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A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea
A.1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități.
A fost continuată (şi în unele cazuri dinamizată) colaborarea cu partenerii anteriori
(instituţii şi asociaţii culturale) şi au fost atrase noi entități naţionale şi străine în scopul
valorificării mai eficiente a patrimoniului cultural şi muzeal sătmărean. A fost urmărită
organizarea de evenimente în cooperare cu instituții și organizații reprezentative pentru comunități
în scopul de a realiza o paletă de servicii culturate prin care să fie realizată misiunea instituției
(MJSM – un centru al patrimoniului istoric și artistic din zona Sătmarului, pus la dispoziția
necondiționată a publicului și al specialiștilor pentru studiu, cunoaștere și delectare intelectuală)
Lista instituțiilor și organizațiilor cu care a colaborat MJSM este prezentată în cadrul
Anexei 1.
A.2. Analiza SWOT a mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități,
amenințări:
Puncte forte
1.Unicitatea instituției în peisajul cultural județean și importanța sa în evidențierea identității
regionale (județene).
2.Valoarea și dimensiunile patrimoniului existent.
3.Existența unui proiect major de reabilitare a sediului central ce va permite dotarea cu spații de
expunere, spații pentru derularea activităților și spații de depozitare conforme cu cerințele și
standardele actuale.
4.Importanța instituției pentru agenda publică județeană (turism cultural, reabilitare de
monumente, proiecte de infrastructură, organizarea de evenimente culturale etc.)
5.Capacitatea instituției de a accesa fonduri din proiecte naționale și europene.
Personal:
1.Existența unor specialiști competenți, capabili să implementeze proiecte culturale.
Facilități:
1. Existența unor expoziții refăcute conform cerințelor actuale situate în zone accesibile din
localități și rute frecventate de turiști (Muzeul de Artă, Muzeul din Carei, Ady Endre, Apa,
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Medieșu Aurit).
2. Preț accesibil al biletelor de vizitare a muzeului.
Patrimoniul imobiliar și dotare:
1. Creșterea suprafeței spațiilor pentru funcționare și depozitare la un nivel corespunzător.
2. Starea bună a majorității clădirilor, dat fiind că au fost restaurate recent: Muzeul de Artă,
muzeele din Carei, Ady Ende, Apa, Orașu Nou, Călinești Oaș și Medieșu Aurit.
Imaginea:
1. Existența unei pagini Web și a două pagini de Facebook, active și aduse la zi.
2. Prezentarea activa a activităților și a ofertei muzeale în presa locală.
Puncte slabe
Facilități:
1. Lipsa unor spații amenajate corespunzător pentru a servi ca magazine de suveniruri și a unor
spații amenajate pentru educaţie muzeală.
2. Lipsa unui spaţiu de parcare în zona sediului muzeal.
Personal:
1. Demotivarea personalului, ca urmare a lipsei cadrului legal care să permită stimularea eficienței.
Conservare și valorificare:
1. Evidența informatizată în stare incipientă, cantitatea mica a bunurilor culturale clasate în raport
cu dimensiunile patrimoniului.
2. Cercetarea insuficientă a unor domenii ale patrimoniului și inexistența unor studii robuste în
privința acestora.
Educație:
1. Lipsa unor activități constatate de educație muzeală pentru public care să vizeze mai multe
categorii de public, atât în funcție de vârstă cât și de proveniență socială și pregătire profesională
2. Slaba angrenare a voluntarilor care ar putea completa activitățile muzeului.
Oportunități
1.Posibilitatea accesări unor fonduri nerambursabile pentru diverse specialități ale muzeului.
2.Creșterea consumului cultural și diversificarea piețelor interesate de bunurile și serviciile din
domeniu (apariția vaucherelor culturale, a abonamentelor de vizitare).
Amenințări
1. Instabilitatea indusă de pandemia Covid-19, instabilitate ce a generat dificultăți de funcționare
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a instituției și a scăzut disponibilitatea de vizitare a instituției.
2. Inconsecvența din domeniul legislativ, în special în domeniul politicii salariale.
3. Disfuncționalități macroeconomice a căror apariție se reflectă imediat în finanțarea domeniului
cultural.
4. Lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu punerea în valoare a patrimoniului cultural
mobil, îndeosebi în relația cu turismul și industria hotelieră, precum și cu alte servicii pentru
consumatori.
5. Insuficiența programelor de formare și de specializare a resurselor umane prin învățământul
formal și prin cel informal și nonformal.
A.3.Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia:
În acest moment imaginea muzeului este aceea a unui instituții dinamice, implicată activ în viața
publică a comunității.
Pentru îmbunătățirea imaginii MJSM au fost realizate următoarele acțiuni:
-Au fost realizate expoziții temporare de anvergură în care au fost angrenate segmente largi
ale societății și au asigurat o ofertă dinamică și atractivă (ex. “Istoria industriei textile din Satu
Mare”, “Șpaclu. Pensula. Stilou. Un jumătate de secol de arheologie sătmăreană”, “Centenarul
Colegiului Național Mihai Eminescu”, etc.).
- Mediatizarea evenimentelor instituției și conturarea unei identității vizuale a MJSM.
-Activități directe cu publicul, prin dezvoltarea de programe educaționale pentru copii și
părinți, pentru persoane de vârsta a treia, persoane cu dizabilități, pentru profesori și elevi, inter
generaționale și interdisciplinare.
- Extinderea și consolidarea prezenței active a MJSM pe site-urile de social media
(Facebook) – prin publicitate făcută pentru fiecare eveniment muzeal.
Instituția a urmărit ca să nu existe discriminări în ce privește adresabilitatea. În acest sens, afișele,
anunțurile, programele muzeului, ghidajele, etc. sunt realizate în două sau trei limbi: română,
maghiară și engleză. Totodată, de câte ori este necesar, ghidajele se fac și în alte limbi (germană,
franceză, rusă).
Eficiența masurilor luate în vederea îmbunătățirii imaginii instituției este oglindită de
creșterea numărului beneficiarilor proiectelor culturale desfășurate de MJSM, număr ce a crescut
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de la 62.697 (2018) la 84.124 (2019). A fost depășit maximul de beneficiari anuali realizat în
istoria instituției (anul 2014, cu 83.000).
A.4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari:
Studiul modului de reacție a vizitatorilor la MJSM s-a făcut prin caietele de impresii, instrumente
de verficare a modului de receptare a ofertei expoziționale ce există la fiecare obiectiv al instituției.
În cunoașterea categoriilor de public un loc important l-a ocupat și comunicarea prin mijloacerele
on-line reprezentat de site-ul instituției sau de cele două pagini de Facebook.
Prin prisma mijloacelor amintite au fost constatate genurile de expoziții preferate și a fost
verificat modul în care personalul instituției interacționează cu publicul. S-a constatat că vizitatorii
cu ponderea cea mai mare sunt copiii. Această orientare corespunde cu forma didactică a
expozițiilor de la sediu dar și cu profilul vizitatorului regional. Grupurile de turiști reprezintă o
componentă majoră a vizitatorilor, ponderea vizitatorilor crescând mult în perioadele de vacanță.
Preponderența publicului cu nivel de educație mediu la expozițiile muzeale atestă o adresabilitate
spre plaja cea mai largă de public, mesajul evitând subcultura dar și o complexitate culturală care
să îl facă inaccesibil publicului cu nivel cultural mediu.
A.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției:
Pornind de la condițiile specifice zonei de activitate a MJSM, asociate caracteristicilor la
scară națională şi a tendinţelor muzeologiei contemporane pe parcursul anulu 2019 au fost vizate
grupuri ţintă ale programelor muzeale. Identificarea lor a urmărit adaptarea ofertei muzeale şi
atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori.
Grupul tinerilor, principalul grup de vizitatori actual a fost cultivat în continuare pe
parcursul anului 2019. S-a avut în vedere că segmentul de public al tinerilor este o categorie
dinamică de consumatori ce este influențată puternic de noile tehnologii în practicile pe care le
dezvoltă. În acest context, ofertele culturale ale MJSM au avut în vedere tinerii, preferând
consumul cultural prin metode alternative. Astfel, pentru atragerea acesui grup ţintă s-a avut în
vedere:
- Modernizarea discursului muzeal din noile expoziții permanente. A fost realizat prin dotarea
expozițiilor majore cu mijloace video și holograme (Expozițiile: ex. “Istoria industriei textile din
Satu Mare”, “Șpaclu. Pensula. Stilou”, “Centenarul Colegiului Național Mihai Eminescu”, etc.
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- Intensificarea colaborării cu instituţiile şcolare prin organizarea de programe comune (pedagogie
muzeală, organizarea de tabere de arheologie, istorie locală, artă, restaurare şi protecţia mediului).
- Populația activă din județul SM este un grup ţintă vizat în activitatea muzeală din anii
2019-2020. Pentru atragerea ei au fost realizat programul de abonamente, care are ca scop o
diversificare

reală

a

ofertei

culturale.

În

acest

sens

a

fost

urmărită

reamenajarea/reabilitarea/renovarea unor obiective muzeale mai puțin vizitate, cum sunt acelea de
la Călinești Oaș, Tășnad, Andrid, Chilia, casa muzeu din Tășnad.
- Turiştii interni şi externi reprezintă categoria ce a manifestat cea mai mare tendință de
creștere pe parcursul ultimilor doi ani. Pentru atragerea acestei categorii de vizitatori a fost înființat
un birou de turism în cadrul secției Relații cu publicul. În scopul captării turismului de tranzit și a
turismului balnear spre obiectivele muzeale au fost confecționate panouri publicitare care să fie
montate în ștrandul din Tășnad.

A.6. Profilul beneficiarului actual
A.6.1. Categoriile de public care au vizitat muzeul:
- Elevi. Cel mai numeros public al muzeului continuă să fie elevii din ciclurile primare, gimnaziale
şi liceale din judeţ. Ei au vizitat cea mai mare parte a obiectivelor muzeale ce țin de instituție.
-Turiştii interni şi externi – reprezintă categoria cu tendința de creștere cea mai mare și cu un
potențial aflat în creștere. Reprezintă categoria principală care vizitează expozițiile din Carei, Ady
Endre și Apa.
- Copiii preşcolari – o categorie de public care necesită un anumit tip de abordare indirectă, prin
intermediul formatorilor (părinţi, educatori, bunici);
- Seniorii – au fost atrași mai ales în cadru programelor realizate cu ocazia unor evenimente de
celebrări/ comemorări ale unor evenimente istorice.
A.6.2. Categorii noi de beneficiari, adăugate în perioada evaluată:
În perioada evaluată au adăugat au fost vizate în mod special următoarele categorii de benefiari:
-Beneficiarii proiectelor culturale derulate în afara sediului instituției – a reprezentat o categorie
care a crescut simțitor în anul 2019, ajungând la cifra de 26.267. Creșterea a fost realizată pe seama
unor evenimente ce au determinat implicarea unor segmente largi din comunitate (Proiectul
Centenar, Proiectul Restaurării Monumentelor de Război, Târgul Meșterilor Populari, Realizarea
unor evenimente culturale în cadrul proiectului COMODI).
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- Tinerii adulţi – o categorie compusă din persoane cu vârsta cuprinsă între 19 – 25 ani pe care
dorim să atragem prin realizarea de evenimente culturale (Noaptea muzeelor, activități de tip
“petrecerea timpului la obiective culturale din județ, împreună cu familile colegilor”.
A.6.3. Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari:
În următoarea perioadă, instituția va întreprinde măsuri pentru atragerea mai consistentă a
următoarelor categorii de public:
–- Populația activă (care lucrează în corporații și unități de producție) – va fi atrasă prin
programul de abonamente culturale.
–Copiii instituționalizați și bătrânii instuționalizați – Pentru următoarea perioadă MJSM își
propune să inițieze proiecte speciale care să cuprindă și aceste categorii de populație defavorizate.
–Membrii minorităților române și maghiare din Ucraina – o categorie numeroasă de public care
cunoaște în mica măsură patrimonial cultural sătmărean.
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B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia
B.1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la
strategia culturală a autorităţii.
Pe parcursul perioadei raportate activitatea profesională s-a racordat la politicile culturale naționale
și la strategia culturală a Autorității. MJSM a participat la următoare programe naționale:
Programul Național Centenar- au fost realizate mai multe manifestări dedicate delegaților
sătmăreni participanți la Marea Adunare de la Alba Iulia, dedicate eroilor de război și a
evenimentelor legate de unirea regiunii de nord-vest a României.
Programul Național de Finanțare a Cercetării Arheologice Sistematice – instituția a câștigat
trei proiecte ce au vizat finanțarea cercetărilor de la Carei–Bobald, Medieșu Aurit și Urziceni.
Instituția a participat la trei expoziții inițiate de Muzeul Național de Istorie a României (o expoziție
dedicată patrimoniului cultural german din România și două expoziții cu patrimoniu arheologic
organizate în cadrul festivalului Europhalia).
B.2.Orientarea activității profesionale către beneficiar:
Activitatea instituției a fost orientată spre beneficiari. În acest sens Consiliul de
administrație a hotărât ca finanțarea proiectelor culturale să fie realizată în funcție de
dimensiunea/pondererea grupului de beneficiari pe care îl vizează.
B.3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
În domeniul restaurării/ reabilitării patrimoniului imobil:
a)

reabilitarea clădirii sediului central și amejarea spațiilor corespunzătoare pentru

expoziții, funcționare și depozitare. A fost realizată documentația pentru finanțarea europeană a
proiectului și pentru lansarea pe SEAP a proiectului de reabilitare a clădirii;
b)

restaurarea clădirii Atelierul pictorului Aurel Popp – astfel încât să devină un spațiu

cultural citadin;
c)

Restaurarea, reabilitarea și înlocuirea elementelor perisabile degradate de la

locațiile muzeale din județ (Andrid, Medieșu Aurit, Chilia, Tășnad, Călinești-Oaș).
În domeniul evidenței, conservării și restaurării patrimoniului cultural mobil:
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amenajarea unor spații de depozitare temporare și permanente pe perioada cât

a)

sediul MJSM va fi afectat de ample lucrări de consolidare, restaurare și reamenajare. Noile spații
de depozitare au fost amenajate în clădiria Cantinei obținute de la Consiliul Județean Satu Mare.
b) a fost documentat patrimonial arheologic, etnografic și istoric pe măsură ce a fost
ambalat, în vederea relocării;
c) a fost transportat și relocat patrimonial muzeal al MJSM de la sediu la locația nouă, în
condiții de totală siguranță;
e) restaurarea bunurilor de patrimoniu: au fost restaurate 5211 obiecte, au fost întocmite 96
fișe de restaurare și 115 fișe de conservare.
f) informatizarea evidenței patrimoniului MJSM prin implementarea unei baze de date
unice, în care au fost înregistrate 113.381 bunuri muzeale; realizarea a 74 de dosare pentru clasarea
unor obiecte în categoria tezaur, respectiv a 226 fișe analitice de evidență a bunurilor de
patrimoniu.
Operațiunea de amenajare a depozitelor și de relocare a patrimoniului aflat în depozite a
fost finalizată în aprilie 2020, în conformitate cu graficul asumat. În raport cu începerea lucrărilor
de reabilitare ale sediului va fi demontată expoziția de bază și vor fi relocate exponatele.
În domeniul cercetării științifice și al documentării patrimoniului cultural mobil al MJSM
prioritățile activităților au fost reprezentate de:
a) concentrarea pe cercetarea patrimoniului propriu. Aceasta s-a impus deoarece muzeul
a beneficiat de proiecte de cercetare importante în domeniul arheologic (numeroase
șantiere de pe raza județului), domeniul etnografic (proiecte de cercetare în zone din
județ și Ucraina), în domeniul istoriei (Arhiva episcopiei de Muncaci etc). Direcția a
fost urmată prin publicarea a 55 de studii științifice și a două monografii arheologice.
b) cercetări în fonduri arhivistice externe a unor teme de istorie a Sătmarului. Specialiști
ai instituției au cercetat în Arhiva Vaticanului, Arhivele Naționale din București, Cluj
și Budapesta, respective în arhivele de la Nyíregyháza.
În ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de evidență și de digitalizare a patrimoniului
MJSM, în anul 2019 și pe parcursul primelor cinci luni din anul 2020 s-a urmărit realizarea unui
program unitar prin care au fost înregistrate electronic 113.318 bunuri muzeale.
În ceea ce privește punerea în valoare a patrimoniului MJSM, s-a acționat pe următoarele
direcții:
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a) organizarea la MJSM a cinci conferințe științifice naționale și internaționale (cf. Anexei
4), conferințe menite a aduce concepte teoretice referitoare la elemente definitorii pentru istoria
regiunii, elemente teoretice care vor fi valorificate în tematica noii expoziții permanente.
b) realizarea documentării în vederea amenajării noilor expoziții și amenajarea unor spații
de muncă temporare pentru perioada de reamenajare a sediului muzeal;
c) realizarea unor manifestări expoziționale de amploare: (Cf. Anexei 2, ex. Centenarul
Unirii Sătmarului, Istoria industriei textile sătmărene, Universul copilăriei în operele fotografilor
I. G Andron și Iuliu Pop, Simbolul Crucii, Un jumătate de secol de arheologie în Satu Mare,
Drumul Sării).
d) publicarea periodicelor științifice ale MJSM – Satu Mare. Studii și Comunicări, care să
valorifice editorial rezultatele cercetărilor efectuate de specialiștii din domeniu, ai instituției dar și
altor specialiști din țară și din străinătate (două volume publicate în anul 2019).
e) publicarea a cinci cataloage pentru expozițiile temporare de amploare și a trei pliante de
expoziții;
f) atragerea comunităților creative (artiști plastici, designeri etc.) în cadrul unor proiecte
comune desfășurate la MJSM (indoor sau outdoor). Această direcție de acțiune a fost implementată
prin realizarea unor expoziții de artă și a expoziției de istorie a industriei textile sătmărene.
În direcția educației muzeale pentru perioada raportată au fost urmărite următoarele
activități:
a) realizarea unei oferte culturale diversificate în conformitate cu nevoile publicului și cu
proiectele stabilite în acord cu CJSM. În acest sens au fost organizate expoziții, au fost realizate
acțiuni de salvare/prezervare a patrimoniului cultural sau acțiuni culturale aflate în agenda publică
județeană/națională sau agenda culturală a unor comunități.
b) colaborarea MJSM cu instituțiile școlare din județ, pentru realizarea unor proiecte
educaționale comune (ore de istorie și educație privind patrimoniul). În acest sens au fost realizate
proiecte comune cu Inspectoratul Școlar al Județului Satu Mare și cu Casa Corpului Didactic,
proiecte ce au vizat realizarea unui pachet de oferte pentru programul educațional Școala Altfel.
În cadrul direcției de activități ce urmărește promovarea MJSM și dezvoltarea strategiei
de marketing, principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea misiunii propuse sunt prezentate
în detaliu la punctul E5 din prezentul raport.
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:

C1. Măsuri de organizare internă
În vederea implementării proiectului UN MUZEU EUROPEAN și pentru extinderea
paletei de interacțiuni cu beneficiarii au fost restructurată Organigrama instituției prin crearea
Biroului de turism. Acesta a fost integrat secției de Relații cu publicul și are ca scop promovarea
patrimoniului cultural național din regiune. Ca domeniu de activitate cu specific muzeal se va
urmării dinamizarea activității instituțiilor muzeale din județ ce sunt mai slab vizitate. Biroul de
turism a fost transferat de la Consiliul Județean Satu Mare și va permite angajarea a cinci specialiști
în domeniul relațiilor cu publicul și a marketing-ului cultural.
C2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Pe parcursul anului 2019 au fost realizate modificări la ROF, în scopul actualizării sale și a punerii
în acord cu modificările legislative din domeniul administrației.
C3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
În perioada raportată Consiliul de Administrație s-a întrunit conform tabelului de mai jos:
Nr.

Data și ora

Ordinea de zi a Consiliului de Administrație

1.

31.01.2019

Achiziționarea imobilului din Satu Mare, strada V Lucaciu, cu nr. cadastral

Ora 10.00

3284/4 3285/5.
Proiectul de evidență a bunurilor culturale în format informatizat.
Analiza proiectului de la Mariuș (proiectul din anul 1996).
Clasarea bunurilor culturale mobile
Modificări la Statul de Funcții
Diverse

2.

27.02.2019

Completare la tarifele percepute de MJSM pentru anul 2019, conform
contractului încheiat cu Primăria Carei.
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Ora 0900

Tarife percepute de MJSM pentru anul 2020
Diverse

3.

10.04.2019

Discutarea proiectului de la Măriuș, privind respingerea proiectului de la

Ora 1000

casare și trecerea în contul 208-amortizări necorporale.
Re-eșalonarea bugetului activităților muzeale pe anul 2019
Acordarea sporului de condiții grele în anul 2019 pentru personalul MJSM.

4.

5.

6.

20.05.2019

Propuneri pentru DALI la Proiectul de restaurare a sediului MJSM

ora 1000

Diverse.

04.06.2019

Planul acțiunilor culturale care urmează să se desfășoare în semestrul II

Ora 900

2019

08.08.2019

Modificări care vizează liniile bugetare.

Ora 1000

Propunere delegare (dl. Ciprian Honca de la secția Carei la secția
etnografie)
Diverse.

7.

8.

26.08.2019

Analiza Planului de activități pentru anul 2019.

Ora 830

Diverse.

10.10.2019

Analiza stadiului de implementare a planului de activități și a bugetului

Ora 900

pentru anul 2019.
Prezentarea pe secție a activităților propuse pentru programul Școala Altfel.
Propuneri pentru planul de activități pentru anul 2020
Propuneri de buget pentru anul 2020.
Diverse.

9.

18.11.2019

Finalizarea propunerilor pentru planul de activități pentru anul 2020.

Ora 830

Modificări la organigrama, statul de funcții și ROF
Diverse.

10

27.11.2019

Revizuirea ROF și punerea în concordanță cu organigrama.

ora 1230
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Consiliului Științific s-a întrunit de două ori în perioada evaluată, conform tabelului de mai jos:
Nr.

Data și ora

Ordinea de zi a Consiliului de Științific

1

11.04.2019 ora 1100

Analiza planului editorial
Analiza proiectelor științifice

2

4.10.2019 ora 10.00

Analiza stadiului de implementare a planului editorial
Analiza stadiului de implementare a proiectelor științifice

C.4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, promovare,
motivare/ sancționare)
Pe parcursul perioadei evaluate au avut loc 10 încetări ale contractelor individuale de muncă și au
fost angajate opt persone (șase specialiști). Șapte persoane au urmat cursuri de formare
profesională (șase muzeografi și o persoană a urmat curs de pedagog muzeal). Cinci specialiști au
fost promovați.
C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizări ale
spațiilor;
Pe parcursul perioadei evaluate au fost realizate investiții și reparații semnificative ce au urmărit
îmbunătățirea atractivității obiectivelor muzeale (în scopul introducerii în circuitul de abonament)
și amenajare la standarde a spațiilor în care vor fi depozitate bunurile muzeale pentru perioada
reabilitării spațiului central.
1. Cantina Mara: Montare sistem de supraveghere audio-video (28.000 lei), reparații terasa (14.000
lei), reparații la sistemul de încălzire (14.000 lei), reparații la branșamentul electric (25.000 lei).
2. Cuptoarele Dacice Medieșu Aurit: Montare instalație de paratrăznet (10.000 lei), montare sistem
de supraveghere audio-video (10.000 lei), reparații la construcții (26.275 lei);
3. Biserica de lemn Dr.Vasile Lucaciu Apa: amenajare curte și confecționare gard (40.000 lei);
4. Lucrări de reparații la Casa Muzeu Tășnad (10.000 lei);
5. Lucrari de reparații la Atelierul Aurel Popp (167.000 lei)
6. Lucrări de reparații la Casa Muzeu Andrid (85.000 lei);
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7. Lucrări de reparații la Muzeul de Arta: (reparații la săli de expoziții 3.800 lei), montare sistem
audio-video (73.150 lei), reabilitare sistem de electricitate (58.800 lei);
8. Lucrari de reparații la acoperișul Casei Muzeu Chilia (12.590 lei);

C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/ auditării din partea autorității sau a altor
organisme de control în perioada raportată.
Controlul efectuat de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului
Satu Mare în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, potrivit
prevederilor legale în vigoare a semnalat necesitatea luării unor măsuri în ce priveşte protejarea de
supraîncălzire a reţelei electrice din expoziţii, atât la sediul central cât și la Muzeul de Artă situat
în P-ța Libertății.
•

La cuptoarele Dacice din Medieșul Aurit a fost montat un paratrăznet , bugetat prin lista
de investitii aprobata de ordonatorul principal de credite.

•

La Muzeul de Artă situat in P-ta Libertății, au fost efectuate reparații la sistemul de rețea
electrică, cu scopul de preveni o eventuală supraîncălzire.

Controlul efectuat de către reprezentanţii Compartimentului de Inspectie EconomicoFinanciara Satu Mare, Biroul de Inspecție Economico-Financiară Bihor, Salaj, Satu Mare,
Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Cluj, D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, a semnalat și dispus
măsuri privind informatizarea bunurilor culturale din secțiile Muzeului Județean Satu Mare.
•

Muzeul Județean Satu Mare a intreprins demersuri în vederea asigurării evidenţei
bunurilor culturale în format informatizat.
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D.Evoluția situației economico-financiare a instituției:
D1.Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei
raportate:
Venituri prevăzute în proiectul de Venituri incasate efective

Indicatori

management pentru annul 2019 (lei)

în anul 2019 (lei)

Venituri

8.923.240

8.807.697

Alocații bugetare

7.873.240

7.697.000
485.460 (la care se adaugă facturi emise

Venituri proprii
Surse

500.000

și neplătite în valoare de 48.000 )

550.000

625.235

atrase,

proicte europene

Bugetul anului 2019, cunoscut în momentul realizării proiectului de management, a fost
respectat. A fost realizată norma asumată în cadrul proiectului de management referitor la
veniturile proprii și la sursele atrase din fonduri europene.
1.2. Bugetul de cheltuieli:
Cheltuieli/
Nr. crt.

Plăți

prevăzute în proiectul Cheltuieli/Plati realizate

Indicatori

de management
1
2
3

An

2019

CHELTUIELI din care:
Secțiunea

de

funcționare

2019

8.923.240

7.913.704

7.825.000

7.236.065

3.1

Cheltuieli de personal

5.600.000

4.782.214

3.2

Bunuri și servicii

2.225.000

2.453.851

3.2.1

Cheltuieli de întreținere

1.652.089

2.261.393

4

Secțiunea de dezvoltare

1.098.240

677.639
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Diferența dintre cheltuielile estimate în cadrul proiectului de management și acelea derulate
pe parcursul anului 2019 se datorează, în primul rând, nerealizării achiziției spațiului de depozitare
prevăzut a fi achiziționat în str. Lucaciu 21. La capitolul bunuri și servicii cheltuielile au fost mai
mari decât acelea previzionate ca urmare a accelerări lucrărilor de reparații de la casele
muzeu/memoriale, de la depozite și de la Muzeul de Artă. În ultimele două spații au fost realizate
și reparații ale sistemelor electrice, de încălzire, respectiv de supraveghere și detecție anti-efracție
și anti-incendiu.
2.2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor
de performanță ale instituției din următorul tabel:
Nr. crt.
1.

Indicatori

de Perioada evaluata

performanță*

2019

Cheltuieli pe beneficiar 862,6
(subvenție + venituri cheltuieli de capital)/nr.
de beneficiari

2.

Fonduri nerambursabile 625.235
atrase (lei)

3.

Număr

de

activități 36

educaționale
4.

Număr de apariții media 399 apariții în presa scrisă, 56 apariții în presa
(fără

comunicate

de video și audio

presă)
5.

Număr

de

beneficiari 44.327

neplătitori
6.

Număr

de

beneficiari 44.327

plătitori
7.

Număr

de 54 expoziții

expoziții/Număr

de

17

reprezentații/ Frecvența
medie zilnică
Număr

8.

de 115 de acțiuni adresate publicului

proiecte/acțiuni culturale
9.

Venituri

proprii

din 202.100

activitatea de bază
10.

Venituri proprii din alte 291.460
activități

Ponderea categoriilor de vizitatori în anul 2019:
Copii:

20530

Adulți:

23797

Plătitori:

44327

Neplătitori: 13530
Total:

57857.

Numărul beneficiarilor programelor culturale desfășurate în afara sediilor instituției: 26267.
Numărul total al persoanelor ce au beneficiat de programele culturale desfășurate de instituție:
84124.
În urma derulării proiectelor proprii ale instituției numărul beneficiarilor acțiunilor
desfășurate de MJSM a crescut de la 62.697 (2018) la 84.124. Numărul de vizitatori plătitori a
crescut de la 36085 (2018) la 44.327. Este o creștere semnificativă (22,7%), ce vine în continuarea
tendinței de creștere din anul 2018 (cu 17% mai mare față de anul 2017). Creșterea numărului de
beneficiari ai programelor culturale a survenit pe baza unui câștig a atractivității expozițiilor și a
sporiri numărului de activități derulate în afara sediului instituției.
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E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate
prin proiectul de management. Se realizează prin raportare la:

E1.Viziune
➢ MJSM expune și creează legături între trecut și prezent, între patrimoniu – identitate – educație
–cultură
E2. Misiune

➢ MJSM este un centru al patrimoniului istoric și artistic din zona Sătmarului, pus la dispoziția
necondiționată a publicului și al specialiștilor, pentru studiu, cunoaștere și delectare intelectuală.
MJSM este un muzeu al publicului pasionat de aventura cunoașterii, al descoperirii modului în
care generațiile trecute au utilizat creativ mediul în care au trăit, a descoperirii modalităților prin
care comunitățile sătmărene au conceput și produs valori de patrimoniu.

E3. Obiective (generale și specifice)
Au fost realizate următoarele obiective generale și specifice prevăzute în cadrul proiectului de
management:
3.1. Obiectiv general: Reabilitarea sediului central – au fost amenajate spațiile pentru relocarea
patrimoniului și pentru relocare spațiilor de lucru; a fost relocate colecțiile de arheologie, istorie și
etnografie; a fost realizată documentația pentru licitația proiectului.
3.2. Obiectiv general: Asigurarea cadrului optim de dezvoltare organizațională printr-un
management profesionist și eficient al colecției muzeului și al resurselor umane antrenate, reflectat
în toate funcțiile de bază: conservare, restaurare, cercetare, valorificare, îmbogățire, educare
(obiectivul este prezentat pe larg prin programul și proiectele realizate). Obiectiv specific din
cadrul proiectului de management promovarea unor soluții sustenabile pentru creșterea accesului
fizic și virtual la colecția muzeului a fost îndeplinit. Creșterea numărului de beneficiari la 75.000
a fost depășită (în anul 2019 au fost 84.124), iar creșterea numărului vizitatorilor cu plată este
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apropiată de aceea asumată (prin proiectul de management s-a prevăzut o creștere la 45.000 50.000, iar în anul 2019 numărul de vizitatori cu plată a fost de 44.327).
3.3. Obiectiv general: Modernizare profundă a ofertei culturale. Obiectivul strategic a fost
urmărit prin promovarea și aplicarea următoarelor tendințe ale muzeologiei moderne:
3.3.1. Obiectiv specific: modificarea paradigmei în ce privește rolul muzeelor, prin mutarea
centrului de interes de pe activitatea de cercetare a obiectului muzeal, pe activitatea de atragere
şi implicare a publicului în descoperirea şi cunoaşterea multiplelor aspecte ale culturii materiale
şi spirituale. A fost realizat parțial prin creșterea volumului activităților dedicate publicului,
accentuarea activității de pedagogie muzeală (conf. anexei 5 și 6).
3.2.2. Obiectiv specific: concentrarea discursului muzeal pe comunitatea locală. (este vizibilă în
lista proiectelor și în anexele în care sunt prezentate acțiunile cu publicul).
3.2.3. Obiectiv specific: adaptarea discursului muzeal la segmentele dinamice de vizitatori,
conectate puternic la noile tehnologii în practicile pe care le dezvoltă. Au fost cooptate
comunitățile de artiști plastici și de designeri vestimentari (conf. listei de expoziții).
E4. Strategie culturală:
Strategia managerială a MJSM a urmărit atingerea obiectivelor generale și specifice, care au ca
scop final construirea unei instituții viabile și eficiente, printr-o modernizare profundă, conform
misiunii asumate și a viziunii Muzeul Sărmărean – Muzeu European. Apreciem că obiectivul
strategic de modernizare profundă a instituției a avut condiții reale de implementare, dat fiind că
Autoritatea (CJSM) a asigurat în anul 2019 cadrul financiar și suportul tehnic necesar pentru
modernizarea spațiilor de fucționare și a spațiilor expoziționale de la sediul central.
E5 . Strategie și plan de marketing;
Strategia de marketing a vizat expozițiile și activitățile culturale derulate de instituție. Fiecare
dintre acțiuni culturale ale instituției au fost anunțate pe site-ul oficial și pe Facebook-ul instituției.
Prin mijloace on-line a fost prezentat vernisajul pentru fiecare expoziție, cu scopul de a atrage
vizitatori. Expozițiile mai importante au avut parte de prezentări prealabile în presa scrisă și în
presa audio-video, fiind oferite informații ample asupra tematicilor, respectiv emisiuni de
dezbatere a acestora.
E6. Programe culturale propuse pentru anul 2019:
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1. Programul: Cercetarea siturilor arheologice din județul Satu Mare. (3 proiecte)
2. Programul: Cercetarea istoriei medievale și moderne a județului Satu Mare. (3 proiecte).
3.Programul: Cercetarea istoriei contemporane și recente a județului Satu Mare precum și a
regiunilor învecinate. (2 proiecte).
4. Programul: Cercetarea habitatului și a mediului natural din județul Satu Mare. (1 proiecte).
5. Programul: Clasarea și evidența bunurilor de patrimoniu. (3 proiecte)
6. Programul: Promovarea patrimoniului prin prezentări pentru publicul larg. -46 activități.
7. Programul: Evenimente culturale educaţionale. (6 proiecte)
8. Programul: Cercetarea etnografică a comunităților din județul Satu Mare și regiunea
transfrontalieră România - Ungaria, România – Ucraina. (6 proiecte)
9. Programul de restaurare și conservare a patrimoniului cultural- au fost restaurate și conservate
521 obiecte de patrimoniu.
10. Programul: Proiecte culturale finanţare din fonduri europene prevăzute pentru perioada
2014-2020. Pe parcursul anului 2019 MJSM a derulat trei proiecte cu fonduri de peste trei milioane
euro.
11. Programul: Centenarul Marii Uniri și Centenarul Sătmărean (2 proiecte)

E7.Proiecte din cadrul programelor:
1. Programul: Cercetarea siturilor arheologice din județul Satu Mare. Proiecte:
1.1.Proiecte de cercetare arheologică sistematică (4): Tășnad-Sere,Urziceni-Vamă, CareiBobald, Medieșu Aurit-Şuculeu.
1.2. Proiecte de cercetare arheologică preventivă și supraveghere (9): Varianta Ocolitoare Satu
Mare-Dorolț, Varianta Ocolitoare Satu Mare-Balta Blondă, Varianta Ocolitoare Satu MareCiuperceni, Tășnad-ştrand termal, Satu Mare-catedrala romano-catolică, Lazuri-depozit alimentar,
Dara-biserica romano-catolică, Noroieni, Carei-str. Vonház nr. 14.
1.3. Proiecte de diagnoză arheologică (3): Medieșu Aurit-dispensar, Tămășeni-cetate, Tășnadbiserica reformată.
2. Programul: Cercetarea istoriei medievale și moderne a județului Satu Mare. Proiecte:
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2.1.Arhitectura ecleziastică medievală din Transilvania.
2.2.Sătmarul medieval și premodern. Studii de istorie locală.
2.3.Evoluții demografice și viață economică la finalul secolului al XVIII-lea.
3.Programul: Cercetarea istoriei contemporane și recente a județului Satu Mare precum și a
regiunilor învecinate. Proiecte:
3.1.

50 de ani de la reorganizarea administrativ-teritorială a României.

3.2.NATO concepts and policies towards Ballistic Missile Defense in the strategic region of
Central-Eastern Europe.
4. Programul: Cercetarea habitatul și mediul natural a județului Satu Mare.
4.1. Monitorizarea populațiilor de vidre din județul Satu Mare.
5. Programul: Clasarea și evidența bunurilor de patrimoniu.
5.1.Evidența bunurilor de patrimoniu: 3358 bunuri culturale înregistrate, 226 fișe analitice de
evidenţă.
5.2.Digitalizarea bunurilor de patrimoniu: scanare și fotografiere documente referitoare la istoria
județului Satu Mare - 8347 poziții, digitalizare 228 piese arheologice.
5.3.Clasarea bunurilor de patrimoniu: 74 dosare de clasare întocmite.
6. Programul: Promovarea patrimoniului prin prezentări pentru publicul larg. -46 activități,
între care o parte se înscriu în următoarele proiecte:
6.1. Proiectul "Promovarea Imaginii Eroului Naţional Dr. Vasile Lucaciu". -au participat peste
200 de elevi de la cinci școli; expoziţie organizată la Apa cu ocazia inaugurării Bisericii de lemn
din localitate.
6.2. Proiectul ”Centenarul instaurării administraţiei româneşti în Satu Mare. 19 aprilie 1919-19
aprilie 2019”. Evenimente culturale susținute la Satu Mare, Hodod, Păulian; organizarea Taberei
militare realizate de reenactorii Detaşamentului Mateiaş şi ai Clubului de Istorie Militară;
Organizarea momentului istoric al întâmpinării Armatei Române de către oficialităţile sătmărene
din anul 1919 în cadrul Paradei militare organizate de Garnizoana Satu Mare; Emisiune TV
realizată de Nord-Vest TV.
6.3. Proiectul “Târgul meșterilor”, ediția a XVI-a, 24-26 mai 2019; MJSM și Primăria
Municipiului Satu Mare. Locul de desfășurare:

Aleea C. Coposu, Satu Mare. Număr de

participanți: 10.000 persoane.
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7. Programul: Evenimente culturale educaţionale.
7.1. Proiectul “Dacii liberi și popoarele germanice pe teritoriul județului Satu Mare”. (5
prelegeri, 2 excursii cu grupuri școlare pe șantierul arheologic Medieșu Aurit).
7.2. Proiectul „Preistoria arc peste timp”. (3 tabăre arheologice, o tabără de tulnice, 5 lecții
deschise, 6 prezentări ale unor teme de preistorie, o excursiei de studiu la situl arheologic de la
Carei Bobald.
7.3. Proiectul “Medieșu Aurit-castelul cu pereți de aur”. (o prezentare ale unor teme de preistorie,
o excursie de studii).
7.4. „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918” - prezentari publice la Halmeu, Caraseu, Hotoan,
Carei, Satu Mare, Mediesul Aurit.
7.5. “Un secol de modă la Satu Mare”- două expoziții cu prezentări de modă.
7.6. Ofertă de manifestări culturale destinate instituţiilor de învăţământ sătmărene, dedicată
programului naţional „Şcoala altfel”.
8. Programul: Cercetarea etnografică a comunităților din județul Satu Mare și regiunea
transfrontalieră România - Ungaria, România – Ucraina.
8.1. Istorie și multiculturalitate în regiunea transfrontalieră, cercetare interdisciplinară; Daniela
Bălu.
8.2. Confesiune și atitudini identitare. Biserica românească din județul Satu Mare, cercetare etnoistorică, arhivistică și de teren; Daniela Bălu.
8.3.Colecții foto-documentare ale Muzeului Județean Satu Mare: Iosif Schneider, Iuliu Pop, I.G.
Andron, cercetare muzeografică; Daniela Bălu.
8.4.Manuscrise din colecția I.G. Andron. Cercetare individuală și în colaborare cu membri echipei
COOLNET. Perioada 2019-2021; Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş.
8.5 Cadrul național, regional și local al culturii populare și a modificărilor sociale din Ungaria și
Ucraina în secolele 20-21.
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8.6. Ruralități paralele. Realități rurale în patru microregiuni din Transilvania: strategiile economice
locale, cu atenție deosebită la antreprenorii în agricultură, rolul lor în dezvoltarea locală.
9. Programul de restaurare și conservare a patrimoniului cultural- au fost restaurate și conservate
521 obiecte de patrimoniu.
10. Programul: Proiecte culturale finanţare din fonduri europene prevăzute pentru perioada
2014-2020. Pe parcursul anului 2019 MJSM a derulat trei proiecte cu fonduri de peste trei milioane
euro:
10.1. Proiectului EASYDOOR, Muzeul Județean Satu Mare este partener proiect, fiind semnat
contractul de finanțare pentru faza de notă conceptuală. În acest sens s-a elaborat studiul de
fezabilitate pentru reabilitarea sediului Muzeului Județean Satu Mare, urmând ca implementare să
continue cu elaborarea și depunerea aplicației complete.
10.2. Proiectului COMODI, Muzeul Județean Satu Mare este partener proiect, proiectul fiind
implementat în proporție de 60%, data de finalizare fiind în 31 mai 2020.
10.3. Proiectului Culture-conect, Muzeul Județean Satu Mare este lider proiect, contractul de
finanțare a fost semnat, iar implementarea a fost începută din octombrie 2019.
11. Programul: Centenarului Marii Uniri și Centenarului Sătmărean –
11.1. Acțiuni culturale cu publicul larg și cu specialiștii: 7 expoziții, o conferinţă internaţională, un
colocviu și spectacolul omagial.
11.2. Proiectul de reabilitare a monumentelor de război din Satu Mare: restaurări de monumente,
manifestări culturale realizate la inaugurarea monumentelor. Au fost restaurate monumentele de la
Cămin, Hodod (3 monumente), Roşiori, Trip, Cioncheşti, Gelu, Gerăuşa, Homorodul de Jos, Hrip,
Mădăras, Moftinu Mic (3 monumente), Socond, Babţa, Tiream, Unimăt, Acâş, Botiz, Căuaş, Ciumeşti
(2 monumente), Ghenci, Moftinu Mare, Păulian, Sânmiclăuş (2 monumente), Sătmărel.

E8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.
Au fos realizate evenimente și activități culturale:
1.Școala Altfel –program de prezentări istorice afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Satu
Mare
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2.Noaptea Muzeelor; - expoziție și prezentarea de modă Istoria industriei textile sătmărene
3.Zilele patrimoniului- expoziție și simpozion realizat împreună cu Direcția de Cultură
Satu Mare

25

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

F1.Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
Categorii

Anul

Anul

Anul

Anul

2020

2021

2022

2023

8.923.240 9369402

9837872

1032975 10846253 11388565

500.000

525000

551250

578812

607753

638866

125.000

150.000

150.000

200.000

200.000

200.000

375.000

401250

378812

407753

438866

8.423.240

8844402

9286622

9750953 10238500 10749699

625.235

225.000

230000

250000

8.923.240

9369402

9837872 10329765 10846253 11388565

5.600.000

5880000

6174000

6482700 6806835

7147176

5.476.978

5750827

6038368

6340286 6657300

6957654

Anul 2019

Anul 2024

TOTAL
VENITURI
1.a.

venituri

proprii,
1.a.1.
din

venituri
activitatea

de baza
1.a.2.

surse

atrase

375.000

1.b.subventii/
alocatii
1.c. alte venituri
(venituri atrase
prin

fonduri

europene).

2630000

270.000

TOTAL
CHELTUIELI
2.a.

Cheltuieli

de personal,
2.a.1. Cheltuieli
cu salariile
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2.a.2.

Alte

cheltuieli

de

personal
2.b.
cu

123.022

129173

135631

142413

149534

157010

2.225.000

2336250

2453063

2575715 2704501

2839726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385.453

404725

424961

446210

468520

491966

1.652.089

1734693

1821428

1912499

2008124

2108530

187.458

196830

206672

217006

227856

239248

1.098.240

1153152

1210810

1271350

1334917

1401662

Cheltuieli
bunuri

si

servicii
2.b.1. Cheltuieli
pentru proiecte

0

2.b.2. Cheltuieli
cu colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli
pentru reparatii
curente
2.b.4. Cheltuieli
de intretinere

2.b.5.

Alte

cheltuieli

cu

bunuri si servicii
2.c.

Cheltuieli

de capital

F2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
Proiectul de management angajează o creștere cu cca 15% în cazul numărului total de beneficiari
și de 30-40% în cazul vizitatorilor cu plată, raportat la media anilor 2016-2018.
F3. Analiza programului minimal realizat
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Nr
.

Pro-

crt gram
.

Scurtă
descriere

a Denumirea proiectului

Grad de realizare

programului

100%
1.Modificarea radicală a sistemului de
depozitare.

1

care

patrimoniu.

evidenţa,

în

cadrul

Cantinei; noile depozite au fost

90%

(au

fost

restaurate

majoritatea obiectele propuse

100% (a fost implementat un

digitalizare şi 3.Evidenţa,
îmbogăţire

noi

spre restaurare: 521 obiecte)

prote- clasarea,
jează

amenajate

depozitare)
2.Conservarea şi restaurarea bunurilor de

Muzeul restaurarea,

depozite

fost

echipate conform normelor de

Are ca obiect
conservarea,

(au

clasarea

şi

digitalizarea sitem

a patrimoniului.

unitar

de

evidență

electronica, au fost realizate

patrimoniului.

dosare de clasare).
100%
4.Îmbogăţirea patrimoniului (cercetare provenite
arheologică, achiziții etc.).

(bunuri
din

culturale
achiziții

și

cercetări arheologice (salvare
și sistematice)

Vizează

100% (proiectele de cercetare

cercetarea

propuse

colecțiilor

Rezultate: 3 volume cu studii

Muzeul muzeale pentru 1.Cercetarea patrimoniului (crearea de științifice,
2

care

a creea baza conținut

stu-

teoretică

diază

utilizată

pentru:

expoziții,

fost

4

realizate.

monografii

programe științifice, 77 studii publicate

educative, conferințe, publicații)
la

au

de specialiștii MJSM (Anexa
3); 76 studii prezentate la

toate

conferințe științifice (Anexa

programele

4).

muzeale.

2. Valorificarea directă a cercetării prin 180% (au fost realizate 5
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realizarea a 2 conferințe, 2 anuare conferințe
științifice (50 ani de la apariția primului naționale/internaționale, 3
anuar),

2

monografii

(arheologice, anuare științifice, 4

realizate din proiectul Ro-Hu)
3.Dezvoltarea

și

monografii)

profesionalizarea 200%

(cursuri

de

resurselor umane ale muzeului (3 cursuri perfecționare).
de perfecționare).
1.Expoziţii temporare de anvergură:
Un secol de administrație românească la
Satu Mare;
Vizita regilor României la Carei în anul

Muzeul
3 care
expune

Asigură

1919;

valorificarea

Șpaclu.Pensula. Stiloul – Un jumătate de

directă pentru secol de arheologie sătmăreană;
a Satu Mare–un centru al modei românești.

public

130% Numărul beneficiarilor a
crescut peste cifra propusă iar
numărul vizitatorilor cu plată
este apropiat de acela propus.
Expoziția Comorile principilor
transilvăneni a fost amânată pe
anul

2020

modificării

din
de

cauza
program

realizată de MNIT

patrimoniului
100%

MJSM
2.Expunere permanentă (căutare soluții de
reconceptualizare a expunerii de bază,
vizite la muzee recent realizate).

a

fost

solicitate

concepte. A fost dezbătut
conceptul Satu Mare – nod de
comunicații,

dezbatere

realizată în cadrul conferinței
Fluxurile Istoriei).
100%

Urmărește
Muzeul obiectivele de
4 care

educaţionale

educă din

strategia

managerială.

-56

activități

1. Pachete educaționale adresate elevilor educaționale, conform Anexei
.
2.Pachete educaționale adresate seniorilor 100% (2 colocvii și expoziția
(Redescoperă

identitatea

regiunii, Satu Mare- un centru al modei

redescoperăți identitatea pe firul istoriei: românești).
proiectul/ expoziția Satu Mare- un centru
al modei românești.
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100% (A fost lansat proiectul
Va

înlesni

accesul

la

patrimoniu

5

Muzeul
creativ

1.Punere în valoare a patrimoniului prin de digitalizare a patrimoniului
apel la tehnicile și tehnologiile multimedia și a fost achiziționat un aparat
(proiect de digitaliizare a patrimoniului) de proiecție tridimensională a

prin
intermediul
noilor
tehnologii și a
noilor concept
muzeografice

obiectelor, prin holograme)
2.Campanie de atragere a comunităților 100%(Tabăra de tulnice de la
creative în acțiuni muzeale active (tabere, Carei și expoziția Satu Mareseri culturale).

un centru al modei românești).

3.Campanie de branding Muzeul Județean A fost începută prin demararea
–Un Muzeu European

conceptului expoziției de bază.
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PARTEA A II-A. ANEXE
Anexa 1. Lista instituțiilor și organizațiilor cu care a colaborat MJSM pentru realizarea
activităților culturale derulate în anul 2019

1) Consiliul Judeţean Satu Mare a fost partener în derularea unor proiecte culturale importante
(organizarea unor evenimente culturale, derularea unui proiecte cu finanţare națională și
europeană, promovarea turistică a monumentelor muzeale din judeţ, realizarea unor elemente de
promovare a judeţului etc.). În acest an aportul Consiliului Județean a sporit substanțial prin:
a) implementarea proiectului EASYDOOR, finanțat din fonduri europene, ce are ca
obiectiv reamenajarea complexă a sediului instituției și a expozițiilor permanente;
b) implementarea proiectului de reabilitare a monumentelor comemorative de război de pe
raza județului (au fost restaurate monumentele de la Cămin, Hodod (3 monumente), Roşiori, Trip,
Cioncheşti, Gelu, Gerăuşa, Homorodul de Jos, Hrip, Mădăras, Moftinu Mic (3 monumente),
Socond, Babţa, Tiream, Unimăt, Acâş, Botiz, Căuaş, Ciumeşti (2 monumente), Ghenci, Moftinu
Mare, Păulian, Sânmiclăuş (2 monumente), Sătmărel.c) derularea unor proiecte culturale: 1)
Aniversarea Centenarul Unirii Sătmarului (expoziții, continuarea amenajării punctului muzealbiserică de lemn la Apa); 2) Aniversarea a trei decenii de la Revoluția Anticomunistă din 1989
(expoziție, eveniment public).
2). Universitatea Babeş - Bolyai, pe baza unui contract semnat în anul 2010 (reînoit în anul 2019)
a fost partener în organizarea cercetărilor arheologice şi a taberei de la Carei – Bobald.
3). Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, pe baza unui contract semnat în anul 2019, a fost
partener în publicarea a două cărți despre istoria învățământului sătmărean.
4). Institutul Regal de Arheologie din Londra, cu care a fost realizată o cercetare arheologică
internaţională la ştrandul din Tăşnad și o expoziție de Ziua Orașului Tășnad.
5) Primăria Satu Mare a fost partener în derularea proiectului de cercetare arheologică de salvare
Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, în organizarea manifestărilor legate de Târgul
Meşterilor și în derularea evenimentelor care marcau Centenarul Unirii Sătmărene.
6) Primăria Carei– cooperarea în realizarea unor acţiuni culturale și gestionarea Castelului
Karolyi (expoziția istoria modei sătmărene).
7) Primăria și UAT Tăşnad – colaborare în realizarea programului de activităţi culturale de Ziua
Națională a României (1 decembrie), sprijin pentru organizarea evenimentelor culturale pe
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parcursul anului la Muzeul Orășenesc Tășnad (expoziţie de Ziua Orașului), parteneriat în proiectul
COMODI, finanțat prin fonduri europene.
8) Muzeul Naţional de Istorie a României, București – colaborator în organizarea expoziţiei „O
experiență europeană. Moștenirea istorică și culturală a germanilor din România” și a două
expoziții de arheologie în Belgia (Festivalul Europhalia).
9) Muzeul în aer liber Ujgorod este partener în derularea unui proiect transfrontalier pentru
cercetarea patrimoniului istoric şi etnografic de la graniţa româno - ucraineană.
10) Inspectoratul Județean Satu Mare partener în organizarea unei expoziții dedicate Zilei Poliției
Române.
11) Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare, partener în organizarea expoziției dedicate a
100 de ani de învățământ de stat românesc.
12) Penitenciarul Satu Mare, partener în cadrul unui proiect de educare culturală a deţinuţilor
(prezentări şi filme documentare istorice, vizite la expoziţii).
13) Uniunea Artiştilor Plastici – colaborare materializată în realizarea unor expoziţii de artă
plastică.
14) Forumul Democrat German Satu Mare - participarea la organizarea comemorării „Deportarea
Şvabilor”.
15) Fundația Identitas, Satu Mare – expoziție organizată cu ocazia Zilelor Culturale Partium,
ediția a 17-a.
16) Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradițională, Biblioteca
Judeţeană, Palatul Copiilor Satu Mare, Colegiul Naţional „Doamna Stanca” şi Colegiul
Naţional „Ioan Slavici” au fost parteneri, fiecare, în cadrul mai multor acţiuni culturale realizate
în comun (simpozioane, prezentări şi concursuri realizate pe teme istorice, sărbătorirea unor
evenimente istorice).
17) Informaţia Zilei a prezentat un serial de articole realizate de specialiştii muzeului, în care, prin
pagina istorică a ziarului, au fost publicate informaţii ample asupra evenimentelor istorice şi
expoziţiile din programul muzeului.
18) Postul de televiziune Informația TV Satu Mare a realizat o serie de emisiuni în care au fost
prezentate proiecte de cercetare ale muzeului și evenimente ale muzeului.
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19) Casa Corpului Didactic Satu Mare – partener în implementarea unui proiect ce a avut ca
obiectiv aniversarea Centenarului Marii Uniri.
20) Societatea Carpatină Ardeleană a fost partener în organizarea expoziţiei şi a seminarului
dedicat Zilei Darwin.
21) Asociația culturală Borokagyoker, Satu Mare – parteneriat în organizare de ateliere și Târgul
Meșterilor.
22) Teatrul de Nord – organizarea evenimentului Un secol de administrație românească în Satu
Mare.
23) Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Satu Mare - partener în organizarea de expoziții
(Centenarul Sătmărean, 30 de ani de la Revoluția din 1989).
26) Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni - partener în organizarea unei expoziții (Drumul
sării).
27) Muzeul de Istorie și Artă din Zalău - partener în organizarea unei expoziții (Drumul sării).
28) UAT Hodod – partener în amenajarea a trei monumente de război de pe teritoriul comunei.
29) Auchan Satu Mare - partener în organizarea unei expoziții.
30) Muzeul Jósa András Níregyháza –partener în implementarea proiectului COMODI, finanțat
din fonduri europene.
31) Muzeul Municipal Dej - partener în organizarea unei expoziții (Drumul sării).
32) UAT Vetiș - partener în implementarea proiectului COMODI din fonduri europene și în
amenajarea muzeului de istorie locală.
33) UAT Tarna Mare - partener în amenajarea unui muzeu local.
34) UAT Apa - partener în implementarea unui proiect ce are ca obiectiv amenajarea unui muzeu
local, reprezentat de o biserică de lemn.
35) UAT Moftin - partener în implementarea unui proiect ce are ca obiectiv amenajarea unui
muzeu local.
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36) Școala Generală Vasile Lucaciu, Carei – partener în derularea unui eveniment de promovare
a patrimoniului etnografic.
37) Muzeul Municipal Câmpulung, Detaşamentului Mateiaş şi Clubului de Istorie Militară –
organizarea evenimentelui Un secol de administrație românească în Satu Mare.
38) Consulatul României din Slatina - parteneri în implementarea unor proiecte de promovare a
patrimoniului cultural și identitar.
39) Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Național Peleș, Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Maramureș, parteneri la organizarea expoziției dedicate împlinirii a 100 de ani de la
vizita familiei regale române în județul Satu Mare și a expoziției Mari fotografi din Transilvania.
Secolele XIX- XX.
40) Asociația Județeană Satu Mare a românilor refugiați, expulzați și deportați în urma Dictatului
de la Viena; Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu; Asociațiile pensionarilor sătmăreni,
parteneri în activitățile dedicate comemorării Dictatului de la Viena.
41) Asociația Civică Tempora, filiala Satu Mare și Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina
Maria”, filiala Satu Mare, parteneri la editarea revistei Eroii Neamului și la activitățile dedicate
Centenarului Sătmărean.
Parteneri în organizarea unor evenimente culturale au mai fost: Liceul Economic Satu Mare,
Liceul German Satu Mare, Grădiniţa cu program prelungit nr. 33, Satu Mare, Universitatea Vasile
Goldiş, Muzeul Judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, Liceul de Arte Aurel Popp (Satu
Mare).

Anexa 2.Lista expozițiilor organizate de MJSM în anul 2019
Expoziţii organizate: 56
1. Expoziţia organizată la Apa cu ocazia inaugurării Bisericii de lemn din localitate ridicată în
memoria părintelui dr. Vasile Lucaciu.Organizator: Claudiu Porumbăcean, Paula Virag,
Popdan Brăduţ , Data: 21 ianuarie 2019.
2.Expoziție de artă plastică „Following Brâncuși” – Alexandru Ciubotariu, 01– 30 Martie 2019,
Secția de Artă;
3. Expoziția „Expo Artă Decorativă” – Ovidiu Hațegan, 05 – 31 Martie 2019, Secția de Artă;
4.„ArtArchaeology” – Expoziție de artă fotografică, a artistului fotograf Hágó Attila Nándor, 822 martie, Holul Consiliului Județean Satu-Mare (Hágó Attila Nándor, Fotoclub VVL,
Asociația Artiștilor Plastici Satu-Mare).
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5. „Femeia” – expoziție de artă plastică, Muzeul Orășenesc Tășnad, Sala de expoziții temporarare
8-30 martie (Costin Cristian).
6. „Nyírbátor la 740 de ani” Expoziție de artă fotografică a artistului fotograf Gyurkó Mihály, 1530 aprilie, Castelul Károlyi, Sala de expoziții temporare (Hágó Attila Nándor, Gyurkó
Mihály, Fotoclub VVL, Fundația Grof Karolyi pentru Promovarea Turismului Cultural).
7. „60 de primăveri” – expoziție de artă plastică, 19 04-20 05019, Muzeul Orășenesc Tășnad
(Costin Cristian, artiștii plastici din Tășnad).
8. ”100 de ani de la instaurarea administrației românești la Satu Mare (1919-2019)”. Perioada: 19
aprilie – 20 mai.Organizator: Dr.Claudiu Porumbăcean, Dr. Paula Virag Locul de
desfășurare: sediu MJSM; Coorganizator: dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş, Adela
Dobrescu, Popdan Brăduţ
9.. Expoziția „Călător prin burguri transilvane”- Sever Moldovan, 02 – 12 Mai 2019, Secția de
Artă;
10. Expoziția „Atelier de Mai - Expoziția de artă plastică contemporană”, 03 – 26 Mai 2019, Secția
de Artă;
11.”49 de ani de la inundațiile din Județul Satu Mare”, vernisaj: 14 mai 2019, P-ța 14 Mai, Satu
Mare, Secţia Istorie
12.Expoziția „Happening – Micul Prinţ” – Cristina Gloria Oprişa, 14 Mai – 08 Iunie 2019, Secția
Artă;
13.Expoziţie foto documentară „100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria în
judeţul Satu Mare”, Organizator: Bălu Daniela,Colaboratori: Kinces Diana, Hago Attila
Toth Zoltan, Gindele Simona, Vernisaj : 18 mai 2019, Castelul Karolyi- Carei
14.Expo „Cactuşi şi plante suculente”, Curtea Secţiei de Artă, Organizator: Asociaţia „Aztekium”,
Popdan Brăduţ, Perioadă : 21-26 mai 2019
15.Expoziţia - Centru al modei româneşti Satu Mare - 18 mai 2019, Felicia Grigorescu,Popdan
Brăduţ, Muzeul Judeţean Satu Mare
16.Noaptea Muzeelor în colaborare cu Cercul de pictură Coloria, îndrumat de către prof. Cristina
Gloria
Oprişa
–
expoziţia
„Noaptea
Muzeelor
cu
tinerii
artişti”
ARTPOETICA/POETICART (exercițiu coregrafico -poetic, bazat pe câteva poeme ale lui
Michelangelo, precum și pe o schemă de mișcare inspirată din expoziția găzduită de
simezele muzeului, ediția a XXIV-a a happening-ului internațional Micul Prinț (Irina Liuba
Horvat). 18 mai 2019, Secţia de Artă.
17.Universul copilăriei în creația artiștilor fotografi Iuliu Pop și Ioniță G. Andron –
expoziție de fotografii din colecțiile Iuliu Pop și Ioniță G. Andron – 31 mai – 20 august 2019,
Muzeul Județean Satu Mare – Diana Kincses
18.Dobrogea – spațiu multietnic. Păpuși simbolice cu marcă identitară. Expoziție de păpuși a
domanei Elena Orbocea, 1 iunie-7 iulie, Castelul Károlyi, Sala de expoziții temporare
(Elena Orbocea, Hágó Attila Nándor, Makranczi Szidónia).
19.’’Portrete din colecții sătmărene’’. Perioada: 04 iunie – 1 iulie. Organizator. Locul de
desfășurare - Muzeul de Artă Satu Mare. Toth Zoltan, colaborator Adriana Achim
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20.Expoziția „Obiceiuri, artiști, șezătoare - Instantanee” - Cristina Gloria Opișa – 11 - Iunie 2019,
Secția de Artă,
21.„Moştenirea istorică şi culturală a germanilor din România”, Locul de desfăşurare: Muzeul
Naţional de Istorie a României, Vernisaj 12: iunie 2019, Organizator: MNIR, Colaborator
: MJSM- Daniela Bălu.
22.”Vasile Lucaciu și lupta națională a românilor sătmăreni”, biserica-muzeu din localitatea Apa,
județul Satu Mare, 21 iunie 2019; Secţia Istorie, Popdan Brăduţ
23.”Expozitia de flori de mina”, flori de mină și esantioane de zăcământ din Mina Turț. Perioada:
16 iunie - până în prezente. Calitatea: Organizator. Locul de desfășurare – Casa muzeu
Turț. Belbe Diana
24.Ion D. Ion – expoziție de pictură. Perioada: 24 iunie – 30 august. Calitatea: Organizator.
Locul de desfășurare - Muzeul de Artă Satu Mare. Toth Zoltan, Felicia Grigorescu
25.Expoziție de artă plastică- Herkovics Ingrid Emőke, 30.06 – 15.07, Muzeul Orășenesc
Tășnad, Sala de expoziții temporare (Herkovics Ingrid Emőke, Costin Cristian).
26. „40 de ani de la inființarea Muzeului Tășnad”, Muzeul Orășenesc Tășnad, Sala de expoziții
temporare (Costin Cristian )
27.„Industria textilă și moda la Carei”- 13 iulie – 10 august (Cosmin Mureșan, Hágó Attila
Nándor, Makranczi Szidónia, Gindele Simona, Major Ecaterina, Donca Adela).
28.”Sticlă - Metal”. Perioada: 05 - 24 august. Organizator. Locul de desfășurare - Muzeul de
Artă Satu Mare. Toth Zoltan, colaborator Adriana Achim
29.Ceramica centrului de olari din Deja. Perioada: 3 iulie – 27 septembrie. Calitate: Parteneri.
Locul de desfășurare: Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău. dr. Maria-Magdalena
Lobonţ-Puşcaş, Toth Zoltan, Adriana Achim
30.Expoziția „Smaranda Milu Nemethi...încă un popas printre lucruri mărunte” – 12 Iulie – 30
Iulie 2019, Felicia Grigorescu, Secția de Artă;
31.Expoziția „Expoziție de pictură” – Szekely I. Tunde, 01 - 27 August 2019, Secția de Artă;
32.Expoziţia organizată cu ocazia simpozionului „Centenarul presei româneşti din Sătmar”, 6
septembrie 2019, Casa Meşteşugarilor, Satu Mare, Secţia Istorie
33.Expoziţia de fotografii „Delta Dunării”, septembrie, Castelul Károlyi, Sala de expoziții
temporare, Carei (Sike Tamás, Hago Attila, Gindele Simona, Major Elisabeta, Donca
Adela, Makranczi Szidónia)
34.”Capitole din Istoria Viticulturii Sătmărene. Podgorii istorice pe etichete”. Perioada: 23 august
– 12 septembrie. Calitatea: Organizator. Locul de desfășurare: Muzeul Județean Satu Mare
(afișul si matarialele atașate) Szilágyi Levente
35. “Simbolul Crucii în arta tradițională și arta contemporană”; tema: expoziție de artă tradițională
și
contemporană.
Perioada:
13
septembrie
-30
octombrie.
Calitatea
(organizator/colaborator, partener): organizator. Locul de desfășurare: Muzeul Județean
Satu Mare. Honca Ciprian-Emauel, coorganizator Mocan Mihai
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36.Expoziția ” Erdos I. Pal” – 13 Septembrie – 05 Noiembrie 2019, Irina Liuba Horvat, Atelierul
Erdos
37.„Expoziţie retrospectivă – 50 de ani de la activitate Muhi Sandor, 17 Septembrie – 04
noiembrie 2019, Irina Liuba Horvat, Secția de Artă;
38. Mari fotografi din Transilvania, ediția a II-a (colaborator) – expoziție de fotografii organizată
de Muzeul Județean de Istorie Maramureș în colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare,
Diana Kinces, Daniela Bălu; Muzeul Brukental Sibiu, Muzeul Național de Istorie al
Transilvaniei, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov,
Muzeul de Istorie Sighișoara, Muzeul Orașului Oradea – 9 octombrie 2019, Baia Mare;
39.”O călătorie în Siberia” – expoziție de artă fotografică, 11-30 octombrie (Academia Maghiară
de Științe, Szilágyi Levente, Gindele Simona, Ilieș Aurelian, Makranczi Szidónia).
40. Expoziţia de fotografii „Delta Dunării”, octombrie, Sala de expoziții temporare, Satu Mare
(Sike Tamás)
41.Expoziţia „Semn – Pomul vieții” Salonul Internațional, ediția a VI- a, Cristina Gloria Oprișa –
28 Septembrie – 28 Octombrie 2019, Vernisare - Denisa Monica Cărăian, Secția de Artă
42.Expoziție dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului, 17 octombrie 2019, Casa
Meșteșugarilor, Secţia Istorie
43. „Drumul. Călătorii pe gheață și cărări în Siberia”. Perioada: 11 octombrie – 10 noiembrie.
Colaborator. Locul de desfășurare: Castelul Károlyi, Carei. Szilágyi Levente
44.”Expoziție permanentă de la Tarna Mare” – expoziție muezeală locală. Octombrie.
organizator: Secția Etnografie.
45.Expoziţie foto documentară „100 de ani în documente şi imagini” Locul de desfăşurare:
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Vernisaj 03.10.2019, Organizatori: Daniela Bălu,
colaboratori: Popdan Brăduţ, Mocanu Mihai, Adriana Achim.
46.Expoziție de pictură – Virginia Pișcoran, 08 – 28 Noiembrie 2019, Secția Artă;
47.Expoziție de pictură – Horea Sălajan, 15 Noiembrie – 12 Decembrie 2019, Secția Artă.
48.Expoziție de pictură – Talpoș Elisabeta – 20 – 30 Noiembrie 2019, Atelierul Paul Erdos.
49.„Marea Unire- 1 Decembrie 1918” – expoziție de documente și fotografii (copii), 29
noiembrie – 30 decembrie, Castelul Károlyi, Sala Cavalerilor (Gindele Simona,
Makranczi Szidónia).
50.„Drumul sării, drumul țării” 1-30 decembrie, Muzeul Tășnad (MNIT, Muzeul Național al
Carpaților Răsăriteni, MIAZ, Complexul Muzeal Biștrița, Muzeul Municipal Dej, MJSM,
Hágó Attila Nándor, Costin Cristian, Kincses Diana, Kádas Zoltán, Ilieș Aurelian).
51.„30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Satu Mare în imagini”, Locul de desfăşurare:
holul Consiliului Judeţean Satu Mare, Organizator: Claudiu Porumbăcean, Paula Virag,
Norbert Lorincz, Mihaela Sălceanu, Adela Dobrescu, Popdan Brăduţ, 22 decembrie 2019.
52.Expozitie permanentă Istoria comunei Vetiș, 21 Noiembrie 2019, R. Gindele
53.Expo arheologie „ Şpaclu/Pensulă/Stilou ” - 50 de ani de arheologie în Judeţul Satu Mare, Secţia
Arheologie, Muzeul Judeţean Satu Mare, 29.11.2019
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54.Biserica Monument din Acâș, cercetări și intervenții de reabilitare – O retrospectivă istorică.
(în cadrul conferinței, Arhitectura Religioasă Medievală din Transilvania, 2019). S. Belbe.
55. Expo foto documentară „Biografii paralele: Ady Endre şi Kafka Margit ”, Kereskenyi Sandor,
Vegh Balazs Bela, Fundaţia „Promagister”, Pimăria Carei, vernisaj : 19.01.2019 la sediul
Primăriei Carei.
57. Expo foto-documentară Ziua Poliției Române - 25 martie, locul: Muzeul Orășenesc Carei,
Organizatori:Inspectoratul Județean de Poliție; colaborator Muzeul Județean Satu Mare,
Daniela Bălu, Hago Attila.

Anexa 3. Lista apariţiilor în publicații de specialitate
ale specialiștilor MJSM în anul 2019 (77 apariții):

1.Științe etnografice și muzeografie în cinci decenii de Studii și Comunicări – Muzeul Județean
Satu Mare, în Studii și comunicări. Seria Istorie – Etnografie – Artă – Restaurare – Conservare,
XXXV/II, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2019, ISSN 2067-6948, pp. 261-264, dr.
Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş
2 .Tiparele mentalitare ale construcției. Obiceiuri de construcție, în volumul Conferinței
Internaționale „Satul românesc- centru de credință, continuitate și rezistență în Transilvania”,
urmând a fi publicat de către Muzeul din Negrești Oaș; dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş
3. Árkád Pásztory – o schiță biografică în Satu Mare. Studii și comunicări. Seria Istorie –
Etnografie – Artă – Restaurare – Conservare, XXXV/II, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare,
2019, ISSN 2067-6948, pp. 19-37. Honca Ciprian-Emauel
4.Parasztok és mezőgazdasági vállalkozók. Piacozási gyakorlatok egy szatmári faluban. In: Jakab
Albert Zsolt – Vajda András (ed.) Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Cluj-Napoca, 2019,
121-138. Szilágyi Levente
5.Magyar anyanyelvű románok identitása a romániai Szatmárban. In: Studii și comunicări.
XXXV/II. Editura Muzeului Județean Satu Mare. Satu Mare, 2019. 288–295. Szilágyi Levente
6. Fondurile europene – oportunități de dezvoltare a Muzeului Județean Satu Mare; Studii și
Comunicări 2019, pp. 325-330; Adela Dobrescu
7. Iuliu Andrei Pop (1915-1996) în volumul „100 de ani de la Marea Unire. 100 de personalităţi
maramureşene care au făcut istorie, coord. Teodor Ardelean, lucrare editată sub egida Bibliotecii
Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare şi al Academiei Române, Baia Mare, 2018, p. 428-435, ISBN
978-606-8967-06-6, Claudiu Porumbăcean.
8. Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Satu Mare, în România Mare votează. Alegerile
parlamentare din 1919 „la firul ierbii”, coord. Bogdan Murgescu şi Andrei Florin Sora, Bucureşti,
Ed. Polirom, 2019, ISBN: 978-973-46-7993-5, Claudiu Porumbăcean.
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9. Evoluţia urbanistică a municipiului Satu Mare în anii interbelici, în “Oraşul”, Revistă de cultură
urbană, anul XII, nr. 46-47, Cluj Napoca, 2018, p. 160-163, Claudiu Porumbăcean.
10. Colecţia „Ioniţă G. Andron” în patrimoniul Muzeului Judeţean Satu Mare, în „Satu Mare.
Studii şi comunicări”, seria II, nr. XXXV/II, 2019, p. 265-279, Claudiu Porumbăcean;
11. Dr. Ilie Carol Barbul (1883-1946), liderul românilor sătmăreni, în „Satu Mare. Studii şi
comunicări”, seria II, nr. XXXV/II, 2019, p. 125-134, Claudiu Porumbăcean;
12.
Evoluția demografică din comitatul Satu Mare la finalul secolului al XVIII-lea, în
”Banatica”, 28 / 2018, pp. 665-679, Paula Virag;
13. Noile granițe ale județului Satu Mare stabilite după semnarea tratatelor de pace din 1920, în
”Satu Mare. Studii și Comunicări”, nr. XXXV/II, 2019, pp. 159-168, Paula Virag;
13.
Un document important privind Garda Națională din Săpânța, în „Centenarul Uniri 19182018. Maramureşul înainte şi după Marea Unire a românilor”, Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie Maramureş, Editura Eurotip, Baia Mare, 2019, p. 116-123, Mihaela Sălceanu, Viorel
Ciubotă;
14.
Românii sătmăreni în apărarea liceului românesc de la Beiuș, în „Satu Mare. Studii şi
comunicări”, Seria istorie-etnografie-artă, nr. XXV/II, Satu Mare, 2019, p. 39-67, Mihaela
Sălceanu;
15.
Habitat sustainability for the otter (Lutra lutra) of some rivers of Northern Romania,
Hystrix Ecology. in press; Sike Tamás, Sándor D. Attila.
16.
Activitatea Directoriului Sătmărean și măsurile principale luate în luna martie anului
1919, în „Satu Mare. Studii şi comunicări”, seria II, nr. XXXV/II, 2019, p. 189-195, Lőrincz
Norbert;
17.
Anuarul Școlii Doctorale, UBB Cluj Napoca, Facultatea De Istorie și Filosofie, Școala
Doctorală, Relații Internaționale și Studii de Securitate, E-Book (2016,2019), Articol: Lőrincz
Norbert, The Illegal Immigration Crisis in the European Union Depicted in Hungary’s Public
Opinion, pp. 8-29, Lőrincz Norbert
18.Bujorel Petru Dulgău (1951-2016), pentru volumul „Arhivişti ardeleni. Dicţionar
Bibliografic”, coord. Liviu Boar, Ediţia a II-a, Ed. University Press, Târgu Mureş, 2019 (Claudiu
Porumbăcean);
18.
Traian Cavași despre înfiinţarea primei bănci româneşti sătmărene, pentru volumul
omagial dedicat prof. Mihai Drecin la împlinirea vârstei de 75 de ani, Universitatea din Oradea, 9
p. (Claudiu Porumbăcean);
19.
De la reforma agrară la colectivizarea agriculturii în județul Satu-Mare. Studiu de caz dr.
Ilie Carol Barbul (1883-1946). Povestea unui „chiabur”, pentru Acta Museis Porolissensis, Muzeul
de Istorie şi Artă din Zalău, 13 p. (Claudiu Porumbăcean);
20.
Scrisori de rămas bun redactate de trei generali ai armatei revoluționare maghiare
executați la Arad 1849, în ”Acta Musei Napocenssis”, 2019, 7 pagini, (Paula Virag);
21.
Aspecte demografice ale Plasei Baia Mare din comitatul Satu Mare, oglindite în
recensământul iosefin, în ”Banatica” volumul 29/2019, (Paula Virag);
22.
Frozen Conflicts: Similarities and dissimilarities between the Nagorno-Karabakh conflict
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and the situation in Eastern Ukraine (Donbass) – predat publicării în volumul ediția 2019, Relații
Româno-Ucrainene, Istorie și contemporaneitate. Traducere titlu: Conflicte înghețate: Similarități
și disimilarități în conflictele de la Nagorno-Karabakh respectiv Ucraina Răsăriteană (Donbas),
(Lőrincz Norbert);
23.
Anuarul Școlii Doctorale, UBB Cluj Napoca, Facultatea De Istorie și Filosofie, Școala
Doctorală, Relații Internaționale și Studii de Securitate, E-Book (va fi publicat în 2020), Articol:
NATO concepts and policies towards Ballistic Missile Defense in the strategic region of CentralEastern Europe, (Lőrincz Norbert);
24.
”Ady Endre și concepția Sein zum Tode” (studiu publicat în revista ”Sugarut”)-Kereskenyi
Sandor
25.
”Derapajul axiologic-ideologic în receptarea operei poetice a lui Ady Endre”, în limbă
maghiară - Kereskenyi Sandor
26.
”Istoria și teoria receptării operei literare” (parte a tezei de doctorat), în lb. MaghiarăKereskenyi Sandor
27.Robert Gindele: Centrul de producție ceramică de la Medieşu Aurit. Istoricul cercetărilor şi
rezultate primare ale noilor cercetări, in Studii și Comunicări Satu Mare, seria arheologie, 31-32,
p. 53-72.
28.Bruno Vindrola-Padrós, Dale Moulding, Ciprian Astaloş, Cristian Virag, Ulrike Sommer,
Working with broken agents: Exploring computational 2D morphometrics for studying the
(post)depositional history of potsherds, Journal of Archaeological Science 104 (2019) 19–33
29.Monica Mărgărit, Cristian Virag, Vânător și în lumea ”de dincolo”. Analiza inventarului
funerar confecționat din materii osoase, provenind dintr-un mormânt din necropola eneolitică de
la Urziceni (Vamă), (jud. Satu Mare), Studii și comunicări–Satu Mare. Seria Arheologie, 20152016 (2019), 23-34
30.Belbe Sebastian, Csók Zsolt O spadă şi un pinten medieval descoperite în satul Oaş (com. Frata,
jud. Cluj. Studii și comunicări–Satu Mare. Seria Arheologie, 2015-2016 (2019), 119-132.
31.Katócz Zoltán – Szekér- és kerékmodellek a középső bronzkori Nagykároly-Bobáld tellről. In.:
Dolgozatok az Erdéyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, új sorozat X-XI (XX-XXI.) kötet, 20152016 év. Kolozsvár, 2019. În colaborare cu Molnár-Kovács Zsolt
32.Robert Gindele: Așezarea barbară de la Tășnad-Sere. Cercetări preventive din 2015 (26 pag.).
pt. Studii și Comunicări Satu Mare-predat
33.Tomasz Chmielewski, Agata Haluszko, Tomasz Goslar, Olivia Cheronet, Tamás Hajdu, Tamás
Szeniczey, Cristian Virag: Stratified sampling of human remains for accurate 14C dating.
Chronometric studieson Eneolithic burials discovered in Mikulin 9 (Poland) and Urziceni-Vama
(Romania), Geochronometria, Silesian University of Technology, Konarskiego Gliwice, Poland
sub tipar (2020)-predat
34.Monica Mărgărit, Cristian Virag, Alexandra Diaconu: Are the personal adornments just for
women? The case of the Eneolithic necropolis from Urziceni (Vamă) (Satu Mare County), in
Beauty and the eye of the beholder: personal adornments across the millennia, volum conferinta,
sub tipar (2020)-predat
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35.Virag Cristian, Câteva considerații privind vasele antropomorfe în neoliticul timpuriu din nordvestul României, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice V/2019, sub tipar
36.Attila Nándor Hágó, György Szakmány : A Unique Clay Figurine Fragmnet from CareiKozard, In: Volume of the International Symposium The image of Divinity in the Neolithic and
Eneolitic. Ways of Communicatuion (Sibiu, Romania, 26-28 October, 2017), 2019, 93-116.
37.Attila Nándor Hágó: Descoperiri neolitice de la Carei-Bobald (jud. Satu-Mare), StComSm,
XXXI-XXXII/I (2015-2016), 2019, 5-22.
38.Attila Nándor Hágó, Sándor Romát, Erika Szabó: Date privind topografia arheologică a zonei
Marghita, jud. Bihor. StComSm, XXXI-XXXII/I (2015-2016), 2019, 133-169.
39. Zsolt Kasztovszky, Katalin T. Biró, István Nagy-Korodi, Sándor József Sztáncsuj,
Attila Hágó, Veronika Szilágyi, Boglárka Maróti, Bogdan Constantinescu, Sándor Berecki, Pavel
Mirea: Provenance study on prehistoric obsidian objects found in Romania (Eastern Carpathian
Basin and its neighbouring regions) using Prompt Gamma Activation Analysis, Quaternal
International 510 (2019), 76-87.
40.Hágó Attila Nándor, Dragoș Georgescu: A nagykárolyi Károlyi-kastély fenntartásának és
üzemeltetésének gyakorlata, - http://tkka.hu/assets/files/hagoattila.pdf
41.Hágó Attila Nándor: Short history of
Nyíregyháza).

Carei Municipal Museum (predat la publicare la

42.Hágó Attila Nándor: Adatok a nagykárolyi Mesterrészi temető történetéhez (predat la publicare
la Sugárút).
43.Religia şi biserica în Ucraina Carpatică în Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi
contemporaneitate. Editura Muzeului Sătmărean, Ed. RCR Editorial, Bucureşti, 2019, p. 271-284
(Irina Liuba Horvat coautor Mykola Vehesh);
44.Lupta de eliberarea naţională a ucrainenilor din Transcarpatia şi România, (Conferinţa
internaţională Ucrainenii din România: Istorie, contemporaneitate şi perspective, în curs de
apariţie; Liuba Horvat.
45.Câteva aspecte din istoria Transcarpatiei secolelor XIII-XX (cu ocazia aniversării a 90 de ani
de la naşterea academicianului Volodymyr Hrabovetskyi) în Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi
contemporanitate. Editura Muzeului Sătmărean, Ed. RCR Editorial, Bucureşti, 2019, p.123 – 144;
Liuba Horvat.
46.Credinţe şi practici magice la ucrainenii maramureşeni în Caietele Conferinţei Internaţionale
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„Ucrainenii din România: Istorie, contemporaneitate şi perspective. Vol.I , Ed. RCR Editorial,
Bucureşti, 2019, p. 62-69; Liuba Horvat.
47.Recenzie la cartea Mitropolitul Andrei Sheptytskyi: om de stat şi om. Basarab V. Conceptul
consolidării statale şi ideile naţional-patriotice ale mitropolitului Andrei Sheptytskyi. – Uzhgorod:
Editura Hrazhda, 2019. – 232 p. în Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporanitate. Editura
Muzeului Sătmărean, Ed. RCR Editorial, Bucureşti, 2019, p.581-584. Liuba Horvat
48.Confluenţe socio-culturale româno-ucrainene.: rolul comunităţilor evreieşti. Despre cimitirul
iudaic în Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporanitate. Editura Muzeului Sătmărean, Ed.
RCR Editorial, Bucureşti, 2019, p. 565-571 (Felicia Grigorescu);
49. Jubileu – Satu Mare. Studii și comunicări. De 50 de ani în slujba istoriei locale și regionale –
în Satu Mare. Studii și comunicări, 2019 – 3 pag., Kinces Diana.
50. Sătmărenii și Marele Război – în Satu Mare. Studii și comunicări, 2019 – 11 pag. Kinces
Diana.
51.Patrimoniul foto – documentar transmis posterității de artiștii fotografi Iuliu Pop și Ioniță G.
Andron – în Mari fotografi din Transilvania, vol. II – 17 pag., Kinces Diana în colaborare cu
Daniela Bălu.
52.Satu Mare. Studii și comunicări: Observații și teste aplicate pe iconostasul Bisericii grecocatolice”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Peleș, județul Satu Mare- în Satu Mare. Studii
și comunicări, 2019 , Busuioc Cristina;
53.Satu Mare. Studii și comunicări :Restaurarea și protejarea patrimoniului, o preocupare
constantă a muzeului sătmărean, Olariu Gheorghina;
54.Satu Mare. Studii și comunicări :Surpriză în sfeșnic de bronz, Olariu Gheorghina, Olimpia
Muresan, Eugenia Sidoriuc;
55.”Universalitatea fragmentului ca principiu axiologic”, în lb. Maghiară- Kereskenyi Sandor;
56.”Elemente ontologice în romanul ”Orfana” de Moricz Zsigmond”, în lb. magh.- Kereskenyi
Sandor;
57.”Concepția stucturalistă privind fluxul mărfurilor în sinteza istorică a lui Fernand Braudel”Kereskenyi Sandor;
58.Confluenţe socio-culturale româno-ucrainene: rolul comunităţilor evreieşti. Despre cimitirul
iudaic, în Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporanitate. Editura Muzeului Sătmărean, Ed.
RCR Editorial, Bucureşti, 2019, p. 565-571, Felicia Grigorescu.
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59. Jubileu – Satu Mare. Studii și comunicări. De 50 de ani în slujba istoriei locale și regionale
în Satu Mare, Studii și comunicări, 2019 – 3 pag, Kinces Diana.
60. Sătmărenii și Marele Război – în Satu Mare. Studii și comunicări, 2019 – 11 pag Kinces Diana.
61. Patrimoniul foto – documentar transmis posterității de artiștii fotografi Iuliu Pop și Ioniță G.
Andron – în Mari fotografi din Transilvania, vol. II – 17 pag. Kinces Diana în colaborare cu
Daniela Bălu.

62. Satu Mare. Studii și comunicări : Observații și teste aplicate pe iconostasul Bisericii grecocatolice” Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Peleș, județul Satu Mare- în Satu Mare.
Studii și comunicări, 2019 , Busuioc Cristina.
63. Satu Mare. Studii și comunicări :Restaurarea și protejarea patrimoniului, o preocupare
constantă a muzeului sătmărean, Olariu Gheorghina.
64. Satu Mare. Studii și comunicări: Surpriză în sfeșnic de bronz, Olariu Gheorghina, Olimpia
Muresan, Eugenia Sidori.
65. „Monasteries under private patronage within the social and economic topography: centers,
residences, and estates, several case studies of medieval Hungary.” (Szőcs Péter Levente), In:
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. Special Issue. 2015 (2019). 161–170.
66. „Programe de cercetare științifică privind Sătmarul istoric. Rezultatele proiectelor
transfrontaliere implementate de Muzeul Județean Satu Mare în colaborare cu Muzeul Jósa
András, Nyíregyháza”. (Szőcs Péter Levente), In: Studii Comunicări Satu Mare, seria Istorie,
Etnografie, Artă, Restaurare, Conservare. XXXV/II (2019), 13–18.
67. „A kegyelet és a kegyesség emlékei a nagybányai Szt. István-templom körüli temető kora
újkori sírjaiban”, (Szőcs Péter Levente). In: Tonk Sándor emlékkötet. Kolozsvár, EME – sub
tipar.
68. „Medieşu Aurit “Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009.” (Szőcs
Péter Levente), In: Studii Comunicări Satu Mare, seria Arheologie, XXXIII–XXXIV (2017–
2018) – sub tipar.
69. „Cercetări arheologice pe teritoriul așezării medievale Carei”, (Szőcs Péter Levente), In: Studii
Comunicări Satu Mare, seria Arheologie, XXXIII–XXXIV (2017–2018) – sub tipar.
70. „Depozitul de bronzuri de la Pir”, Liviu Marta, In: Studii Comunicări Satu Mare, seria
Arheologie, XXXIII–XXXIV (2017–2018) – sub tipar.
43

71. Daniela Bălu, 100 de ani de la vizita regelui Ferdinand și a reginei Maria în județul Satu Mare
- Carei – 25 mai 1919, în Satu Mare. Studii și comunicări, XXXV/II, 2019, pp. 181-189.
72. Imagini ale defilărilor din 23 august în județele Satu Mare și Maramureș, autor Daniela
Bălu, coautor Diana Kinces; – publicată pe paginile de internet și Facebook ale MJSM – preluat
de mass - media sătmăreană și națională.
73. Articol 100 de ani de la eliberarea orașului și județului Satu Mare -19 aprilie 1919, autor
Daniela Bălu, în revista Eroii Neamului, nr.1 (38), 2019.
74. Centenarul Sătmărean - 100 de ani de la eliberarea orașului și județului Satu Mare, 100 de
ani de la intrarea armatei române în Satu Mare, 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand și a
Reginei Maria în județul Satu Mare 1919-2019, autor Daniela Bălu, în revista Eroii Neamului,
nr. 2 (39), 2019.
75. Lucrarea Documente arhivistice referitoare la Dictatul de la Viena și activitatea
Comisariatului General al Refugiaților, 1940-1944, autor Daniela Bălu; în revista Eroii
Neamului, nr. 3 (40), 2019.
76. Revista Eroii Neamului – 10 ani, autor Daniela Bălu, în ”Eroii Neamului, nr. 4 (41), 2019.
77. The bronze hoards from Pir and Ciumești. În: B. Rezi – R. E. Németh, (ed.) Reflections of
cultural mobility and connectivity in the Carpathian Region and the North-Western Balkans.
Bronze Age connectivity in the Carpathian Basin. Proceedings of the international colloquium
from Târgu Mureș, 13–15 October 2016. Târgu Mureș., L. Marta–J. Németi.
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Anexa 4. Sesiuni ştiinţifice. Participare/organizare

Manifestări ștințifice organizate deMJSM
1. Conferinţa internaţională ”Relații Româno-Ucrainene. Istorie și contemporaneitate”, Satu
Mare, 8-10 martie 2019.
2. Fluxurile istoriei. Mișcările mărfurilor și ale oamenilor, circulația socială a cunoștințelor” –
sesiune științifică internațională, 15-16 noiembrie 2019.
3.Spatiul rural și strategii economice în Transilvania secolului 21. Castelul Károlyi din Carei.
Perioada: 11-12 octombrie. Organizator MJSM.
4. Conferinţei internaţionale „Istorie-Economie-Societate”, 6-9 noiembrie 2019, Castelul din
Carei, Secţiunea „Anul 1919 în istoria Transilvaniei”, în parteneriat cu Fundația
Universitară„Vasile Goldiș” Arad, filiala Satu Mare; Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din
Arad; Academia Română-Institutul de Prognoză Economică, București; Școala Națională de Studii
Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, București.
5. Arhitectură religioasă în Transilvania – Conferință internațională
Participări ale specialiștilor la sesiuni ştiinţifice (74)
1.La conferenza dei membri della Scola Romena a Roma, anno MMXIX. Cu lucrarea Din Oaș la
Roma. Interacțiunile monahului Pásztory Árkád cu Sfântul Scaun la Italicum e la Romanità
Orientale, tra ieri e oggi. Accademia di Romania in Roma (Piazza Josè de San Martin n. 1), 2728 iunie 2019, Roma. Honca Ciprian-Emauel
2.Conferința internațională a doctoranzilor în istorie. Ediția a XIV-a: Istorie Locală – Istorie
Globală. Provocări istoriografice contemporane. Cu lucrarea Între Gherla și Mukacevo. Procesul
disciplinar al călugărului bazilian Árkád Pásztory, 19-20 octombrie 2019, Cluj-Napoca. Honca
Ciprian-Emauel

3.Conferința internațională Istorie-Economoie-Societate, Secțiunea Istorie: Anul 1919 în istoria
Transilvaniei. Cu lucrarea „Fundația Pásztory”. Soarta bunurilor Episcopiei Maghiare de
Hajdudorogh anexate României după 1919, 6-9 noiembrie 2019, Carei, România. Honca CiprianEmauel
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4.Sesiunea științifică Fluxurile istoriei Mișcările mărfurilor și ale oamenilor, circulația socială a
cunoștințelor. Cu lucrarea Cooperativa de muncă si de credință a călugărului Árkád
Pásztory (începutul secolului XX),15-16 noiembrie 2019, Muzeul Județean Satu Mare. Honca
Ciprian-Emauel

5.Participare la Sesiunea Internațională „Relații româno- ucrainiene. Istorie și contemporaneitate.
Sesiunea a avut loc la MJSM în data 08 Martie. Adriana Achim, Toth Zoltan
6.Participare la sesiunea științifică “ Fluxurile istoriei” organizat de MJSM, a avut loc în data de
15 Noiembrie. Adriana Achim, Toth Zoltan
7.Participare la Simpozionul realizat în cadrul proiectului Comodi, a cross-border open model of
a digital museum database. Toth Zoltan
8.Participare la Simpozionul internațional Relații româno-ucrainene. Cu lucrarea: Patrimoniu
fotografiat-Patrimoniu salvat., (cooautor). Locul desfășurării: MJSM. Perioada: 8-9 martie 2019.
Organizatori: Uniunea Ucrainenilor din România; dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş
9.Participare la Conferința internațională și Târgul: Frumos. Ceramic. Folositor, ediția a VII-a.
Cu lucrarea: Cândva utilă și frumoasă... oala de sarmale (autor) și membru comisia de jurizare a
concursului de olărit. Locul desfășurării: Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Perioada:
16-22 iulie 2019. Organizator: Complexul Muzeal Astra; dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş
10.Participare la Conferința Internațională „Satul românesc- centru de credință, continuitate și
rezistență în Transilvania”. Cu lucrarea: Tiparele mentalitare ale construcției. Obiceiuri de
construcție (autor). Locul desfășurării: Muzeul Țării Oașului Negrești-Oaș. Perioada: 9 august
2019. Organizatori: Muzeul Țării Oașului Negrești Oaș; dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş
11.Participare la Conferința Națională Anuală ASER. Cu lucrarea ”Corespondență Ion Mușlea și
Ioan Andron”(autor). Locul desfășurării: Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Perioada: 69 noiembrie 2019. Organizator: Complexul Muzeal Astra; dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş
12.Track Changes: Reflecting on a Transforming World a SIEF International Society for Ethnology
and Folklore. Titlu: The Transformation of the Ordinary. Divergent forms of everyday life in a
village from Satu Mare region, Romania. Locul desfășurării: Santiago de Compostela, Spania.
Perioada: 12-21 aprilie 2019. Szilágyi Levente
13.Spatiul rural și strategii economice în Transilvania secolului 21. Titlu: Önerőből.
Gazdaságfejlesztési és közösségszerveződési különutak – két szatmári sváb példa (Din surse
proprii. Modeluri speciale în dezvoltarea economică și socială – două exemple șvăbești.) Castelul
Károlyi din Carei. Perioada: 11-12 octombrie. Organizator MJSM și participant, Szilágyi Levente
14.Patritmoniu fotografiat, patrimoniu salvat; Satu Mare, Simpozionul „Relații românoucrainene”, 8-9 martie 2019; Organizatori: Uniunea Ucrainenilor din România. Adela Dobrescu
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15.Costumul național ca mesager al identității locale și naționale la începutul secolului al XXlea; Carei, Conferința internațională: Economie-Istorie-Societate, 6-8 noiembrie 2019,
Organizatori: Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Filiala Satu Mare, Fundația
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Filiala Satu Mare, Centru de Cercetări în ecologie
și eco-economie Satu Mare, Muzeul Județean Satu Mare. Adela Dobrescu
16.Participarea la Conferinţa internaţională ”Relații Româno-Ucrainene. Istorie și
contemporaneitate”, Satu Mare, 8-10 martie 2019, cu lucrarea 100 de ani de la instaurarea
administrației românești în comitatele Sătmar și Ugocea (1919-2019), (Claudiu Porumbăcean);
17.Participarea la simpozionul „Centenarul presei româneşti din Sătmar” cu lucrarea Ziarul „Satu
Mare” la 100 de ani de la prima apariţie, 6 septembrie 2019, Casa Meşteşugarilor, Satu Mare,
(Claudiu Porumbăcean);
18.Participarea la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Maramureş, cu lucrarea Anul 1919 în istoria Sătmarului, Baia Mare, 9-10
octombrie 2019, (Claudiu Porumbăcean);
19.Participarea la Simpozionul ştiinţific naţional „Cooperativizare şi decooperativizare în
România” organizată de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, cu lucrarea De la reforma
agrară la colectivizarea agriculturii în judeţul Satu Mare, Zalău, 11-12 octombrie 2019, (Claudiu
Porumbăcean);
20.Organizarea Conferinţei internaţionale „Istorie-Economie-Societate”, 6-9 noiembrie 2019,
Castelul din Carei, Secţiunea „Anul 1919 în istoria Transilvaniei”, în parteneriat cu Fundația
Universitară„Vasile Goldiș” Arad, filiala Satu Mare; Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din
Arad; Academia Română-Institutul de Prognoză Economică, București; Școala Națională de Studii
Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, București. Finanţarea este
asigurată prin proiectul finanţat de Consiliul Judeţean Satu Mare cu cofinanţare din partea
Fundaţiei universitare „Vasile Goldiş” din Arad, filiala Satu Mare, (Claudiu Porumbăcean);
21.Participarea la Conferinţei internaţionale „Istorie-Economie-Societate”, 6-9 noiembrie 2019,
Secţiunea „Anul 1919 în istoria Transilvaniei”, organizată de Fundația Universitară„Vasile
Goldiș” Arad, filiala Satu Mare; Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad; Muzeul Judeţean
Satu Mare; Academia Română - Institutul de Prognoză Economică, București; Școala Națională
de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, București, cu lucrarea
Dr. Ilie Carol Barbul şi instaurarea administraţiei româneşti în Satu Mare (19 aprilie 1919),
Carei, 6-9 noiembrie 2019, (Claudiu Porumbăcean).
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Anexa 5. Activități educaționale și de pedagogie muzeală (56 activități)

1. „Alexandru Ioan Cuza și Unirea”, Școala gimnazială Tășnad – prezentare istorică, 23 ianuarie
- Costin Cristian
2. „Mica Unire”, Liceul Teoretic Carei, prezentare istorică, 23 ianuarie - Gindele Simona
3. În cadrul „Săptămânii Vasile Lucaciu”, prilejuită de împlinirea a 167 de ani de la naşterea
marelui patriot, au fost organizate mai multe activităţi cu publicul, la care au participat peste 200
de elevi, după cum urmează: (Claudiu Porumbăcean, Mihaela Sălceanu, Lőrincz Norbert).
•

Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, 25 de elevi, clasa a IX-a – 21 ianuarie 2019

•

Localitatea Apa, Centrul cultural din localitate, 80 de persoane copii şi adulţi – 21
ianuarie 2019

•

Şcoala „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare, 2 clase a V-a, 60 de elevi

•

Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, profil pedagogic, 25 de elevi, clasa a IX-a – 22
ianuarie 2019

•

Şcoala „Vasile Lucaciu” Satu Mare, 2 clase, 45 de elevi

4. „Săpături arheologice la Hanul Cerbul de Aur Carei” - prezentare Power Point, 12 februarie,
Liceul Teoretic Carei - Hágó Attila Nándor
5. „Arheologia și științele reale” Ziua lui Darwin, - prezentare Power Point, 12 februarie, Liceul
Teoretic Carei - Hágó Attila Nándor
6.„Dragobetele – Ziua Dragostei şi a Iubirii”. Prezentarea unui material şi power point la Şcoala
Gimnazială Certeze. Acțiunea s-a desfășurat în data 22.02.2019, la care au participat 35 elevi, 3
profesori - Adriana Achim, Toth Zoltan
7.”Semne de primăvară” - Atelier de creație mărțișoare, 26-27 februarie, în colaborare cu Liceul
Național Ioan Slavici, Școala gen. Grigore Moisil, Liceul de Artă Aurel Popp și Asociația
Borokogyoker. Locul de desfășurare: MJSM și Magazinul Auchan. Număr de participanți: 150
elevi și adulți. dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş, Adela Dobrescu
8. ”Petőfi Sándor – pe plaiurile sătmărene”, prezentare pentru elevii Şcolilor gimnaziale din Ardud,
Livada și Viile Satu Mare (organizator: Primăria Ardud), 14 martie 2019, Sala Primăriei,
Kereskenyi Sandor
9. În baza parteneriatului existent între Liceul cu Program Sportiv Satu Mare și Muzeul Județean,
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în data de 15 martie, un grup de 39 de elevi însoțiți de profesori în cadrul proiectului Erasmus au
efectuat o vizită la muzeu- Mihaela Sălceanu.
10.“Vestirea primăverii”, în data de 24 Martie, locul desfăşurării: Școala Gimnazială Certeze Malanca Nicoleta
11.Proiecție de film documentar: ”Istoria Sătmarului” pentru clasele de la diverse școli
generale/licee din județul și orașul Satu Mare, aprilie 2019 - Lőrincz Norbert
12. Ateliere de lucru - Şcoala altfel – Atelier de pictură pe sticlă (icoane) - în perioada 15 – 19
aprilie 2019 - colectivul Secţiei de Artă);
13. Vizionarea unui film documentar referitor la istoria județului cu cinci clase de la Liceul
Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt Satu Mare, 15 aprilie 2019 - Mihaela Sălceanu
14. Organizarea Taberei militare realizate de reenactorii Detaşamentului Mateiaş şi ai Clubului de
Istorie Militară, cu tehnică şi echipament aferent perioadei istorice: gardă, ateliere interactive şi
paradă militară, inclusiv materiale pirotehnice. Au participat peste 500 de elevi programaţi pe ore
de la Colegiul Național ”Ioan Slavici”, Colegiul Național ”Doamna Stanca”, Liceul de Artă ”Aurel
Popp”, Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații ”Ion I. C. Brătianu”, Școala Generală
”Grigore Moisil”, Școala Generală ”Octavian Goga”, Școala Generală ”Lucian Blaga”, Școala
Generală ”Vasile Lucaciu”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” ş.a., 17-18 aprilie 2019 (Claudiu
Porumbăcean, Paula Virag, Lőrincz Norbert, Mihaela Sălceanu, Popdan Brăduţ);.
15. Vopsitul ouălor de Paşti, 19 aprilie, la muzeul etnografic Oraşu Nou, cu participarea elevilor şi
profesorilor în număr de 43 elevi de la Şcoala Gimnazială Oraşu Nou. Prezentarea
materialului’Semnificația și tradiția sărbătorilor pascale’(power point), la Școala Gimnazială O.
Goga Satu Mare. Adriana Achim, Toth Zoltan, File Tunde (Orașu Nou)
16. Atelier de Paști - 01.04.2019 cu elevii Școlii Generale „Grigore Moisil”, 16.04.2019 cu elevii
CNIS, 23.04.2019 cu copii de la Asociația Alter Ego; Locul de desfășurare MJSM și Magazinul
Auchan. Număr de participanți: 110 (95 copii, 15 adulți) dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş,
Adela Dobrescu
17.“Tradiții de Paște”, în data de 25 Aprilie, locul desfășurării: Casa muzeu Certeze, parteneri:
Școala Gimn. Certeze, Nr. Participanți: 25 elevi și profesori; Malanca Nicoleta
18. „Preistoria Sătmarului” – prezentare pentru grupa de excelență Istorie (Liviu Marta- C.N.
Mihai Eminescu).
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19. Activitate realizată în cadrul expoziției Universul copilăriei în creația artiștilor fotografi Iuliu
Pop și Ioniță G. Andron împreună cu grupul de mămici și copii din comunitatea: Ce le citim
copiilor – 8 iunie, 18 iunie 2019 - Diana Kincses
20. Atelier pictură pe sticlă – 30 mai 2019 (elevii școlii Mircea Eliade, Polonia, Ungaria), Talpos
Elisabeta - colectivul Secţiei de Artă;
21. Atelier de pictură pe sticlă “1 IUNIE … În suflet de copil”-prezentare pp- 31.05.2019, Şcoala
Gimnazială Batarci, 50 elevi din ciclul gimnazial, Sima Alexandra
22.’’ Ziua Copilului’’ 31 mai, în colaborare cu Șc. Gimnazială Homorodu de Mijloc. Acțiunea
culturală a avut loc în data de, în incinta Gospodăriei Codrenești Chilia, la care au participat 26
elevi și 4 profesori. Adriana Achim, Toth Zoltan
23. Atelier de pictură - “ Să învățăm să pictăm ” - 1 iunie 2019, la care au participat elevii clasei
a II – a de la Şcoala Octavian Goga - colectivul Secţiei de Artă
24. Sondaj arheologic educativ la Vetiș cu participarea elevilor locali 3-5 iulie 2019. R. Gindele
25. Sânzienele”, în data de 24 Iunie, locul desfășurării: Casa muzeu Certeze, Școala Gimnazială
Certeze, Nr. Participanți: 15 elevi și profesori; Malanca Nicoleta
26. Atelier de creaţie „Misterele paleoliticului” 12.07.2019, MJSM - Alexandra Sima, Popdan
Brăduţ, Kadas Zoltan, 17 copii de la C.A.I.V.T.P.A.N.E. şi C.T.F. Satu Mare
27. Vizite grupuri școlare pe șantierul arheologic Medieșu Aurit (octombrie 2019). R. Gindele
28. Atelier de creaţie „Activităţi de toamnă” Alexandra Sima, Grădiniţa „Guliver „ 16.10.2019
29. Participarea la Simpozionul dedicat împlinirii a 75 de ani de la „Eliberarea ultimei brazde de
pământ românesc”, Carei, 22 octombrie 2019 - Claudiu Porumbăcean, Paula Virag
30. Atelier de creaţie “ Maestru în modelaj” Alexndra Sima, 16 copii de la Grădiniţa Poiana
Codrului, 23.10.2019
31. Prezentarea armamentului unui legionar roman şi al unui războinic dac,- 25 octombrie,
Colegiul Naţional Kölcsey Ferenc - Z. Kadas
32. Organizarea unei excursii de studiu la Castelul Lonyai din Medieşu Aurit şi la Rezervaţia
arheologică de la Medieşu Aurit-octombrie,Şcoala Generală din comuna Lazuri - Z. Kadas
33. Atelier tehnică mixtă (carton pe pânză, cu cuţitul de paletă) – 06 Noiembrie 2019 - Tămăşan
Andrea – au participat 10 elevi ai Şcolii speciale;
34. Atelier de creaţie “Locuinţa preistorică”, Alexandra Sima, 16 copii de la Grădiniţa Bârsăul de
Sus, 06.11.2019
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35. „Ce este arheologia?” - prezentare Power Point, 21 noiembrie, Liceul Romano Catolic
Iosephus Calazantius Carei - Hágó Attila Nándor
36..Atelier de creație ”Marea Unire” - 29 noiembrie, MJSM și CNIS Satu Mare. Locul de
desfășurare: MJSM. Număr de participanți: 27 elevi. dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş, Adela
Dobrescu
37. „Marea Unire” 29 noiembrie, Castelul Károlyi, Sala Cavalerilor, prezentare istorică - Igna
Marius Cătălin
38. Atelier de creaţie „ Drapelul Ţării mele”, Alexandra Sima, Gabriela Paul, 26 de copii de la
Şcoala Gimnazială nr. 11. Sătmărel, 10.12.2019
39. Activitate realizată în cadrul proiectului “Moșteniri din străbuni” împreună cu educatoarea și
copiii de la Grădinița cu program prelungit nr. 9 Satu Mare – 4 decembrie 2019 - Diana Kincses
40. Atelier papelier (confecționarea de stegulețe, ecusoane, felicitări).Gabriela Paul, Alexandra
Sima 2 – 6 decembrie
41. Povestea ciobului - grup de elevi cl. I a de la Şcoala Lucian Blaga (12.11.2019)., Alexandra
Sima, Roxana Cobusceanu
42. Atelier de creaţie „Magia Crăciunului ”Alexandra Sima, 28 de elevi de la Şcoala Generală
„Lucian Blaga”, 10.12.2019
43. Organizare în parteneriat cu Colegiul National “Kölcsey Ferenc” - Târg de Crăciun și concurs
în programul ”Adoptă o clădire”, perioada: 12 – 16 decembrie 2019 - colectivul Secţiei de Artă
44.” Un brăduț o bucurie”,- 17 decembrie 2019, la Magazinul Auchan unde au participat trei clase
de elevi de la CNIS Satu Mare, vor fi confecționate ornamente de brad și în concurs vor fi decorați
trei brazi de Crăciun. Brazii vor fi donați (unul dintre ei va ajunge și în acest an la sediul MJSM).
dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş, Adela Dobrescu
45. Atelier de creaţie „Magia Crăciunului ”Alexandra Sima, 28 de elevi de la Şcoala Generală
„Lucian Blaga”, 10.12.2019.Acţiune desfăşurată la Centrul de îngrijire A persoanelor
vârtsnice„Casa Bunicilor”
46. Au fost organizate 3 acțiuni de educație ecologică cu grupuri de vizitatori în curtea Muzeului
Județean. Cu ocazia acestor evenimente au fost desfășurate activități practice, jocuri interactive pe
teme ecologice. Participanții au fost ghidați de-a lungul potecii educaționale, și s-au familiarizat
cu metodele ocrotirii naturii din mediul urban. Locul desfășurării: Muzeul Județean Satu Mare (Bdul V. Lucaciu nr.21). Nr participanți: 60 - Sike Tamás
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47. Prelegeri realizate în colaborare cu instituții de învățământ: - prezentare de popularizare a
științei, cu titlul „Cum funcționează știința” la sediul MJSM, Sala Steuaer, în cadrul programului
”Școala altfel”, Colegiul National Kölcsey - Sike Tamás
48. Prezentare de popularizare a științei, cu titlul „Cum funcționează știința” la Școala Gimnazială
nr. 10 - Sike Tamás
49. Ghidaj tematic realizat în contextul ”Istoria comunismului în Județul și Municipiul Satu Mare”
- Lőrincz Norbert)
50. Participarea ca partener la concursul internaţional de artă grafică – “A 10 ediţie a Bienalei de
grafică pentru copii şi tineret – Ujgorod, Ucraina (din partea secţiei de artă a participat muzeograful
Felicia Grigorescu)
51. Tabără arheologică Tasnad (Bobald): studenți UCL, studenti Polonia Gdansk - C. Virag
52. Tabără arheologică Urziceni (Bobald): studenți Polonia Gdansk, studenti UBB secția română,
secția maghiară - C. Virag
53. Lecții deschise cu elevi din Carei pe șantier arheologic Urziceni. C. Virag
54. Prezentarea detectorului de metale şi modul de utilizare., Şcoala generală nr.10. - Z. Kadas
55. Organizarea excursiei de studiu la Situl arheologic de la Carei Bobal-, Şcoala Generală. Z.
Kadas.
56. Prezentarea laboratorului si a activitatilor de restaurare in cadrul programului „Şcoala altfel”.

Anexa 6. Lista acţiunilor culturale dedicate atragerii publicului

1.” Dacii liberi” - prelegere cu ocazia Zilei Culturii Naționale 15 ianuarie 2019 - R. Gindele
2. „Medieșu Aurit - un centru de putere pe Valea Someșului în evul mediu ” - prelegere cu ocazia
Zilei Culturii Naționale 15 ianuarie 2019 - S. Belbe
3. „Monumente istorice din Carei”, prezentare istorică cu ocazia Zilei Culturii Române, 15
ianuarie - Hágó Attila Nándor
4.”167 ani de la nașterea eroului național Dr. Vasile Lucaciu”. Cu acest prilej s-a inaugurat Biserica
de lemn, unde au participat oficialități printre care Ioan Rus vicepreședinte. În data de 21 ianuarie.
Locul desfășurării: Apa- Angelica Rotărean
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5.Bisericiele din muninicipiul Carei – plimbare istorică cu ocazia Zilei Culturii maghiare, 22
ianuarie - Hágó Attila Nándor
6.Emisiune TV dedicată zilei de 24 ianuarie 1859, TV 1 Satu Mare, 24 ianuarie 2019 - Claudiu
Porumbăcean
7.Alocuțiune publică cu ocazia manifestărilor organizate în cinstea zilei de 24 Ianuarie 1859 Unirea Principatelor Române - Mihaela Sălceanu
8. Comunicare științifică : ”Satu Mare în literatura maghiară” (organizatori: Teatrul de Stat din
Miskolc, Ungaria și Teatrul de Nord Satu Mare), 9 februarie 2019, Sala de conferințe a Teatrului
din Miskolc, - Kereskenyi Sandor
9. „Zece pași simpli – Cum să te apuci de fotografia despre natură” – Castelul Károlyi, Sala
Cavalerilor, prezentare Power Point, 12 februarie - Doru Panaitescu, Sike Tamás, Hágó Attila
Nándor
10.Participare la lansarea de carte semnată de Viorel Radu,” Pr. Dr. Vasile Lucaciu,” Apa, 03.02.
2019 - Claudiu Porumbăcean
11. Comunicare științifică : ” Intelectualii și religia ” (organizator: Protopopiatul Reformat din
Satu Mare), 21 februarie 2019, Sediul Protopopiatului, Kereskenyi Sandor
12. „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, Mihai Mocan, 13 martie 2019, Halmeu
13. „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, Mihai Mocan, 22 martie 2019, Cărăşeu
14. Prezentarea ”Camil Petrescu – artist și intelectual” (organizator: Biblioteca Județeană Satu
Mare), 9 aprilie 2019, Sala Gh. Bulgăr a Bibliotecii , Kereskenyi Sandor
15.Susţinerea unei prelegeri cu ocazia aniversării Zilei Instituţiei Prefectului cu tema: „ Prefectura
judeţului Satu Mare la 100 de ani de existenţă ”, sala de şedinţe a Prefecturii Satu Mare, în prezenţa
Colegiului Prefectural, 02.04.2019 - Claudiu Porumbăcean
16. Concurs Internaţional de Pictură ” Arta – Pasiunea mea ” - 5 aprilie 2019, Ediţia a II-a,
organizat de către Şcoala Populară de Artă Satu Mare (găzduit de Secția de Artă);
17. „Marea unire de la 1 Decembrie 1918”- Mihai Mocan, 8 aprilie 2019, Hotoan
18. Organizarea evenimentelor de la Hodod, alocuţiune, 16 aprilie 2019 - Claudiu Porumbăcean
19.Organizarea evenimentelor de la Paulian, alocuţiune, 17 aprilie 2019 - Claudiu Porumbăcean
20.” Un secol de administraţie românească la Satu Mare„ - Mihai Mocan, Satu Mare, 18.04.2019
21. Organizarea momentului istoric al întâmpinării Armatei Române de către oficialităţile
sătmărene din anul 1919 în cadrul Paradei militare organizate de Garnizoana Satu Mare a
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Ministerului Apărării Naţionale şi de Centru Militar Satu Mare, cu sprijinul Teatrului de Nord din
Satu Mare şi a Detaşamentului Mateiaş şi ai Clubului de Istorie Militară, 19 aprilie 2019 -Claudiu
Porumbăcean, Popdan Brăduţ
22.Emisiune TV realizată de Nord-Vest TV Satu Mare la sediul MJSM, referitoare la evenimentele
din anul 1919 şi la expoziţia organizată în acest sens, 18 aprilie 2019 - Claudiu Porumbăcean
23.” 100 de ani de la eliberarea Sătmarului şi instaurarea administraţiei româneşti”- Mihai Mocan,
25.04.2019, Carei
24. Susținerea unei prezentări despre „Regina Maria - Regina soldat a românilor” în data de 10
mai 2019 la Centrul Cultural Poesis. Acțiunea a fost organizată de Ordinul Asistenților Medicali
Satu Mare - Mihaela Sălceanu
25. Noaptea muzeelor - 18 mai 2019 - colectivul Secţiei de Artă
26. “Un secol de modă la Satu Mare”- prezentare de modă, Felicia Grigorescu, Liviu Marta,
Popdan Brăduţ, Honca Ciprian, 18 mai 2019
27. „ Meniul zilei în preistorie ” Castelul Károlyi, Sala de conferințe, prezentare Power Point
despre dieta în preistorie, 18 mai - Xenia Pop
28. „O noapte misterioasă” – plimbare științifică în parc, călătorie cu caleașca, prezentări power
point, proiecție film, vernisaj expoziție, dans de societate, Noaptea Muzeelor, 18 mai (colectivul
din Carei, trupa de teatru M.E.E.M. Carei, Teatrul de Nord Satu-Mare, Corvus Regia, Egyedi Film,
Centrul Cultural Carei, Acoustic Station)
29. Târgul meșterilor populari, ediția a XVI-a, 24-26 mai 2019; MJSM și Primăria Municipiului
Satu Mare. Locul de desfășurare: aleea C. Coposu, Satu Mare. Număr de participanți: 10.000
persoane. dr. Maria-Magdalena Lobonţ-Puşcaş, Adela Dobrescu
30. Comunicare științifică ”Modernitatea în literatura sătmăreană” în cadrul simpozionului
”Literatură și cultură” (organizator: Primăria Nyíregyháza, Ungaria), 15 iunie 2019, Sediul
Primăriei, Kereskenyi Sandor
31.Deschiderea festivă a Taberei de dansuri și meșteșuguri populare, ediția a XXIII, care a avut
loc în data de 07 iulie, în curtea casei muzeu, unde erau prezenți copii, parinți, dascăli, Asociația
PPC. Cei prezenți au vizitat și Casa muzeu în număr de 100 persoane- File Tunde
32. „Rolul fotografie în arheologie” - prezentare Power Point, 13 august, Baza arheologică Carei
– Bobald (Hágó Attila Nándor).
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33. Participare cu lucrări proprii (eseuri) la Festivalul literar ”Corona Carpatica” (organizator:
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare), 6-7
septembrie 2019, Satu Mare – Ardud, Kereskenyi Sandor
34.În cadrul Zilelor Culturale Partium în data de 24 august am organizat workshopul: „Capitole
din cultura viticolă din Partium”. Invitații evenimentului au fost: Dr. Simon András și Dr. Mód
László de la Catedra de Etnografie și Antropologie, Universitatea din Szeged- Szilágyi Levente
35.”Petőfi Sándor și Szendrey Júlia”, prezentare la comemorarea căsătoriei marelui poet romantic
(organizator: Primăria Ardud), 8 septembrie 2019, Cetatea din Ardud, Kereskenyi Sandor
36.Centrul de producție ceramică de la Medieșu Aurit - prelegere și excursie documentară cu
ocazia întâlnirii internaționale a experților de proiecte europene 27 septembrie 2019 - R. Gindele
37.„Descoperiri neolitice din județul Satu-Mare” prezentare Power Point, 8 octombrie, Biblioteca
Orășenească Tășnad - Hágó Attila Nándor
38.Prezentarea oraşului Satu Mare pentru un grup de cicliști care au vizitat orașul nostru la
Primăria Municipiului Satu Mare, în cadrul proiectului: ”Kerékpárral 7 határon át programsorozatSzatmár Kincsei: Kerékpártúra a Szamos két partján.”, după care a urmat un ghidaj în centrul
municipiului prezentând clădirile istorice ale orașului, 04.10.2019 - Lőrincz Norbert
39.„Ziua armatei române” – 24 octombrie, Castelul Károlyi, Sala Cavalerilor, prezentare istorică
-Igna Marius Cătălin
40.Concurs de poezie religioasa in data de 26 Octombrie, organizat de Belbe Ioan in colaborare cu
asociatia „Procerc Turt ”- Belbe Diana
41. „Să nu ne uităm eroii” - Secvențe ale Revoluției din 1956 din Budapesta, 27 octombrie,
Biserica Lutherană - Hágó Attila Nándor)
42. ”Ady Endre – viața și opera”, prezentare cu ocazia dezvelirii plăcii memoriale în curtea
interioară a bisericii reformate din Piața Titulescu (organizator: Biserica Reformată), 14 noiembrie
2019- Kereskenyi Sandor.
43. Ofranda de bronzuri de la Vetiș (prelegere cu ocazia deschiderii expoziției permanente de
istorie locală 21 noiembrie) - L. Marta
44. Moderator la lansarea cărții lui Felician Pop ”Imaginea românilor” în literatura maghiară”
(organizator: CJCPCTSM), 14 noiembrie 2019, Casa Meșteșugarilor Satu Mare- Kereskenyi
Sandor
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45. “Vandalii pe teritoriul comunei Vetiș” - prelegere cu ocazia deschiderii expoziției permanente
de istorie locală 21 noiembrie - R. Gindele
46. Interviu de popularizare pentru Informația TV despre descoperiri arheologice legate de vandali
și gepizi în județul Satu Mare 2 decembrie 2019 - R. Gindele
47. Colocviu, Comemorarea deportării șvabilor sătmăreni în URSS , 25 ianuarie, organizator
FDG, Satu Mare; colaborator MJSM, Daniela Bălu.
48. Colocviu și spectacol omagial, Centenarul sătmărean: 100 de ani de eliberarea județului
Satu Mare și 100 de ani de la instaurarea administrației românești; organizator MJSM, Daniela
Bălu; parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare; Casa Corpului Didactic; Asociația
Civică Tempora; 16 aprilie, sala Filarmonicii Dinu Lipatti.
49. Dictatul de la Viena – comemorarea victimelor – 30 august 1940; eveniment organizat în
colaborare cu Asociația Județeană Satu Mare a românilor refugiați, expulzați și deportați în urma
Dictatului de la Viena; Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu; Asociațiile pensionarilor
sătmăreni; 30 august 2019, MJSM, Daniela Bălu, Mihai Mocanu.
50. Eveniment omagial Ady Endre - 100, organizat de Biblioteca Județeană Bistrița Năsăud, în
colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, Daniela Bălu și Biblioteca Județeană Satu Mare; Casa
memorială Ady Endre, 1 octombrie 2019.
51. Simpozion ”10 ani – revista Eroii Neamului”, 4 noiembrie 2019, organizat de Asociația
Civică Tempora și Muzeul Județean Satu Mare, Daniela Bălu.

Anexa 7. Lista publicațiilor realizate de MJSM

Volume de studii științifice:
•

- Volumul „Satu Mare. Studii şi Comunicări”, Seria Istorie – Etnografie – Artă, nr. XXXV/II,

Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2019.
•

Volumul „Satu Mare. Studii şi Comunicări”, Seria Arheologie, nr. XXXV/II, Editura Muzeului
Sătmărean, Satu Mare, 2019.

•

Volumul Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate, Ed. Muzeului Sătmărean,
Editura RCR Editorial, 2019, redactor Irina Liuba Horvat.

Monografii
•

- - Contribuții la istoria învățământului sătmărean de la începuturi până în 1940, Ed. Muzeului
Sătmărean, 2019, autor Ioan Viman.
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•

- O istorie a învățământului sătmărean postbelic, Ed. Muzeului Sătmărean, 2019, autori Daniela
Govor, Radu David.

•

Cimitirul gepid de la Carei, Editura Muzeului Sătmărean, 2019, autor Robert Gindele (sub tipar)

•

Cultura Gava în Sătmar, Editura Muzeului Sătmărean, 2019, autor Liviu Marta (sub tipar)

Cataloage și pliante
•

Morminte și opere comemorative de război din județul Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean,
2019, coordonator Radu Ardelean, colaborator Mihai Andrei Mocanu.

•

- Catalog de expoziţie: ION D. ION: de la frescă la şevalet, autor Felicia Grigorescu.

•

- Catalog de expoziţie Smaranda Milu Nemethi... încă un popas printre lucruri mărunte, autor
Felicia Grigorescu.

•

- Pliantul expoziţiei Happening – Micul Prinţ, autor Cristina Gloria Oprișa.

•

- Pliantul expoziţiei „Semn – Pomul vieții”- Salonul Internațional, ediția a VI-a, autor Cristina
Gloria Oprișa.

•

- Catalog de expoziție Universul copilăriei în creația artiștilor fotografi Iuliu Pop și Ioniță G.
Andron, Ed. Muzeului Sătmărean, autor Diana Kinces.

•

- Pliant de expoziție 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand și a reginei Maria în județul
Satu Mare – Carei 25 mai 1919 – 25 mai 2019, autor Daniela Bălu, coautor Diana Kinces.

•

- Catalog de expoziție O experiență europeană. Moștenirea istorică și culturală a germanilor
din România, editor Muzeul Național de Istorie a României; capitolul Șvabii sătmăreni. Scurt
istoric, autor Daniela Bălu, 2019, p.400.
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