte muzee au fost transmise live pe 

Facebook, și promovarea s-a făcut atât prin media clasice, cât și online pe blog și rețelele de 

socializare; 

• campania de promovare online – hastagul «#LaNoiLaArtă» (pe blogul și contul facebook ale 

muzeului); 

• campania de promovare online – «e-vară@artă»; 

• prezența în continuare (ca unic muzeu maramureșean) în 

aplicația Baia Mare City App; 

• parteneriat cu ONG-ul Intellisoft, pentru dezvoltarea pro bono 

a unei aplicații mobile de ghidaj pentru Muzeul Județean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (termen de finalizare 

aplicație: august 2019; 

• parteneriat în campania de comunicare și promovare a 

proiectului « Povești sub stele» – cu SC Vertigo Concept 

SRL, Baia Mare și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară, Baia Mare (locația: Teatrul de 

vară din cadrul Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară, Baia Mare + promovare în mediul 

online). 

a.3.2.2. Contracte de publicitate: 

• contracte pentru publicitarea adresei şi posturilor telefonice ale muzeului în publicaţia Pagini aurii 

– versiunile electronică; 

• colaborări noncontractuale pentru publicitarea periodică a programului de vizitare: 

– în presa cotidiană locală scrisă: Informaţia zilei, Graiul Maramureşului, Glasul 
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Maramureşului; 

– în media locală electronică: graiul.ro, glasul.ro, informatia-zilei.ro, infomm.ro, etc.; 

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, că 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 2019 am 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. 
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a.3.2.3. paginile de promovare online /social media: web ți blog 

Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» pune la dispoziția categoriilor sale de public 

produsele care derivă din activitatea de bază a instituției în relația cu beneficiarii, respectiv 

furnizarea de servicii expoziționale către public, dar și o serie de produse virtuale, unele 

complementare produselor și serviciilor de bază. Canalele utilizate de muzeu în mediul online sunt: 

site-urile web și blogul, pagina de Facebook, contul de Instagram. 
 

a.3.2.3.1. Pagina blog: naliza pe baza contorului statistic FLAG COUNTER pe perioada ianuarie–

decembrie 2019 

Blogul muzeului, găzduit de platforma Wordpres, există din anul 2011. Conținutul pus la dispoziția cititorilor a 

fost de la înființarea blogului unul foarte variat, acesta nefiind dublat nici de informațiile oferite vizitatorilor la 

fața locului, și nici de restul canalelor utilizate în comunicarea online (pagina web sau conturi de Social 

Media). Categoriile de informații pot fi structurate în: informații despre Muzeul Județean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare»; despre expoziția sa permanentă, despre expozițiile temporare și alte proiecte 

expoziționale; informații despre artiștii Școlii băimărene de pictură și alți artiști contemporani; proiecte 

educaționale și informații de interes general. Structura și frecvența publicării a fost una neregulată pe 

parcursul celor opt ani. Pe baza datelor statistice și a instrumentelor statistice de care dispunem vom face o 

analiza a traficului blogului instituției noastre, referindu-ne la anul 2019, cel la care se referă raportarea de 

față. Totuși, trebuie să luăm în considerare și caracterului agregator al blogului (informația publicată este 

completată, și nu înlocuită, vizitatorii noștri au acces oricând la orice articol publicat), dar și importanța pe 

care o acordăm fidelizării cititorilor noștri. Considerăm importante atât noile accesări, cât și prezența 

vizitatorilor recurenți. 

 

 

Anul 2019 

Articole 

publicate 

21 

Vizitatori  4.731 

Vizualizări 8.098 
 

Constatăm o scădere cu 14,89% a 

numărului de viziualizări și de 

13,72% a numărului de vizitatori a 

paginii blog. Acestă scădere poate fi 

motivată de transferul articolelor din 

proiectul expozițional „Lucrarea lunii” 

pe pagina web a muzeului, în urma 

modificării strategiei de marketing 

online a organizației. Transferul 

acestor analize tip studiu de caz 

făcute de specialiștii muzeului nostru 

are ca scop „întregirea” informațiilor 

referitoare la patrimoniul muzeului, 

existente deja pe pagina web și 

transformarea blogului într-un instrument mai dinamic. 

Repartiţiile/distribuţiile internaţionale ale provenienţei utilizatorilor informațiilor/produselor de 

comunicare incluse în blogul nostru. 

Conform datelor înregistrate de contorul de măsurători statistice Flag Counter, blogul muzeului a fost 

vizualizat după cum urmează:  
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La 31 decembrie 2012, erau înregistrate un total de 25.235 vizualizări efectuate de 8.600 vizitatori unici  

La 31 decembrie 2013, erau înregistrate un total de 41.078 vizualizări efectuate de 15.750 vizitatori unici 

*. 

La 31 decembrie 2014, erau înregistrate un total de 54.936 vizualizări efectuate de 23.008 vizitatori unici 

*. 

La 31 decembrie 2015, erau înregistrate un total de 68.516 vizualizări efectuate de 30.303 vizitatori unici 

*. 

La 31 decembrie 2016, erau înregistrate un total de 81.780 vizualizări efectuate de 37.396 vizitatori unici 

*. 

La 31 decembrie 2017, erau înregistrate un total de 92.404 vizualizări efectuate de 43.462 vizitatori unici 

*. 

La 31 decembrie 2018, erau înregistrate un total de 101.918 vizualizări efectuate de 48.842 vizitatori unici 
 

La 31 decembrie 2019, erau înregistrate un total de 110.015 vizualizări efectuate de 53.557 vizitatori unici 
 

 

între 23 septembrie-31 decembrie 2011, blogul a fost vizualizat de 1.614 de ori – de 500 vizitatori unici 

*; 

în 2012, blogul a fost vizualizat de 23.621 de ori de către 7685 vizitatori unici *; 

în anul 2013, blogul a fost vizualizat de 18.843 de ori de către 8080 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 13.580 de ori de către 7.182 vizitatori unici *; 

în anul 2016, blogul a fost vizualizat de 13.264 de ori de către 7.083 vizitatori unici *; 

în anul 2017, blogul a fost vizualizat de 10.624 de ori de către 6.065 vizitatori unici *; 

în anul 2018, blogul a fost vizualizat de 9.514 de ori de către 5.363 vizitatori unici *; 

în anul 2019, blogul a fost vizualizat de 8.097 de ori de către 4.731 vizitatori unici *; 

                                                 

 ajustări ale datelor cantative prezentate în rapoartene anuale anterioare conform statisticii generale anuale flagcounter – 21.04.2019, 

Tiberiu Alexa 


 printsreen-ul de mai sus a fost înregistrat la orele 20:38; statistica finală cuprinde și ajustările statistice înregistrate până la orele 23:59 ! 


 printsreen-ul de mai sus a fost înregistrat la orele 20:38; statistica finală cuprinde și ajustările statistice înregistrate până la orele 23:59 ! 
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a) cu cei 7685 vizitatori, anul 2012 anul de referință referință comparativă, fiind cel dintâi an 

acoperit integral U după ce 2011 este acoperit doar pe perioada câtorvaluni; 

b) în 2013: constatăm,, că  s-a înregistrat vârful perioadei de referință – 8080 vizitatori, precum și 

sinturul interval anual marcat de o creștere – mdestă, ce-i drept, de -5,14% față de 2012; ceea ce  

înregistrăm, apoi, reprezintă o rată anuală sistematic descentență a evoluției vizitatorilor – cu o 

descreștere accelerată în ultimii trei ani (2017-2019), și cu minima istorică înregistrată tocmai în 

2019. 

c) în 2014: o scădere moderată, de -8,65% față de 2013; 

d) în 2015: o nouă scădere mai discretă, de -2,72% față de 2014; 

e) în 2016: o nouă scădere – cea mai mică întregistrată – de 1,38 față de 2015%; 

f) în 2017: o nouă scădere, de data aceasta drastică, de -14,37% față de 2016; 

g) în 2018: o nouă scădere, substanțială, de -11,59% față de 2017. 

h) în 2019: o nouă scădere, tot substanțială, de -11,80% față de 2018. 

 

În acest context, avem de observat că pragul cel mai înalt de audiență s-a înregistrat pentru anul 2013 – 

8.080 de vizitatori unici, în vreme ce valoare înregistrată pentru anul 2019 – de 4.731 vizitatori unici – 

reprezintă cea mai scăzută valoare anuală din întregul interval ! Faptul își găsește explicații 

conjuncturale mai puțin semnificative în cadrul analizei de față: scăderea numărului de postări începând din 

anul 2015 (de când am separat în profiluri distincte site-urile noastre web și blog), o mai slabă atenție 

acordată dinamizării și personalizării profilului blog-ului etc., toate plasate în conjunctura numărului 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 2019 ! 

 

Chiar cu aceste constatări, per ansamblu putem încadra evoluţia audienţei blog-ului propriu în intervalul 

2011-2019 ca una relativ pozitivă – dar înscrisă pe un trend regresiv, ale cărui variații anuale se mișcă 

între 8.000-4.500 vizitatori unici. 

Cele 110.015 vizualizări înregistrate și cei 53.557  vizitatori în întregul interval de timp 2011-2019 – cu  

medii anuală de 13.751 de vizualizări – adică: cu o medie zilnică de 37,67 vizualizări  și, respectiv cu o 

medie anuală de 6.694 vizitatori –adică: cu o medie zilnică de 18,34 vizitatori, reprezintă, totuși, 

CIFRE SEMNIFICATIVE ȘI MULȚUMITOARE în contextul dat. 

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 2012-2019, a vizitatorilor de pe blogul muzeului înregistrați prin contorul 

flagcounter arată astfel: 

 

 
ȚARA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri 

1 Afganistan 
 

1 0 0 0 0 0 0 1 

2 Africa de Sud 2 1 0 0 0 1 3 2 9 

3 Albania 
   

2 0 0 0 0 2 

4 Algeria 2 0 0 0 0 1 0 0 3 

5 Arabia Saudită 
 

1 0 1 1 0 0 0 3 

6 Argentina 8 2 3 2 2 1 3 1 22 

7 Armenia 
 

1 0 1 2 0 1 1 6 
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ȚARA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri 

8 Australia 8 7 3 5 3 4 6 5 41 

9 Austria 45 54 32 22 24 28 48 29 282 

10 Azerbaijan        1 1 

11 Banglanesh 
  

1 0 0 0 1 1 3 

12 Belarus 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

13 Belgia 56 30 14 8 11 6 12 10 147 

14 
Bosnia-
Herţegovina 

6 1 2 2 1 0 0 0 12 

15 Brazilia 4 2 2 2 2 0 1 0 13 

16 Bulgaria 7 5 2 10 2 1 3 15 45 

17 Camerun 
  

1 0 0 0 0 0 1 

18 Canada 59 53 45 33 27 23 21 25 286 

19 Chile 
 

1 8 1 4 0 0 1 15 

20 China 
    

1 1 3 7 12 

21 Cipru 5 2 1 0 2 2 2 1 15 

22 Coasta de Fildeş 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

23 Columbia        1 1 

23 Corea de Sud 1 0 0 0 0 2 3 2 8 

24 Costa Rica       1 0 1 

25 Croaţia 4 2 0 3 2 3 1 2 17 

26 Danemarca 9 4 6 9 8 7 9 1 53 

27 Ecuador 
   

1 0 0 0 0 1 

28 Egipt 
 

1 0 0 0 0 0 2 3 

29 El Salvador 
 

1 0 0 0 0 0 0 1 

30 Elveţia 8 14 13 6 8 11 4 10 74 

31 
Emiratele Arabe 
Unite 

5 0 0 0 2 0 2 0 9 

32 Estonia 1 0 1 0 1 0 1 2 6 

33 Etiopia 
  

1 0 0 0 0 0 1 

34 Filipine 3 1 0 1 1 1 1 2 10 

35 Finlanda 1 2 2 2 1 0 17 49 74 

36 Franţa 50 67 65 78 61 52 55 40 468 

37 Georgia 1 0 2 0 0 0 0 0 3 

38 Germania 274 281 222 168 181 72 111 143 1.452 

40 Ghana 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

41 Gibraltar 
  

1 0 0 0 0 0 1 

42 Grecia 8 14 5 8 9 5 4 3 56 

43 Hong Kong 
   

3 0 1 7 14 25 

44 India 1 1 1 2 2 0 5 5 17 

45 Indonezia 4 1 0 0 0 0 0 1 6 

46 Insulele Reunion 
  

1 0 0 1 0 0 2 

47 Iordania        0 1 

48 Irak 
  

1 0 0 0 0 0 1 
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ȚARA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri 

49 Irlanda 5 14 89 64 17 7 17 41 254 

50 Israel 19 22 34 8 14 16 21 7 141 

51 Italia 129 97 75 53 47 37 49 31 518 

52 Japonia 2 7 2 1 3 7 4 6 32 

53 Kazahstan 
  

1 0 0 0 0 0 1 

54 Kenya 
 

1 0 0 0 0 0 0 1 

55 Kuweit 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

56 Letonia 1 3 3 0 1 0 1 0 9 

57 Liban 
  

3 0 1 0 1 0 5 

58 Lituania 1 1 2 1 2 4 1 0 12 

59 Luxemburg 4 1 2 3 0 4 0 0 14 

60 Macedonia 36 2 4 1 1 0 1 1 46 

61 Malaezia 
    

1 1 0 0 2 

62 Malta 
 

1 1 0 0 0 1 1 4 

63 Marea Britanie 50 94 82 67 51 53 62 38 497 

64 Maroc 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

65 Mexic 
  

4 3 3 1 2 0 13 

66 Moldova 238 243 192 82 56 34 49 26 920 

67 Muntenegru 3 0 0 0 0 0  0 8 

 

Necunoscut – 
Asia/Pacific     

1 3 0 1 5 

68 Nepal 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

69 Nigeria 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

70 Norvegia 1 8 9 14 11 2 4 2 51 

71 Noua Zeelandă 2 0 0 0 0 0 0 1 3 

72 Olanda 53 16 16 6 18 13 11 8 141 

73 Pakistan 1 0 0 0 0 1 0 2 4 

74 Peru 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

75 Polonia 85 53 53 63 58 58 33 34 437 

76 Portugalia 8 11 8 3 1 1 4 1 1 

  
Proxy - Anonim 
Necunoscut   

1 0 0 0 0 0 1 

78 Quatar 
  

1 1 0 0 0 0 2 

79 Rep. Cehă 6 9 5 23 21 7 10 2 83 

80 Rep. Dominicană 
     

1 1 0 1 

81 România 5.837 5.797 5.335 5.628 5.754 4.841 3.718 2.986 39.896 

82 Rusia 32 11 14 12 16 28 15 7 135 

  
Satelit - 
necunoscut 

11 0 2 0 0 0 0 0 13 

80 Senegal 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

81 Serbia 51 20 4 3 3 2 4 1 88 

82 Singapore 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

83 Slovacia 6 7 5 5 5 12 15 6 61 

84 Slovenia 2 0 3 0 2 1 2 3 13 
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ȚARA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri 

         1 1 

85 Spania 29 34 29 18 32 23 26 10 201 

86 Statele Unite 304 857 733 413 359 458 643 833 4.600 

87 Sudan 
 

1 0 0 0 1 1 0 3 

88 Suedia 9 10 9 8 9 7 22 32 106 

89 Tailanda 
 

3 1 2 0 0 1 1 8 

90 Taiwan 1 0 0 3 0 2 1 3 10 

91 Timor-Letse       1 0 1 

92 Tunisia       1 0 1 

93 Turcia 8 10 12 10 2 1 6 7 56 

94 
Turks and Caicos 
Island 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

95 Ucraina 6 10 5 3 18 7 7 9 65 

 
UE-necunoscut 17 28 48 125 45 48 137 80 528 

97 Ungaria 142 155 158 189 171 159 159 174 1.307 

98 Uruguai 
  

1 0 0 0 0 0 1 

99 Venezuela 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

10
0 

Vietnam 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

7.685 8.080 7.383 7.182 7.083 6.065 5.364 4.731 53.557 

 

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). 

 

a.3.2.3.2. Pagina web: analiza vizitării site-ului web «muzartbm,ro» pe baza contorului statistic 

trafic.ro pe perioada ianuarie–decembrie 2018 
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Datele înregistrările evidențiază tendința unei evoluții ușor diferite pentru impactul vizitărilor publice a 

postărilor pe site-ul web al muzeului nostru. 

 

a) o evoluție ascendentă constantă între 2012-2016; 

b) o scădere (conjuncturală ?) în 2017; 

c) o nouă creștere în jurul valorii de 6.300 vizitatori unicisimilară vârfului înregistrat în anii 2015-2016; 

d) repetarea în 2019 a „defecțiunii” din 2017, că o scădere mai moderată de această dată – foarte 

apropiată, totuși de pragul de 6.000;; 

e) tendința de creștere ponderată constantă indicată de „linia tendinței logaritmice”. 

 

Deocamdată putem presupune că pragul de 6.000 vizitatori unici anual pare a reprezenta o limită 

superioară dezirabilă, raportat la menținerea ritmului postărilor lunare de până acum. 

 

  
VIZITATORI UNICI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri: 

Nr. 
țări 

Conti-
nent 

Țara nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.  nr. 

1 EUR Albania 
   

1 1 
  

 2 

2 AFR Algeria 
  

3 
   

1  4 

3 ASIA Arabia Saudită 
  

2 2 2 
 

1 1 8 

4 AM S Argentina 
 

3 1 5 2 
  

2 13 

5 EUR Armenia 
 

1 
 

1 2 
 

8 2 14 

6 AM C Aruba 
  

1 
    

 1 

7 A-O Australia 1 3 4 14 5 6 5 3 41 

8 EUR UE Austria 
 

16 55 41 33 26 20 23 214 

9 EUR Azerbaidjan 
 

1 
   

1 
 

 2 

10 ASIA Bahrein 
  

1 
    

 1 

11 EUR UE Belgia 1 7 8 16 35 12 7 13 99 

12 AM C Belize 
  

1 
    

 1 

13 EUR Bielorusia 
   

1 
 

2 1  4 

14 AM S Bolivia        1 1 

15 EUR 
Bosnia și 
Herțegovina   

1 2 1 
  

 4 

16 AM S Brazilia 
 

1 134 123 12 
 

1 1 272 
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VIZITATORI UNICI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri: 

Nr. 
țări 

Conti-
nent 

Țara nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.  nr. 

17 EUR UE Bulgaria 
 

1 5 6 3 
 

1 4 20 

18 AFR Camerun 
   

1 
   

 1 

19 AM N  Canada 1 40 31 46 60 71 58 16 323 

20 EUR UE Cehia 
 

3 6 16 23 9 16 2 75 

21 AM S Chile 
 

1 6 3 3 2 
 

 15 

22 ASIA China 
  

2 1 1 
 

10 16 30 

23 EUR UE Cipru 
 

1 2 2 1 4 2 1 13 

24 AFR Coasta de Fildeș 
   

1 
 

1 
 

 2 

25 AM S Columbia 
  

6 3 3 
  1 13 

26 ASIA Coreea de Sud 1 
 

3 3 1 25 87 102 222 

27 AM C Costa Rica 
 

1 
 

1 
   

 2 

28 EUR UE Croația 
 

1 4 5 6 3 1  20 

29 EUR UE Danemarca 1 5 2 6 5 1 6 2 28 

30 AM S Ecuador 
   

6 
 

1 
 

 7 

31 AFR Egipt 
   

3 
   

 3 

32 EUR Elveția 
 

2 4 18 11 18 8 6 67 

33 ASIA 
Emiratele Arabe 
Unite  

2 2 1 2 1 1  9 

34 EUR UE Estonia 
 

2 2 1 
 

1 1 2 9 

 
Europa-

nec 

Europa / 
neidentificate  

2 8 8 31 35 73 98 255 

35 EUR Federatia Rusa 
 

9 13 6 9 12 6 4 59 

36 ASIA Filipine 
  

2 4 
   

 6 

37 EUR UE Finlanda 
 

3 
 

3 1 
 

1 1 9 

38 EUR UE Franta 2 29 48 74 63 41 45 38 340 

39 EUR Georgia        1 1 

40 EUR UE Germania 24 129 126 126 148 118 96 101 868 

41 EUR Gibraltar 
 

1 2 
    

 3 

42 EUR UE Grecia 
 

2 11 13 13 3 6 2 50 

43 AM C Guatemala 
  

1 
     1 

44 EUR Guernsey 
  

1 
     1 

45 AFR Guineea 
    

1 
  

 1 

46 ASIA Hong Kong 
  

2 2 3 
  

0 7 

47 ASIA India 
  

2 7 4 
 

1 1 15 

48 ASIA Indonezia 
  

4 10 
    14 

49 ASIA Iordania 
      

1  1 

50 ASIA Irak 
   

2 
    2 

51 ASIA Iran 
 

1 1 
  

1 
 

1 4 

52 EUR UE Irlanda 
 

1 7 3 1 4 3 4 23 

53 EUR Islanda 
   

1 
    1 

54 ASIA Israel 2 16 25 10 31 20 30 11 145 

55 EUR UE Italia 2 48 71 87 39 28 27 30 332 

56 ASIA Japonia 
 

5 2 2 
 

2 1 6 18 

57 AFR Kenya 
   

1 
   

 1 

58 EUR UE Letonia 
  

4 1 
 

3 1 1 10 

59 ASIA Liban 
  

1 1 
    2 

60 EUR UE Lituania 
  

1 2 
    3 
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VIZITATORI UNICI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri: 

Nr. 
țări 

Conti-
nent 

Țara nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.  nr. 

61 EUR UE Luxemburg 
 

1 4 2 4 1 
 

2 14 

62 AFR Madagascar 
  

1 
 

1 
  

 2 

63 ASIA Malaiezia 
  

3 2 1 
  

 6 

64 AFR Mali 
     

0 
 

 0 

65 EUR UE Malta 
  

1 1 0 
  1 3 

66 EUR UE Marea Britanie 2 25 34 64 49 41 53 68 336 

67 AFR Maroc 
 

1 
    

1  2 

68 AM N  Mexic 
  

10 14 2 
  1 27 

 EUR Monaco        1 1 

69 EUR Montenegro 
  

1 
 

1 
 

0 1 3 

70 NEC Necunoscut 
 

2 71 49 8 3 257 14 404 

71 ASIA Nepal 
 

1 
     

 1 

72 EUR Norvegia 
 

4 1 5 9 3 1 2 25 

73 A-O Noua Zeelanda 
  

1 
 

2 
   3 

74 EUR UE Olanda 
 

8 7 9 6 15 17 9 71 

75 ASIA Oman 
   

1 
   

 1 

76 ASIA Pakistan 
  

2 2 
   

 4 

77 AM C Panama 
  

1 
    

 1 

78 A-O 
Papua - Noua 
Guinee    

1 
   

 1 

79 AM S Paraguay 
  

1 
    

 1 

80 AM S Peru 
  

3 3 
   

 6 

81 EUR UE Polonia 
 

20 29 53 78 38 39 28 285 

82 EUR UE Portugalia 1 4 15 20 3 1 4 2 50 

 
NEC Proxy Anonim 

 
1 

 
1 

   
 2 

83 AM C Puerto Rico 
   

1 
   

 1 

84 ASIA Qatar 
  

1 1 1 1 
 

 4 

85 AM C R. Dominicana 
     

1 
 

 1 

86 EUR R. Moldova 1 73 89 67 87 57 48 47 469 

87 EUR 
Republica 
Macedonia  

12 1 2 
   

 15 

88 AFR Reunion 
  

1 
     1 

89 EUR UE Romania 302 2.937 3.637 4.672 4.988 4.382 4.760 4.450 30128 

90 AM N  S.U.A. 10 162 226 375 419 214 335 583 2324 

91 AM C Salvador 
   

1 
   

 1 

 
NEC Satellite Provider 

 
8 21 11 

   
 40 

92 EUR Serbia 
 

15 6 12 12 
 

2 3 50 

93 ASIA Singapore 
 

3 4 
   

1  8 

94 EUR UE Slovacia 
 

4 9 8 22 16 15 6 80 

95 EUR UE Slovenia 
   

1 2 
 

1  4 

96 AFR Somalia        1 1 

97 EUR UE Spania 5 13 32 34 24 13 26 8 
155 

 

98 ASIA Sri Lanka 
   

1 
  

1  2 

99 AFR Sudan 
     

13 
 

 13 

100 EUR Suedia 
  

8 14 24 21 16 48 131 

101 ASIA Taiwan 
  

1 1 
  

1  3 

102 ASIA Thailanda 
 

1 1 2 
   

5 9 

103 AFR Tunisia 
   

2 
   

 2 
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VIZITATORI UNICI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaluri: 

Nr. 
țări 

Conti-
nent 

Țara nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.  nr. 

104 ASIA Turcia 
 

2 3 3 4 3 4 5 24 

105 EUR Ucraina 
 

9 4 8 10 10 17 10 68 

106 EUR UE Ungaria 6 81 145 181 160 154 181 149 1057 

107 AM S Uruguay 
      

1  1 

108 AM S Venezuela 
  

1 1 
 

1 1  4 

109 ASIA Vietnam 
  

1 1 
   

 2 

   
362 3724 4994 6.318 6473 5439 6308 5941 39.559 

 

În decurs de 7 ani, postările site-ului web al muzeului nostru au fost accesate de un total anual cumulat de 

39.559 vizitatori unici proveniți din 109 țări,  dintre care 4 nou intrate în 2019 – evidențiate în tabel cu 

culoarea roz), a căror distribuție continentală este detaliată în tabelul de mai jos (incluzând și proveiențele 

neidentificate de contorul „trafic.ro”). 

Dacă eliminăm valorile (mai degrabă de testare) înregistrate în cele trei luni din 2012, ne rămân 39.197 

vizitatori ai site-ului nostr web în decursul a 8 ani plini: de unde rezultă o medie multianuală de5.600 

vizitatori, și o medie zilnică de 15 vizitatori (15,34%) 

 

Vizitatori 2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019  

AFR 0 0,00% 1 0,03% 5 0,10% 8 0,13% 2 0,03% 14 0,26% 2 0,03% 1 0,02% 

AM C 0 0,00% 1 0,03% 4 0,08% 3 0,05% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 

AM N 11 3,04% 202 5,42% 267 5,35% 435 6,89% 481 7,43% 285 5,24% 393 6,23% 600 10,10% 

AM S 0 0,00% 5 0,13% 152 3,04% 144 2,28% 20 0,31% 4 0,07% 3 0,05% 5 0,08% 

A-O 1 0,28% 3 0,08% 5 0,10% 15 0,24% 7 0,11% 6 0,11% 5 0,08% 3 0,05% 

ASIA 3 0,83% 31 0,83% 65 1,30% 59 0,93% 50 0,77% 53 0,97% 139 2,20% 148 2,49% 

EUR 1 0,28% 127 3,41% 131 2,62% 138 2,18% 167 2,58% 124 2,28% 107 1,70% 125 2,10% 

EUR UE 346 95,58% 3341 89,72% 4265 85,40% 5447 86,21% 5707 88,17% 4914 90,35% 5329 84,48% 4947 83,27% 

EU-nec 0 0,00% 2 0,05% 8 0,16% 8 0,13% 31 0,48% 35 0,64% 73 1,16% 98 1,65% 

NEC 0 0,00% 11 0,30% 92 1,84% 61 0,97% 8 0,12% 3 0,06% 257 4,07% 14 0,24% 

 
362 100% 3724 100% 4994 100% 6318 100% 6473 100% 5439 100% 6308 100% 5941 100% 

 

Constatăm, cum este de așteptat, preponderența copioasă a vizitatorilor proveniți din spațiul Uniunii 

Europene (în 2019: 83,27%). Urmează 

apoi: 

a) un salt în 2019 – după o evoluție 

constanță multianuală, cei proveniți 

din America de Nord (în 2019: 

10,10%); 

b) într-o progresie relativ constantă în 

ultimii doi ani, cei proveniți din Asia 

(în 2019: 2,49); 

c) într-o evoluție fluctuantă, dar cu 

aparentă tendință discret regresivă, 

cei proveniți din spațiul European 

non-comunitar (în 2018: 2,10); 

d) celelalte continente înregistrează 

prezențe mai degrabă sporadice, 

conjuncturale, cu ponderi sub 0,1 

puncte procentuale !  

 

a.3.2.6. Per ansamblu, pentru anul 2019 

autoevaluăm astfel următorii descriptorii 

privind impactul public al frecventării și diseminării publice a activităților desfășurate de muzeul nostru în 
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domeniul marketingului, promovării și publicitării instituției și, respectiv, a produselor sale oferite în piața 

produselor cultural–muzeale: 

a) vizibilitatea mediatică a instituţiei: 

• foarte bună – la nivel local şi judeţean; 

• foarte 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 de muzeul nostru: 

• foarte bun – la nivel local 

• foarte bun – la nivel judeţean; 

• foarte bun – la nivel regional; 

• bun – la nivel naţional, substanțial îmbunătățit în special ca urmare a succeselor consistente 

înregistrate în urma expozițiilor prezentată în importante centre, prezentate pe larg de un mare 

număr de mijloace media, mai ales din categoria online !; 

• foarte scăzut – la nivel internaţional. 

c) receptarea şi impactul la public ale calităţii ofertei culturale lansate de muzeul nostru: 

• foarte bune – la nivel local şi judeţean; 

• foarte bune – la nivel regional; 

• foarte bune – la nivel naţional; 

• total insuficiente cantitativ şi ca arie geografică, dar bune calitativ – la nivel internaţional. 

 
 

a.3.3. APARIŢII ÎN PRESA DE SPECIALITATE - DOSAR DE PRESĂ AFERENT PERIOADEI DE 

RAPORTARE: 2017 
 

 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. apariţii 

raportat iniţial 
116 134 143 87 521 681 911 1018 1094 1402 1496 1785 1884 2405  

Nr. apariţii 

rectificat  * 
145 202 234 281 583 742 921 1064 1296 1480 1510 1807    

 

În evidenţele noastre – parte prezentate anterior în Dosarele de presă aferente Rapoartelor anuale de 

management pe anii 2009-2017, iar acum în Dosarul de presă pe anul 2018 anexat la prezentul raport 

anual 2018 – înregistrăm următoarele date cantitative prezentate în detaliu mai jos privind prezenţa 
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activităţilor şi instituţiei noastre în presa scrisă, video şi în reţele electronice monitorizate de noi (presă, situri 

turistice, situri de informare, social media şi altele asemenea). Facem şi cuvenita menţiune că, de-a lungul 

timpului, la data întocmirii raportărilor anuale o parte din apariţiile mediatice (adeseori nu puţin semnificativă 

cantitativ !)  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. 

Pentru a menţine întrucâtva 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.), și le dublăm cu cifrele 

rectificate 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 2017 2018 2019 2020 

Total apariţii, din 
care: 

35 46 48 169 192 217 243 327 343 347 442 484 556  

în presa scrisă: 19 17 15 41 39 48 35 31 27 29 33 51 79  

în presa 
electronică: 

16 29 33 128 153 169 208 296 316 328 409 433 477  

 

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 2017 2018 2019  

Total apariţii, din 
care: 

8 21 19 28 48 52 67 71 79 75 73 89 71  

în presa scrisă: 3 8 3 8 7 2 7 3 3 4 1 5 5  

în presa 
electronică, din 

care: 
5 13 16 20 41 50 60 68 76 71 72 84 66  

postări noi: 3 8 3 7 21 12 18 8 27 19 14 17 21  

postări 
permanente 

anterioare, cu 
accesări noi 

2 5 13 13 20 38 42 60 49 52 58 67 45  
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3) Studii, articole, cronici, recenzii, note de specialitate publicate de specialiştii muzeului în media internă: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Total apariţii, din 
care: 

45 33 43 44 57 72 103 121 149 123 153 159 156  

în presa tipărită, 
audio, TV: 

24 9 14 7 13 15 14 16 21 19 16 11 7  

în media 
electronică, din 

care: 
21 24 29 37 44 57 89 105 128 104 137 148 149  

postări noi: 19 3 5 8 7 12 38 16 31 24 33 47 38  

postări 
permanente 

anterioare, cu 
accesări noi 

2 21 24 29 37 43 51 89 97 84 104 101 111  

 

4) Cronici, recenzii, note, comentarii și consemnări la publicaţiile muzeului: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total apariţii, din 
care: 

5 10 10 24 20 19 23 24 31 34 32 35 43  

în presa tipărită 
2 3 2 9 3 1 2 1 4 2 0 2 7  

în media 
electronică, din 

care: 
3 7 8 15 17 18 21 23 27 32 0 0 36  

postări noi: 3 4 1 7 2 1 3 2 2 3 1 2 5  

postări permanente 
anterioare, cu 

accesări noi 
0 3 7 8 15 17 18 21 25 29 31 31 31  

5) Prezentări, consemnări, note şi aprecieri în media 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 2017 2018 2019 2020 

Total apariţii, din 
care: 

14 18 23 129 178 263 319 421 446 386 420 434 580  

în mass-media 
din România 

14 10 16 120 150 241 288 359 419 369 401 415 456  

în presa tipărită 8 2 5 46 27 37 47 31 7 4 11 18 31  

în media 
electronică, din 

care: 
6 8 11 74 123 202 241 328 411 365 390 397 425  

postări noi: 6 2 3 63 49 84 76 87 132 109 113 136 164  

postări permanente 
anterioare, cu 

accesări noi 
0 6 8 11 74 118 165 241 279 256 277 261 261  

în mass-media 
din străinătate 

0 8 7 9 28 22 31 62 27 17 19 19 24  

în presa tipărită 0 5 2 3 3 3 5 8 3 0 0 1 3  

în media 
electronică, din 

care: 
0 3 5 6 25 19 26 54 24 17 19 18 21  

postări noi: 0 3 2 5 19 0 9 33 5 6 4 7 9  

postări permanente 
anterioare, cu 

accesări noi 
0 0 3 1 6 19 17 21 19 11 15 11 12  

6) Referinţe bibliografice, ştiinţifice şi critice, citări în baze de date tipărite și online: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total citări şi referinţe, din 
care: 

95 106 138 189 247 298 309 332 432 545 665 683 699  

referinţe în baza de date 
bibliografică a Bibliotecii 
Naţionale a României – 

«Catalog BN online» 

5 6 7 10 25 28 28 29 30 31 46 46 56  

citări bibliografice în 
Bibliografia Naţională a 

României – seria Cărţi, 
albume, hărţi (versiunea 

electronică) 

0 0 0 3 9 2 0 0 0 0 7 7 7  

citări bibliografice în 
Bibliografia Naţională a 

0 0 2 8 1 10 0 0 0 0 0 0 0  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total citări şi referinţe, din 
care: 

95 106 138 189 247 298 309 332 432 545 665 683 699  

României – seria Cărţi, 
albume, hărţi (versiunea 

tipărită) 

referinţe în baza de date 
bibliografică națională 

ROLiNeST – «Catalog BN 
online» 

        51* 78* 78 78 78  

referinţe în baza de date – 
catalog online „RAL01” a 

Bibliotecii Academiei 
Româna, București, 

România 

         21* 21 21 1  

referinţe în baza de date – 
catalog online „BCU 

MEBFIND” al Bibliotecii 
Centrale Universitare 

«Mihai Eminescu», Iași, 
România 

         21* 21 21 24  

referinţe în baza de date – 
catalog online „BCUT” al 

Bibliotecii Centrale 
Universitare «Eugen 
Todoran», Timișoara,  

         21* 21 21 21  

referinţe în baza de date – 
catalog online „BCU Cluj” al 

Bibliotecii Centrale 
Universitare «Lucian 
Blaga», Cluj-Napoca, 

România 

         27* 27 27 21  

referinţe în baza de date 
bibliografică a Bibliotecii 
Judeţene «Petre Dulfu», 

Baia Mare – «Catalog 
online» 

76 80 101 119 134 139 139 141 141 141 141 141 28  

referinţe în baza de date 
bibliografică «Catalog 

BNRM online» a Bibliotecii 
Naţionale a Republicii 

Moldova , Chișinău,  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 142  

referinţe în baza de date – 
catalog online 

„eBibliophil.ro” București, 
România 

          40 40 2  

referinţe în baza de date – 
catalog online KUBIKAT al 

Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte, München, 

Germania 

0 0 0 13 13 13 13 15 15 16 18 18 40  

referinţe în baza de date – 
catalog online HEIDE al 

Universităţii din Heidelberg, 
Germania 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 18  

referinţe în baza de date – 
catalog online „OPACplus” al 

Bayerische 
Staatsbibliotek», München, 

Germania 

          1 1 3  

referinţe în baza de date – 
catalog online al Library of 

Congress, Washington D.C., 
S.U.A. 

         1 1 1 1  

referinţe în baza de date – 
catalog online „MERLIN 

Library Catalog” al 
University of Missouri, 

Columbia, Missouri, S.U.A. 

          1 1 1  

referinţe în baza de date – 
catalog online „Catalogue 
SUDOC” al «Bibliotheque 

Jean de Vernon», Paris, 
Franța 

          1 1 1  

referinţe în baza de date – 
catalog online 

(katalog.rajsak.info/...) a 
         0 7 7 1  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total citări şi referinţe, din 
care: 

95 106 138 189 247 298 309 332 432 545 665 683 699  

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie, 

Polonia 

referinţe în baza de date – 
catalog online NEKTÁR al 

Országos «Szécsenyi» 
Könyvtár, Budapesta, Ungaria 

         2 2 2 7  

referinţe în baza de date – 
catalog online al British 
Library, London, Marea 

Britanie 

         0 2 2 2  

referinţe în baza de date – 
catalog online al OCLC World 

Cat (www.worldcat.org), 
Dublin, Ohaio, S.U.A. 

         8 34 39 2  

referinţe în baza de date / 
motoare de căutare  internet – 

Google (www.google.com – 
„cărți, știri), Dublin, Ohaio, 

S.U.A. 

          57 59 39  

referinţe bibliografice în 
baze de date din străinătate 

(ebay; openlibrary, newisbn.ru 
(Online library&book storage, 

etc.: versiuni în media 
electronică) 

1 2 2 4 6 7 9 9 11 7 9 6 59  

citări bibliografice în lucrări 
ştiinţifice tipărite 

3 2 5 7 13 7 5 6 9 4 7 7 7  

citări bibliografice în lucrări 
ştiinţifice postate în media 

electronică 
2 6 8 10 17 23 24 31 47 47 49 54 13  

referinţe bibliografice pe 
situri din media electronică ale 

unor texte publicate de 
specialiştii muzeului 

2 2 4 7 9 10 13 15 17 9 14 19 57  

referinţe fişele lucrărilor 
clasate în site-ul cimec.ro – 

prezentarea lucrărilor din 
colecţiile muzeului 

     19 19 19 19 19 19 19 21  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total citări şi referinţe, din 
care: 

95 106 138 189 247 298 309 332 432 545 665 683 699  

referinţe fişele lucrărilor 
clasate în site-ul 

europeana.com – 
prezentarea lucrărilor 

muzeului 

     19 19 19 19 19 19 19 19 

 

referinţe generaliste în media 
electronică 

1 5 7 8 11 17 21 24 36 21 5 11 19 
 

Alte citări şi referinţe 5 3 2 0 9 4 18 23 9 7 12 9 9  

* cu roșu: rectificări față de versiunile incluse în rapoartele anuale precedente 

 

 

a.4. MĂSURI LUATE PENTRU CUNOAȘTEREA CATEGORIILOR DE BENEFICIARI; 

a.4.1. ANALIZE ALE BENEFICIARULUI ŢINTĂ AL PROGRAMELOR: PE TERMEN SCURT / PE TERMEN 

LUNG; 

a.4.1.1. analize statistice cantitative ale publicului vizitator al expozițiilor organizate la sediu. 

 Beneficiarul programelor şi proiectelor 

concepute şi oferite de muzeul nostru 

a făcut obiectul unor înregistrări şi 

analize statistice (cantitative) primare. 

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”. 

 Rezultatele acestor analize sunt 

detaliate în cele ce urmează. 

a.4.1.2. analize statistice cantitative ale 

beneficiarilor prezentărilor și produselor 

științifice distribuite în mediul virtual prin 

paginile noastre de pe internet (web; blog; 

facebook;). 

 Sigur, o anume relevanţă – dar într-un plan substanţial mai larg şi, prin aceasta, 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). 

a.5. GRUPURILE ȚINTĂ ALE ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI: 

a.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.  

Anul 2019:                                            

• Cifrele estimate. Lista programelor minimale pe anul 2019 propusă şi aprobată la nivelul Consiliului 

Judeţean Maramureş, preconiza la „Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – 

secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 2019» un număr de 9 proiecte expoziţionale + 1 program de 

activități educaționale desfășurat în expozițiile noastre muzeale, cu un estimat minimal de 20.000 

beneficiari/vizitatori şi venituri minimale corespunzătoare din încasări bilete de intrare estimate la 

valoarea de 18.200 lei. 

• Cifrele realizate. Raportul de realizare a „Listei programelor minimale pe anul 2019, înregistrează la 

„Capitolul 4. Componenta „Valorificarea patrimoniului muzeal” – secţiunea 4.1. «Programul expoziţional 

2019» realizarea efectivă a unui număr de 17 proiecte expoziţionale + 1 program de activități 
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educaționale desfășurat în expozițiile noastr muzeale și cu un total înregistrat efectiv de 48.650 de 

beneficiari/vizitatori şi cu venituri corespunzătoare efectiv contabilizate pentru încasări contravaloare 

bilete de intrare la o valoare totală de 114.751 lei. • Cifrele comparate relevă următoarele constatări:  

– realizarea numărului de proiecte: 188,89% față de planificare; 

– realizarea cifrei de vizitare: 243,25% față de planificare; 

– realizarea cifrei de venituri: 630,50%. 

Constatările făcute de-a lungul timpului, 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: 

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

25-35 ani şi 50-65 ani); 

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

mediu şi superior (subgrupa 15-25 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; 

(...) 

Datele statistice înregistrate pentru beneficiarii expoziţiilor muzeului nostru în intervalul cronologic acoperit, 

până în momentul acestei raportări, 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 33.903 11.111 9.796 20.907 4.026 8.970 12.996 10.506 9.150 24.753 

2017 43.884 17.520 11.670 29.190 3.169 11.525 14.694 12.503 7.047 36.837 

2018 31.369 12.820 9.669 22.489 3.810 5.070 8.880 10.637 7.758 23.611 

2019 48.650 12.149 15.449 27.598 8.602 12.450 21.052 14.675 8.617 40.033 

2020           

TOTALURI GENERALE 

2006-2019 
338.260 107.162 94.944 202.106 47.074 89.080 136.154 102.488 97.258 241.002 

Observații analitice nuanțate asupra realizărilor din anul 2018 sunt consemnate mai jos, în contextul 
înregistrării „recordurilor absolute” ale ratelor anuale de vizitare din intervalul 2006-2019 (8 dintre aceste 
recorduri fiind înregistrate în 2019): 

categoria / subcategoria anul cifra de vizitare 

vârful de vizitare absolut (categoria „total vizitatori”):  2019 48.650 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi”:  2017 29.190 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi individual”:  2017 17.520 
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cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total adulţi în grup”:  2019 15.449 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret”:  2019 21.052 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret individual: 2019 8.602 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total tineret în grup”: 2019 12.450 

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”: 2019 40.033 

cel mai înalt vârf de vizitare atins pentru subcategoria „total străini”:  2019 14.675 

Rezultă că, din cele zece categorii monitorizate statistic, pentru opt dintre acestea în anul 2019 s-au 
atins recordurile absolute ale perioadei 2006-2019 și, de altminteri, pentru întreaga istorie a muzeului 
nostru pentru care dispunem de înregistrări statistice relevante ! Pe de altă parte, consemnăm cu satisfacţie 
faptul că cifrele de vizitare înregistrate se înscriu (cu o...depășire de 100% pentru anul 2019 !) în 
obiectivul prioritar stabilit pentru întegul interval 2017-2020 stabilizarea numărului de 
beneficiari/vizitatori ai proiectelor noastre expoziţionale în jurul cifrei de 20.000/an. 

Trebuie subliniat faptul că anul 2019 se caracterizează printr-un atribut de „excepționalitate 
conjuncturală” care, cel mai previzibil, NU SE VA MAI REPETA ÎN VIITORUL APROPIAT ! – așa cum 
putem descifra acum, din perspectiva contextualității imediate a crizelor sectoriale determinate de pandemia 
mondială coronavirală SARS CoVid 19. Astfel, din cele 17 proiecte expoziționale realizate, un număr de 9 
(= 52,94%) s-au desfășurat în afara sediului muzeului, ele reprezentând atât proiecte ale partenerilor la 
care muzeul nostru s-a asociat prin împrumuturi, cât și proiecte la care muzeul nostru a fost organizator 
principal (Capodopere muzeale. Centrul Artistic Baia Mare – achiziții și restaurări 2007-2019, Baia Mare), 
respectiv co-organizator (Pictura transilvăneană interbelică. Baia Mare și școlile libere de artă, Muzeul de 
Artă Târgu Mureș). Dintre acestea, un număr de 6 (35,95%) au avut loc în mari centre culturale din țară 
– București (Art Safari 2019, Fundația Art Society; Fete de vis..., Muzeul de Artă Recentă; Salonul Artelor 
Decorative 2019, Muzeul Național Cotroceni), Timișoara (Recuperarea unei generații, Muzeul de Artă), 
Oradea (Salonul Artelor Decorative 2019, Muzeul orașului Oradea), Târgu Mureș – și au antrenat o masă 
de public vizitator înregistrat în număr de 21.564 de persoane, masă cu totul neobișnuit de mare 
pentru întreaga istorie a muzeului nostru ce atringe procentul de 44,33% din totalul vizitatorilor 
înregistrați pe 2019. 

Firește că pofilul acestui public extrem de divers în detaliile sale semnificative este practic cu nepuțință să 
poată fi identificat de către noi. 

Prin urmare, rămânem pe mai departe concentrați asupra analizei acelui segment din publicul vizitator cu 
care ne întâlnim la Baia Mare și în bazinul județean al Maramureșului, public pe care îl cunoaștem de acum 
relativ bine, pentru anul 2019 el fiind reprezentat de eșantionul „vizitatorilor înregistrați în Baia Mare și 
Maramureș” al expozițiilor prezentate la sediul muzeului și în locații băimărene din afara sediului – 27.086 
persoane înregistrate, reprezentând un procent de 55,67% din totalul celor 48.650 vizitatori din anul 
2019. 
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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 1991-2019 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 

% în 2017 71,51 28,49 

% în 2018 66,19 33,91 

% în 2019 69,84 30,16 

a.3.6.1.2. Repartiţia categoriei «vizitatori indigeni»* 

 din Baia Mare din jud. Maramureş (mai puţin 

Baia Mare) 

din ţară 

% anual 1991-2019* minim 21,39 % – maxim 81,12% minim 4% – maxim 18,53% minim 6% – maxim 65,45% 

% 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 

% în 2017 30,52 13,31 56,17 

% în 2018 54,47 11,32 34,21 

% în 2019 21,39 13,16 65,45 

* aproximări prin eşantionare 

a.3.6.1.3. Raportul  «urban» – «rural»* la total vizitatori * 

 «urban» «rural» 

% anual 1991-2019* minim 81,16 % – maxim 92,68% minim 7,32% – maxim 19,76% 

% 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 
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 «urban» «rural» 

% anual 1991-2019* minim 81,16 % – maxim 92,68% minim 7,32% – maxim 19,76% 

% în 2013 80,24 19,76 

% în 2014 86,09 13,91 

% în 2015 84,93 15,07 

% în 2016 85,62 14,38 

% în 2017 85,86 14,14 

% în 2018 88,19 11,81 

% în 2019 83,33 16,67 

* aproximări prin eşantionare 

a.3.6.1.4. Raportul categoriilor «adulţi» – «tineret» la total vizitatori 

 «adulţi» «tineret» 

% anual 1991-2019 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 

% în 2017 66,52 33,48 

% în 2018 71,69 28,31 

% în 2019 56,73 43,27 

 

a.3.6.1.5. Raportul categoriilor «plătitori» – «neplătitori» la total vizitatori 

 «plătitori» «neplătitori» 

% anual 1991-2019 minim 16,06% – maxim 73,12% minim 26,88% – maxim 83,94% 

% 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 

% în 2017 16,06 83,94 

% în 2018 24,73 75,27 

% în 2019 17,71 82,29 

 

a.3.6.2. EVALUAREA DATELOR CANTITATIVE GENERALE, ȘI PUNCTUALE PENTRU 2019 

. 

Determinarea caracteristicilor profilului beneficiarului produselor expoziționale oferite de 

muzeul nostru în anul 2019 trebuie să ţină cont de următoarele constatări: 

• cu o pondere de 30,16%, structura categoriei vizitatori străini situată în 2019 – pentru al 
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cincelea an consecutiv ! – la aproape o treime din totalul vizitatorilor rămâne pe mai departe 

bazată pe aportul predominant al grupurilor turistice organizate, provenite din Ungaria, 

care au vizitat expozițiile noastre prezentate la sediul din Baia Mare. Constatarea este 

semnificativă și are o anume importanță, dacă ne raportăm la faptul că Baia Mare încă nu nu 

posedă comportamentul specific pentru un pol puternic de atracție turistică ! 

• pentru a doua oară în întreaga istorie a muzeului nostru – după precedentul înregistrat în 

anul 2017 !, în 2019 componenta „indigenă” a structurii vizitatorilor expoziționali a fost 

dominată – copois, am zice ! – de categoria vizitatorilor proveniți din afara județului 

Maramureș (inclusiv Baia Mare) care ajunge să atingă maxima istorică a ponderii de 

65,45%, după ce în 2017 a fost polarizată conjunctural – dar în premieră ! – de vizitatorii din 

țară (din afara județului Maramureș); pe de altă parte, cu cele 13,16 procente, ponderea 

aportului de public din județul Maramureș a s-a ridicat și ea în apropierea maximei instorice 

(înregistrată tot în 2017) atingând a doua valoarea absolută –  cu 2 puncte procentuale peste linia 

mediei multianuale a intervalului 2007-2019 (11,35%); la polul opus și cu o pondere diminuată 

la doar 21,39%, aportul categoriei vizitatorilor proveniți din Baia Mare atinge în 2019 

minimul istoric absolut de 21,39% – cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată ! Constatăm, 

astfel, că înregistrările statistice ale anului 2019 în privința structurii și evoluției publicului indigen 

(din România) ne prezintă tabloul unor polarizări maximale !. Explicația rezidă, și în acest caz, în 

numărul sporit de vizitatori români întregistrați în afara județului Maramureș, în  expoziții 

prezentate în țară cu participarea unor artfacte din colecțiile muzeului nostru. Prin urmare, este 

firesc să apreciem această împrejurare ca fiind  una strict conjuncturală, care cel mai 

probabil NU SE VA MAI REPETA CU AȘA AMPLOARE ÎN VIITORUL APROPIAT ! 

• continuând conturarea profilului beneficiarilor produselor noastre expoziţionale, trebuie subliniat 

că şi pe parcursul 2019 avem de a face cu un public puternic „urbanizat” (cumulat cel 

„indigen” şi cel „străin”), cu un aport totuşi sporit al componentei „non-urbane/rurale” (16,67%), 

depășind sensibil, cu aproape 2,5 puncte procentuale (17%), media multianuală a intervalului 

cronologic 2007-2019 (14,25%); este însă la fel de adevărat că „instrumentele de măsurare” prin 

eșantionare produc informații statistice ce trebuie privite cu multă prudență; 

•   în raportul pe abut trecut consemnam îngrijorarea că „după 8 ani, în 2018 categoria «tineret» 

coboară sub pragul unei treimi din totalul vizitatorilor înregistrați, ceea ce produce un indezirabil 

și, sperăm, trecător dezechilibru în raport cu categoria «adulți»”; într-adevăr în 2019 s-a 

produs o „corecție dezirabilă” în sensul reechilibrării ponderii celor două categorii, o reechilibrare 

care menține însă pe mai departe un „surplus” de 13,46 puncte procentuale în contul categoriei 

„adulți”; acest fapt prelungește – din 2008 până astăzi – o constanță ce tinde să devină o 

caarteristică definitorie a profilului publicului nostru țintă: ponderea relativ echilibrată a 

categoriilor de public „adult” și, respectiv „tineret”, cu tendința unor variații anuale negative (de 

diminuare, uneori conjunctural drastică) a ponderii categoriei „tineret”. 

 

a.3.6.3. ESTIMĂRI PENTRU ATINGEREA ALTOR CATEGORII DE BENEFICIARI. 

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 propriu 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 
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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. 

 

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 

Ca urmare a evalării pozitive a poiectului de management depus și trecut prin procedura de concurs, 

prin Dispoziția nr. 426/13.04.2017 emisă de Președintele Consiliului Județean Maramureș se elaborează, 

întocmește și semnează cu dl. dr. Tiberiu Alexa Contractul de management nr. 4199/15.05.2017 în temeiul 

căruia i se încredințează un nou mandat de management pe perioada determinată 16.05.2017 – 31.12.2020, 

aprobându-se totodată noul Proiect de management pentru 2017-2020 prezentat. 

Acest nou program formulează următoarea considerație strategică: 

„Perioada 2017-2020 urmează să reprezinte cel de al treilea ciclu managerial independent 

pentru Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», unitate culturală înfiinţată ca instituţie de 

sine stătătoare şi de rang judeţean de către Consiliului Judeţean Maramureş, prin reorganizarea fostului 

Muzeu Judeţean Maramureş în temeiul Hotărârii nr. 82/2006. 

În mod firesc, proiectarea ansamblului global şi a reperelor sectoriale pentru acest al treilea ciclu 

managerial independent urmează 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 

nerealizarea unora dintre ţintelor şi obiectivelor fixate pentru exerciţiile manageriale derulate în ciclurile 

anterioare.” 

Ţinând cont de punctul critic de la care am pornit procesele de reorganizare şi refuncţionalizare ale 

instituţiei începând din anul 2007, planurile manageriale elaborate pentru intervalul 2007-2016 au fixat – și 

au asigurat parcurgerea cu succes (și grad de îndeplinire de peste 90%) următoarele prime două etape 

distincte: 

a) 2007 – 2009: etapa stabilizării; 

b) 2010-2016: începutul etapei dezvoltării durabile şi sănătoase; 

Investigarea sintetică a gradului de îndeplinire a principalelor ţinte strategice pentru intervalul 2007-2016 

relevă faptul că, în ansamblu (şi cu singura – dar esenţiala excepţie notabilă reprezentată de asigurarea 

resursei umane specializate în domeniile de specialitate !), au fost atinse atât obiectivele etapei 1 – 

stabilizarea instituţională: 2007-2009, cât şi obiectivele etapei 2 –  asigurarea începutului procesului 

de dezvoltare durabilă instituţiei: 2010-2016 – acestea în ciuda conjuncturilor extrem de nefavorabile 

manifestate atât în mediul intern, cât şi în mediul extern. 

Cuantificarea îndeplinirii principalelor ţinte strategice fixate anterior pentru primele două cicluri 

manageriale 2007-2016 (...) ne permite  şi ne obligă la definirea noului «obiectiv de etapă» în 

programul pentru cel de al treilea ciclu managerial 2017-2020, după cum urmează: 

 

c) 2017-2020: CONSOLIDAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI SĂNĂTOASE PE TERMEN 

SCURT, MEDIU ȘI LUNG ! 

Pe cale de consecinţă, în noul Proiect managerial 2017-2020 – aprobat și însușit de autoritate – 

filosofia managerială se centrează ... pe următoarele principii: 

a) continuitatea dinamică a liniilor evolutive deja trasate anterior; 

b) dezvoltarea extensivă a subsectoarelor: 

1) resurse umane (recrutare, formare profesională continuă, distribuire a 
responsabilităţilor etc.); 

2) îmbogăţirea patrimoniului muzeal şi capitalizarea financiară aferentă; 
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3) restaurarea accelerată a inventarului de lucrări aflate într-o stare de sănătate 
precară; 

4) optimizarea condiţiilor de microclimat pentru patrimoniul muzeal, în spaţiile de 
depozitare şi expunere. 

5) diversificarea ofertei culturale specifice – expoziţionale, editoriale, de 
consultanţă muzeografică şi de expertiză; 

6) marketingul şi promovarea produselor culturale proprii; 

7) comunicarea în mediul electronic; 

c) dezvoltarea intensivă în subsectoarele: 

5) evidența, conservarea, depozitarea şi gestiunea patrimoniului muzeal deţinut; 

6) exploatarea expoziţională, editorială şi prin mijloace alternative (electronice, 
comerciale etc.) a patrimoniului muzeal deţinut; 

7) cercetarea patrimoniului muzeal propriu; 

8) cercetarea analitică şi interpretativă a fenomenelor specifice «Centrului Artistic 
Baia Mare». 

 

b.2. ORIENTAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE CĂTRE BENEFICIARI 

 

REDIMENSIONAREA ŞI DIVERSIFICAREA OFERTEI CULTURALE. 

Nr. 

crt. 
Obiective propuse în 2017 

prognozat / 
atins 2017 

prognozat / 
atins 2018 

prognozat / 
atins 2019 

prognozat / 
atins 2020 

cumulat al 
treilea ciclu 
managerial 

1 
Exploatarea intensivă a „Expoziţiei permanente 
«Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene 
între tradiţii şi inovaţii“ (deschisă în iunie 2010)  

100% / 
100% 

100% / 100% 100% / 100 100% /  

2 
Un program anual de expoziţii temporare majore 
prezentate la sediu (1-4 manifestări anual), 
dintre care cel puţin una cu caracter istoric 

7 / 8 3 / 6 3 / 9 3 /  

3 

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 național: nr. expo 

b) itinerate în ţară: nr. expo 

 

 

 

a) 1 / 1  

b) 3 / 2 

 

 

 

a) 1/ 0 

b) 1/ 3 

 

 

 

a) 1 / 3 

b) 1 / 1 

 

 

 

a) 1 /  

b) 1 /  

 

 

 

a)  

b)  

4 

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

a) la centrul județean: nr. expo 

b) în judeţ: nr. expo 

c) în regiune: nr. expo 

 

 

 

a) 0 / 2 

b) 0 / 2 

c) 0 / 1 

 

 

 

a) 2 / 2 

b) 1 / 0 

c) 1 / 3 

 

 

 

a) 1 / 3 

b) 1 / 0 

c) 1 / 2 

 

 

 

a) 1 /  

b) 1 /  

c) 1 /  

 

 

 

a)  

b)  

c)  

5 

Participări parteneriale la manifestări 
expoziţionale cu caracter naţional: 

nr. manifestări 

1 / 1 1 / 1 0 / 5 0 /   

6 

Participări parteneriale la manifestări 
expoziţionale cu caracter internaţional: 

nr. manifestări 

0 / 0 0 / 0 0 / 2 0 /   

7 

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

nr. manifestări 

2 / 2 2 / 3 2 / 1 0 /   

8 

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

nr. manifestări 

0 / 3 1 / 1 0 / 0 0 /   

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) 6 / 2 

b) 0 / 2 

c) 0 / 0 

 

 

 

 

a) 4 / 2 

b) 1 / 1 

c) 0 / 0 

 

 

 

 

a) 3 / 3 

b)  1 / 2 

c) 0 /  

 

 

 

 

a) 3 / 

b) 1 / 

c) 0 / 

 

 

 

 

a)  

b)  

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

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

beneficiarului actual) o realizăm cu referire la înregistrările statistice ale beneficiarilor produselor 

realizat și promovatee 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 Baia Mare, dar în afara sediului muzeului), în locaţii din România şi, 

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

minimum de instrumente de măsurări statistice relevante.  

 

Extras din Centralizatoarelor de management de proiect: 

b.2.1. Programele expoziționale: 

2019: 
N

Nr. 
crt. 

Denumire 

program 
Tip de proiecte 

Nr. 
proiecte 

Date specifice (exemplificări) 
Număr 
beneficiari 

3 

Programul 

expoziţional 

propriu 

Proiecte mici 19 

1. Exploatarea publică a expoziției permanente Centrul 
Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții și 
inovații (sediu). 

2. Lucrarea lunii 2016-2018, 6-30 iulie 2019, Galeria 
de Artă a U.A.P.R. Baia Mare. 

3. Arta băimăreană în perioada interbelică (sediu: 
ianuarie-februarie: continuare din 2018). 

4. Noua Școală de Pictură de la Baia Mare: 
Masteranzii (sediu), mai-august. 

5. Portretul unui anotimp: TOAMNA (sediu), august 
2019 – februarie 2020 

27.086 

Proiecte medii 0 0 

Proiecte mari 1 

1. Centrul Artistic Baia Mare – capodopere muzeale. 
Achiziții și donații 2007-2019, Complexul «Colonia 
Pictorilor» – Galeria Hollósy, 5 mai – 10 septembrie 
2019 

4 

Programe 
expoziţionale 
ale unor 
parteneri 

Proiecte mici 7 

1. Pictura transilvăneană interbelică. Baia Mare și 
școlile libere de artă, Muzeul Județean Mureș – Palatul 
Culturii, 25 octombrie 2019 - 19 aprilie 2020 (co-
organizator) 

2. Nicolae Tonitza și geniul copilăriei, București, Art 
Safari 2019 – Pavilionul muzeal, 27 septembrie – 6 
octombrie 2019; 

3. Salonul Artelor Decortive 2019 – «History – 
Restituirea unei generații», 16 aprilie - 12 iunie 2019, 
București,, Muzeul Național Cotroceni 

21.564 

Total beneficiari  48.650 

b.2.2. Programele educaționale: 

2019: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

24 
Programe 
educaţionale 

Proiecte mici 302 
Programe și proiecte educaționale, realizare și 
raportate la INS conform ,formularului statistic Cult 2 
pe anul 2019 

12.783 

Proiecte medii 0 – 
 

Proiecte mari 0 – 
 

Total beneficiari  12.783 

b.2.3. Programele de promovare și marketing: 

2019: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

26 
Programul de 
marketing și 
promovare 

Proiecte mici 54 

1 proiect de reclamă publicitară (prin contract servicii 
plătit): prezentare în Pagini Aurii (online) 

necunoscut 

4 proiecte de street marketing – difuzare gratuită de 
invitații, flyere și cărți poștale gratuite, prin voluntariat, 
pe străzile municipiului Baia Mare 

411 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

11 proiecte: Publicitate și reclamă formală (prin afişe, 
invitaţii, bannere; cartușe publicitare etc.), respectiv 
prin produse comerciale și de marketing; 

3.208 

1 proiect: Promovare prin site-ul web. 5.941 

1. proiect Promovare prin site-ul: blog. 4.731 

1. proiect Promovare prin pagina de socializare: 
facebook. 

4.309 

1. proiect Promovare prin pagina de socializare-ul: 
tweeter. 

neidentificat 

5. exploatare proiecte video: promovarea pe platforma 
online vimeo 

38 

 
29 exploatare proiecte video: promovarea pe 
platforma online youtube 

141 

Total beneficiari  18.779 

b.2.4. Programele editoriale: 

2019: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program 

Tip de proiecte 
Nr. 

proiecte 
Date specifice 

Număr 
beneficiari 

21 
Programul 
editorial 
propriu 

Proiecte mici 123 
121 proiecte: Transpuneri pe diverși suporți, în scop 
de comercializare publică, a reproducerilor ilustrate 
după lucrările din colecțiile proprii (94 proiecte); 

1.703 

    
2 proiecte: Calendare de masă 2017 (200 ex.); 
Calendare de perete 2017 (200 ex.)  

22 

Valorificarea 
Programelor 
editoriale 
proprii din 
anii anteriori 

Proiecte mici 259 

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: 145 
tipuri  

1.934 

2. Broşuri - cataloage: 9 tipuri 

3. Albume: 12 tipuri 

4. Volume - eseuri: 16 tipuri 

5. Ghiduri turistice: 3 tipuri 

6. DVD-uri: 2 tipuri (Ro / Hu) 

7. Transpuneri pe diverși suporți, în scop de 
comercializare publică, a reproducerilor ilustrate după 
lucrările/piese din colecțiile proprii: 72 tipuri 

Proiecte medii 3 

1. Zoe Vida Porumb, 2008 (album); 

2. Negrean ’50, 2009 (volum); 

3. Albumul Baia Mare, 2008;2009, (album) 

Proiecte mari 0 
 

23 
Programe 
editorial ale 
partenerilor 

proiecte mari 1 

1 proiect partenerial cu Academia Română: Răzvan 
Theodorescu, Marius Porumb et alii (inclusive: Tiberiu 
Alexa), Arta din România. Din preistorie în 
contemporaneitate, 2 volume, 274 exemplare 
(aschiziționate de muzeu). 

17 

Total beneficiari  3.654 
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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 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
Totaluri 

2007-2020 

1 
Fişe analitice de evidenţă în format 
electronic DOCPAT  

428 259 211 257  1.155 

2 
Fişe analitice de evidenţă pe suport 
hârtie  

428 259 211 238  1.136 

3 Fişe de conservare pe suport hârtie 
 

109 151 305 581  1.146 

** 
NOU 
11 

 Evidenţa primară de inventariere a 
colecțiilor de Artă Plastică(nr. piese 
înregistrate în inventar scriptic) 

** 
Domeniu 
Public 

3.967 4.012 4.055 4.104  – 

** 
Domeniu 
Privat 

163 163 189 189  – 

** Total 4.130 4.175 4.235 4.293  – 

*+** 
4 

 Evidenţa primară de inventariere a 
Fondului Documentar 

** 
Domeniu 
Public 

0 0 1.970 1.970  – 

** 
Domeniu 
Privat 

0 0 0 0  – 

** Total 0 0 2.286 2.286  – 

5a 
Dezvoltarea arhivei vizuale: 
digitizarea patrimoniului de artă 
(fotograme) 

  215 277 501 418  1.411 

5b 

Dezvoltarea arhivei vizuale: 
digitizarea patrimoniului de Fond 
documentar (fotograme 
digitale/scanări – piese din colecțiile 
proprii și piese ale partenerilor 
expuse/întrebuințate/cercetate la 
MJAABM) 

  398 254 100 644  1.396 

6 

Dezvoltarea arhivei vizuale: 
fotografierea, prelucrarea şi 
stocarea în baze de date digitizate 
a produselor şi activităţilor 
culturale specifice (fotograme) 

  956 1.346 1.310 1.745  5.357 

7a 

Întocmire baze de date în format 
electronic evidența electronică 
extinsă a lucrărilor de artă 
(DOCPAT cu foto digi; nr. poziţii 
introduse) 

  115 259 2.011 116  2.501 

7b 

Întocmire baze de date în format 
electronic – evidența electronică 
extinsă a pieselor de Fond 
documentar(nr. poziţii introduse) 

  0 0 17 31  48 

 
Realizat total   10.909 11.155 17.401 16.872  56.337 

8 
Monitorizarea calităţii 
microclimatului în depozite şi spaţii 
de expunere (nr. înregistrări) 

  30.336 24.157 22.082 21.750  98.325 

9 
Dosare de autori – artişti reprezentaţi 
în colecţiile muzeului 

  32 41 56 87  216 

10 
Dosare de artişti băimăreni 
(generale)  

3 17 23 19  62 
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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. 

Programul managerial 2017-2020, propus și aprobat de „autoritate” (cf. Tiberiu Alexa, Proiect de 
management 2017-2020 pentru Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Baia Mare, Februarie 
2017, pp. 20-21) a stabilit ca „Accelerarea procesului de restaurare a lucrărilor de artă din colecțiile proprii” să 
reprezinte primul obiectiv principalul de atins – la „Nivelul de prioritate principal” al sarcinilor stabilite și 
asumate pentru întreg cel de al treilea ciclu managerial 2017-2020, precizându-se următoarele: 

„b.2.3. prioritizarea PENTRU CEL DE AL TREILEA CICLU MANAGERIAL 2017-2020 a setului de 

programe/proiecte elaborate și implementate din precedentele două cicluri manageriale ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII DE EVOLUȚIE/DEZVOLTARE A INSTITUȚIEI cu scopul asigurării îndeplinirii 

misiunii stabilite de autoritate: 

b.2.3.1. NIVELUL DE PRIORITATE PRINCIPAL: 

a.1 ACCELERAREA PROCESULUI DE RESTAURARE A LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN COLECȚIILE 

PROPRII, în special a pieselor de pictură de șevalet („școală băimăreană” – fondurile istoric și, 

respectiv, interbelic) și a pieselor de pictură veche românească („icoane pe lemn”) 

a.1.1. Program de proiecte nr. 30: «Restaurarea, conservarea preventivă și curativă pentru 

optimizarea sănătății și expozabilității lucrărilor de artă»; 

a.1.1.2. Număr de piese: 

• anual minimal: 25 piese; 

• total minimal perioada 2017-2020: 100 piese; 

a.1.1.3. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 80.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 320.000 lei.” 

Adecvarea la aceste cerințe a exercițiului managerial 2019 s-a convertit în acțiuni de conformare care au 
condus la următoarele rezultate, consemnate în tabelul și graficele de mai jos. 

2018: a.1.1. Program de proiecte nr. 30: «Restaurarea, conservarea preventivă și curativă 

pentru optimizarea sănătății și expozabilității lucrărilor de artă»; 

a.1.1.2. Număr de piese: 

• anual minimal: 25 piese; 
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2019: realizat: 30 piese, dintre care: 

 14 piese din patrimnoniul inițial  + 

 16 piese nou achiziționate și conservate–restaurate 

în prealabil prin demersurile – și pe costurile – 

furnizorului (muzeul achitând valoarea de tranzacționare 

ce include costurile de reabilitare ale furnizorului) 

• total minimal perioada 2017-2020: 100 piese; 

• realizat 2017+2018+2019: 43+38+30 = 111, adică 111% din programul minimal 

preconizat pe întregul ciclu managerial curent: ACEASTA SEMNIFICĂ 

ÎNDEPLINIREA ȘI DEPĂȘIREA PLANIFICĂRII PENTRU ÎNTRAGA DURATĂ A CELUI 

DE AL TREILEA CICLU MANAGERIAL !!!. 

 

a.1.1.3. Necesar de resurse financiare: 

• anual minimal: 80.000 lei; 

2019: realizat: 49.413,23 lei = îndeplinirea în proporție de 61,77 % a 

sumei medii minimale anuale stabilite pentru ciclu managerial 

2017-2020 ! 

• total minimal perioada 2017-2020: 320.000 lei.” 

• realizat 2017+2018+2019: 103,192,46+100.471,11+49.413,23 = 253.076,80 – adică 

79,07% din programul minimal preconizat pe întregul ciclu managerial curent. 

 

Corelând valorile statistice cuprinse în tabelul de mai jos, este necesar să subliniem că alocările 
anuale de resurse financiare, distribuite într-o progresie constantă în perioana anilor 2007-2019, atestă – 
pe de o parte – dimensiunile eforurilor bugetare, fără precedent în întreaga istorie a instituţiei noastre, 
consacrate reabilitării patrimoniului muzeal. 

Mai adăugăm și observația semnificativă că realizările obținute în 2018 reprezintă a doua cea 
mai semnificativă performanță anuală atinsă – după cea din 2017 – pe parcursul întregii perioade de 
funcționare independentă a muzeului nostru, începând din 2007 ! 
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Nr. 

crt. 

Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Totalu

ri 

1 

1.1. Conservare proactivă a 

lucrărilor de pictură proprii 

(nr. piese) 

0 10 3 0 1 0 1 0 0 0 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 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 20 31 28 14  207 

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
,0

0
 

3
4
.5

0
0
,0

0
 

4
6
.4

0
0
,0

0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
.0

0
0
,0

0
 

5
5
.1

0
0
,0

0
 

1
0
3
.1

9
2
,4

6
 

1
0
0
.4

7
1
,1

1
 

4
9
.4

1
3
,2

3
 

 

5
8
1
.5

2
6
,4

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
,0

0
 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
.5

5
5
8
,0

0
 

3
4
.5

0
0
,0

0
 

4
6
.4

0
0
,0

0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
.0

0
0
,0

0
 

5
5
.1

0
0
,0

0
 

1
0
3
.1

9
2
,4

6
 

1
0
0

.4
7
1

,1
1
 

4
9
.4

1
3
,2

3
 

 

5
9
2

.7
4
1

,0
6
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Nr. 

crt. 
Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalu

ri 

3 

3.1. Lucrări nou 

achiziţionate şi 

restaurate/conservate 

proactiv înaintea achiziţiei 

(nr. piese) 

1 5 13 4 14 5 13 4 8 3 12 10 16  108 

3.2. Costuri cu 

restaurarea/conservarea 

proactivă incluse în preţul 

de achiziţie 

0 0 0 0 588 0 0 0 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 23 43 38 30  330 

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
,0

0
 

1
1
.7

2
3
,0

2
 

4
6
.1

4
6
,0

0
 

3
4
.5

0
0
,0

0
 

4
6
.4

0
0
,0

0
 

6
0
.7

9
0
,4

8
 

6
5
.0

0
0
,0

0
 

5
5
.1

0
0
,0

0
 

1
0
3
.1

9
2
,4

6
 

1
0
0
.4

7
1
,1

1
 

4
9
.4

1
3
,2

3
 

 

5
9
3
.4

2
9
,0

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 37 62 56 67  921 

4.2.Conservare proactivă 

prin reabilitare rame vechi din 

colecţiile proprii (nr. rame) 

7 14 17 39 17 36 21 23 17 15 32 23 22  283 

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
,0

0
 

1
2
.0

3
9
,3

0
 

4
.0

2
6
,9

0
 

1
0
.4

0
0
,0

0
 

1
2
.1

3
5
,5

7
 

1
5
.3

3
4
,9

4
 

1
0
.2

9
8
,0

1
 

1
8
.8

1
5
,9

4
 

 

1
8
0
.1

3
8
,5

9
 

A
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e
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5 Alte cheltuieli  0 0 0 0 0 0 

2
.0

7
0
,8

0
 

0 0 
9
.9

0
5
,0

4
 

3
.0

0
0
 

0
 

0
  

1
4
.9

7
5
,8

4
 

TOTAL COSTURI / ALOCĂRI 

ANUALE CU 

RESTAURAREA/CONSERVAREA 1
8
.3

0
3
,2

0
 

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
,0

0
 

6
0
.5

1
0
,8

0
 

6
4
.8

1
7
,3

8
 

7
5
.4

0
0
,0

0
 

7
7
.1

4
0
,6

1
 

1
2
1
.5

2
7
,4

0
 

1
1
0
.7

6
9
,1

2
 

6
8
.2

2
9
,1

7
 

 

7
8
8
.5

4
3
,4

9
 

Raportat, însă, la evoluția anuală a totalul necesarului „de primă urgență” pentru reabilitare prin 
restaurări și conservări proactive – așa cum acesta a fost identificat și calibrat cantitativ la „începutul 
de drum” în 2007 (a se vedea tabelul de mai jos !) – cele 207 piese (din inventarul propriu) deja reabilitate 
complet reprezintă un procent de 33,39% din necesarul de „primă necesitate” stabilit la 578 lucrări de 
artă. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. nr. de piese degradate 
„prima urgență” * 

578* 576* 587* 595* 594* 583* 571* 549* 535* 521* 504* 476 453 447 

2. lucrări restaurate din fond 
inventariat inițial: 

8 10 3 5 18 17 25 23 20 20 31 28 14  

3. achiziții noi restaurate:*: 
1 5 13 4 14 5 13 4 8 3 12 10 16  

4. total achiziții noi:  
49 162 140 33 52 32 28 53 38 17 45 48 49  

5. achiziții noi și piese nou 
identificate ce reclamă 
restaurări urgente 

6 21 11 4 7 5 3 9 6 3 3 5 8  
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576 587 595 594 583 571 549 535 521 504 476 453 447  

* cifre verifcate și rectificate în 2019: dr. Tiberiu Alexa 
    

  
 

 

Diminuarea cu „doar” 131 piese, în „sarcina” anului 2020 (și în sarcina următorilor ani, desigur !) a 
„necesarului de restaurat în regim de primă urgență” față de „recensământul stării de sănătate” efectuat 
în 2007 (de la 578 la 447) se explică prin faptul că, pe parcursul celor 12 ani, un număr de 91 piese noi 
achiziționate începând din 2007 au trebuit incluse, progresiv, printre cele din categoria „necesarului 
de restaurat în regim de primă urgență”. 

Pe de altă parte, numărul mare de lucrări rămase în grupa «de primă urgență» – 447 la 31 decembrie 
2019 – care ÎNCĂ își mai așteaptă restaurările într-un viitor CÂT MAI CURÂND POSIBIL (întrucât pentru 
majoritatea absolută a acestora, deficiențele stării lor de sănătate tind să se accentueze în ritm progresiv, pe 
măsură ce timpul trece !), relevă o situație ce rămâne pe mai departe presantă ! Descifrarea opțiunilor / 
posibilităților / necesităților viitoare arată următoarele variante ale orizontului de timp necesar pentru a fi 
finalizată ACEASTĂ PRIMĂ ETAPĂ A REABILITĂRII PATRIMONIULUI MUZEAL DE ARTĂ DIN 
CATEGORIA «PRIMEI URGENȚE» (pentru că, așteaptă „în spate” și categoria „urgențelor secundare” și 

cea a „necesităților terțiare de urgență” !!!). 

Astfel, reabilitarea tuturor celor 447 piese din categoria de „primă urgență” s-ar putea finaliza în: 

a) 28 de ani – dacă s-ar respecta „ritmul mediu anual” de 16 (mai exact: medie anuală de 15,95 lucrări !) 
piese restaurate/conservate curativ, ritm înregistrat în întregul interval 2007-2019 de când instituția 
noastră funcționează independent și dispune de buget propriu !... respectiv 

a) 51 (!!!) de ani – dacă s-ar respecta „ritmul mediu anual” de 8,8 piese restaurate/conservate curativ, 
ritm înregistrat în intervalul celui dintâi ciclu managerial 2007-2011 de când instituția noastră 
funcționează independent și dispune de buget propriu !... respectiv 

b) 22 de ani – dacă s-ar respecta „ritmul mediu anual” de 21 piese restaurate/conservate curativ, ritm 
înregistrat în intervalul celui de al doilea ciclu managerial 2012-2016 de când instituția noastră 
funcționează independent și dispune de buget propriu !... respectiv 

c) 18 ani – dacă s-ar respecta „ritmul mediu anual” de 24,33 piese înregistrat în anii 2017-2019. 
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Cea mai optimistă dintre cele patru variante identificate mai sus – c) 18 ani – ar mai presupune alte 4 cicluri 
manageriale „normale” (de 4 ani) și ne-ar duce în viitor undeva în orizontul anilor... 2038-2039 !!! 

 

Or, după părerea mea, O ASEMENEA PERSPECTIVĂ AR TREBUI SĂ DEA DE GÂNDIT !!! 
 

b.3.3. PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎMBOGĂŢIREA PATRIMONIULUI MUZEAL: 

 

Programul managerial 2017-2020, propus și aprobat de „autoritate”  (cf. Tiberiu Alexa, Proiect de 

management 2017-2020 pentru Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Baia Mare, Februarie 

2017, pp. 21-22) a stabilit ca „Accelerarea procesului de îmbogățire a patrimoniului muzeal” să 

reprezinte cel de al doilea obiectiv principalul de atins – la „Nivelul de prioritate principal” al sarcinilor 

stabilite și asumate pentru întreg cel de al treilea ciclu managerial 2017-2020, precizându-se următoarele 
7
: 

„b.2.3. prioritizarea PENTRU CEL DE AL TREILEA CICLU MANAGERIAL 2017-2020 a setului de 

programe/proiecte elaborate și implementate din precedentele două cicluri manageriale ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII CONTINUITĂȚII DE EVOLUȚIE/DEZVOLTARE A INSTITUȚIEI cu scopul asigurării îndeplinirii 

misiunii stabilite de autoritate: 

 

A. b.2.3.1. NIVELUL DE PRIORITATE PRINCIPAL: 

a.2. ACCELERAREA PROCESULUI DE ÎMBOGĂȚIRE A PATRIMONIULUI MUZEAL cu 
piese de artă plastică și vizuală, prin achiziții și prin atragere de donații în următoarea 
ordine de prioritate: 

– artă băimăreană contemporană și actuală: 1950 – 2020; 

– „școală băimăreană” – fondul interbelic: 1919-1949; 

– „școală băimăreană” – fondul istoric: 1896-1918; 

 

a.2.1. Program de proiecte nr. 28: «Îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin achiziţii»: 

a.2.1.1. Număr de piese: 

• anual minimal: 30 piese; 

• total minimal perioada 2017-2020: 120 piese; 

a.2.1.2. Necesar de resurse financiare și de capitalizare: 

• anual minimal: 200.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 800.000 lei; 

 

a.2.2. Program de proiecte nr. 29: «Îmbogăţirea patrimoniului munzeal prin atragere de 
donaţii»: 

a.2.2.1. Număr de piese atrase: 

• anual minimal: 25 piese; 

• total minimal perioada 2017-2020: 100 piese; 

•  

a.2.2.3. Total valori atrase și capitalizabile (nebugetare): 

• anual minimal: 60.000 lei; 

• total minimal perioada 2017-2020: 240.000 lei;” 

Adecvarea la aceste cerințe a exercițiului managerial 2018 s-a convertit în acțiuni de conformare care au 
condus la următoarele rezultate, consemnate în tabelul și cele graficele detaliate în paginile care urmează. 
 

2017-2019: a.2.: Structura implementării accelerării procesului de îmbogățire a patrimoniului muzeal 

– artă băimăreană contemporană și actuală: 1950 – 2020 

 2017: realizat – 15 piese 

 2018: realizat – 19 piese 

 2019: realizat – 26 piese 

                                                 
7 Extras din Proiectul de Managment pentru Muzeul Hudețean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», p. 21-22. 

mailto:muzartbm@yahoo.com


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  

88 

– „școală băimăreană” – fondul interbelic: 1919-1949 

 2017: realizat – 28 piese 

 2018: realizat – 20 piese 

 2019 realizat – 15 piese 

– „școală băimăreană” – fondul istoric: 1896-1918 

 2017: realizat – 2 piese 

 2018: realizat – 4 piese 

 2019 realizat – 8 piese 

– „Fond documentar” – fondul istoric: 1896-1949 

 2017: realizat – 0 piese 

 2018: realizat – 14 

 2019 realizat – 0 piese 

– „Fond documentar” – fondul contemporan: 1950-... 

 2017: realizat – 0 piese 

 2018: realizat – 3 

 2019 realizat – 0 piese 

a.2.1. Program de proiecte nr. 28: «Îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin achiziţii»: 

a.2.1.1. Număr de piese: 

• anual minimal: 30 piese; 

2017: realizat: 45 piese, dintre care: 

 23 piese de pictură + 

 18 piese de grafică de șevalet și grafică de reproducere 

 2 piese de sculptură 

 1 piesă de fotografie de artă 

 1 piesă de artă decorativă 

 0 piese de Fond documentar. 

 

2018: realizat: 60 piese, dintre care: 

 24 piese de pictură + 

 15 piese de grafică de șevalet și grafică de reproducere 

 2 piese de sculptură 

 2 piesă de fotografie de artă 

 0 piesă de artă decorativă 

 17 piese de Fond documentar. 

 

2019: realizat: 49 piese, dintre care: 

 42 piese de pictură + 

 2 piese de grafică de șevalet și grafică de reproducere 

 0 piese de sculptură 

 0 piesă de fotografie de artă 

 0 piesă de artă decorativă 

 0 piese de Fond documentar. 

 

• total minimal perioada 2017-2020: 120 piese; 

2017: realizat: 45 piese = 37,5% din întreaga cantitate stabilită ca 

obiectiv minimală/dezirabil pentru întregul ciclu managerial 2017-

2020 ! 
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2018: realizat: 60 piese = 50,00 % din întreaga cantitate stabilită ca 

obiectiv minimală/dezirabil pentru întregul ciclu managerial 2017-

2020 ! 

2019: realizat: 49 piese = 40,83 % din întreaga cantitate stabilită ca 

obiectiv minimală/dezirabil pentru întregul ciclu managerial 2017-

2020 ! 

 

• realizat 2017+2018+2019: 45+60+49 = 154, adică 128,33% din programul minimal 

preconizat pe întregul ciclu managerial curent. ACEASTA ÎNSEAMNĂ 

ÎNDEPLINIREA ÎN ANUL 2019 ȘI DEPĂȘIREA CU 28% A ÎNTREGULUI PROGRAM 

DE ÎMBOGĂȚIRE PLANIFICAT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE ANUALE ALE 

CELUI DE AL TREILEA CICLU MANAGERIAL 2017-2020 ! 

 

a.2.1.2. Necesar de resurse financiare și de capitalizare: 
• anual minimal: 200.000 lei; 

2017: realizat: 203.800 lei = îndeplinirea în proporție de 101,90 % a 

sumei medii minimale anuale stabilite pentru ciclu managerial 

2017-2020. 

2018: realizat: 205.162,71 lei = îndeplinirea în proporție de 102,58 % 

a sumei medii minimale anuale stabilite pentru ciclu managerial 

2017-2020. 

2019: realizat: 299.910,41 lei = îndeplinirea în proporție de 149,96 % 

a sumei medii minimale anuale stabilite pentru ciclu managerial 

2017-2020. 

 

• total minimal perioada 2017-2020: 800.000 lei; 

2017: realizat: 203.800 lei = îndeplinirea în proporție de 25 % a sumei 

multianuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-2020. 

2018: realizat: 205.162,71 lei = îndeplinirea în proporție de 25,00 % a 

sumei a sumei multianuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-

2020. 

2019: realizat: 299.910,41 lei = îndeplinirea în proporție de 37,49 % a 

sumei multianuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-2020. 

• realizat 2017+2018+2019: 203.800+205.162,71+299.910,41 = 708.873,12 lei, adică 

88,61% din programul minimal preconizat pe întregul ciclu managerial curent. 

a.2.2. Program de proiecte nr. 29: «Îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin atragere de 
donaţii»: 

a.2.2.1. Număr de piese de atras: 

• anual minimal: 25 piese; 

– artă băimăreană contemporană și actuală: 1950 – 2020 

 2017: realizat – 0 piese 

 2018: realizat – 26 piese 

 2019: realizat – 0 piese 

– „școală băimăreană” – fondul interbelic: 1919-1949 

 2017: realizat – 0 piese 

 2018: realizat – 0 piese 

 2019: realizat – 0 piese 
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– „școală băimăreană” – fondul istoric: 1896-1918 

 2017: realizat – 0 piese 

 2018: realizat – 0 piese piese 

 2019: realizat – 0 piese 

– „Fond documentar” – fondul istoric: 1896-1949 

 2017: realizat – 0 piese 

 2018: realizat – 0 piese 

 2019: realizat – 0 piese 

– „Fond documentar” – fondul contemporan: 1950-... 

 2017: realizat – 0 piese 

 2018: realizat – 0 piese 

 2019: realizat – 0 piese 

 

• total minimal perioada 2017-2020: 100 piese: 

2017: realizat: 0 piese = 0,00% din întreaga cantitate stabilită ca obiectiv 

minimală/dezirabil pentru întregul ciclu managerial 2017-2020 ! 

2018: realizat:  26 piese = 26,00% din întreaga cantitate stabilită ca 

obiectiv minimală/dezirabil pentru întregul ciclu managerial 2017-

2020 ! 

2019 realizat: 0 piese = 0,00% din întreaga cantitate stabilită ca obiectiv 

minimală/dezirabil pentru întregul ciclu managerial 2017-2020 . 

• realizat 2017+2018: 0+26+0 = 26, adică 26,00% din programul minimal preconizat 

pe întregul ciclu managerial curent (adică, cu 49% sub plafonul minimal preconizat 

!). 

 

a.2.2.2. Total valori de atras și de capitalizat (nebugetare): 

• anual minimal: 60.000 lei; 

2017: realizat: 0 lei = îndeplinirea în proporție de 0,00 % a sumei 

medii minimale anuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-2020. 

2018: realizat: 109.344,00 lei = îndeplinirea în proporție de 182,24 % 

a sumei medii minimale anuale stabilite pentru ciclu managerial 

2017-2020. 

2019:  realizat: 0 lei = îndeplinirea în proporție de 0,00 % a sumei medii 

minimale anuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-2020. 

 

• total minimal perioada 2017-2020: 240.000 lei. 

2017: realizat: 0 lei = îndeplinirea în proporție de 0,00 % a sumei a 

sumei multianuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-2020. 

2018: realizat: 109.344,00 lei = îndeplinirea în proporție de 45,56 % a 

a sumei multianuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-2020. 

2019: realizat: 0 lei = îndeplinirea în proporție de 0,00 % a sumei a 

sumei multianuale stabilite pentru ciclu managerial 2017-2020. 

• realizat 2017+2018+2019: 0+109.344,00+0 = 109.344,00 lei, adică 45,56% din 

programul minimal preconizat pe întregul ciclu managerial curent. 
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Datele statistice financiar-contabile şi de inventar patrimonial prezentate în cele de mai jos, atestă intensele 

eforturi cantitative prin care actul managerial în sine, dublat 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), demersuri întreprinse de corpul de specialişti ai instituției 

noastre (dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, M. Muscă, conservatorul C. Ițoaie, referentul de 

specialitate 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, prin adecvarea la ofertele apărute în piața oficială reglementată a comercializării bunurilor de 
artă plastică, în anul 2019 s-a continuat aplicarea strategiilor anterioare care au asigurat îndeplinirea 
obiectivele asumate în precedentele cicluri manageriale (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 122 ani de existenţă a Centrului Artistic Baia Mare. 

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 anii 2007-2018 de când muzeul 

nostru funcționează ca instituție independentă și cu buget propriu, cu 881 piese de artă plastică (pictură de 

şevalet, grafică de şevalet şi de reproducere, sculptură, arte decorative, fotografie de artă şi piese 

intermedia), respectiv cu 2286 piese de Fond documentar . 
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Tabloul general, respectiv performanțele anului 2018 sunt prezentate în tabelul de mai jos, 

comparativ cu cele înregistrate în precedentul interval 2007-2017 de funcționare independentă a 

muzeului nostru: 

Nr. crt. Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaluri 

1 
Achiziţii de 
patrimoniu lucrări 
de artă 

49 162 140 33 52 32 28 53 38 17 45 43 49  741 

2 

Costuri cu investiţiile 
în achiziţiile de 
patrimoniu lucrări de 
artă 1
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Atragere donaţii de 
patrimoniu lucrări 
de artă 

22 36 31 33 11 1 0 26 2 1 0 26 0  189 
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Valorile de inventar 
ale donaţiilor de 
patrimoniu lucrări de 
artă 1
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Atragere donaţii şi 
luări în evidenţă 
piese de Fond 
documentar 

0 195 0 0 4 70 47 0 0 0 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 0 0 0 0 0  3.858 
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Piese de inventar 

noi 
331 482 1573 66 67 103 151 205 40 18 45 86 49  3.216 

de Artă Plastică 71 198 171 66 63 33 28 79 40 18 45 69 49  930 

de Fond Documentar 260 284 1402 0 4 70 123 126 0 0 0 17 0  2.286 

Total capitalizări prin 
investiţii de achizii şi 
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În raport cu inventarele de piese de artă înregistrate și aflate în colecțiile muzeului nostru la 31 decembrie 
2019 – 4.103 piese de arte plastice (adică: 4173 poziții de inventar – 70 poziții inventar eliberate = 4.103 
piese de artă plastică), cele 930 piese noi de artă plastică semnifică creşterea cantitativă, în doar 
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treisprezece ani, cu mai mult de o cincime – 22,67% – dintr-un patrimoniului de artă al muzeului 
acumulat într-un întreg secol ! 

 

Iar cele 49 de piese noi de artă plastică achiziționate și inventariate în anul asupra căruia raportăm aici, 
plasează realizările anului 2019 pe poziția a cincea (așadar în jumătatea superioară „clasamentului) din 
ierarhia multianuală structurată în perioada 2007-2018, cu o pondere deținută în totalul îmbogățirii 
patrimoniale de 6,61 %. 

N
r.

 c
rt

. 

Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T
o

ta
lu

ri
 c

u
m

u
la

ti
v

e
 

1 
Achiziţii de patrimoniu 

lucrări de artă 
49 162 140 33 52 32 28 53 38 17 45 43 49  741 

5 

Atragere donaţii de 

patrimoniu lucrări de 

artă 

22 36 31 33 11 1 0 26 2 1 0 26 0  189 

3 
Achiziţionări piese de 

Fond documentar 
260 89 1402 0 0 0 76 126 0 0 0 17 0  1970 

7 

Atragere donaţii şi 

luări în evidenţă piese 

de Fond documentar 

0 195 0 0 4 70 47 0 0 0 0 0 0  316 

 

Totalul de piese noi 

intrate în inventarele 

de patrimoniu muzeal 

331 482 1573 66 67 103 151 205 40 18 45 86 49  3.216 

 

CAPITALIZAREA PRIN DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A PATRIMONIULUI MUZEAL 

La nivelul capitalizării prin investiții în achiziții și atragere de patrimonium muzeal, anul 2019 se situează în 
poziția fruntață 3 raportat la întregul interval 2007-2019 – adică imediat după „anii 2 și 3” ai istoriei 
independente a muzeului din vremea celui dintâi ciclu managerial, și peste toți anii celui de al doilea ciclu 
managerial !). 

Pe de altă parte, la nivelul strict al capitalizării prin investiții în achiziții, efortul financiar bugetar din anul 
2019 se plasează tot pe poziția de frunte 3 (după succesiunea descrescătore a cifrelor înregistrate în anii 
2009 și 2008 –în secvența celui dintâi ciclu managerial, și de asemenea tot peste toți anii celui de al 
doilea ciclu managerial). 
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Nr. 

crt. 
Tipul activităţii 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 

Totaluri 

cumulate 

1 

Costuri cu 
investiţiile în 
achiziţiile de 
patrimoniu 
lucrări de artă 1

2
0
.5

2
0
,0

0
 

3
9
7
.2

7
6
,0

0
 

4
5
4
.9

9
0
,4

9
 

1
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5
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6
6
,3

1
 

1
8
8
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6
4
,0

3
 

1
0
8
.0

0
8
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9
 

1
4
5
.0

4
3
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1
 

1
1
6
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6
2
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9
 

1
5
1
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9
9
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7
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9
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1
9
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9
 

2
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3
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0
0
,0
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4
1
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4
 

2
9
9
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1
0
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1
 

 

2
.5

9
2
.6

0
2
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3
 

2 

Costuri cu 
investiţiile în 
achiziţionările 
de piese de 
Fond 
documentar 

1
.5

2
6
,0

0
 

2
.0

0
5
,0

0
 

1
5
.0

0
0
,0

0
 

0
 

0
 

0
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3
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0
,0
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0
 

0
 

0
 

1
2
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2
1
,0
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0
  

4
2
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8
8
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6
 

3 

Total capitalizare 
prin investiţii în 
achizii şi prin 
atragere de 
donaţii Artă 
Plastică 2
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1
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9
 

2
0
3
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0
0
,0
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2
9
9
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1
0
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1
 

 

3
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3
6
.6

9
7
,7

7
 

4 

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

1
.5

2
6
,0

0
 

4
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1
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,0
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0
 

0
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TOTAL 
CAPITALIZARE 
ANUALĂ 
2007-2019 
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1
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5
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9
,4

3
 

9
2
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1
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0
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6
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1
 

2
9
9
9
1
0
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1
 

 

3
.3

8
3
.3

4
4
,3

3
 

 

 Primul ciclu managerial 
2007-2011 

Al doilea ciclu managerial 
2012-2016 

Al treilea... 
2017-2020 

Totaluri 
cumulative 

Costuri cu investiţiile 
în achiziţiile de 
patrimoniu lucrări de 
artă 

1.286.616,83 610.033,45 695.952,05 2.259.603,33 

Costuri cu investiţiile 
în achiziţionările de 
piese de Fond 
documentar 

18.531,00 11.336,49 12.921,07 42.788,56 

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

1.822.666,83 708.735,16 805.296,05 3.336.697,77 

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

20.842,00 12.883,49 12.921,07 46.646,56 

TOTAL 
CAPITALIZARE 1.843.508,83 721.618,65 818.217,12 3.383.344,33 

 

Apreciez 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 RESURSELOR FINANCIARE ŞI ALE RESURSEI UMANE SPECIALIZATE DIN 

SECTOARELE PUBLICE, începând din 2009 strategiile manageriale prin care la Muzeul Judeţean de 

Artă «Centrul Artistic Baia Mare» se optează – constant și sistematic – pentru investiţii majore în 
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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, afirm 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 3.383.344 lei 

(valoare ce include deopotrivă achizițiile și donațiile atrase din categoriile patrimonial–muzeale: piese de 

artă plastică și vizuală+piese de fond documentar) nu pare a fi – în sine – chiar impresionantă. 

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 2007-2019. 

 

An de referință 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
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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 4,5681 4,6535 4,7452   

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 

Primul ciclu managerial 

2007-2011 

Al doilea ciclu managerial 

2012-2016 

Al treilea... 

2017-2020 
Total 

cumulativ 

473.742,99 162.294,85 175.401,55 

8
1

1
.4

3
9

,3
9
 

 

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». 

Conversia în valori valutare EURO a valorilor anuale de capitalizare înregistrate, folosind media 
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anuală a ratelor de conversie leu / euro raportate de Banca Națională a României, ne conduc la 

conversia cumulativă multianuală (2007-2018) în sumă de 811.439,39 Euro a valorilor de inventar contabil 

cumulate multianual în sumă înregistrată de 3.383.344,33 lei. 

Ținând cont de evoluția din piața românească a ratei de conversie leu/euro (cu aprecierea constantă 

a monetei europene), reconversia la zi – din euro în lei a capitalizării în euro în sumă de 811.439,39 la 

nivelul cursului BNR din 25.05.2018 ( = 4,8396), ne-ar conduce la o reevaluare a valorii de capitalizare 

inițială de inventar – prin mecanism de calcul trict tehnic financiar–bancar –  care ar urca la suma de ... 

3.927.042,07 lei !!! De unde ar rezulta un surplus capitalizat (față de valorile de inventar exprimate în lei) 

de 543.697,74 lei (sau: 112.343,53 euro prin conversie la același curs din 25.05.2018)...  

 

În concluzie, reluând parţial câteva din observaţiile anterioare, constatăm aşadar că la o sumă de 

15.782.712.lei investiţi de stat pentru subvenționarea Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare» în perioada anilor 2007-2019 (cumulând subvențiile anuale alocate de către Consiliul Județean 
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Maramureș), prin dezvoltarea patrimoniului muzeal la instituția noastră s-au capitalizat valoari de inventar 

cumulate la nivelul unui total de 3. 383.344,33 lei: această valoare înseamnă că 21,44% (adică mai mult 

de o cincime) din totalul cumulat al cheltuielilor 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. 

 

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 .. colaborări cu Consiliul Local şi Primăria Baia Mare: 

2019: • conceperea, organizarea, comercializarea oficială (S.I.C.A.P.) către Primăria Baia Mare și 

exploatarea publică a expoziției tematice temporare cu caracter retrospectiv « Centrul 

Artistic Baia Mare. Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019», 5 mai – 7 

septembrie, Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy: 3.781 vizitatori 

(regim de gratuitate; proiect organizat cu ocazia Zilei Artistului Plastic și finanțat de 

Municipiul Baia Mare: dr. T. Alexa, dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, Căli Ițoaie, Mariana 

Chiș (parteneriat cu cu Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din România); 

2019: • susţinere a promovării activităţilor şi imaginii muzeului prin accesul liber acordat de 

Primărie pentru afişaj public în zona Centrului Vechi; 

b.3.4.1.2. parteneriate şi colaborări cu Asociaţia «Filiala U.A.P.» Baia Mare: 

2018: • • conceperea, organizarea, comercializarea oficială (S.I.C.A.P.) către Primăria 

Baia Mare și exploatarea publică a expoziției tematice temporare cu caracter 

retrospectiv «Lucrarea lunii: 2016-2018» (selecție), 6-30 iulie, Galeria de Artă a 

U.A.P.R.: 468 vizitatori (regim de gratuitate)»: dr. I.A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, 

C. Ițoaie, dr. Laura Ghinea (parteneriat cu Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din 

România); 

• colaborare la realizarea proiectului expozițional multianual al Filialei – «Studio 

studențesc» ediția 2019: 29 septembrie 2019, Galeria de Artă a U.A.P. Baia Mare, dr. 

Ioan A. Negrean.; 

• colaborare la realizarea proiectului expozițional multianual al Filialei – «Anuala Artelor» 

ediția 2019: septembrie-octomrbie 2019, Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – 

Galeria Hollósy, dr. Ioan A. Negrean., dr. T. Alexa; 

• punerea în vânzare, prin Contract de consignare, a publicaţiilor produse de muzeu la 

standul Galeriei de Artă; 

b.3.4.1.3. parteneriate şi colaborări cu Centrul Universitar Nord Baia Mare (Facultatea de Litere – 

secţia Arte Plastice): 

2019 • expoziția temporară tematică Noua Școală de pictură de la Baia Mare. MASTERANZII: 

mai-iulie, Muzeul Județean de Artă – sala de expoziții temporare, dr. I. A. Negrean, dr. D. 

Topan, dr. T. Alexa; 

• Cercul muzeal de educaţie plastică – grupele studenţeşti «Nord–3 licență» » și «Nord 1-

2 Master»: studenţi ai Secţiei de arte plastice: ianuarie, martie-aprilie, octombrie–

decembrie, coordonator dr. I. A. Negrean; 

• Cenaclul muzeal de istoria artei «Centrul Artistic Baia Mare»: grupele studenţeşti «Nord –3 

Licență» – studenţi ai Secţiei de arte plastice: coordonator dr. T. Alexa; 

 

b.3.4.1.4. Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Maramureş – prin 

colaborări necontractuale privind sprijinirea reciprocă a activităţilor de specialitate proprii: 

• Proiectul de acreditare a instituției: 

2019: avizarea favorabilă a documentațiilor din dosarul de acreditaraea a muzeului conform 

metodologiei Ministerului Culturii: noiembrie, director dr. Ioan Marchiş; 

• Programul: Activități expoziționale: 
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2019: participare la vernisajul expoziției temporare tematice Centrul Artistic Baia Mare. 

Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019, 5 mai, Complexul expozițional 

«Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy: 3.781 vizitatori (regim de gratuitate; proiect organizat cu 

ocazia Zilei Artistului Plastic și finanțat de Municipiul Baia Mare: dr. Ioan Marchiș. 

 

 
 

b.3.4.2. ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ: 
 

b.3.4.2.1. colaborări cu Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare – prin: colaborări non-contractuale, 

Desești: 

2019: • prezentarea evenimentului expozițional  de o zi Achiziții de excepție – primăvara 2019, 

prezentare de presă adresată mass-media maramureșeană și personalului propriu al 

Consiliului Județean: 29 aprilie, coord. dr.T. Alexa, cu dr. Ioan A. Negrean, dr. Dorel 

Topan, ec. Adriana Rednic, marketing drd. O. Enășel;; 

• prezentarea oficială în cadrul ședinței ordinare lunare a Consiliului Județean Maramureș 

a volumului Arta în România. Din preistorie în contemporaneitate, editat de Academia 

Română cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș și al Muzeului Județean 

de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (achiziții de exemplare: 250 + 273); volumul conține 

două studii reprezentând cercetări tematice realizate și publicare de dr. Tiberiu Alexa: 

• a) Pictura din Transilvania între  1900-1945 – în colaborare cu dr. Iulia 

Mesea, muzeograf principal la Muzeul Național Brukenthal; 

• b) Centrul Artistic Baia Mare 1896-1918: cazuistica unui fenomen artistic 

european – text ce reprezintă sinteza modelului istoriografic românesc 

privind istoria Centrului Artistic Baia Mare, model a cărui elaborare și 

finalizare conceptuală s-a realizat un ultimele 4 decenii prin cercetări, 

concepere, redactrare și promovare în cadrul muzeului băimărean de artă (în 

principal de dr. T. Alexa, dimpreună cu membri ai colectivului muzeului), fiind 

acum asumat în premieră la nivel naționat sub tutela majoră a Academiei 

Române. 
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• Lectorat cu public selecționat și ghidaj tematic în cadrul expoziției Centrul Artistic Baia 

Mare – Capodopere muzeale: achiziții și restaurări 2007-2019 organizată pentru 

consilierii județeni și personalul propriu al Consiliului Județean Maramureș: iulie, 

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», Galeria Hollósy, dr. Tiberiu Alexa, dr. Ioan A. 

Negrean. 

b.3.4.2.2. colaborări cu Asociația «Culori Unite în Maramureș», Baia Mare: 

2019: • achiziționarea a 14 lucrări de pictură și grafică din portofiliul edițiilor 2013-2018 ale Taberei 

Internaționale de pictură în plein air «Culori Reunite în Maramureș» –artiști din 

Ucraina, Elveția, Danemarca, Polonia, Rep. Moldova, Olanda, Ungaria; 

• participarea la vernisajul ediției 2019 a Taberei Internaționale de pictură în plein air 

«Culori Reunite în Maramureș»: Ocna Șugatag, dr. Tiberiu Alexa, T. Szjgyártó 

 
 

 

ÎN ȚARĂ: 

b.3.4.3. 
 

b.3.4.3.1.: colaborei cu Academia Română, Bucureşti:  

2019: • cercetarea și redactarea – în colaborare cu dr. Iulia Mesea, Muzeul Națioal Brukenthal, 

Sibiu – a studiului Pictura din Transilvania între 1900-1945 și, respectiv,  publicarea și 

diseminarea publică a acestuia în cadrul volumul 2 (subcapitorul: Centrul Artistic Baia Mare 

1896-2018: cazuistica unui fenomen artistic european) al tratatului de istorie a artei din 

România: Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate, noiembrie-

decembrie: dr. Tiberiu Alexa, dr. Iulia Mesea (Muzeul Națioal Brukenthal, Sibiu); 

• participare la lansarea publică pe piață a volumelor Arta din românia. Din preistorie în 

contemporaneitate, 9 iunie, București, Aula Magna a Academiei Române: dr. Tiberiu Alexa, 

dr. Ioan A. Negrean,  dr. Dorel Topan, ec. Adriana Rednic, T. Szigyártó. 

 b. 3.4.3.2. colaborare cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România pe bază de cotizație anuală: 

2019: • participare la lucrările Adunării Generale a R.N.M.R., februarie, Sibiu, Muzeul Național 

Astra, dr. T. Alexa, T. Szjgyártó; 

• participarea activă la discuţiile/dezbaterile/schimburile de know-how de pe grupul de 

socializare Muzee și muzeografi, înființat și coordonat  de 

R.N.M.R.«www.facebook.com/groups/352853201400975»: ianuarie-decembrie, dr. T. Alexa, 

drd. Oana Enășel;; 

b. 3.4.3.3. parteneriat şi cu S.C. CHRIS ART TOTAL IMPEX S.R.L., Bucureşti: 

2019: • PROGRAMUL DE RESTAURĂRI, CONSERVĂRI PREVENTIVE ȘI CURATIVE: coord. 

program dr. D. Topan, dr. I.A. Negrean, C. Ițoaie, management contractual dr. T.Alexa şi 

management financiar ec. A. Rednic: 14 lucrări pe bază de comenzi, tranzacționări 

S.I.C.A.P., contracte şi decontări din bugetul instituţiei. 

• participare la vernisajul expoziție temporare tematice: Centrul Artistic Baia Mare. 

Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019, 5 mai – 7 septembrie, 

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy; 

b. 3.4.3.4. parteneriat şi colaborări cu Galeria «QUADRO», Cluj-Napoca: 

• 2019: • participare la vernisajul expoziție temporare tematice: Centrul Artistic Baia 

Mare. Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 2007-2019, 5 mai – 7 septembrie, 

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy; 

• PROGRAMUL DE ÎMBOGĂȚIRE A PATRIMONIULUI MUZEAL: achiziţii prin 

participarea la sesiuni publice de licitaţii (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, C. Ițoaie, M. Chiș, management financiar dr. 

T.Alexa şi ec. A. Rednic: 

2019: • 13 piese realizate de artişti transilvăneni – colonişti temporari la Baia Mare în perioadele 

istorică (9), interbelică (4) și contemporană (1) – dintre care: 5 de grafică de şevalet + 8 

de pictură. 

b. 3.4.3.6. colaborări cu Muzeul Județean Târgu Mureș – prin: Contract partenerial 
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2019: • colaborare prtenerială prin împrumutul a 53 de lucrări de pictură și grafică băimăreană 

lqa realizarea expozitiei tematice temporare Pictura transilvăneană interbelică. Baia 

Mare și Școlile libere de arte: 25 octomrbie 2019-aprilie 2020, Palatul Culturii, Târgu 

Mureș,  dr. Tiberiu Alexa, dr. Ioan A. Negrean, dr. D. Toman, . Ițoaie, M. Chiș. 

b. 3.4.3.7. colaborări cu Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii 

și Identității Naționale– prin procedura de acreditare 

2019: • avizarea favorabilă a dosarului de acreditaraea a muzeului conform metodologiei 

Ministerului Culturii: 26 noiembrie, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, 

președinte dr. Ernest Oberländer; delegat al muzeului: muzeograf și conservator 

acreditat drd. Robert Strebeli. 

b. 3.4.3.8. colaborări cu Muzeul Unirii, Alba Iulia – prin invitație nominală 

2019: • participare la lansarea publică pe piață a volumelor Arta din românia. Din preistorie în 

contemporaneitate, 9 iunie, Alba Iulia, Simpozionul internațional «Orașele Unirii»: dr. 

Tiberiu Alexa,  T. Szigyártó. 

 
 

b.3.4.4.- b.3.4.5. PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI, GALE, CONCURSURI, SALOANE, TÂRGURI ETC. (ÎN 

ŢARĂ, LA NIVEL NAŢIONAL/ INTERNAŢIONAL, ÎN U.E, DUPĂ CAZ, ALTE STATE): 
 

 

b.3.4.4.: LA NIVEL NAȚIONAL: 
 

 
b.3.4.4.1. Galeria Quadro, Cluj-Napoca:: 
2018: • participare la sesiuni de licitaţii publice de lucrări de artă și cercetare a ofertei de galerie / 

comenzi directe de achiziţionare, Licitația de primăvară #26, aprilie 2019 / Licitația de 
Crăciun #27, decembrie 2019: achizitionarea a 13 piese realizate de artişti; 

 

b.3.4.5. LA NIVEL INTERNAȚIONAL: 
 

– 

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 

2019: 

c.1.1. reorganizarea unor comisii interne + documentele aferente; 

c.1.2. achiziționarea în regim de prestare servicii a serviciului de concepere și implementare a S.C.I.M. 

(firma Harrison Consulting) + elaborarea procedurilor de sistem, respectiv a procedurilor operaționale 

(parțial) + implementarea (parțială) 

c.1.3. Concursuri de ocupare a 1 post vacant (muzeograf S 1A, avizat de forul tutelar: 

 fișă de post (nouă); 

 regulament de concurs; 

 elaborare a procedurii și documentațiilor de evaluare; 
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 dispoziții de constituire a Comisiei de concurs și a Comisiei de contestații; 

 publicitarea concursului (în presa centrală România Liberă, online și Monitorul Oficial); 

 dispoziție de angajare; 

 Contract Individual de Muncă pe durată nedeterminată (CIM). 

c.1.4. Ocuparea unui post vacant prin transferul în interes de serviciu, avizat de Consiliul Județean 

Maramureș, și aprobat de Centrul de Conservare a Culturii Tradiționale Maramureș 

 fișă de post (nouă); 

 regulamente de concurs; 

 elaborare a procedurii și documentațiilor de trasferare; 

 dispoziții de constituire a Comisiilor de concursuri și a Comisiilor de contestații; 

 dispoziții de angajare; 

c.1.5. actualizare (revizii) a 3 fișe de posturi vech 

 
 

c.2. PROPUNERI PRIVIND MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR INTERNE:  
 

 

2019: 

c.2.1. Adresa către Consiliului Județean Maramureș nr. 166/2019 privind solicitarea noastră de 

modificare a Statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», începând cu 

luna mai 2019, prin transformarea a trei posturi  – + anexa Statu de funcții la Muzeul Județean de Artă 

«Centrul Artistic Baia Mare». 

c.2.2. Adresa către Consiliului Județean Maramureș nr. 438/2019 privind solicitarea noastră de 

suplimentarea cu trei posturi noi (descrise mai jos) şi includerea acestora într-o Organigramă şi un Stat de 

funcţii noi, mărite astfel faţă de cele aprobate şi funcţionale în momentul de faţă, cu creşterea de la 20 la 23 

de posturi la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». 

c.2.3. Adresa către Consiliului Județean Maramureș nr. 478/2019 privind solicitarea noastră de 

aprobare a ocupării unui post vacant de referent de specialitate – Biroul Financiar-Contabil pron procedeul 

transferului. 

c.2.4. Procedura operaționalizată (formalizată)  PS-DIR 04/2019 privind transferul personalului 

contractual. 

c.2.5. Consiliul Județean Maramureș – Hotărârea nr. 197/29.08.2019 privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de funcţii la Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». 

c.2.6. Anunț nr. 532/2019 privind ocuparea prin transfer la cerere a unui post de personal contractual 

vacant din cadrul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» (referent de specialitate S1). 

c.2.7. Adresa nr. 6561 / 08.07.2019 a Secretariatului Comisiei de Evaluare (constituit conform 

Dispozitiei Președintelui Consiliul Județean Maramureș nr. 353/19.06.2018) privind comunicarea 

rezultatului final al evaluării anuale (pe 2018) a managementului la Muzeul județean de Artă 

“Centrul Artistic Baia Mare”: 

soluția:  

Nr. crt. Numele şi prenumele Nota obţinută la analiza raportului de activitate Nota obţinută la interviu Nota finală 

1. Tiberiu Alexa 9,98 10 9,99 

 

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 

 2017 2018 2019 2020 

Întruniri ordinare (trimestrial) şi extraordinare 2 3 3  

Întruniri operative de lucru în şedinţe de îndată 11 13 19  
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C.3.2. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE ACHIZIŢII PUBLICE. 

 2017 2018 2019 2020 

Întruniri operative de lucru în şedinţe de îndată 9 11 16  

 

C.3.3. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE RECEPŢIE ACHIZIŢII PUBLICE. 

 2017 2018 2019 2020 

Întruniri operative de lucru în şedinţe de îndată 61 83 88  

 

C.3.4. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE ACHIZIŢII DE PATRIMONIU MUZEAL. 

 2017 2018 2019 2020 

Întruniri operative de lucru în şedinţe de îndată 57 36 57  

 

C.3.5. ÎNTRUNIRI ALE MEMBRILOR COMISIEI DE RECEPŢIE PATRIMONIU MUZEAL. 

 2017 2018 2019 2020 

Întruniri operative de lucru în şedinţe de îndată 45 29 52  

 

 
 

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 2017. 
Nr. crt. Ţinta strategică propusă în 2007 Număr angajaţi cu contract de muncă 

4.1. 
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; 

f) de la 01.01.2016: 17; 

g) de la 01.01.2017: 17; 

h) de la 01.01.2018: 17. 

i) de la 01.01.2019: 17. 

j) de la 01.12.2019: 19. 

 

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 

muzeală 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 randament / eficiență a muncii 

superioare; de regulă cei care intră în sistem au nevoie, obiectivă, de un orizont 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, din pricina veniturilor inacceptabil de mici ale acestora !); 

b) nivelul de slabă motivare al salarizării în subsectorul bugetar „muzee” (chiar ȘI în 

urma „ajustărilor” pozitive intervenite în 2018 !), 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 !); 
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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 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 !. 

 
 

ÎN MOD EVIDENT, TOATE ACESTEA AFECTEAZĂ, DIN PLIN, ȘI MUZEUL NOSTRU ! 
 

 

În decembrie 2019, cu cei 19 angajați – cu 2 noi angajați față de 2018, un muzeograf S1A începând din 

octombrie, respectiv un referent de specialitate S1 începând din decembrie (în echivalent de 18,75 norme 

complete de muncă angajate prin contracte de muncă pe durată nedeterminată), instituția noastră atinge un 

grad de ocupare de X% din posturile prevăzute în organigramă. 

În 2019 s-au reiteras solicitările adresate „autorității” Consiliului Județean Maramureș privind suplimentarea 

cu trei posturi noi a Organigramei și Statului de funcții. Nici de această dată „autoritatea NU A AFLAT 

O SOLUȚIONARE POZITIVĂ a solicitării ! 

Subliniez că aceste solicitări – asemenea precedentlor, înaintate anual, și tot anual declinate de „autoritate׆ 

– s-au formulat în acord cu prevederile incluse în Proiectul de management 2017-2020 (la pct. „c.3.2.2.”). 

Din păcate, toate aceste solicitări au fost respins de către „autoritate”, care a redistribuit ALTOR 

INSTITUȚII DIN SUBORDINE puținele posturi vacante aflate ATUNCI la dispoziția sa ! 

În condiţiile în care în locul creșterilor graduale preconizate preconizate pentru anii 2017-2020 suntem forțați 

să constăm cum numărul de posturi alocate practic stagnează, îmi asum riscul/și obligația morală să 

atenționez și să afirm cu toată răspunderea că perspectiva atingerii ţintelor şi îndeplinirea 

obiectivelor Programului managerial 2017-2020 se află într-un pericol major de a nu putea fi 

îndeplinite. 
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Mai mult – și mai critic decât atâta ! – viitorul funcționării instituției în noul ciclu managerial 2017-

2020 DIN PERSPECTIVA VECTORULUI EXENȚIAL PE CARE ÎL CONSTITUIE «RESURSA UMANĂ» se 

conturează 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 2020-

2021 (subsemnatul dr. Tiberiu Alexa și 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 context 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  

atins în 
2012 

atins în 
2013 

atins în 
2014 

atins în 
2015 

atins în 
2016 

atins în 
2017 

atins în 
2018 

atins în 
2019 

atins în 
2020 

media 
multianuală 

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 / %) 

10 din 22 
/ 45,45% 

10 din 16 / 
62,50% 

10,25 din 
16 / 

64,06% 

16,5 
din 20 / 
82,50% 

16,50 din 
20 / 82,5% 

16,25 din 
20 / 

81,25% 

16,25 din 
20 / 

81,25% 

18,75 din 
20 / 

93,75% 
  

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 = %) 

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% 

10 
luni=0,
9 din 
20 / 

4,5% 

10 luni=0,9 
din 20 / 
4,5% 

14 luni 
=1,25 post 

din 20 / 
6,25% 

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% 
– – – –     

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

,25 
post / 
1,25 

1 
serv.=0,25 
post / 1,25 

–     

 Cumulativ nr. posturi 

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 

16,5+0,
9+0,25
=17,65 

16,5+0,9+0
,25=17,65 

16,25+1,25
=17,50 

16,25+0,9-
17,15 

18,75+0,9-
19,65 

  

5.7 
Grad de ocupare globală în 
echivalent posturi prevăzute în 
Organigrama muzeului 

69,82 86,00 83,31 88,25 88,25 87,50 85,75 93,75   
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PROGRAME ȘI CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

c.4.2.Participări în calitate de prestator în cursuri de formare 

 

2018 

4.2.1.• Directorul instituţiei a participat în calitate de lector (angajat cu contract de drepturi de 

autor) la una sesiune anuală de formare în cadrul programelor Cursuri de managemnt al 

artei organizate de Institutul de Management al Artei «Artmark», Bucureşti la sediul 

Artmark, Bucureşti: dr. Tiberiu Alexa, mai, 2019. 

PROGRAME ȘI CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

c.4.3. Participări ale angajaților muzeului în calitate de cursanţi la cursuri de formare şi perfecţionare 

profesională 2018: 

Nr. 
crt. 

TIPUL DE PROGRAME / CURSURI: FINANŢATE DE INSTITUŢIE*, DE ALTE INSTITUȚII** ŞI DE CĂTRE 

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 

2018 

1 
* Program de specializare profesională pentru ocupația: «Gestionar–

custode sală»I 
   X 1 

B. Cursuri ale altor furnizori specializaţi, finanţate de instituţie, de către angajat, ori de către terți: 

2018 

1 

 Curs de perfecționare profesională în domeniul managementului 
instituțional: «Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și 

responsabilități ale funcționarilor publici », Centrul de formare 
APSAP 

  X  1 

2 
* Curs de perfecționare profesională în domeniul activităţilor 

economice: « Management financiar – bugetar şi contabilitatea 
instituţiilor publice», Centrul de formare APSAP 

  X  1 

3 
* Program de inițiere pentru ocupația de: «Arhivar», organizat de 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș 
 -   - 

4 

* Curs de perfecționare profesională în domeniul managementului 
instituțional: «Managementul calității și controlul 

intern/managerial. Abordări practice pentru sectorul public», 
Centrul de formare APSAP 

  X  1 

5 
* Curs de inițiere profesională în domeniul managementului 

resurselor umane: «Regulamentul general pentru protecția datelor 
(GDPR) – EU 2016/679», Consulting Media CVL

 
  -  - 

6 
 Curs de formare în domeniul muzeologiei: «Museum meets 

Museum» 
   X 1 

7 

* Curs de inițiere profesională în domeniul managementului de 
proiect: «Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și 

derularea proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de 
proiect Centrul de formare APSAP

 

     

                                                 
 cursuri finanțate de către instituția noastră. 
 cursuri finanțate de instituția noastră dau de către angajat. 
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C. 

Programe academice de formare şi specializare profesională de lungă / de scurtă durată, finanţate de 

stat sau de către angajaţi 

2017 

1 

** Program de studii doctorale în domeniul: marketing Școala 

doctorală, Facultatea de Studii Economice, Universitatea «Babeș 

Bolyai», Cluj-Napoca ( an de studii IV (prelungire) – redactare 

lucrare finală 

- - X X 1 

2 

** Absolvire 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 III 

x x   1 

4 

** 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 I/II 

X X X X 1 

5 

*** 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 II / III 

- - - - - 

D. Stagii şi sesiuni de documentare profesională      

2017 

1 
* Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în 

colaborare cu Casa de licitaţie Artmark Bucureşti 
 X   1 

2 
* Expertiza operei de artă în sistemul galeriilor private, în 

colaborare cu 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 - - 2 
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c.4.4. EVALUAREA PERSONALULUI DIN INSTITUŢIE: 

c.4.4.1.  Evaluarea managerului şi managementului 

2018: c.4.4.1.1.: 

• În anul 2018 a avut loc evaluarea managementului pentru cel dintâi an din cadrul celui de al 

Treilea ciclu de management muzeal 2017-2020 pentru Muzeul Județean de Artă «Centrul 

Artistic Baia Mare» –ca instituţie independentă şi cu management propriu din istoria muzeisticii 

de artă din Baia Mare. 

„SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE  
Constituit conform Dispozitiei nr. 353/19.06.2018  
Nr. 6561 / 23.07.2019 
 
MUZEUL JUDETEAN DE ARTĂ "CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE" 

REZULTATUL FINAL 

 
al evaluării anuale a managementului la Muzeul județean de Artă “Centrul Artistic Baia Mare” 

În conformitate cu prevederile art. 41, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, (…), secretariatul comisiei de 
evaluare anunță rezultatul final al evaluării managementului pentru anul 2018 la Muzeul județean de Artă ”Centrul Artistic 
Baia Mare”, după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Nota obţinută la analiza raportului de 
activitate 

Nota obţinută la 
interviu 

Nota 
finală 

1. Tiberiu Alexa 9,98 10 9,99 

(…).  
sursa: https://www.cjmaramures.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/cariera/rezultatul-final-al-evaluarii-anuale-a-

managementului-la-muzeul-judetean-de-arta-centrul-artistic-baia-mare-07-2019 . 

 

c.4.4.2.  Evaluarea angajaților: 

 

2019: 
 

• În 2019, întreg personalul din instituţie a fost supus procesului de evaluare anuală pentru 

activitatea din anul 2019 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.  

În întregul anul 2019 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. 
 

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. 
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La nivel managerial, în anul 2019 s-au continuat demersurile efectuate pe parcursul celui de al doilea ciclu 

managerial 2012-2016, precum și în anii 2017-2018 (primul și al doilea din cel de al trreilea ciclu managerial 

independent): s-au întreprins – în logica strategică a „paşilor mărunţi” –, treptat şi în limita resurselor 

financiare disponibile, mai multe proiecte de modernizare și optimizare/refuncţionalizare a infrastructurilor 

fundamentale, așa cum se detaliază în tabelul de mai sus. 

O parte semnificativă a acestora au fost îndreptate înspre opțimizarea funcționării infrastructurii 

imobiliare. Astfel, am izbutit să readucem procesul de exploatare intensivă a infrastructurii imobiliare 

existente până spre pragul maximal de 100% – cu indici de utilizare a unor facilități care chiar depășesc 

100%!, fapt ce acutizează anumite probleme de aglomerare care, pe termen mediu și lung, implică 

perspectiva unor riscuri ce vor trebui, cumva, corectate în anii ciclu managerial 2017-20120. Rămâne 

însă de constatat faptul că s-au atins deja (de mai mulți ani !) limitele maximale posibile ale exploatării 

intensive! De acum înainte, ori ce dezvoltare reală se va putea petrece EXCLUSIV PE CALEA 

DESCHIDERII – sub o formă sau alta – a filierei EXTENSIVE ! Ceea ce ar implica, inevitabil, EXTINDERI 

ALE INFRASTRUCTURII IMOBILIARE, aspect care, în mod fatal, este de resortul, disponibilitatea, 

competențele și intențiile/capabilitățile autorității tutelare – Consiliul Județean Maramureș ! 

 

c.6. MĂSURI LUATE ÎN URMA CONTROALELOR, VERIFICĂRII/AUDITĂRII DIN PATREA AUTORITĂŢII 

SAU A ALTOR ORGANISME DE CONTROL, ÎN PERIOADA RAPORTATĂ; 

 

2018: c.6.1.5. 

 Control al I.S.U. Maramureş:  

 actualizare documentații specifice; verificare privind conformitatea dotărilor P.S.I.; verificări 

privind documentațiile și conformitatea sistemelor de supraveghere antiefracție, semnalizare 

incendiu și supraveghere video; verificarea dotărilor de intervenție în caz de incendiu 

(stingătoare, hidranți, puncte externe P.S.I.); 

 problematica pregătirilor pentru «Noaptea Muzeelor»: instrucțiuni privind calibrarea gradului 

maximal de ocupare a spațiilor cu vizitatori; marcareatraseelor de circuite expoziționale; 

organizarea preventivă a traseelor de evacuare în caz de necesitate; 

 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 Curții de Conturi Maramureș:  

 auditarea externă financiar-contabilă pe 2018: nu s-au identificat neregularități financiar–

contabile; s-au constatat întârzieri în procesul de implementare completă și multilaterală a 

SCIM; s-a constatat neaplicarea prelungită a prevederilor legale privind obligația reevaluării 

contabile a patrimoiniului instituției: 

o concluzie: s-au acordat termene de aducere la îndeplinire. 

 

Nr. 

crt. 

Gradul de utilizare a spaţiilor 

muzeului 
2012 

atins 

2013 

atins 

2014 

atins 

2015 

atins 

2016 

atins 

2017 

atins 

2018 

atins 

2019 

atins 
2020 

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

b. 
1.1.2.Spaţiile 

expoziţionale 

permanente 100% 100% 100% 92,50% 72,34% 100% 100% 100%  

temporare 110% 115% 112% 96,10% 72,34% 95,27% 94,75% 96,33  

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

d. 
1.1.4. Spaţii pentru activităţi 

educaţionale cu publicul 
20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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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.: execuția bugetară 2017 în context comparativ cu evoluția execuțiilor bugetare din cel de al 
doilea ciclu managerial independent 2012-2016 

d.1.b.: evoluția comparată a evoluției execuțiilor bugetare în cel de al treilea ciclul managerial 2017–
2020 

 

d.1.a. EXECUȚIA BUGETARĂ ÎN ANUL 2018 ÎN CONTEXTUL/COMPARATIV CU EVOLUȚIA EXECUȚIILOR 
BUGETARE ÎN PERIOADA CELUI DE AL DOILEA CICLU MANAGERIAL 2012-2016 

Specificații bugetare 
Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 * Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 

2012 2013 2014 2015 2016 2017** 2018 2019 2020 

Venituri totale = din care 985.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 1.132.866 1.507.262 1.801.344 2.133.680  

Venituri financiare la 

execuţia bugetară 
977.000 1.007.085 1.080.624 1.207.061 1.132.866 1.507.262 1.692.000 2.133.680  

subvenţii 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 1.085.888 1.470.265 1.650.000 1.988.472  

totaluri venituri proprii din 

care 
35.058 38.389 110.783 58.229 46.978 36.997 151.344 145.208  

total venituri financiare la 

execuția bugetară, din care: 
27.000 37.500 35.966 44.320 46.978 36.997 42.000 145.208  

vânzări bilete 18.714 25.500 24.797 25.769 25.528 15.444 17.000 114.751  

vânzări publicaţii, ilustrate, etc. 8.286 12.000 11.169 18.551 21.450 21.553 25.000 30.457  

valorificare obiecte și mijloace 

casate, etc 
  425 0 0  0  0  

altele (din proiecte, etc.) 0 0 0 0 0 0  0  

total venituri nefinanciare, în 

natură din care: 
8.058 889 74.392 13.909 0 0 109.344 0  

din donatii lucrări de artă 8.058 889 74.392 13.909 0 0 109.344 0  

altele        0  

          

Bugetul de cheltuieli = din 

care 
977.000 1.007.085 1.080.624 1.207.061 1.132.866 1.507.262 1.692.000 2.133.680  

cheltuieli de personal 308.450 
322.333 322.163 369.718 508.546 632.214 782.600 1.166.878  

bunuri şi servicii = din care 487.550 479.461 537.440 646.102 509.861 654.113 651.200 634.101  

- achiziţii diverse / materiale, 

furnituri 
57.890 39.700 20.499 49.271 35.963 30.260 29.500 57.425  

- servicii 135.000 172.400 271.549 247.661 123.775 283.260 305.000 317.191  

- reparaţii curente 106.620 35.750 75.310 95.372 86.949 153.106 63.000 76.045  

- utilităţi 48.300 49.500 58.135 62.211 56.063 57.344 55.700 71.092  

- obiecte de inventar 5.000 32.648 14.355 42.000 15.162 19.364 28.300 17.838  

- delegaţii şi deplasări 7.740 8.288 10.800 16.637 12.121 18.043 27.700 6.729  

- cărţii, publicaţii 31.760 27.300 5.451 1.500 0 8.954 61.000 19.306  

- combustibilii, piese de 

schimb 
8.130 6.097 354 6.000 2.797 12.500 6.000 10.763  

- prime de asigurare 25.080 30.198 35.659 37.639 33.479 36.067 43.400 51.825  

- altele 62.030 77.580 45.328 87.811 143.552 35.215 37.600 5.887  

asistenţă socială – – – – – – – –  

cheltuieli de capital 181.000 205.291 221.021 191.241 114.459 220.395 258.200 332.701  
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d.1.b. EVOLUȚIA EXECUȚIILOR BUGETARE ÎN PERIOADA CELUI DE AL TREILEA CICLU MANAGERIAL 
2017-2020 

Specificații bugetare 

Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul15 Anii 12-16 

2017 2018 2019 2020 
Cumulativul 
2017–2021 

Venituri totale = din care 1.507.262 1.801.344 2.133.680  5.442.286 

Venituri financiare la execuţia 
bugetară 

1.507.262 1.692.000 2.133.680  5.332.942 

subvenţii 1.470.265 1.650.000 1.988.472  5.108.737 

Totaluri venituri proprii din care 36.997 151.344 145.208  333.549 

total venituri financiare la execuția 
bugetară, din care: 

36.997 42.000 145.208  224.205 

vânzări bilete 15.444 17.000 114.751  147.195 

vânzări publicaţii, ilustrate, etc. 21.553 25.000 30.457  77.010 

valorificare obiecte și mijloace casate, etc 0  0  0 

altele (din proiecte, etc.) 0  0  0 

total venituri nefinanciare, în natură 

din care: 
0 109.344 0  109.344 

din donatii lucrări de artă  109.344 0  109.344 

altele   0  0 

       

Bugetul de cheltuieli = din care 1.507.262 1.692.000 2.133.680  5.332.942 

cheltuieli de personal 632.214 782.600 1.166.878  2.581.692 

bunuri şi servicii = din care 654.113 651.200 634.101  1.939.414 

- achiziţii diverse / materiale, furnituri 30.260 29.500 57.425  117.185 

- servicii 283.260 305.000 317.191  905.451 

- reparaţii curente 153.106 63.000 76.045  292.151 

- utilităţi 57.344 55.700 71.092  184.136 

- obiecte de inventar 19.364 28.300 17.838  65.502 

- delegaţii şi deplasări 18.043 27.700 6.729  46.472 

- cărţii, publicaţii 8.954 61.000 19.306  89.260 

- combustibilii, piese de schimb 12.500 6.000 10.763  29.263 

- prime de asigurare 36.067 43.400 51.825  131.292 

- altele 35.215 37.600 5.887  78.702 

asistenţă socială       

cheltuieli de capital 220.935 258.200 332.701  811.836 
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d.1.1. EVOLUȚIA INDICATORULUI «VENITURI» ÎN PERIOADA 2007-2019: 

 

d.1.2. EVOLUȚIA REPARTIȚIEI CAPITOLELOR DE CHELTUIELI RAPORTATE LA TOTALUL BUGETULUI DE 

CHELTUIELI ÎN PERIOADA 2007-2019 

 

d.1.3. GRADUL DE ACOPERIRE DIN SURSE ATRASE/VENITURI PROPRII A CHELTUIELILOR 
INSTITUŢIEI (ÎN LEI): 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- venituri proprii totale 
realizate din activitatea de 
bază, din care 

35.058 38.389 110.783 58.229 46.978 36.997 151.344 145.208  

grad de acoperire a 
cheltuielilor  

3,59% 3,81% 10,21% 4,82% 4,14% 1,63% 8,95% 6,81%  

- venituri proprii realizate din 
vânzări bilete 

18.714 25.500 24.797 25.769 25.528 15.444 17.000 114751  

grad de acoperire a 
cheltuielilor  

1,92% 2,53% 2,29% 2,13% 2,25% 1,03 1,01% 5,38%  

-venituri proprii realizate din 
vânzări publicaţii și produse 
proprii 

8.286 12.000 11.169 18.551 21.450 21.553 25.000 30457  
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grad de acoperire a 
cheltuielilor 

0,85% 1,91% 1,03% 1,54% 1,89% 1,43% 1,48%   

- venituri proprii realizate din 
atragere de donaţii 

8.058 889 74.392 13.909 0 0 109.344 0  

grad de acoperire a 
cheltuielilor 

0,82% 0,09% 6,88% 1,15% 0% 0% 6,46% 0  

 
d.1.4. GRADUL DE CREŞTERE A SURSELOR ATRASE / A VENITURILOR PROPRII ÎN TOTALUL 

VENITURILOR (ÎN LEI): 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

venituri proprii 35.058 38.389 110.783 58.229 46.978 36.997 151.344 145.208  

total venituri 987.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 1.132.866 1.507.262 1.692.000 2.133.680  

pondere a 

veniturilor proprii în 

total venituri 

3,55% 3,81% 9,59% 4,77% 4,15% 2,45% 8,95% 6,81%  

Evoluția indicatorului «pondere a veniturilor proprii în total venituri» (în%) – 2007-2019: 

d.1.5. PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN TOTALUL CHELTUIELILOR: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

total cheltuieli 977.000 1.007.085 1.155.016 1.207.061 1.132.886 1.507.262 1.692.000 2.133.680  

cheltuieli de personal 308.450 322.333 322.163 369.718 508.546 632.214 782.600 1.166.878  

ponderea cheltuielilor 
de personal  în total 

cheltuieli 
31,57% 32,01% 27,89% 30,63% 44,89% 41,95% 46,25% 54,69%  

Evoluția indicatorului «ponderea cheltuielilor de personal  în total cheltuieli» (în%) – 2007-2019: 
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d.1.6. PONDEREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL TOTAL: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

buget total executat 977.000 1.007.085 1.155.016 1.220.970 1.132.866 1.507.262 1.801.344 2.133.680  

cheltuieli de capital 

executate 
181.000 205.291 221.021 191.241 114.459 220.395 258.200 332.701  

ponderea cheltuielilor de 

capital în buget executat 
18,53% 20,39% 19,14% 15,66% 10,10% 14,62% 14,33% 15,59%  

Evoluția indicatorului «ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total» (în%) – 2007-2019: 

d.1.7. GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN SUBVENŢIE: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

subvenţie 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 1.085.888 1.470.265 1.650.000 1.988.472  

cheltuieli de personal 308.450 322.333 322.163 369.718 508.546 632.214 782.600 1.166.878  

grad de acoperire din 

subvenţie 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

ponderea cheltuielilor de 

personal în subvenţie 
32,47% 33,24% 30,85% 31,80% 46,83% 43,00% 47,43 58,68  

Evoluția indicatorului «gradul de acoperire a salariilor din subvenţie» (în%) – 2007-2019: 

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mailto:muzartbm@yahoo.com


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  

114 

 

d.1.8. CHELTUIELI PE BENEFICIAR AL EXPOZIȚIILOR, DIN CARE:  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

nr. beneficiari (statistica 

vizitatori) 
29.858 27.689 33.237 39.128 33.903 43.884 31.369 48.680  

din total subvenție 950.000 969.585 1.044.233 1.162.741 1.085.888 1.470.265 1.650.000 1.988.472  

cheltuieli pe beneficiar (în 

lei): 
35,82% 35,02% 31,42% 29,72% 32,03% 33,50% 52,60% 40,85%  

din total venituri proprii 

realizate 
35.058 38.389 110.783 58.229 46.978 36.997 151.344 145.208  

cheltuieli pe beneficiar (în 

lei): 
1,17% 1,39% 3,33% 1,49% 1,39% 0,84% 4,82% 2,98%  

din total venituri realizate 985.058 1.007.974 1.155.016 1.220.970 1.132.866 1.507.262 1.801.344 2.133.680  

cheltuieli pe beneficiar (în 

lei): 
32,99 36,40 34,75 31,21 33,42 34,35 57,42 43,83%  

din total venituri la execuția 

bugetară minus cheltuieli de 

capital 

796.000 801.794 859.603 1.015.820 1.018.407 1.286.903 1.433.800 1.800.979  

cheltuieli pe beneficiar (în 

lei): 
26,66% 28,96% 25,86% 25,961% 30,04% 29,33% 45,71% 36,99%  

          

 

Evoluția indicatorului «cheltuieli pe beneficiar EXPOZIȚII» (în lei/vizitator) – 2007-2018: 
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VALORILE EVOLUTIVE ALE INDICATORILOR DE PERFORMANĂ ÎN PERIOADA RAPORTATĂ, 
CONFORM CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ ALE INSTITUȚIEI: 2012–2019: 

Nr. 
crt
. 

Indicatori de performanță 
* 

        
 

A. 
CHELTUIELI PE 
BENEFICIAR. din care:  ** 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Media 2012-

2019 

  

Cheltuieli de raportat pe 
beneficiar: 
subvenție+total venituri 
financiare proprii la 
execuția bugetară – 
cheltuieli de capital 

796.000 801.794 859.178 1.013.820 1.018.866 1.286.327 1.434.000 1.800.979 1.126.371 

  

a.1.) la nr. total beneficiari 
înregistrați ai activităților 
publice (subvenție+total 
venituri – cheltuieli de 
capital) 

17,01 lei 16,29 lei 13,63 lei 14,34 lei 16,13 lei 18,93 lei 23,64 lei 22,76 lei 17,84 lei 

  

a.2.) la nr. total beneficiari 
înregistrați ai expozițiilor 
(subvenție+total venituri – 
cheltuieli de capital) 

26,66 lei 28,96 lei 25,85 lei 25,91 lei 30,50 lei 29,31 lei 45,61 lei 37,02 lei 31,23 lei 

 

Cheltuieli de raportat pe 
beneficiar: 
subvenție+total venituri 
proprii – cheltuieli de 
capital 

804.085 802.683 933.725 1.029.729 1.018.407 1.286.327 1.543.144 1.800.979 1.152.385 

 

a.1.) la nr. total beneficiari 
înregistrați ai activităților 
publice (subvenție+total 
venituri – cheltuieli de 
capital) 

16,96 lei 16,01 lei 14,68 lei 14,35 lei 16,13 lei 18,42 lei 24,50 lei 22,76 lei 17,98 lei 

 

a.2.) la nr. total beneficiari 
înregistrați ai expozițiilor 
(subvenție+total venituri – 
cheltuieli de capital) 

26,93 lei 28,99 lei 28,10 lei 26,32 lei 30,04 lei 29,31 lei 49,12 lei 37,02 lei 31,98 lei 

           

B. 
NUMĂR TOTAL DE 
BENEFICIARI. din care: ** 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumulat 

47.406 50.123 63.625 71.769 63.133 69.852 62.989 430.445 365.908 

  
b.1.) număr de 

beneficiari NEPLĂTITORI. 
din care: 

36.267 37.654 51.897 58.335 51.513 59.509 51.716 69.358 346.891 

  
b.1.1.) număr de beneficiari 
neplătitori în expoziții: 

20.393 17.923 25.777 29.441 24.753 36.837 23.661 40.033 218.818 

  
b.1.2.) număr de beneficiari 
neplătitori ai activităților 
educaționale: 

8.189 8.258 12.478 13.925 14.028 11.168 12.076 12.783 92.905 

  

b.1.3.) număr de 
beneficiari neplătitori ai 
promovării produselor de 
drept intelectual ale 
muzeului în mediul virtual 
(web; blog; facebook; 
youtube; tweeter, etc.) 

7.685 11.473 13.642 14.969 12.732 11.504 15.979 16.542 104.526 

  
b.2.) număr de 

beneficiari PLĂTITORI. 
din care 

11.139 12.469 11.728 13.434 11.620 10.343 11.273 361.087 82.006 

  
b.2.1.) număr de beneficiari 
plătitori în expoziții: 

9.465 9.766 7.460 9.687 9.150 7.047 7.758 8.617 68.950 

  
b.2.2.) număr de beneficiari 
plătitori la activități 
educaționale: 

637 899 606 1.077 1.373 1.401 1.197 1.152 8.342 

  

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 1.895 2.318 2.673 17.156 
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C. 

NUMĂR DE 
PROGRAME/PROIECTE 
MUZEALE SPECIFICE 
DERULATE. din care:  ** 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumulat 

271 287 374 272 259 276 328 263 2330 

 

c.1.) programe și proiecte 
de evidența. conservarea 
și restaurarea 
patrimoniului muzeal: 

112 106 69 71 64 86 88 73 669 

 
c.2.) programe și proiecte 
de îmbogățire a 
patrimoniului muzeal: 

103 151 205 40 18 45 86 49 697 

 

c.3.) programe și proiecte 
de cercetare științifică 
generală. și a 
patrimoniului muzeal: 

22 23 27 27 49 48 51 43 290 

 
c.4.) programe și proiecte 
editoriale (proprii și ale 
partenerilor): 

34 7 73 134 128 97 103 98 674 

         

D. EXPOZIȚIONALE: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumulat 

 d.1. NUMĂR DE EXPOZIȚII 26 27 28 24 25 31 27 28 216 

 
d.2. NUMĂR DE 
VIZITATORI LA EXPOZIȚII 

29.858 27.689 33.237 39.128 33.903 43.884 31.369 48.650 287.718 

         

E. EDUCAȚIONALE: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumulat 

 
e.1. NUMĂR DE 
PROGRAME/PROIECTE 
EDUCAȚIONALE 

49 56 123 164 281 237 246 302 1.458 

 
e.2. NUMĂR DE ACȚIUNI 
EDUCAȚIONALE 

267 290 703 1.230 609 545 569 647 4.860 

           

F. FINANCIARE: ** 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   Cumulat 

35.058 38.389 113.783 58.529 49.678 36.997 151.344 
 

483.778 

 
f.1. FONDURI 
NERAMBURSABILE 
ATRASE (în lei): 

0 0 3.000 300 lei 2.700 0 0 0 6000 

 
f.2. VENITURI PROPRII – 
TOTAL (în lei). din care: 

35.058 38.389 110.783 58.229 46.978 36.997 151.344 145.208 622.986 

 
f.2.1.) venituri proprii din 
activitatea de bază (în lei): 

27.000 37.500 35.966 44.320 46.978 36.997 42.000 145.208 415.969 

 

f.2.2.) venituri proprii din 
alte activități – atragere de 
donații lucrări de artă și 
alte valorificări (în lei): 

8.058 889 74.817 13.909 0 0 109.344 0 207.017 

            

G. 

NUMĂR DE APARIȚII 
MEDIA (fără comunicate 
de presă) în mass-media 
tradițională și în mediul 
virtual (studii, articole, 
cronici, recenzii, note, 
citări, referințe etc.): 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Cumulat 

 
g.1. număr de apariții 
raportate inițial: 

911 1018 1094 1402 1496 1785     7.706 

 
g.1. număr de apariții 
rectificat: 

921 1064 1296 1480 1510       6.271 

 
Prezentul tabel cu Indicatorii de performanță diferă de modelul recomandat în OMC nr. 2799/2015 și reprezintă o 
adaptare/dezvolare la nevoile analizei statistice propuse în prezentul Raport. 
 
Cifrele subliniate prin fondul de culoare galbenă reprezintă corecturi ale datelor inițiale raportate anterior. 
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E. SINTEZA PROGRAMELOR ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR 

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 anului 2019 (al treilea - din cel de al treilea ciclu managerial 2017-2020), specificul demersurilor 

manageriale s-a focalizat prioritar: 

a) pe dezvoltarea fondului de piese muzeale, prin achiziții și atragere de donații; 

b) dezvoltarea accelerată a programului de restaurări și conservări curative; 

c) pe exploatarea noii expoziţii permanente; 

d) pe dezvoltarea şi diversificarea ofertelor culturale adresate publicului, cu precădere prin 

portofoliul de expoziții temporare: 

 

1) În decembrie 2019 am obținut – în premieră ! – ACREDITAREA MUZEULUI NOSTRU (3 ani) din 

partea Ministerului Culturii, fapt ce ilustrează aprecierea pozitivă a muzeului nostru la cel mai 

înalt nivel al sectorului „cultură” – în speță la nivelul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, 

respectiv la nivelul Ministrului Culturii în funcție ! 

2) 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 dotările audio-video, de supraveghere şi gestionare a fluxului de vizitatori, de 

control al microclimatului. 

3) 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)!. 

4) 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 consolidare a dezvoltării 

sănătoasăe şi durabilăe – principalul obiectiv al programului managerial 2017-2020.  

5) Proiectele expoziţionale, educaţionale, editoriale și de promovare / marketing promovate direct şi prin 

colaborări parteneriale organizate în primii  trei ani (2017+2018+2019) din cel de al treilea ciclu 

managerial, deopotrivă la sediu, în oraşul de reşedinţă al judeţului, în județul Maramureș și în ţară (la 

Bucureşti, Brașov, Zalău, Botoșani, Dorohoi, Săveni, Timișoara, Oradea, Târgu Mureș), 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. 

6) 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. 

7) 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 
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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. 

8) Elemente semnificative privind succesul insituţiei noastre pe piaţa românească a produselor culturale 

este 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. 

9) 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 (1970-2017). Acumulările patrimonile 

obținute au fost expuse la public – parțial, firește – în portofoliul expoziției tematice temporare 

prezentate între mai-septembrie 2019 la Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy: 

Capodopere muzeale. Achiziții și donații 2007-2019. 

10) 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. 
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e.3. ANALIZA PROGRAMULUI MINIMAL REALIZAT PE ANUL 2019, ÎN RAPORT CU CEL PROPUS, ÎN 

CORELAŢIE CU SUBVENŢIA/ALOCAŢIA PRIMITĂ (SINTEZA): 

2019: 

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  Estimat / 

Realizat 

 

Capitolul 1: COMPONENTA „EVIDENŢA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI MUZEAL” 

1. Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe Analitice de Evidenţă 

(FAE) / Întocmirea Dosarelor de 

lucrare 

Clasarea pieselor de artă 

general / cercetători interni 

 

TOTAL: 250 / 257 

FAE: 240 / 257 

Dos. clasare: 10/0 

permanent Subvenţie 

400 / 375 

 

2. Evidenţa analitică a 
patrimoniului muzeal 

Întocmirea Dosarelor de autor 

(piesele din col. + anamneza 

circulaţiei) 

general / cercetători interni 

 

TOTAL: 20 / 36 

permanent 
Subvenţie 

150 / 100 
 

3. Evidenţa stării de 
conservare a 
patrimoniului muzeal 

Redactare Fişe de conservare piese 

vechi / Întocmirea Dosarelor de 

lucrare noi 

Clasarea pieselor de artă 

general / cercetători  

 

TOTAL: 300/581 

Fişe cons. piese vechi: 235 / 

432 

Dosare noi:15 / 149 

Dos. clasare: 50 / 0 

permanent 
Subvenţie 

350 / 720 
 

4. Evidenţa primară a 
pieselor din Fondul 
documentar: 
Structurarea Fondului 
documentar prin 
dezvoltarea prin 
îmbogăţire şi 
întreţinerea 
Nomenclatorului de 
organizare–clasificare 
pe arhive şi colecţii; 
întocmirea inventarelor 
de colecţii 

Îmbogățirea Arhivei artistice; 

inventarierea primară; conserv. 

primară; introduc. în circuitul de 

cercetare. 

general / cercetători  

 

TOTAL: 

10 / 0 piese 

permanent 
Subvenţie 

200 / 0 
 

Îmbogățirea Arhivei documentare; 
inventar. primară; conservare 
primară; introduc. în circuitul de 
cercetare. 

general / cercetători interni 

şi externi 

TOTAL: 35 / 0 piese 

tipărituri: 25 / 0 

docum. fotog.: 15 / 0 

refer. docum.: 0 / 0 

permanent 
Subvenţie 

200/ 0 
 

Dezvoltarea Arhivei documentare: 
întocmirea Dosarelor de artişti 
băimăreni (refeinţe biografice, 
documentare, comerciale) 

general / cercetători interni 

şi externi 

 

TOTAL: 

5 / 9  Dosare de artişti 

băimărenii 

permanent 
Subvenţie 

500 / 100 
 

Dezvoltarea Arhivei vizuale; organiz. 
şi clasific. colecţiilor; arhivarea 
tipologică şi a secţiunii Arhivare şi 
evidenţă activităţi proprii şi întreţin. 
pg. Web/blog proprii 

general / cercetători interni 

şi externi 
 
TOTAL: 1002 / 
1315fotograme 
Colecţii: 150 / 224 
fotograme digitale 
activităţi:850 / 1086 fotogr. 
digitale 
video digi: 2 / 5 

permanent 
Subvenţie 

300/ 450 
 

5. Prelucrarea 
digitalizată a 
patrimoniului de lucrări 
de artă 

Dezvoltarea Fondului documentar – 

Digiteca – prelucrări digitale 

general / cercetători interni 

şi externi 

TOTAL: 100 / 318 

permanent 
Subvenţie 

500/ 150 
 

6. Prelucrarea 
digitalizată a 
patrimoniului de lucrări 
de artă 

Dezvoltarea Fondului documentar – 

Fototeca dezvoltarea cu fotografieri 

noi 

general / cercetători interni 

şi externi 
 
TOTAL: 100 / 179 
A4: 30 / 72 
A5: 0 / 0 
A6: 70 / 107 

permanent 
Subvenţie 

1.000 / 675 
 

7. Prelucrarea 
digitalizată a pieselor 
de fond documentar 

Dezvoltarea Fondului documentar – 

Digiteca / Foto digital, prelucrare şi 

transpunere pe suport electronic (CD; 

HD extern) 

general / cercetători interni 

şi externi 
 
Fotograme: 100 / 67 

permanent 
Subvenţie 

250 / 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  Estimat / 

Realizat 

 

8. Prelucrarea 
digitalizată a pieselor 
de fond documentar 

Dezvoltarea Fondului documentar – 

Fototeca / Foto digital, prelucrare şi 

transpunere print 

general / cercetători interni 

şi externi 
 
TOTAL: 50 / 20 
A4: 50 / 20 
A5: 0 / 0 
A6: 0 / 0 

permanent 
Subvenţie 

300 / 20 
 

9.Prelucrarea 
digitalizată a pieselor 
de fond documentar 

Dezvoltarea Fondului documentar –

Faximiloteca / Foto digital, prelucrare 

şi transpunere pe suport  

(hârtie/carton) 

general / cercetători interni 

şi externi 

 

Faximile: 100 / 147 

permanent 
Subvenţie 

200 / 75 
 

10. Informatizarea 
bazelor de date 

Informatizarea inventarelor / 

Dezvoltarea bazelor de date in format 

Excel 

cercetători interni şi externi 

 

TOTAL: 185 / 259 

piese noi: 85 / 47 

piese vechi: 100 / 212 

(inven. cu foto. digitale 

pentru DOCPAT) 

permanent 
Subvenţie 

100 / 100 
 

11. Informatizarea 
bazelor de date 

Informatizarea evidenţei analitice 

DOCPAT / Introducerea datelor de 

inventar și descriere a pieselor din 

colecțiile de artă plastică în DOCPAT 

cercetători interni şi externi 

piese: 200 / 166 
permanent 

Subvenţie 

500 / 200 
 

12. Informatizarea 
bazelor de date 

Informatizarea datelor de evidență a 

parametrilor micloclimatici din săli și 

depozite / Intocmirea bazelor de date 

Excel și a graficelor de evoluție, pe 

săli de depozitare și săli de expunere 

(procesarea retroactivă la citirile 

termohigrometre digi 2015) 

cercetători interni 

 

procesare citiri: 2 săli x 12 

luni  = 1.800 citiri /  2 săli x 

12 luni  = 2.108 citiri 

permanent 
Subvenţie 

300 / 200 
 

13. 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.) 

cercetători interni şi externi 

 

TOTAL: 400 / 668 intrări 

Șc. Hollosy: 100 / 32 

Șc.L.P.: 100 / 107 

U.A.P.R.: 100 / 218 

Muzeu: 100 / 311 

permanent 
Subvenţie 

200 / 435 
 

14. Întreţinerea 
sistemului de 
monitorizare a 
condiţiilor de 
microclimat 

Achiziţii consumabile pt. aparatura de 

măsurare pentru monitorizarea 

condiţiilor microclimatului 

Imprimat grafice: 500 / 0 

seturi cerneluri: 20 / 0 

baterii: 150 / 180 

mai-august 
Subvenţie 

1.000 / 385 
 

15. Monitorizarea 
calităţii microclimatului 
din depozite, respectiv 
din spaţiile 
expoziţionale 

Măsurători multiple sistematice  X 

zilnic 3 măsurători / Întocmirea 

graficelor de variaţie; determina-rea 

calităţii; îmbunătăţirea între parametrii 

optimi 

TOTAL:27.000 / 21.750 

înregistrări 
permanent 

Subvenţie 

1.000 / 450 
 

16. Optimizarea calităţii 
microclimatului prin 
dotări cu aparatură 
specifică nouă 

Achiziţii de aparatură de măsurat 

parametrii; aparatură de 

umidificare/dezumidificare / 

termogygrometre digitale cu soft 

de digitizare 

bucăți: 0 / 0 trim. IV 
Subvenţie 

0 / 0 
 

17. Îmbunătăţire 
condiţiilor de 
conservare / expunere: 

extinderea capacităţii de depozitare / 

expunere a patrimoniului muzeal în 

expoziții și în depozitele noi / 

extindere în alte depozite vechi / 

achiziție socluri noi de expunere 

sculptură mică 

bucăți: 0 / 0 sem. II 
Subvenţie 

0 / 0 

A
M

ÎN
A

T
 

P
E

 2
0
2
0
 

 

18. Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă 
susceptibile de clasare 
în categoriile «Fond» şi 
«Tezaur» 

Optimizarea sănătăţii fondului 

patimonial şi dezvoltarea fondulul 

expozabil / Restaurarea unor piese 

din colecţia istorică a «Centrului 

Artistic Baia Mare» /  

Îmbogăţirea fondulul 

expozabil  

25 / 30 piese 

permanent 
Subvenţie 

60.000 / 49.413,23 
 

19. Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Înrămări noi / Optimizarea calităţii 

prezentării fondulul expozabil 
TOTAL: 45 / 67 rame trim II-IV 

Subvenţie 

10.000 /  

16.565,94 
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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  Estimat / 

Realizat 

 

20. Reabilitarea stării 
lucrărilor de artă în 
vederea expunerii lor 
publice 

Reabilitare rame vechi prin eforturi 

proprii / Optimizarea calităţii 

prezentării fondulul expozabil 

TOTAL: 20 / 22 rame trim II-IV 
Subvenţie 

4.000 / 2.250 
 

    
Totaluri 2019 

estimat/realizat: 
 

    87.450 / 79.089,17  

Capitolul 2: COMPONENTA „DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 

1. 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: 10 / 

Realizat: 23 

martie  - 

decemb.; Baia 

Mare; 

Bucureşti; 

Cluj. 

Subvenţie 

60.000/ 

243.717,41 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

2. 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.) 

Total: 

Estimat: 15 / 

Realizat: 26 

martie  - 

decemb.; Baia 

Mare; 

Bucureşti; 

Cluj. 

Subvenţie 

35.000/ 56.139,10 

(capitalizare 

patrimonială) 

 

3. 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: 20 / 

Realizat: 0 

martie  - 

decemb.; Baia 

Mare; 

Bucureşti; 

Cluj. 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

30.000 / 0 

 

 

4. Îmbogăţirea patrimo-

niului muzeal cu piese 

de fond documentar – 

originale şi în faximile –

perioadele istorică şi 

contemporană 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: 50 / 

Realizat: 0 

martie - 

decemb.; Baia 

Mare; 

Bucureşti; 

Cluj. 

Atragere de 

venituri 

(capitalizare 

patrimonială) 

1000 / 0 

N
E

R
E

A
L

IZ
A

T
 

5. 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: 30 / 

Realizat: 0 

martie  - 

decemb.; Baia 

Mare; 

Bucureşti; 

Cluj. 

Subvenţie 

5.000 / 0 

 

   
Totaluri 2019 

estimat/realizat: din Subvenție 

   100.000 / 299.910,41 

   Atragere venituri  31.000 / 0 

Capitolul 3: COMPONENTA  „CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ” 

1. Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi istorică a 

patrimoniului muzeal / documentare 

pentru FAE şi dosarelor de lucrare 

general / specialişti interni şi 
externi 
 
TOTAL: 250 / 257 
FAE: 240 / 250 
Dos. clas. 10 / 0 

permanent Subvenţie 

500 / 514 

Proiect nou 

2. Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi istorică a 

patrimoniului muzeal / documentare 

pt întocmirea Fişe de Autor / Artişti 

băimăreni 

specialişti interni 
 
dosare: 20 / 36 
M. Muscă: 5 / 10 
T. Alexa: 5 / 10 
F. Popescu: 10 / 16 

permanent Subvenţie 

200 / 185 
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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  Estimat / 

Realizat 

 

3. Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Cercetarea estetică şi istorică a 

patrimoniului muzeal / documentare 

pt Fişe de conservare şi dosarelor 

de lucrare 

general / specialişti interni şi 
externi 
 
fişe: 300 / 581 
M. Chiș: 150 / 331 
C. Ițoaie: 150 / 250 

permanent 
Subvenţie 

350 / 525 

 

4. Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţiile 
proprii 

Tema de cercetare: 

Cercetări bio-bibliografice privind 

artiști activi în CABM / întocmirea 

Dosarelor de autor / Artişti 

băimăreni prezenți în colecțiile 

MJACABM 

specialişti interni 
 
Total: 5 / 15 
Estimat: 5 /  
Realizat: 15 

permanent 
Subvenţie 

200 / 75 

 

5. Studiul patrimoniului 
muzeal din colecţile 
proprii 

Tema de cercetare: 

documentări și cercetări tematice 

pentru realizarea ciclului expoziţionar 

lunar «Lucrarea lunii 2019» 

specialişti interni 
 
lucrări: 12 / 12 
articole: 12 / 1 
I.A. Negrean: 6 / 4 
D. Topan: 6 / 3 
D. Costea: 0 / 1 

permanent 
Subvenţie 

400 / 0 

 

6. Prelucrarea fonduri 
de la Arhivele Naţionale 
Filiala Maramureş 

Tema de cercetare: 

Cercetarea Fondului «Primăria Baia 

Mare» (1896-1901): prel. arhiv., filol., 

ist. 

specialişti interni 
 
documente: 10 / 13 
T. Alexa: 

permanent 
Subvenţie 

0 / 25 

 

7. „Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–2018»” 

Tema de cercetare: 

Cercetări bio-bibliografice privind 

artiști activi în CABM / întocmirea 

Dosarelor de autor / Artişti 

băimăreni 

dosare: 30 / 49 
M.Muscă: 10 / 10 
T. Alexa: 10 / 16 
F. Popescu: 10 / 23 

permanent 
Subvenţie 

450 / 580 

 

8. 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: 255 / 35 doc. 
T. Alexa 

permanent 
Subvenţie 

50 / 370 

 

9 „Artiştii «Şcolii 
Hollósy. 1896–1901» – 
vol. II (C-E)” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea şi valorificarea istoriei 

CABM (1896-1901): 

fişări; prel. arhiv. • docum.; •iconol., 

refer. şi bibliog. 

 
Total: 5+20 / 5+20 
fişe: 5 / 0 
doc: 20 / 0  
T. Alexa 

Amânat 

pentru 2020 

Amânat pentru 

2020 

 

11. Studiul 
patrimoniului muzeal 
din colecţile proprii 

cercetări tematice bio-bibliografice și 

documentare pt. redactarea 

microalbumului  «Lucrarea lunii 2013-

2015» 

fișe lucrări: 24 / 9 

fișe autori: 24 / 7 

T. Alexa 

martie – iunie. 
subvenţie 

500 / 75 
 

12. „Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–20019»” 

Cercetarea pentru studiul:«CABM 

1896-2018: cazuistica unui fenomen 

artistic european» 

redactare studiu  

Tiberiu Alexa / finalizat; 
publicat / lansat 9 iunie 
2019, București 

ian. - martie 
subvenţie 

2500 / 500 
 

13. „Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–20019»” 

Tema de cercetare: 

Prelucrare Fond Documentar 

Subtema: col. Asoc. Pict. BM 

Total: 100 / 235 documente 

scanate şi prelucrate digi 
Izabela Pop 

ian. – oct. 
Subvenţie 

200 / 150 
 

14. „Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–20019»” 

Tema: studii de caz şi monografice 

Subtema: / prelucrucrarea pieselor 

din Fondul Documentar / colecţia 

József Balla / scanare; prelucrare 

digitală; transpunere pe suport; 

transcrieri 

Total: 50 / 50 documente 

scanate şi prelucrate digi 
Izabela Pop 

ian. – iunie. 
Subvenţie 

200 / 50 
 

15. „Baze de date 
MJACABM. 1950–
1989” 

Tema de cercetare: Prelucrare Fond 

Documumentar  

Subtema: arhiva istorică a MJACABM 

docum.: 10 / 35 

 Fl. Gherman: 5 / 5 

T. Alexa: 5 / 30 

ian– dec. / iul-

oct. 

Subvenţie 

100 / 150 
 

16. „Baze de date 
UAPR 1950–1989” 

Tema multianuală: 

Prelucrarea Fond Documentar 

Subtema: arhiva UAP Baia Mare 

docum. 10 / 20 

E. Bonta : 2 / 0 

T. Alexa: 5 / 10 

F. Gherman: 3 / 10 

ian– dec. / iul-

oct. 

Subvenţie 

50 /50 
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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  Estimat / 

Realizat 

 

17. „Baze de date 
evoluția microclimatului 
în spațiile MJACABM” 

Tema de cercetare: 

evoluția parametrilor în depozite 

Subtema: Prelucrarea datelor 

înregistrate 

2 săli / docum. / 2 săli / 

docum. 

Călin Ițoaie 
ian– dec. 

Subvenţie 

250 / 250 
 

18. Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–20019»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea pentru albumul–

catalog:«Fascina-ția reînnoirii» 

dosar tematic: 

edactare:  

fișe de autor 15 / 11 

fișe de lucr.  25 / 8 Tiberiu 

Alex 

mart.-nov. 
Subvenţie 

500 / 500 
 

19. Studiul patrim. 
muzeal din colecţ. 
proprii  / Cercetare 
tematică expozițională 

Tema de cercetare: 

Cercetarea pentru întocmirea 

tematicii expoziționale: «CABM. 

Portretul unui anotimp: TOAMNA»» 

dosar tematic: 

dosar expoziție 

D. Topan / I.A. Negrean 

martie-august 

Subvenţie 

500 / 300 
 

20. Artişti din «Centrul 
Artistic Baia Mare. 
1896–20019»” 

Tema de cercetare: 

elaboraqrea tematicii expoziție 

tmporane nr. 5:  «Noua Școlă de 

Pictură de la Baia Mare. Contextul 

academic 2000-2018 - Masteranzii»» 

dosar tematic: 

dosar expoziție 

I.A. Negrean 

martie - mai 

Subvenţie 

150 / 100 
 

21 Studiul patrim. 
muzeal din colecţiile 
proprii  / / Cercetare 
pentru editare 
microalbum 

Tema de cercetare: 

Cercetarea pentru întocmirea 

tematicii expoziționale:«Arta 

băimăreană interbelică» / cercetarea 

fondului colecțiilor : 345 lucrări / 118 

autorI 

dosar expoziție 

D. Topan / I.A. Negrean 

aprilie - 

octombrie 

Subvenţie 

500 / 175 

FINALIZARE 

AMÂNATĂ 

PE 2021 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

Nou 22. „Artişti din 
«Centrul Artistic Baia 
Mare. 1896–2019 

Cercetarea pentru studiul:«Pictura din 

Transilvania. 1900-1945» 

redactare studiu:  coautor 

Tiberiu Alexa (+Iulia 
Mesea, Sibiu) / finalizat; 
publicat / lansat 9 iunie 
2019, București 

ianuarie-

martie 

Subvenţie 

0 / 550 

PROIECT 

NOU 

Nou 23. Studiul 
patrimoniului muzeal 
din colecţiile proprii  / 
Cercetare tematică 
expozițională 

Cercetarea pentru întocmirea 

tematicii expoziționale:«CABM. 

Capodopere muzeale – achiziții și 

restaurări 2007-2019 / stratigrafia 

internă estetică» 

dosar expoziție 

T. Alexa 
ian. 0 mai 

Subvenţie 

0 / 1.850 

PROIECT 

NOU 

NOU 24 Studiul patrim. 
muzeal din colecţiile 
proprii  / Cercetare 
tematică 
expozițională»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea pentru întocmirea 

tematicii expoziționale:«Pictura 

transilvăneană interbelică. Baia Mare 

și școlile libere de artă» 

dosar expoziție 

T. Alexa 

aprilie - 

octombrie 

Subvenţie 

100 / 425 

PROIECT 

NOU 

NOU 25 Studiul patrim. 
muzeal din colecţiile 
proprii  / Cercetare 
tematică 
expozițională»” 

Tema de cercetare: 

Cercetarea pentru întocmirea 

tematicii expoziționale: «SAFARI 

URBAN» 

dosar expoziție 

O. Enășel 

mai-

decembrie 

Subvenţie 

0 / 800 

PROIECT 

NOU 

    
Totaluri 2017 

estimat/realizat: 
 

    8.650 / 8.549  

Capitolul 4: COMPONENTA „VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” / SECŢIUNEA PROGRAME 
EXPOZIŢIONALE 
1. Noua expoziţie 
permanentă „Centrul 
Artistic Baia Mare. 
Repere europene între 
tradiţii şi inovaţii” 

Sediu: 

Exploatarea curentă a expoziţiei 

permanente 

TOTAL: 

Realizat: 5.690 vizitatori 

Venituri: 31.092 lei bilete 

ianuarie - 

decembrie 

Subvenţie 

4.000 / 3.750 

 

2. Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Sediu: 

Proiectul de microexpoziţii lunare: 

«Lucrarea lunii 2018 

TOTAL: 

Realizat: 5.714 vizitatori 

Venituri: 0 lei  

ianuarie - 

decembrie 

Subvenţie 

1.000 / 150 
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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  Estimat / 

Realizat 

 

3. Promovarea artei 
româneşti moderne în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 1: Ciclul: 

Capodopere ale artei românești: 

«Epaminonda Bucevschi – Dante» 

TOTAL: 

Estimat: 1.500 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 746 vizitatori 

Venituri: 0 lei bilete 

ianuarie – 

martie 

(continuare 

din 2018 

Subvenţie 

500 / 250 

 

4. Promovarea artei 
româneşti moderne în 
mediul artistic actual al 
«CABM» 

Sediu: 

Expoziţie temporară nr. 2: Ciclul: 

Capodopere ale artei românești: 

«Nicolae DĂRĂSCU – Bărci în port, 

1914» 

TOTAL:  

Estimat: 4.000 vizitatori 

Venituri: 0 

 

Realizat: 4.982 vizitatori  

Venituri: 0 

iunie-

decembrie 

Subvenţie 

500 / 500 
 

5. Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 3:  Arta 

băimăreană în perioada interbelică 

TOTAL: 

500 / 765 vizitatori 

Venituri: 500 / 1.136 

ian.-mai. 

(continuare 

din 2018) 

Subvenţie  
0 / 0 

 

6. Programele 
expoziționale ale 
partenerilor. 
Promovarea națională a 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Sediu: 

Promovarea națională a mediului 

artistic actual al «CABM» / 

Programele expoziționale ale 

partenerilor. 

Expoziţie temporară nr. 4: 

«Restituirea unei generații» 

expoziție retrospectivă de grup» 

TOTAL:  

 

Realizat: 800  / 1.324 vizit. 

Venituri: 0 / 0 

februarie - mai 

Subvenţie 

3.500 / 2.500 

 

(continuare din 

2018) 

Parteneriat cu 

Muzeul de Artă 

Timișoara 

împrumutul 

lucrărilor de 

ceramica 

Eugenia Pop 

(donația Gh. 

Crăciun) 

7. Promovarea artei 
actuale din CABM 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 5:  «Noua 

Școlă de Pictură de la Baia Mare. 

Contextul academic 2000-2018 - 

Masteranzii» 

TOTAL:  

Estimat: 1.500 vizitatori 

Venituri: 1.500 

 

Realizat: 2.310 vizitat.  

Venituri: 2.522 

mai - iulie 
Subvenţie 

500 / 250 
 

8. Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 6: «CABM. 

Portretul unui anotimp: TOAMNA» 

TOTAL:  

Realizat: 1.500 / 1.927 

vizit. 

Venituri: 1.000 / 2.438 

august - 

decembrie 

Subvenţie 

1.000 / 450 
 

9. Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Sediu:  

Expoziţie temporară nr. 7: «Safari 

urban» expoziție interactivă de 

fotografie artistică actuală și pictură 

băimăreană 

TOTAL:  

Estimat: 200 vizitatori 

Venituri: 200 

 

Realizat:167 vizitatori 

Venituri: 63 

mai-

decembrie 

(continuată 

febr. 2020) 

Subvenţie 

500 / 650 
 

RAPORTARE LA REALIZAREA EXTINSĂ    

      

NOU 10. Programele 
expoziționale ale 
partenerilor  / 
Promovarea națională a 
mediului artistic actual 
al «CABM» 

Muzeul de Artă Recentă, București:  

Expoziţie temporară nr. 8: «Fete de 

vis. Idealul feminin de la Nicolae 

Grigorescu la Ion Grigorescu» 

TOTAL:  

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri:0 

 

Realizat: 10.802 vizitat.  

Venituri: 0 

martie - 

septembrie 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 0 

P
R

O
IE

C
T

 

N
O

U
 

NOU 11. Programele 
expoziționale ale 
partenerilor / 
Promovarea națională a 
mediului artistic actual 
al «CABM» 

Muzeul Național Cotroceni, 

București:  

Expoziţie temporară nr. 9: «HISTORY 

– Restituirea unei generații» 

expoziție retrospectivă de grup 

TOTAL:  

Estimat:0 vizitatori 

Venituri:0 

 

Realizat: cifre 

necomunicate de 

organizator ! 

martie-aprilie  

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 0 

P
R

O
IE

C
T

 

N
O

U
 

NOU 12. Programele 
expoziționale proprii  / 
Promovarea națională a 
mediului artistic actual 
al «CABM» 

Consiliul Județean MM - Baia Mare 

- Holul etaj Prefect:  

Expoziţie temporară nr. 10: «Achiziții 

aprilie 2019» prezentrea publică a 

celor mai recente achiziții 

TOTAL:  

Estimat: 0 vizitatori 

Venituri:0 

 

Realizat: 92 vizitat.  

Venituri: 0 

unie-iulie 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 125 

P
R

O
IE

C
T

 

N
O

U
 

NOU 13. Programul 
expozițional propriu / 
Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

PRIMARIA Baia Mare:  

Expoziţie temporară nr. 11: 

«CABM - caodopere muzeale. 

Achiziții și restaurări 2007-2019» 

TOTAL: 

Estimat: – / – 

Realizat: 3.781 vizitatori  

Venituri: 77.500 

5 mai 7 

septembrie 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

– / 58.820 

P
R

O
IE

C
T

 
N

O
U
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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  Estimat / 

Realizat 

 

NOU 14. Programul 

expozițional propriu / 

Promovarea 

patrimoniului muzeal 

propriu 

Filiala Baia Mare a UAPR:  

Expoziţie temporară nr. 12: 

«Lucrarea lunii – 2016-2018» 

TOTAL: 

Estimat: – / – 

Realizat: 468 vizitatori  

Venituri: 0 

6-30 iulie 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

– / 350 

P
R

O
IE

C
T

 
N

O
U

 
 

NOU 15. Programele 
expoziționale ale 
partenerilor / 
Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Palatul Oscar Maugsch BCR, 

București:  

Expoziţie temporară nr. 13: 

«Nicolae Tonitza și geniul 

copilăriei» 

TOTAL: 

Estimat: – / – 

Realizat: 7.500 vizitatori  

Venituri: 0 

27 septembrie 

– 6 octombrie 

PROIECT NOU 

Subvenţie 

0 / 0 

P
R

O
IE

C
T

 
N

O
U

 
 

NOU 16. Programele 
expoziționale ale 
partenerilor / 
Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Palatul Culturii, Târgu Mureș:   

Expoziţie temporară nr. 14: 

«Pictura transilvăneană interbelică. 

Baia Mare și școlile libere de artă» 

TOTAL: 

Estimat: – / – 

Realizat: 1387 vizitatori  

Venituri: 0 

oct. – dec. 

(continuare: 

26 aprilie 

2020) 

PROIECT NOU 

Subvenţie  

0 / 750 

P
R

O
IE

C
T

 
N

O
U

 
 

NOU 19. Programele 
expoziționale ale 
partenerilor / 
Promovarea 
patrimoniului muzeal 
propriu 

Muzeul Orașului Oradea:   

Expoziţie temporară nr. 15: 

«Salonul Artelor Decorative 2019» 

– «Restituirea unei generații. 

Formă și memorie în căutarea 

sensurilor»  - imprumut ceramică:  

Eugenia Pop  

TOTAL: 

Estimat: – / – 

Realizat: 551 vizitatori  

Venituri: 0 

15 nov. 2019 - 

febr. 2020 

PROIECT NOU 

Subvenţie  

0 / 250 

P
R

O
IE

C
T

 N
O

U
 

 

 
 

estimat: 

Totaluri 2018 
vizitatori: 20.000 
venituri: 18.200  

 

Totaluri 2019 

Subvenţie: 
10.997 lei 

 

 realizat: 
vizitatori: 48.860 
venituri: 114.751 

 66.395 lei  

Capitolul 4: COMPONENTA „VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” 
secţiunea ALTE SERVICII CULTURALE – subsecţiunea PROGRAMUL EDITORIAL PROPRIU 
PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 
1. microalbum / 
NUDUL ÎN ARTA 
BĂIMĂREANĂ 

valorificarea cercetării ştiinţifice proprii 

/ promovara patrimoniului propriu 

Editor unic 

114 pagini /  

400 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 25 RON 

 
Subvenţie 

10.000 / 6.300 
 

PROGRAM 
EDITORIAL PROPRIU 
2. microalbum / 
INFINIT, INCOLOR. 
Grafica băimăreană în 
alb/negru 

valorificarea cercetării ştiinţifice proprii 

/ promovara patrimoniului propriu 

Editor unic 

84 pagini /  

300 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 25 RON 

 
Subvenţie 

8.000 / 3.937,50 
 

PROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU  
3. microalbum / 
LUCRAREA LUNII 
2013-2015 

valorificarea cercetării ştiinţifice proprii 

/ promovara patrimoniului propriu 

Editor unic 

114 pagini /  

300 exemplare /  

format: 16x16 /  

preţ de vînzare: 25 RON 

 

Subvenţie 

10.000 / amânat 

2021 

PROIECT 

AMÂNAT 

PENTRU 2021 

PROGRAMUL 
EDITORIAL PROPRIU 
Calendare de perete şi 
Calendare de masă 

promovara patrimoniului propriu 

Editor unic /  

a) format de masă, 13 f./  

300 exemplare /  

b) format A3 13 f. / 300 

exemplare 

 
Subvenţie 

7.000 / 9.068,50 
 

    
Totaluri 2018 

estimat/realizat: 

 

    
35.000 / 

19.306,00 
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e.5. EVIDENŢIEREA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI AI PROIECTELOR INSTITUŢIEI ÎN AFARA SEDIULUI: 

2019: 

Expoziții: 

e.5.1. Baia Mare, iunie 2019: evenimentul «Street Delivery Baia Mare» –  expoziție atemporală tematică» /  

Itinerare la Complexul Muzeal Bistrița, 528 vizitatori (contorizați la noi în regim de gratuitate), Baia Mare, parcul 

Cinema «Dacia», concept, și realizare drd. O. Enășel, 249 vizitatori contorizați în regim de gratuitate; 

 

e.5. 2. Baia Mare, Galeria U.A.P.R.,6-30 iunle 2019: expoziția temporană tematică «Lucrarea lunii 2016-

2018», dr. Ioan A. Negrean, dr. D. Topan, dr. T. Alexa, Călin Ițoaie, 468 vizitatori în regim de gratuitate. 

e.5.3. Timișoara, Muzeul de Artă, expoziţie temporară retrospectivă «Restituirea unei generații. Formă și 

memorie în căutarea sensurilor», Muzeul de Artă, Timișoara, continuare din 2018 – februarie 2019, curator 

dr. Andreea Foanene, 1.324 vizitatori raportați (contorizați la noi în regim de gratuitate); 
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e.5.4. București, Muzeul de Artă Recentă, 27 martie – 15 septembrie  2019, expoziţie temporară tematică «Fete 

de vis. Idealul feminin în arta românească de la Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu», curator Erwin 

Kessler; colaboratori dr. Tiberiu Alexa, dr. Ioan A. Negrean, Călin Ițoaie; 10.802 vizitatori raportaţi (contorizați 

la noi în regim de gratuitate). 

e.5.5. Târgu Mureș, 25 octomrbie 2019-aprilie 2020: expoziţie temporară « Pictura transilvăneană interbelică. 

Baia Mare și Școlile libere de arte», Palatul Culturii, Muzeul Județean Târgu Mureș, 25 octomrbie 2019-aprilie 

2020; 1.387 vizitatori/octombrie-decembrie 2019 (la Tg. Mureș în regim mixt: plată+gratuitate / pentru evidența 

noastră: în regim de gratuitate); 

e.5. 6. București, aprilie-august 2019, Muzeul Național Cotroceni, expoziția tematică itinerantă «Salonul Artelor 

Decorative», număr de vizitatori neraportat; 

e.5. 7. București, 27 septembrie – 6 octombrie 2019, Art Safary 2019 – Pavilionul muzeal, expoziția tematică 

«Nicolae Tonitza și geniul copilăriei», 7.500 vizitatori raportaţi (contorizați la noi în regim de gratuitate); 

e.5. 8. Oradrea, noiembrie 2019 – februarie 2020, Muzeul Orașuli Oradea, expoziția tematică itinerantă 

«Salonul Artelor Decorative», : 551 vizitatori raportați (contorizați la noi în regim de gratuitate). 

e.5. 9. Baia Mare, Complexul expozițional «Colonia Pictorilor» – Galeria Hollósy, 5 mai � 7 septembrie 2019: 

expoziția temporană tematică «Centrul Artistic Baia Mare. Capodopere muzeale – achiziții și restaurări 

2007-2019», dr. T. Alexa, dr. Ioan A. Negrean, dr. D. Topan, Călin Ițoaie, Mariana Chiș: 3.781 vizitatori în 

regim de gratuitate. 

e.5. 10. Baia Mare, 24 aprilie 2019, Consiliul Județean Maramureș – Palarul Administrativ, expoziția tematică 

«Noi achiziții 2019», dr. T. Alexa, dr. Ioan A. Negrean, dr. D. Topan, Călin Ițoaie: 92 vizitatori raportați 

(contorizați la noi în regim de gratuitate). 

TOTAL: 10 expoziţii – 26.154 vizitatori (contorizați la noi 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: 

2017 

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: 

2017 – NU 

 

e.8. INDICE DE OCUPARE A SĂLILOR/SPAŢIILOR DESTINATE BENEFICIARILOR (LA SEDIU) (%). 

2017: 

e.8.1. la circuitul expoziţional permanent: 100 %. 

e.8.2. la circuitul expoziţional temporar: 96,33 % 
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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 

Structura bugetului propus pentru anul 2018 (următoarea perioadă de raportare): 

Specificații bugetare 

Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul15 Anii 12-16 

2017 2018 2019 2020 
Cumulativul 
2017–2021 

Venituri totale = din care 1.507.262 1.801.344 2.133.680 2.177.000 7.619.286 

Venituri financiare la execuţia 
bugetară 

1.507.262 1.692.000 2.133.680 2.077.000 7.409.942 

subvenţii 1.470.265 1.650.000 1.988.472 2.035.000 7.143.737 

Totaluri venituri proprii din care 36.997 151.344 145.208 142.000 475.549 

total venituri financiare la execuția 
bugetară, din care: 

36.997 42.000 145.208 42.000 266.205 

vânzări bilete 15.444 17.000 114.751 25.000 172.195 

vânzări publicaţii, ilustrate, etc. 21.553 25.000 30.457 17.000 94.010 

valorificare obiecte și mijloace casate, etc 0 0 0 0 0 

altele (din proiecte, etc.) 0 0 0 0 0 

total venituri nefinanciare, în natură 

din care: 
0 109.344 0 100.000 209.344 

din donatii lucrări de artă 0 109.344 0 100.000 209.344 

altele 0 0 0 0 0 

      

Bugetul de cheltuieli = din care 1.507.262 1.692.000 2.133.680 2.077.000 5.483.262 

cheltuieli de personal 632.214 782.600 1.166.878 1.440.000 2.696.814 

bunuri şi servicii = din care 654.113 651.200 634.101 587.000 1.972.313 

- achiziţii diverse / materiale, furnituri 30.260 29.500 57.425 17.000 87.760 

- servicii 283.260 305.000 317.191 329.000 915.260 

- reparaţii curente 153.106 63.000 76.045 60.000 286.106 

- utilităţi 57.344 55.700 71.092 82.000 187.044 

- obiecte de inventar 19.364 28.300 17.838 10.000 65.664 

- delegaţii şi deplasări 18.043 21.700 6.729 7.000 53.743 

- cărţii, publicaţii 8.954 61.000 19.306 20.000 119.954 

- combustibilii, piese de schimb 12.500 6.000 10.763 4.000 24.500 

- prime de asigurare 36.067 43.400 51.825 50.000 124.467 

- altele 35.215 37.600 5.887 8.000 107.815 

asistenţă socială       

cheltuieli de capital 220.935 258.200 332.701 50.000 814.135 
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INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE din proiectul de management, 

actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului – ANUL 2019; 

 

 

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 

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 33.903 23.784 25.528+ 21.450 46.978 

TOTAL PERIOADĂ 2007-2016 157 211.137 154.364 181.055 + 101.354 282.409 

realizat 2017 21 43.884 19.341 15.444 + 21.553 36.997 

realizat 2018 18 31.369 18.017 17.000 25.000 42.000 

realizat 2019 17 48.650 24.226 114.751 30.457 145.208 

realizat 2020       

TOTAL PERIOADĂ 2017-2020 56 123.903 61.584 147.195 77.010 224.205 

TOTAL PERIOADĂ 2007-2019 213 335.040 215.948 328.250 178.364 506.614 

PROGNOZĂ PENTRU 2020 8 20.000 15.000 25.000 + 17.000 42.000 

 

 

 

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 (2018) 

Limite valorice ale investiţiei în proiecte din 

perioada propusă pentru perioada de 

management (de la 01.01. la 31.12.2019) 

(1) (2) (3) 

Mici 1.321 proiecte (de la 0 lei la 10.000 lei) 975 proiecte (de la 0 lei la 10.000 lei) 

Medii 11 proiecte(de la 10.001 lei la 30.000 lei) 8 proiecte (de la 10.001 lei la 30.000 lei) 

Mari 5 proiect(de la 30.001 lei la 100.000 lei) 1 proiect (de la 30.001 lei la 100.000 lei) 
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f.2. NUMĂRUL DE BENEFICIARI ESTIMAȚI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE 
MANAGEMENT – ANUL 2018 

Anul de referință: 2018 / Anul estimat: 2019; 

• versiunea inițială, elaborată în ianuarie-februarie 2020, la vremea susținerii negocierii bugetului 

inițial pentru anul 2020: 

f.2.1.: vizitatorii expoziții: cel puțin 20.000 (cumulativ: la sediul instituției și în afara acestuia); 

f.2.2.: total beneficiari ai programelor, proiectelor și activităților educaționale: cel puțin 10.000; 

f.2.3: beneficiarii programelor și proiectelor editoriale: cel puțin 500 (cumulativ: la sediul instituției 

și în afara acestuia); 

f.2.4. beneficiarii programelor, proiectelor și activităților de promovare și marketing: cel puțin 

10.000. 

 

• versiunea actuală, elaborată în mai 2020, după rectificarea bugtară negativă din mai și în contextul 

crizei sanitare datărată pandeemiei virusului SARS CoV 2: 

f.2.1.: vizitatorii expoziții: cel puțin 5.000 (cumulativ: la sediul instituției și în afara acestuia); 

f.2.2.: total beneficiari ai programelor, proiectelor și activităților educaționale: cel puțin 15.000; 

f.2.3: beneficiarii programelor și proiectelor editoriale: cel puțin 500 (cumulativ: la sediul instituției 

și în afara acestuia); 

f.2.4. beneficiarii programelor, proiectelor și activităților de promovare și marketing: cel puțin 500. 

 

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. 

PERSPECTIVE MANAGERIALE PENTRU ANUL 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 

treilea ciclu managerial apreciez că este necesar ca proiecția programului și a acțiunilelor 

manageriale să dezvolte stadiul deja atins: adică să se axeze pe continuarea şi întărirea procesului 

de dezvoltare durabilă. Ca urmare, în viitoarea etapa instituţia şi resursa sa umană sunt chemate să 
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alimenteze pe mai departe un proces pe termen mediu de consolidare a unei dezvoltării moderate dar 

sănătoase. 

Apare însă și un important factor conjunctural – jubileul celor 125 ani de la întemeierea Centrului 

Artistic Baia Mare (mai 2021) – și necesitatea subsecventă a igienizării și reparațiilor curente la circuitul 

expoziținal permanent, respectiv oportunitatea actualizătii tematicii și portofoliului lucrărilor din expoziția 

permanentă Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între tradiții și inovații. în acest scop, se va 

închide circuitul expozițional permanent pentru lucrări de renovare fizică și operațiuni de refacere a 

expoziției permanente. Durata previzibilă a închiderii accesului public la expoziția permanentă este de 

aprozimativ zece (10) luni, până cel mai probabil în luna aprilie 2021. Firește, acest fapt va fi un factor de 

reducere substanțială a proiectelor expoziționale și cultural-educative, dublat de diminuarea substanțială a 

beneficiarilor serviciilor noastre culturale în 2020 și, parțial, hiar în 2021. Această împrejurare, plasată 

acum  în contextul consecințelor deja previzibile ale crizei sanitare pandemic vor determina scăderi 

/ contrageri masive și majore la nivelul principalilor indicatori de performanță (nr. de expoziții de 

realizat la sediu; probabila anulare a tuturor proiectelor expoziționale din afara sediului – oraș; 

județ și mai ales din țară !!!; nr. vizitatori ai expozițiilor astfel restrâmse cantitativ și – cel mai 

probabil și calitativ). 

Contrageri similare previzionăm și la nivelul celorlalți vectori ai proiectului managerial asumat și aprobat de 

autoritate ân 2017, motiv pentru care urmează să solicit reanalizarea și redimentionarea obiectivelor 

puncluale globale ale programului de management la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic 

Baia Mare». 

Rămân posibile, însă, pe mai departe, câteba obiective de parcurs, printre care: 

1. 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); 

2. continuarea îmbunătățirii stării de sănătate a lucrărilor de artă plastică din colecțiile muzeului prin 

continuarea susținută a programului multianual de restaurări, conservări curative și conservări 

preventive. 

3. întărirea activităților de cercetare științifică tematică a Centrului Artistic Baia Mare și valorificarea 

rezultatelor cercetării colecţiilor, respectiv îmbogăţirea paletei de produse cultural–educaţionale 

oferite publicului; 
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4. extinderea programului de proiecte culturale organizate în instituţii educaţionale preuniversitare şi 

universitare din centrul de reşedinţă al muzeului (Educaţie civică prin artă); 

5. 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. 

6. 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; 

7. dezvoltarea continuă a imaginii muzeului pe plan naţional si internaţional; 

Pe termen scurt, un obiectiv important rămâne acela 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. 
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