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ANEXA nr. 4: MODEL-CADRU AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE
(cf. ORDIN nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al aietului
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al
contractului de management)

CAPITOLUL I:
Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de
către Ministerul Culturii și Identității Naționale și Identității Naționale denumit în
continuare autoritatea, pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, denumită
în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă,
precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.
Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor
criterii de evaluare:
1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport
cu sistemul instituţional existent;
2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;
4. situaţia economico-financiară a instituţiei;
5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea
misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de
management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către
autoritate.
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din
prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 8.02.2017 la 31.12.2017 reprezentând
prima evaluare.
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CAPITOLUL II: STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE
PARTEA I:

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară
activitatea
Activitățile din cadrul Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi (CMNM) sau derulat în anul 2017, conform Programului managerial 2017-2021, urmărindu-se
în permanență obiectivele stabilite și atingerea indicatorilor prevăzuți.
Redeschiderea în anul 2016 a Palatului Culturii, în urma finalizării lucrărilor de
consolidare – restaurare din cadrul Programului
Naţional Reabilitare a
monumentelor istorice din România F/P1562 (2006) a constituit un catalizator al
vieții culturale ieșene, determinând în anul 2017 o activitate efervescentă axată pe
atragerea către muzee a unui numeros public. Astfel de la redeschiderea Palatului
Culturii și până la sfârșitul anului 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" a
înregistrat un număr record de 848.208 vizitatori.
CMNM a fost în anul 2017 o instituţie activă prin derularea continuă a
numeroase manifestări culturale şi programe educative la Palatul Culturii, Muzeul
Unirii, Muzeul Viei şi Vinului Hârlău, Muzeul ”Poni-Cernătescu”, Muzeul Memorial
”Mihail Kogălniceanu”, Palatul „Al.I. Cuza” Ruginoasa sau găzduite de alte instituţii
naționale și internaționale. De asemenea, instituţia a fost prezentă pe plan naţional şi
internaţional prin expoziţii itinerante, promovând astfel un valoros patrimoniu naţional
şi universal.
Complexul Muzeal Naţional „Moldova" (CMNM) cu sediul în Palatul Culturii,
clădire simbol a Iașului, construită în stil neogotic între anii 1906 – 1925, are în
componenţă sa: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu“, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei, Centrul de
Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, Muzeul „Mihail Kogălniceanu“
Iaşi, Muzeul Unirii Iaşi, Muzeul „Poni-Cernătescu“ Iaşi, Palatul „Al. I. Cuza“
Ruginoasa, Muzeul-Sit arheologic Cucuteni şi Muzeul Viei şi Vinului din Hârlău,
Depozitul de Tutun al fostei Fabrici de Ţigarete Iaşi.
Complexul Muzeal Național ”Moldova” este membru ICOM, ICCROM și
membru fondator al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, membru fondator
al European Association of Organ Grinders, membru MBSI - Mechanical Box
Society International, New York, S.U.A, Membru Radiomuseum, Elveția.
Complexul Muzeal National ”Moldova” Iași se numără printre cele mai active
instituții culturale şi de cercetare, acțiunile derulate de acesta având adresabilitate
locală, regională, națională şi internaţională. În perioada 8 februarie 2017 – 31
decembrie 2017, Complexul Muzeal Naţional ”Moldova”Iași şi-a consolidat prestigiul
profesional atât în mediul cultural ieşean, cât şi naţional, fiind perceput ca cea mai
importantă instituţie de cultură din regiune. Palatul Culturii este simbolul oraşului Iaşi,
acest brand apărând în circuitele turistice consacrate, precum şi pe toate materialele
promoţionale ale Primăriei Municipiului Iaşi și ale județului Iași.
Oferta culturală şi turistică face din Iaşi un centru important, o adevărată
capitală culturală a ţării. Să nu uităm că Iaşiul este oraşul primei Uniri, a primei
universități, al primului teatru evreiesc din lume, al primului spectacol de teatru în
limba română şi al primului muzeu literar memorial (Bojdeuca din Ţicău). Oferta
culturală şi turistică mai cuprinde: pe lângă Complexul Muzeal “Moldova” cu toate
muzeele din subordine, Muzeul Național al Literaturii, case memoriale, Teatrul
Naţional „Vasile Alecsandri”, Opera Română, Filarmonica „Moldova”, Biblioteca
Centrală Universitară, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" ş.a. Reţeaua de
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cinematografe cunoaşte, în prezent, o criză acută de spectatori și spații în care nu sa mai investit nimic de mulți ani, în aceste spaţii desfăşurându-se de multe ori şi alte
tipuri de activităţi. La acestea se mai adaugă numeroase şi valoroase monumente
istorice şi religioase, oraşul totalizând 47 biserici ortodoxe, 7 mănăstiri, 3 catedrale
catolice, o biserică lipovenească, o biserică armeană şi o sinagogă. În prezent, în
Iaşi sunt înregistrate peste 2000 de fundaţii, asociaţii, ligi etc. a căror activitate este
declarată ca fiind domeniul cultural.
Reţeaua de învăţământ este foarte bine reprezentată în Iaşi, la toate nivelurile.
Iaşiul este un important şi cunoscut centru universitar cuprinzând în reţeaua sa cinci
mari universităţi (Universitatea „Al.I.Cuza” - prima universitate a ţării fondată în 1860,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, fondată în 1879, Universitatea
Agronomică „Ion Ionescu de la Brad”, care a funcţionat din 1912 în cadrul
Universității „Al. I. Cuza”, de sine stătătoare din 1948, şi Academia de Arte „George
Enescu” care este prima academie de acest profil din România şi datează din
octombrie 1860), Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”-1937, dar şi câteva universităţi
private (Universitatea „Petre Andrei”, Universitatea „Apollonia” şi alte şase universităţi
neacreditate).
1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi;
Activitatea CMNM este realizată, de mai mulţi ani, în colaborare cu instituții
culturale şi de cercetare locale, regionale, naţionale și internaționale în baza unor
parteneriate şi acorduri de colaborare, deja tradiţionale.
În acest context, prezentăm în cele ce urmează cei mai importanţi parteneri ai
Complexului Muzeal Național ”Moldova” Iași, fie că este vorba de instituții cu profil
similar sau de organizaţii ce fiinţează în arii complementare de activitate, adresândune, împreună, aceleiași comunități: Direcţia Județeană pentru Cultură Iaşi; Academia
Română - Filiala Iaşi; Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – Filiala Iaşi;
Institutul de Arheologie Iaşi; Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” Iaşi; Institutul de
Filologie Română “A. Philippide” Iaşi; Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru
Poni” Iaşi; Primăria Municipiului Iaşi; Consiliul Judeţean Iaşi; Palatul Copiilor;
Primăria Municipiului Pașcani - Muzeul Municipal Pașcani; Primăria comunei
Ruginoasa; Mitropolia Moldovei şi Bucovinei; Centrul Mitropolitan de Cercetări
T.A.B.O.R. Iaşi; Episcopia Romano-Catolică de Iaşi; Muzeul Literaturii Române Iaşi;
Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi“ Iaşi; Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale;
Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Iaşi; Opera Română din Iaşi;Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri” Iaşi; Teatrul „Luceafărul” Iaşi; Filarmonica de Stat „Moldova” Iaşi;
Biblioteca Centrală Universitară ”M. Eminescu” Iaşi; Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, Garnizoana Iași; Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Iaşi; Inspectoratul de Jandarmi Iaşi; Penitenciarul Iaşi; Direcţia
Judeţeană de Tineret Iaşi; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Iași;
Inspectoratul Județean în Construcții Iași; Palas Mall.
Colaborări cu centre culturale și organizații internaționale care se adresează
aceleiași comunități:
Complexul Muzeal National ”Moldova” Iași colaborează cu: Centrul Cultural
German Iași; Societatea Culturală Româno-Germană Iaşi; Institutul Francez Iaşi;
British Council; Comunitatea Evreilor Iași; Comunitatea Armeană Iași; Centrul
Cultural al Americii Latine și Caraibelor; Uniunea Polonezilor din România „Dom
Polski” - Filiala Iași. Spre exemplu, colaborarea cu Uniunea Polonezilor din România
„Dom Polski” - Filiala Iași s-a concretizat prin realizarea unor Seri culturale poloneze
(13 martie 2017 la Palatul Culturii și 8-9 decembrie 2017 la Muzeul Unirii) și a
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expoziției „Afișul Polonez Contemporan/Trei Perspective" realizată de Institutul
Polonez din București.
Parteneriate cu numeroase asociații și fundații, cu instituții de învățământ
universitar și preuniversitar. La acestea se mai adaugă și partenerii Media și
colaborarea cu agențiile de turism. O importanță deosebită este acordată
parteneriatelor cu ONG-urile de profil, acest tip de colaborare fiind o constantă
a proiectului nostru managerial şi pentru perioada următoare.
Redăm mai jos câteva exemple de proiecte culturale realizate în colaborare cu
instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi:
 Conferinţa „Mihail Kogălniceanu–literatul”, susținută de dr. Doris Dumitru
Mironescu (Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi).
Manifestare culturală dedicată Bicentenarului Kogălniceanu. Organizatori:
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei –
Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Academia Română – Filiala Iași –
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Asociația „Mihail Kogălniceanu” Iași și
Asociația „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”,
28 februarie 2017.
 Expoziție temporară. IA AIDOMA. Parteneriat cu Asociaţia „Semne Cusute”, 20
februarie 2017 - 23 martie 2017.
 Târg de meșteri populari. „Mărţişorul – simbol şi tradiţie”, ediţia a II-a. Piaţa
Unirii. Parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, 25 februarie – 5
martie 2017.
 Conferinţa „Mihail Kogălniceanu și programul revoluționar din Moldova”,
susținută de cercetător dr. Mihai-Ștefan Ceaușu. Manifestare culturală dedicată
Bicentenarului Kogălniceanu. Organizatori: Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, Academia Română – Filiala Iași – Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol”, Asociația „Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația „Alexandru Ioan
Cuza” Iași, 29 martie 2017.
 Conferința Interdisciplinară „Identități fluide în spațiile României Mari.
Istoricitate, interculturalitate, normativitate”. Organizatori: Asociația Orbis
Tertius, Institutul de Studii și Cercetări Simbolice, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași, Direcția județeană pentru Cultură Iași, Palatul Culturii Iași, 7-9
aprilie 2017.
 Proiectul Serata Procopiu la Palat, realizat în parteneriat cu Asociaţia ESTEEM
România, prezintă o serie de prelegeri lunare la care sunt invitați să
conferențieze profesori, cercetători, oameni de ştiinţă, lansat la 23 martie 2017.
 Proiectul Portativul Tânărului artist, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi. lansat la 11 martie 2017.
 Zilele internaţionale ale teatrului şi poeziei, spectacol de teatru, recital de
muzică şi poezie realizat în parteneriat cu Universitatea de Arte „George
Enescu” Iaşi și Colegiul „Octav Băncilă” Iaşi , Martie 2017.
 Expoziția „Personalități feminine în Primul Război Mondial”, realizată în
colaborare cu Serviciul Județean al Arhivelor Statului Iași și Muzeul de Istorie a
Medicinii Iași, 1 aprilie- 30 mai 2017.
 Expoziția „Iașiul evreiesc”. Organizator principal: Serviciul Județean al Arhivelor
Naționale Iași în colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 7
aprilie- 5 mai 2017.
 Expoziția națională de artă naivă „Saloanele Moldovei”, ediția a XXVI-a.
Parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Iași, aprilie - 14 mai 2017.
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 Expoziție temporară „Vin Paștile”. Expoziție și atelier de ouă încondeiate
realizată în colaborare cu Asociația Communio, 8 - 23 aprilie 2017.
 Expoziție temporară Psaltirea de la Dragomirna, mărturie a artei creștine,
realizată în colaborare cu Mănăstirea Dragomirna. 27 aprilie – 4 iunie 2017.
 Expoziția de pictură „Iași – capitală de război”. Parteneriat între Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi”, Primăria Municipiului Iași și Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu” (în cadrul proiectului „Centenarul Zilei Naționale la Iași” derulat
în cadrul Festivalului Internațional al Educației), 10- 30 mai 2017.
 Conferința „Mihail Kogălniceanu şi Independenţa României”, susținută de prof.
univ. dr. Gheorghe Cliveti. Manifestare culturală dedicată Bicentenarului
Kogălniceanu. Organizatori: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași –
Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”,
Academia Română – Filiala Iași – Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Asociația
„Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 10 mai 2017.
 Colocviu Internațional „Les Gravetttiens. Leur creation materielle et spirituelle”.
Organizator principal: Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Arheologie
în colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 12-16 mai 2017.
 Târgul meşterilor populari, ediţia a XVIII-a. Proiect realizat de Muzeul Etnografic
al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Asociaţia „ART - Meşteşugurile
Prutului” și Direcția Județeană pentru Cultură Iași, 12-14 mai 2017.
 Workshop. Autenticitate şi specific local în portul popular românesc din zona
Moldovei. Parteneriat cu Școala Generală „Elena Cuza” Iași, 19 mai 2017.
 Expoziția „Iașii în Primul Război Mondial (1916-1918)”, realizată în colaborare
cu Primăria Municipiului Iași, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Național de
Istorie a României, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Arhivele
Naționale ale României – Serviciul Județean al Arhivelor Statului Iași, Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, 9 iunie-9 iulie 2017.
 Conferința „Kogălniceanu şi Regalitatea”, susținută de prof. univ. dr. Sorin Liviu
Damean (Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universității Craiova). Manifestare
culturală dedicată Bicentenarului Kogălniceanu. Organizatori: Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul
Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Academia Română – Filiala Iași – Institutul de
Istorie „A. D. Xenopol”, Asociația „Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația
„Alexandru Ioan Cuza” Iași, 16 iunie 2017.
 Expoziția „Mihail Kogălniceanu, periplu biografic” – în cadrul proiectului
Bicentenar Kogălniceanu. Organizatori: Complexul Muzeal Naţional „Moldova”
Iaşi - Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” şi Serviciul Judeţean Iaşi al
Arhivelor Naţionale, 5 septembrie-10 octombrie 2017.
 Expoziția de artă plastică „Să urci tăcerea”, realizată în colaborare cu Uniunea
Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, 2-10 martie 2017.
 Expoziția de pictură și grafică Anton Nicoleanu „Frunza sufletului”, realizată în
colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, 5-15 mai
2017.
 Expoziție de pictură și sculptură „Artiști de colecție. Colecția Florin Petrachi”,
realizată în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași,
20 iunie- 10 iulie 2017.
 Expoziție de obiecte și tradiții populare „Dor de tradiție”. Parteneriat între
Asociația „Familia Tradițională”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și
Primăria Municipiului Iași, 23- 25 iunie 2017.
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 Expoziție de pictură în cadrul Concursului Internațional de Creație PlasticoLirică Eminesciana, Ediția a VII-a, Organizatori: Ministerul Educației și
Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Uniunea Artiștilor
Plastici din România, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași și Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași, 24-30 august 2017.
 Simpozionul Internaţional „Bicentenar Kogălniceanu”. Organizatori: Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”,
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Academia Română – Filiala Iaşi – Institutul
de Istorie „A. D. Xenopol”, Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, în
parteneriat cu Asociaţia „Mihail Kogălniceanu”, Asociaţia „Alexandru Ioan
Cuza”, Asociaţia pentru Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport „Ştiinţa” Miroslava,
05-07 septembrie 2017.
 Expoziție de pictură „Portretul din noi”. Autor Liviu Smântânică, realizată de
Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași în colaborare cu Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași, 1 - 15 septembrie 2017.
 Expoziția „SOS – patrimoniul cultural arhitectural național”. Organizator
principal: UNRMI în colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași,
27 septembrie - 1 octombrie 2017.
 Simpozionul Internaţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, ediţia a XIX-a.
Organizatori: Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Mitropolia Moldovei și
Bucovinei, Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Institutul Național al
Patrimoniului București, Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente
Istorice, Academia de Științe a Moldovei, Centrul Cultural Român „Eudoxiu
Hurmuzachi” Cernăuți, Iași, 28 septembrie-1 octombrie 2017.
 Simpozionul Național „Patrimoniul Cultural al Județului Iași: Evidență, Protejare
și Valorificare”. Organizator principal: Muzeul Municipal Iași; parteneri în
organizare: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Primăria Municipiului
Iași, 20- 21 octombrie 2017.
 Colocviul „România şi Republica Moldova: disoluţie, război, dictaturi (19391989/1991)”. Organizatori: Direcția Județeană Iași pentru Cultură a Județului
Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Asociația „Alexandru Ioan Cuza” şi
Institutul de Studii și Cercetări Simbolice, 27-28 octombrie 2017.
 Conferința Internațională „Józef Piłsudski – om de stat al Poloniei și al Europei”.
Organizatori: Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi în colaborare cu
Institutul Cultural Polonez București, 3 noiembrie 2017.
 Conferinţa Iaşi – capitala României (1916-1918), susținută de Ionuţ Nistor,
Facultatea de Istorie Iaşi, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 3 noiembrie
2017.
 Manifestarea omagială „In memoriam Academician Cristofor Simionescu
(expoziţie, evocări și lansare de carte), realizată în parteneriat cu Facultatea de
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” - Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi” și Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru
Poni” al Academiei Române Iaşi, 14 octombrie-14 noiembrie 2016.
 Manifestarea omagială „In memoriam Profesor Anastasie Obregia”, eveniment
cultural omagial realizat în colaborare cu Facultatea de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului, Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe
Mârzescu” Iași și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, 17 noiembrie
2017.
 Expoziția „Teatrul Național din Iași – Scena marilor reprezentații (1916-1917)”,
Complexul Muzeal Național „Moldova” în parteneriat cu Teatrul Național Iași, 29
noiembrie - 30 decembrie 2017.
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 Conferinţa cu tema Kogălniceanu şi aboliţionismul, susţinută de dr. Viorel Achim
(Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Academia Română, Bucureşti). Manifestare
culturală dedicată Bicentenarului Kogălniceanu. Organizatori: Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași, Academia Română – Filiala Iași – Institutul de
Istorie „A. D. Xenopol”, Asociația „Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația
„Alexandru Ioan Cuza” Iași, 19 decembrie 2017.
 Seară muzeală. HUMAn - Pământul care cântă - 2016. Lansare album, proiecții
video, prezentare Simpozion de Arte Vizuale HUMAn Cucuteni 2016. Parteneri:
Ionela Mihuleac, Bogdan Onofrei, „Cucutenienii” și Swimathon Iași, 29 iunie
2017.
 Târg de meșteri populari Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova.
Parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”. Piața Unirii, 3-5
noiembrie 2017.
 Expoziție temporară. Arhiva vie. Parteneriat cu Departamentul de Etnologie,
Institutul de Filologie „A. Philippide” din cadrul Academiei Române – Filiala Iași.
Galeria de artă populară MEM, 8 decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018.
Exemple de parteneriate în cadrul proiectelor de cercetare cu finanțări
nerambursabile derulate în anul 2017:

Proiect Sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de
artă al muzeelor din România (SIMAP). Proiect finanțat de UEFISCDI prin programul
Parteneriate - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa. (PN- II- PT- PCCA2013-4-2158) Contract nr. 330 din 01. 07. 2014. SIMAP realizează un consorțiu de
cercetare prin colaborarea între diferite entități de cercetare-dezvoltare și inovare
(Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Institutul de Chimie
Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” CMNM) și agenți economici (Romsoft SRL), integrând cercetări din domeniul fizicii,
chimiei, istoriei artei, pedagogiei educației, marketingului cultural și tehnologiei
informației care nu pot fi realizate de o singură instituție de cercetare cu scopul
realizării unui sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării
patrimoniului de artă al muzeelor din România.

Proiectul Bienala Internaționalăxz de Gravură Contemporană – BIGC, ediția a
II-a, N/E, Iași 2017, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, contract
Nr. P1639/ 28 iunie 2017, derulat în perioada 28 iunie - 15 noiembrie 2017.
Coordonator: Complexul Muzeal Național „Moldova”. Parteneri: Universitatea
Națională de Arte „George Enescu” Iași şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei din
Chişinău – Republica Moldova. BIGC- Bienala Internațională de Gravură
Contemporană, ediția a II-a, N/E, Iași 2017 a urmărit creșterea vizibilității artei ieșene
pe plan local, național, regional și internațional, îmbogățirea patrimoniului muzeal,
promovarea principiilor și valorificarea în scopuri educative a învățământului artistic
universitar și post universitar.
1. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte
slabe, oportunităţi, ameninţări);
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 redeschiderea sediului central al
 personalul insuficient în Palatul
instituției, Palatul Culturii
Culturii în special, dar și la celelalte
obiective muzeale
 Palatul Culturii este brandul
orașului Iași
 lipsa unei strategii culturale de
dezvoltare la nivel de regiune și
 o infrastructură generoasă (4
oraș
muzee în Palat și 6 muzee în clădiri
distincte)
 media de vârstă ridicată a
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personalului care lucrează în
 situarea optimă a locațiilor
instituție
muzeelor CMNM
 numărul mic de experţi pentru
 statutul de instituție de rang
muzeele de artă şi etnografie
național

lipsa fondurilor în investiţii majore
 valoarea, dimensiunile şi varietatea
(expozițiile permanente)
patrimoniului cultural existent

lipsa fondurilor pentru achiziții
 experienţa instituţiei în organizarea
muzeale
activităţilor culturale și a
evenimentelor cu activităţi
 interesul scăzut al marilor
complexe, inovative, de tip
companii comerciale în susţinerea
experiment
culturii în general şi a programelor
de educaţie culturală
 excelență în activitatea de
cercetare
 legislaţie insuficientă în domeniu
 resurse umane specializate
 fluctuaţiile de personal specializat
 capacitatea instituţiei de a fi
 lipsa unei infrastructuri adecvate
promotor de proiecte culturale de
unui oraş modern (autostradă,
nivel regional, naţional şi
aeroport internaţional performant,
internaţional
reţea hotelieră diversificată ş.a.)
 credibilitate şi experienţa în
gestionarea de fonduri publice
 buna comunicare între secţiile
CMNM
 imagine publică bună a instituţiei şi
a angajaţilor săi
 actualizarea site-ului instituţiei, dar
şi a site-urilor separate ale
muzeelor deschise/ proiectelor
 realizarea Primului Manual de
Identitate Vizuală a instituției
 prezența foarte activă pe site-urile
de socializare
 realizarea de parteneriate cu
autoritățile locale și alte instituții de
cultură și educație, dar și cu
reprezentanți ai mediului de afaceri
urmărind susținerea și promovarea
reciprocă
 implicarea voluntarilor în
activitatea instituției
 existenţa unor parteneriate media
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
 politica Guvernului de finanțare
 instabilitatea economică, legislativă şi
prin Ministerul Culturii și Identității
politică
Naționale a investiţiilor în
 riscul pierderii personalului deja
Programe naţionale de consolidare,
format care pleacă din domeniul
restaurare a patrimoniului imobil
culturii
 transformarea culturii într-un
 riscul de a forma voluntari într-un
vector de dezvoltare a orașului și a
anumit domeniu (cu precădere cel al
regiunii de N-E
comunicării și relațiilor publice) și de a
 asumarea de către Iași a rolului de
nu avea posibilitatea fidelizării
„releu” regional în domeniul
acestora și angajării în posturi
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valorilor culturii, precum și a
strategiilor de dezvoltare a
creativității și a potențialului
economic al culturii către orașele
partenere Chișinău (Republica
Moldova) și Cernăuți (Ucraina)
vecinătatea cu Rep. Moldova oferă
posibilitatea accesării proiectelor
transfrontaliere
creşterea interesului la nivel
european privind specificul şi
istoria culturii din Sud-Estul
Europei
bugetarea în sistem multianual a
unor proiecte de mare anvergură
diversificarea pieţei în tehnologia
informaţiei şi comunicaţii
interesul crescut al tinerilor, cu
precădere studenți sau tineri
absolvenți, pentru cultură și
disponibilitatea de a presta muncă
în regim de voluntariat
interesul atât la nivelul cadrelor
didactice cât și al părinților/
bunicilor pentru desfășurarea de
programe educaționale
interesul colecționarilor străini
pentru realizarea de expoziții
temporare de mare anvergură în
spațiile noastre
interesul mediului cultural științific
dar și de afaceri pentru organizarea
de manifestări specifice în sălile
Palatului Culturii
existenţa pe piaţă a cererii pentru
formare continuă, informală,
integrată şi experimentală
obținerea unui spațiu generos în
Palatul Culturii ( aripa de est )
dezvoltarea turismului de
patrimoniu și religios, precum și
încurajarea ecoturismului
creşterea interesului media pentru
activităţile culturale şi educaţionale
interactive şi inedite
existenţa fondurilor destinate
conservării moştenirii culturale a
minorităţilor şi a dezvoltării
diversităţii culturale la nivel de UE
posibilitatea unei bune colaborări
cu centrele culturale din Iaşi
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specifice
concurenţa cu alte instituţii de captare a interesului publicului (massmedia de toate tipurile, instituţiile de
spectacole ş.a.)
creşterea concurenţei generate de
organizaţiile nonguvernamentale care
propun proiecte şi activităţi culturale
atractive
suprapunerea unor evenimente
culturale organizate simultan cu alte
instituţii din acelaşi areal
creşterea concurenţei pentru fondurile
şi programele de finanţare ale
proiectelor culturale şi educaţionale
penetrarea pieţei de către concurenţi
puternici
saturarea gradului de curiozitate a
beneficiarilor ofertei culturale
generator de indiferenţă faţă de
instituţia muzeală
tendinţe de alocare a veniturilor
realizate de populaţie în favoarea
bunurilor materiale şi în detrimentul
produselor culturale
reducerea timpului disponibil pentru
recreere în rândul persoanelor active
(„îmbătrânirea consumatorului”)
„acapararea” unei părţi a pieţii
culturale de către produse comerciale
ca manelele, pictură de gang etc.)

 utilizarea Reţelei Naţionale a
Muzeelor din România ca platformă
de colaborare în promovarea unor
activităţi comune
 calitatea de membru ICOM a
instituției și posibilitatea de creare
a unor rețele de parteneriate de
profil
 realizarea schimbului de experienţă
prin participarea la congrese,
conferinţe, seminarii organizate de
organizaţii interne şi internaţionale
din domeniul culturii şi cercetării
 încurajarea creativității și inovației,
precum și a excelenței în cultură
 sprijinirea accesului la cultură și a
programelor culturale cu
dimensiune socială, în cartiere și
zone defavorizate
2. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea
acesteia;
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi s-a bucurat de o imagine favorabilă
atât în rândul comunităţii în care evoluează, cât şi pe plan naţional şi internaţional,
colaborările de acest tip fiind de anvergură şi de înaltă ţinută profesională.
Pe parcursul perioadei de raportare, muzeele din Palatul Culturii au propus
publicului expoziții temporare, care valorifică parțial colecțiile de patrimoniu deținute
de fiecare dintre acestea. În afară de expozițiile temporare cu durată determinată
deschise spre vizitare la reinaugurarea Palatului Culturii în aprilie 2016, fiecare dintre
muzee a organizat numeroase alte expoziții, seminarii, conferințe, ateliere, concerte
care au contribuit la consolidarea relației cu publicul vizitator, care s-a obișnuit cu
ideea că în Palatul Culturii va găsi întotdeauna specialiști bine pregătiți, al căror scop
este să prezinte constant ceva nou, interesant, într-o manieră cât mai atractivă.
Astfel, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” realizează lunar, în parteneriat cu
Asociația ESTEEM, Seratele Procopiu de la Palat, care valorifică de fiecare dată altă
temă de profil tehnic de real interes și de mare actualitate, având invitați specialiști
de înaltă clasă din rândul profesorilor universitari. De asemenea, același muzeu
propune tot lunar publicului o altă serie de evenimente, derulată sub genericul
„Portativul tânărului artist”, derulată cu sprijinul Colegiului Național de Artă „Octav
Băncilă din Iași”. Muzeul Științei și Tehnicii prin Muzeul „Poni-Cernătescu” a derulat
în perioada februarie – mai 2017 proiectul Microworld, al doilea proiect finanțat de
finanțat de Fundaţia Comunitară Iaşi și Romanian-American Foundation, în
parteneriat cu finanțatori locali: Amazon, Centric IT Solutions, ENDAVA, Continental,
GFK, HEG, JCI Iași, Mios, Optymyze, Quartz Matrix, RomSoft, Scc Services,
Sprocket și Xerox prin fondul Științescu.
Voluntari de la aceeași instituție de învățământ derulează tot lunar, cu sprijinul
Biroului de relații publice, proiecte, programe, marketing cultural, Programul de
educație muzicală și muzeală cu titlul „Concerte-lecție la Palatul Culturii”, care s-au
bucurat în egală măsură de mare succes în rândul publicului.
La rândul său, Muzeul Etnografic al Moldovei a lansat un program de educație
muzeală derulat periodic, intitulat MeșteșugiM, pentru a valorifica repere precum
Mărțișorul, Măștile de iarnă sau Dragobetele.
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Muzeul de Istorie a Moldovei, prin Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” a
marcat pe parcursul întregului an 2017, printr-o serie de conferințe organizate la
fiecare două luni, Bicentenarul nașterii marelui om de stat Mihail Kogălniceanu,
câteva din activități având un caracter internațional (vezi exemple în Cap. E, pct. 73).
Muzeul Unirii din cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei, în parteneriat cu
Institutul Polonez din București, Ambasada Republicii Polone în România, a
organizat pe 3 noiembrie, în cadrul Anului Józef Piłsudski, expoziția și conferința
științifică internațională „Józef Piłsudski – om de stat al Poloniei și al Europei”,
aceasta din urmă constituind un eveniment foarte apreciat de specialiștii participanți
la proiect. Această colaborare continuă seria activităților desfășurate în parteneriat cu
Institutul Polonez din București și Ambasada Republicii Polone în România, derulate
începând cu anul 2016, la Palatul Culturii, la Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul
de Artă.
În perioada 26 septembrie – 22 octombrie, Muzeul de Artă din cadrul
Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în parteneriat cu Universitatea
Națională de Arte „George Enescu” Iaşi şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei din
Chişinău – Republica Moldova, a organizat expoziția Bienalei Internaţională de
Gravură Contemporană, ediţia a II-a, N-E, Iași, 2017, un proiect finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectele proprii ale Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi au fost
promovate în baza acordurilor de colaborare cu principalii actori de pe piaţa media,
dar şi prin sit-urile proprii de internet, prin intermediul sit-urilor specializate în oferte
de petrecere a timpului liber şi prin prezenţa susţinută pe sit-urile de socializare.
Astfel, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași a încheiat și /sau reînnoit
parteneriate cu: Radio Iași, TVR Iași, DigiTV, Apollonia TV, ziarul Buna ziua Iaşi,
ziarul Evenimentul, Ziarul de Iași, ziarul Lumina, situri precum www.inoras.ro,
www.laiasi.ro, www.altiasi.ro, Iaşul cultural, Șapte seri, dar și cu WINK, firma care
gestionează afișarea reclamelor pe sistemul de televiziune internă din mijloacele de
transport în comun, precum și în mall-urile din orașul Iași etc.
Website-urile instituționale, fie cele oficiale fie cele realizate în cadrul
diverselor proiecte derulate de Complexul Muzeal Naţional „Moldova” ca lider de
proiect sau ca partener (www.palatulculturii.ro; www.fimm.ro; www.memopatind.ro;
www.monumentul.ro) au un rol fundamental în conştientizarea rolului şi imaginii
instituţiei în rândurile comunităţii. De asemenea, prezenţa pe site-urile de socializare
a contribuit masiv la apropierea de comunitate, de publicul larg. În acest sens,
semnalăm implicarea atât la nivelul paginii facebook a instituţiei cât şi cea dovedită
de majoritatea comunităţii de profesionişti ai instituţiei care în felul acesta au dus la
răspândirea rizomatică a informaţiei, evident în accepţiunea dată de Deleuze şi
Guatari termenului, acesta fiind de altfel principiul de funcţionare al internetului.
Dată fiind buna relaționare cu reprezentanții media și eficientizarea procesului
de comunicare, gradul de preluare de către media a informaţiilor conţinute în
comunicatele de presă a fost unul ridicat, facilitând fluxul informaţional şi având ca
rezultat diseminarea eficace a cunoştinţelor.
Realizarea de rollup-uri şi bannere care să asigure un impact vizual cât mai
mare, pentru acţiunile muzeelor (ex. Târgul Național Meșterilor Populari, Ouă
încondeiate, expozițiile internaționale deschise la Palatul Culturii, respectiv „Mașinile
lui Leonardo da Vinci” și „Instrumente medievale de tortură”, dar și Simpozionul
Național „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, manifestarea internaţională „Noaptea
Muzeelor”) s-a dovedit deosebit de utilă, direcţionând publicul vizitator către
activităţile culturale din oferta Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.
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De asemenea, editarea de materiale de promovare cu o concepţie grafică
deosebită Respectând Manualul de Identitate Vizuală al instituției ( CMNM fiind una
din puținele instituții de profil din România care dețin un asemenea instrument
valoros pentru imaginea sa unitară): cataloage de expoziție, mape de prezentare,
afişe, invitaţii, pliante de prezentare, broșuri, calendarul „Palatul Culturii” 2018
realizat în condiții grafice deosebite etc. a contribuit semnificativ la menţinerea unei
imagini favorabile a instituţiei noastre. Paleta de publicaţii a Editurii Palatul Culturii
include titluri de mare atractivitate pentru publicul larg, dar şi pentru specialişti. La
aceste titluri se adaugă publicarea periodicelor, conform frecvenţei stabilite,
contribuind la consolidarea impactului în universul ştiinţific. Toate aceste publicaţii au
fost tipărite în condiţii grafice deosebite, transmiţând publicului beneficiar un mesaj
demn, care inspiră respect şi admiraţie.
Interesul acordat de comunitate Palatului Culturii la reinaugurarea din aprilie
2016, la finalizarea lucrărilor de restaurare, a continuat și în 2017, atât datorită
celebrității intrinseci a edificiului, cât și grație numărului mare de activități temporare
desfășurate de muzeele Complexului Muzeal Național „Moldova”, care au ținut trează
atenția publicului.
3. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;
Cunoașterea audienței căreia ne adresăm este un aspect foarte important în
activitatea oricărei instituții culturale, deoarece aceasta permite adaptarea ofertei
culturale la așteptările publicului. De aceea, derularea de sondaje de opinie joacă un
rol esențial pentru formarea unei imagini reale asupra înțelegerii mecanismelor ce
stau la baza percepției generale a unei experiențe culturale drept pozitive sau
negative, drept memorabile sau nu.
În acest sens, s-au achiziționat tablete, care au fost integrate într-un
postament amplasat la finalul circuitului de vizitare de la fiecare din muzeele din
Palatul Culturii, precum și una la Biroul de informații, pe aceste tablete fiind încărcat
un formular digital de sondare a opiniei vizitatorilor. Răspunsurile acestora sunt
înregistrate prin intermediul unui formular Google Docs, și stocate în sistemul oferit
de platforma Google. Interpretarea grafică a datelor este, de asemenea, posibilă
grație aceleiași platforme.
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De asemenea, trebuie precizat faptul că formularul încărcat pe tableta de la
Biroul de informații este diferit de cel de la finalul circuitelor muzeale, fiind axat pe
eventualele nemulțumiri sau pe aspectele care i-au surprins plăcut pe vizitatori.

Tot pentru a avea o relație cât mai fidelă cu diversele categorii de beneficiari,
echipa departamentului Relații publice, proiecte, programe și marketing cultural
urmărește constant toate solicitările primite pe adresa oficială de email a instituției
precum și notificările și mesajele primite pe pagina de Facebook a Palatului Culturii.
4. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei;
Fiecare din activitățile propuse și organizate de Complexul Muzeal Național
„Moldova”, s-a adresat unui grup țintă bine definit, luat în calcul în proiectarea tuturor
evenimentelor. În egală măsură, muzeele au luat în calcul publicul tânăr și foarte
tânăr, pornind de la ideea că numai educându-şi astăzi publicul de mâine, muzeul va
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deveni un stabiliment sustenabil prin forţe proprii, deoarece conştientizarea
membrilor comunităţii cu privire la rolul muzeului ca mediu de instruire non-formală,
globală şi pe tot parcursul vieţii va genera transmiterea interesului faţă de programele
propuse. Câteva exemple, din numeroasele noastre activități - Proiectul „Portativul
tânărului artist” derulat în colaborare cu Colegiul de Artă „Octav Băncilă” din Iași este
adresat adolescenților și publicului tânăr în general; concertele-lecție la Palat, în
colaborare cu Colegiul de Artă „Octav Băncilă” din Iași, vizează de asemenea
publicul tânăr, dar și pe cel foarte tânăr. La fel este cazul expoziției interactive
„Laborator” desfășurate în parteneriat cu EventEra, sau a manifestării interactive
„Ouă încondeiate” organizate de Muzeul Etnografic al Moldovei, sau a expoziției
„Mașinile lui Leonardo da Vinci”, rezultate din parteneriatul dintre Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu” și societatea „Araneus” din Polonia, al cărei inedit a
constat în faptul că vizitatorii erau practic invitați să observe, să analizeze, chiar să
atingă modelele realizate după desenele concepute de marele savant renascentist.
Dimpotrivă, „Instrumente medievale de tortură”, expoziție realizată de Muzeul
de Istorie a Moldovei în parteneriat cu „Araneus”, Polonia, s-a adresat în exclusivitate
unui public adult, invitat să mediteze din perspectivă istorică, socială și filozofică
asupra practicilor torționare europene din perioada medievală. La rândul său,
expoziția „Prezervarea obiectelor de muzeu și istoria lor” a constituit un eveniment al
cărui grup țintă a fost format din specialiști în restaurarea și conservarea
patrimoniului cultural mobil.
Concerte, serate, conferințe completează seria manifestărilor culturaleducative, întregind paleta de activități ce se desfășoară cu regularitate în Palatul
Culturii.
Pe de altă parte, un festival inedit precum cel desfășurat sub titlul „Vin la
cultură” a fost o ocazie de a lansa și promova un produs de marketing cultural, Vinul
palatului, evenimentul în sine adresându-se oamenilor de afaceri interesați de
această industrie și fiind menit a demonstrat deschiderea instituției către activități de
înaltă ținută, ce valorizează capitalul de imagine deținut de Palatul Culturii, edificiu
simbol al Iașului.
5. profilul beneficiarului actual
Numărul vizitatorilor a fost, de asemenea, înregistrat de fiecare muzeu, ținând
cont de statutul de plătitor/ neplătitor, dar și de prezența în muzeu individual sau ca
parte a unui grup. S-a putut astfel constata că liderul la numărul de vizitatori este
Muzeul de Istorie a Moldovei, cu 135.969 vizitatori, dintre care 73023 plătitori și
62946 neplătitori, urmat de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” cu 93012
vizitatori dintre care 45287 plătitori și 47725 neplătitori, de Muzeul de Artă cu 78531
vizitatori, dintre care 42592 plătitori și 35939 neplătitori, și în fine Muzeul Etnografic
al Moldovei cu 76992 vizitatori, dintre care 50186 plătitori și 26806 neplătitori.
La aceștia se adaugă cei 3500 de vizitatori ai expoziției interactive Laborator,
organizate de Complexul Muzeal Național „Moldova” prin Departamentul Relații
publice, marketing cultural, proiecte, programe, în colaborare cu EventEra, Iași,
precum și 930 participanți la activități de tip vânătoare de comori, derulate de
Complexul Muzeal Național „Moldova” prin Departamentul Relații publice, marketing
cultural, proiecte, programe, în colaborare cu Questify Iași și Livrez Dragoste
București. În același context amintim și prezența a peste 1000 de participanți, dintre
care 700 jucători la Campionatul Mondial Școlar de Șah desfășurat în 2017 în Palatul
Culturii. De asemenea, lunar, la Palatul Culturii din Iași au fost organizate concertelecție care au adus în spațiul muzeal un număr de aproximativ 1200 de
copii. Numărul vizitatorilor neplătitori se datorează gratuităților aprobate de
ordonatorul principal de credite, unor activități în aer liber, Nopții Muzeelor ș.a.
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O analiză cu privire la categoriile de vârstă pe fiecare muzeu reliefează
următoarea situație: Muzeul de Istorie a Moldovei a fost cu precădere vizitat de
publicul adult, în proporție de 51,797% (70.429 persoane, 18+), diferența de
48,203% fiind reprezentată de publicul tânăr și foarte tânăr. Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu” a fost, de asemenea, preferat de publicul cu vârsta peste
18 ani, care au cumulat în total 54036 vizitatori, adică 58,095%, diferența de
41,905% fiind corespunzătoare publicului cu vârsta sub 18 ani. Muzeul Etnografic al
Moldovei a fost preferat de publicul tânăr și foarte tânăr, înregistrând 40053 vizitatori
din această categorie de vârstă, respectiv 52,022%, diferența de 47,978 % fiind
formată din publicul adult. Muzeul de Artă a fost, la rândul său, vizitat cu precădere
de către publicul tânăr și foarte tânăr, din cei 78531 vizitatori, 47352 (60,297%) fiind
sub pragul de 18 ani, iar diferența de 39,703% corespunzând publicului adult.
În materie de naționalitate, preponderent publicul este unul național, cu variații
lunare, în sezonul cald, în special în lunile iulie-august, înregistrându-se un număr
mult mai mare de vizitatori străini. De fapt, acestea sunt lunile în care procentul este
în favoarea vizitatorilor străini, cu 63,75% în iulie și respectiv 69,42% în august.
Dintre vizitatorii străini, marea majoritate (89,04%) ne-au vizitat ca parte a unor
grupuri de turiști.
Vizitele școlare au fost mult mai bine distribuite pe parcursul anului școlar, ca
urmare a reorganizării de către Ministerul Educației, a programului național Școala
Altfel, creându-se practic posibilitate pentru fiecare unitate de învățământ de a decide
asupra a 3 perioade de câte o săptămână în care să organizeze activități
extrașcolare. Chiar și așa, s-au putut constata perioade de vârf marcate de prezența
preponderentă a grupurilor de școlari și chiar preșcolari în muzeele ce compun
instituția noastră. Astfel, acestea sunt în semestrul I al anului școlar lunile noiembrie
și decembrie și în semestrul al doilea lunile martie-iunie.

În ceea ce privește utilizarea site-ului www.palatulculturii.ro din datele
contorizate în mod automat în sistemul de administrare, reiese că pe parcursul anului
2017, site-ul a fost vizitat de un număr de 161.382 vizitatori unici, numărul total al
vizitelor fiind de 223.679, rezultând media de 1,38 vizite/ vizitator. Activitatea în
cadrul vizitelor relevă o medie de 2,69 pagini / vizită (total 602.412 pagini vizitate), și
17,81 hit-uri/ vizită (total 3.984.377 hit-uri),
Evoluția urmăririi site-ului instituțional de către vizitatori unici a fost
următoarea: septembrie (19138), mai (18214), ianuarie (16019), august (14525),
octombrie (14484), martie (13627), aprilie (12990), iunie (11316), noiembrie (11258),
iulie (11211), decembrie (9957), februarie (8643).
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Ca număr de vizite, situația lunară este următoarea: mai (25884), septembrie
(24436), ianuarie (21576), august (19881), martie (19392), octombrie (19322), iunie
(1662), iulie (15520), noiembrie (15426), decembrie (13824), februarie (12684)
Site-ul a fost utilizat în proporție de 58,6% de utilizatori ai sistemului de
operare Windows, urmat de Linux cu 27,8%, iOS cu 7,1%, necunoscut 3,1%, și
Macintosh 1,7%.
Ca browsere, utilizatorii au preferat în proporție de 53,9% Google Chrome, în
proporție de 24% Firefox, doar 7,2% MS Internet Explorer și respectiv 6,2% Safari.
Din totalul celor 602412 pagini accesate în cadrul site-ului, 382157 de pagini
au fost accesate din România (63,43%), diferența de 36,57% fiind reprezentată de
accesări din întreaga lume, între care cele mai multe din Statele Unite ale Americii
(32181, adică 5,3%), Federația Rusă (19154, adică 3,17%), Ucraina (14861, adica
2,46%), Italia (9932, adică 1,64%), Franța (9588, adică 1,59%), Marea Britanie
(8828, adică 1,46%), Polonia (8778, adică 1,45%), India (8679, adică 1,44%),
Moldova (8256, adică 1,37%), urmați de Austria, Brazilia, Germania, Olanda, Filipine,
Canada, Spania, Japonia, Israel, Ungaria, China, Serbia, Turcia, Malaiezia, Belgia.
Cele mai frecvente ore de vizitare a site-ului s-au regăsit în intervalul 10 -16 urmat
îndeaproape de 20-21.
Cu privire la pagina de facebook, Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal
Național „Moldova", statistica arată următoarele: dacă la începutul lunii ianuarie 2017
existau 4775 urmăritori, la 31 dec. 2017 numărul acestora a ajuns la 7436. Cu privire
la numărul net al urmăritorilor (diferența dintre urmăritorii noi și cei care aleg sa nu ne
mai urmărească pagina), s-a înregistrat un număr record de 70 urmăritori neți în data
de 2 martie, urmat de un număr de 29 urmăritori neți în data de 29 iunie și respectiv
un număr de 24 urmăritori neți în data de 1 noiembrie.
Ca vizualizări ale paginii noastre de facebook, am constatat un număr maxim
de 480 vizualizări într-o singură zi, în luna decembrie, urmate de alte vârfuri de 211 și
respectiv 179 în luna mai, pentru ca în luna februarie să înregistrăm 197 și respectiv
159 vizualizări într-o singură zi, iar în ianuarie 122 și respectiv 92 vizualizări.
Din totalul urmăritorilor, 62% sunt femei și 37% bărbați, iar distribuția națională
este de 6370 urmăritori din România, 304 din Italia, 227 din Marea Britanie, 103 din
Moldova, 83 din Germania, 73 din Spania, 61 din Franța, 46 din SUA, 39 din Belgia,
29 din Grecia.

B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind
îmbunătăţirea acesteia:
1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la
nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii;
În stabilirea obiectivelor generale adoptate şi asumate de Ministerul Culturii și
Identității Naționale în ultimii ani s-a urmărit armonizarea priorităţilor sectorului
cultural din România cu strategiile Uniunii Europene. Principiul esenţial care
guvernează acţiunile UE în ceea ce priveşte cultura este cel al subsidiarităţii
coroborat cu respectul diversităţii culturilor din Statele Membre dar şi cu
recunoaşterea existenţei unui patrimoniu cultural european, respectiv a unor tradiţii şi
evoluţii culturale comune, europene. UE respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi
veghează la salvgardarea sa şi la dezvoltarea patrimoniului cultural european
(Tratatul de la Amsterdam, articolul 3 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene).
Activitatea profesională a CMNM, prin obiectivele strategice și programele asumate
conform proiectului de management din perioada 2017 – 2020 (programul Investiţii şi
dezvoltarea infrastructurii muzeale; programul Prezervarea patrimoniului cultural -
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conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil și mobil; programul Promovarea și
valorificarea muzeală a patrimoniului cultural; programul Pedagogie muzeală
programul Cercetare științifică; programul Îmbogăţirea patrimoniului muzeal;
programul Editorial; programul Evidența, clasarea și digitizarea patrimoniului;
programul Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin finanţări nerambursabile),
este în concordanță cu Programul de Guvernare 2017-2020, ale cărui obiective
fundamentale în domeniul culturii sunt: Lansarea primului program de susținere a
investițiilor în infrastructura culturală, Îmbunătățirea și modernizarea sistemului de
achiziții de creații culturale , Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului
muzeelor naționale, Sprijinirea colectivităților locale privind creşterea capacităţii
instituţionale, bugetare şi tehnice de încurajare, gestiune, protecţie şi promovare a
culturii locale şi a patrimoniului cultural local si național. Digitizarea patrimoniului
cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea unui nou public, precum și
sprijinirea industriilor creative pentru folosirea avantajelor oferite de piața unică
digitală, pregătirea Centenarului Marii Uniri.
(Sursa: http://www.cdep.ro/pdfs/guv201706/Program_de_Guvernare.pdf).
În noiembrie 1916, Regele Ferdinand I, împreună cu Guvernul, a fost nevoit
să se retragă la Iași din fața armatei germane care amenința să ocupe Bucureștiul.
Iașiul a devenit din nou capitala Principatelor și centru al rezistenței în fața Puterilor
Centrale până în noiembrie 1918 Regele Ferdinand și Regina Maria au avut
reședința în actualul Muzeu al Unirii în perioada respectivă. Împlinirea a 100 de ani
de la realizarea României Mari este un moment important, în care ne revine nu doar
datoria, dar mai ales onoarea de a-i omagia pe cei care au luptat, prin ideile și
faptelor lor de vitejie, cu arma în mână, pe front, în Primul Război Mondial, pentru ca
Unirea cea Mare să fie posibilă. În acest context, expoziția „Iașii în Primul Război
Mondial (1916-1918), expoziția „Gară pe drumul Marii Uniri” dar și volumele Iașii în
Primul Război Mondial (1916-1918) și Familia Regală la Iași (1916-1918) publicate
de Editura Palatul Culturii au fost doar câteva din activitățile culturale organizate de
CMNM și dedicate celebrării Marii Uniri.
Obiectivele strategice ce stau la baza activităților derulate de CMNM sunt în
acord cu Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru
perioada 2014-2020, elaborată de Ministerul Culturii și Identității Naționale , ale cărei
obiective strategice sectoriale pentru Patrimoniul cultural național mobil sunt:
îmbogățirea patrimoniului cultural național prin cercetări, achiziții, recuperări;
stoparea spolierilor; promovarea cunoașterii patrimoniului mobil prin intermediul
noilor tehnologii și prin susținerea unor campanii concertate de cunoaștere și
apreciere, de punere în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național mobil;
susținerea diversificării ofertei specifice, a spațiilor și modalităților de expunere a
bunurilor culturale și de interacțiune a publicului cu acestea; susținerea și
promovarea accesului și participării publicului la patrimoniul mobil; susținerea
dezvoltării pieței de artă; susținerea formării profesionale în profesiunile și meseriile
specifice și creșterea competitivității specialiștilor pe piața unică. (Sursa:
http://www.cultura.ro/uploads/files/STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_
CULTURII_2014-2020.pdf).
Planul de Dezvoltare N-E 2014 – 2020 abordează cultura prin prisma
dezvoltării turismului, în cazul nostru a turismului cultural. Astfel în Planul de
Dezvoltare N-E 2014 – 2020 prioritățile tematice ale strategiei de dezvoltare regionala
se referă în special la turism prin Măsura 3.7.1: Dezvoltarea infrastructurii de turism si
de agrement aferenta, promovarea potențialului turistic prin: Reabilitarea, renovarea
obiectivelor turistice ce aparțin patrimoniului cultural, istoric, ecumenic, inclusiv a
infrastructurii conexe (parcări, alei, puncte de informare etc.); Dezvoltarea, extinderea
sistemului existent de semnalizare a atracțiilor turistice: panouri, harți turistice pe
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drumurile naționale și județene, gări, autogări, aerogări; Dezvoltarea de aplicații tip eturism: promovarea produsului turistic și tradițiilor; Sprijin pentru organizarea și
derularea de târguri, expoziții, manifestări culturale, festivaluri. În analiza profilului
socio-economic al regiunii din Planul de dezvoltare N-E 2014-2020 se arată că
județul Iași se situează cu un număr impresionant de monumente istorice – 1.630, pe
locul 2 la nivel național, după București (2.621 monumente), fiind urmat de județul
Cluj cu 1381 de monumente și județul Dâmbovița, cu 1.239 monumente. Muzeele
reprezintă o componenta semnificativa a punctelor de atracție frecventate de către
vizitatori. De asemenea, se arată că deși în regiunea N-E exista trei zone clare de
turism cultural la nivel regional – Iași, Suceava și Neamț, se observă totuși că Iașiul,
care prezintă cel mai mare număr de bunuri culturale (38.68% din totalul regiunii),
reușește să adune doar aproximativ 20.46% dintre vizitatori, o cauză fiind faptul ca,
începând din 2008, cel mai mare complex muzeal din regiune – Palatul Culturii din
Iași, care cuprinde 4 muzee, a fost închis pentru reabilitare și reorganizare, ceea ce a
dus la o scădere de peste 250.000 de vizitatori anual. (Sursa: http://www.drp.gov.ro/).
Trebuie menționat faptul că reabilitarea Palatului Culturii s-a finalizat în martie
2016 și această clădire emblematică pentru Iași a devenit principala atracție cultural
– turistică din regiune. La nivel local, activitatea profesională CMNM este în
concordanță cu Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru
perioada 2014-2020, elaborată de Consiliul Județean Iași, conform obiectivului
strategic Creșterea calități vieții și protecția mediului înconjurător, ce prevede
intervenții pentru promovarea și susținerea patrimoniului cultural local prin asumarea
unui rol activ în dezvoltarea de inițiative culturale precum festivaluri și manifestări
culturale, dar și în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural construit. (Sursa:
http://www.anpm.ro/ documents/ 39616/2172756/SDD+Iasi27022014.pdf/a884b31b97a4-48b4-9a0a-d86eade151e).
De asemenea, programul de management din perioada analizată este în
acord cu Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a Municipiului Iași –
Orizont 2020 elaborată de Primăria Iași care prevede ca obiectiv strategic că Iașiul
va fi cunoscut pe scară largă drept capitala culturală și turistică a României. (Sursa:
http://www.primaria-iasi.ro/uploads/ORIZONT 2020.pdf .
Strategia de dezvoltare a Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi elaborată
pentru anii 2017-2021, constituie documentul intern principal de planificare strategică
pe termen scurt, mediu şi lung, fiind în acord cu politicile culturale la nivel naţional,
regional şi local și cu strategia culturală a Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Strategia de dezvoltare a Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi cuprinde
obiectivele de dezvoltare a instituției până în anul 2021 şi stabileşte măsurile şi
acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Fiecare obiectiv este proiectat
pentru a susţine realizarea activităţilor instituției noastre. Acestea sunt formulate
astfel încât să răspundă la problemele ridicate şi a examinării mediului extern (din
analiza SWOT). Obiectivele strategice sunt repartizate pe structura Complexului
respectiv pe cele patru muzee și pe Centrul de Conservare si Restaurarea
patrimoniului mobil din cadrul instituției.
Precizăm că toate obiective strategice asumate pentru anul 2017 au fost
realizate. Trebuie subliniat faptul că, așa cum arătam în Proiectul de management
2017-2021, lucrările de amenajare muzeistică pentru expozițiile
permanente se vor face în funcţie de bugetele anuale ce vor fi alocate instituției
de către Ministerul Culturii și Identității Naționale. Până în prezent nu avem nici o
sumă alocată în buget, la Capitolul Cheltuieli de investiții cu această destinație.
2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;
Prin programele și proiectele implementate, ca și prin strategia de marketing
abordată în perioada de management asumată, activitatea profesională a CMNM a
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fost în permanență orientată către beneficiari, către atragerea şi implicarea acestora
în descoperirea şi cunoaşterea ofertei culturale a instituției. Prin contacte directe cu
publicul consumator şi clienţii potenţiali, cu mass-media şi cu reprezentanţi ai
societăţii civile, se urmăreşte cultivarea credibilităţii şi a fidelităţii, precum şi obţinerea
ataşamentului faţă de serviciile culturale oferite.
Principalul beneficiar pentru orice instituție muzeală este publicul, de acea
este importantă cunoaşterea publicului vizitator, testarea, elaborarea de proiecte şi
programe culturale în vederea identificării, selectării şi diversificării modalităţilor de
captare a interesului acestuia. Toate acestea se reflectă în numărul mare de vizitatori
ce trec pragul muzeului. Alte categorii de beneficiari sunt partenerii și colaboratorii
implicați în proiectele și programele noastre ca și cei care apelează la serviciile
oferite de CMNM.
În permanență s-a avut în vedere creșterea atractivității muzeale pentru
comunitatea locală, prin adresabilitatea către categorii defavorizate precum
pensionarii sau persoanele cu dizabilităţi sau care sunt incluse în programe speciale.
Întreaga activitate profesională a instituției s-a bazat pe cunoaşterea categoriilor de
beneficiari, îmbunătăţirea gradului de colaborare cu diverşii parteneri, dezvoltarea
strategiilor de comunicare prin mai larga adresabilitate a programelor implementate.
Programul Promovarea și valorificarea muzeală a patrimoniului cultural
(expoziţii naţionale şi internaţionale, târguri, workshop-uri, congrese,
conferinţe, sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale) reprezintă o sinteză
a activității profesionale a instituției îndreptată către beneficiari. În cadrul acestui
program s-au derulat, în perioada de management analizată, numeroase proiecte
culturale cu impact deosebit asupra publicului larg.
La Palatul Culturii, decurgând redeschis pentru public, a fost organizate de
muzeele componente - Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul
Etnografic al Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” o serie de
expoziții temporare cu impact deosebit, reflectat în numărul mare de vizitatori. Foarte
active au fost și muzeele satelit ale CMNM: Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu, Muzeul „Poni – Cernătescu”, Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, Palatul
„Al.I.Cuza” din Ruginoasa, care au reușit să promoveze oferta culturală a instituției
noastre și să atragă un număr mare de beneficiari ((vezi cap. E, pct. 7-3).
În această perioadă de management au fost continuate proiectele de
anvergură care se desfășoară anual sau bienal și care atrag un număr mare de
vizitatori de toate vârstele. Muzeul Etnografic organizează anual Târgul meșterilor
populari, ajuns la a XVIII-a ediție. În luna mai, în cadrul manifestărilor prilejuite de
Ziua Internațională a Muzeelor și de Noaptea Muzeelor, CMNM a reușit să atragă un
public numeros, dar și beneficiari partenerii implicați în proiect: municipalitatea,
asociații și fundații, societăți comerciale. Tot anual, se derulează Simpozionului
Național „Monumentul - Tradiție și viitor”, organizat de Muzeul de Istorie a Moldovei.
Ajuns la a XIX-a ediție, Simpozionul Internațional „Monumentul – Tradiție și Viitor” se
adresează specialiștilor în domeniul patrimoniului cultural imobil, dar și publicului larg
prin expozițiile și manifestările educaționale cuprinse în program. Printre beneficiarii
constanți ai acestei manifestări se numără: Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Institutul
Național al Patrimoniului București, Uniunea Națională a Restauratorilor de
Monumente Istorice, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Primăria Municipiului Iași,
Direcția pentru Cultură a Județului Iași la care se adaugă Academia de Științe a
Moldovei și Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” Cernăuți.
Proiectul Bienala Internaționale de Gravură Contemporană – BIGC, ediția a IIa, N/E, Iași 2017, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, contract Nr.
P1639/ 28 iunie 2017, derulat în perioada 28 iunie - 15 noiembrie 2017, a fost
realizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” în parteneriat cu Universitatea
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Națională de Arte „George Enescu” Iași şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei din
Chişinău – Republica Moldova. Proiectul a cuprins organizarea unei expoziții –
concurs la Iași și Chișinău adresate artiştilor plastici profesionişti, dar și studenţilor
din anii terminali şi masteranzilor instituţiilor de învăţământ superior artistic, din ţară
şi din străinătate. Au participat 90 de artiști din 27 de țări, de pe patru continente.
Programul Pedagogie muzeală s-a bucurat de o atenție deosebită știut fiind
faptul că educația muzeală are un rol fundamental în conştientizarea rolului instituţiei
culturale în rândul publicului, cu precădere a celui în curs de formare intelectuală. În
acest sens, s-au încheiat numeroase parteneriate cu instituţii de învăţământ locale şi
regionale. Programele educaționale derulate la Palatul Culturii, Muzeul Unirii, Muzeul
„Poni – Cernătescu”, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul Viei și Vinului
din Hârlău și Palatul „Al.I.Cuza” din Ruginoasa, fiind adresate diferitelor categorii de
vârstă, de la preșcolari până la vârsta a III-a, au ca beneficiari instituții de învățământ
pentru preșcolari, învățământ preuniversitar, universitar, diferite asociații și fundații
(vezi cap.E, pct. 7-4).
Programul Prezervarea patrimoniului cultural (conservarea şi restaurarea
patrimoniului imobil și mobil) s-a derulat pe două componente menite să redea
comunității un patrimoniu valoros: conservarea și restaurarea patrimoniului imobil și
conservarea și restaurarea patrimoniului mobil. Lucrările de consolidare și restaurare
a Palatului Culturii, clădire monument categorie A, au fost finalizate în martie 2016.
Astfel, o clădire simbol a orașului, restaurată cu atenție și migală până la cele mai fine
detalii arhitectonice, a fost redată comunității. Complexul Muzeal Naţional ”Moldova”
Iaşi are în administrare, în afara spațiului central - Palatul Culturii, alte câteva clădiri
de patrimoniu, categoria B cum ar fi: Muzeul Unirii, Muzeul „Poni – Cernătescu”,
Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, Palatul
„Al.I.Cuza” din Ruginoasa și Depozitul Fabricii de Tutun. Pentru acestea, s-a urmărit
în permanență starea de conservare și s-a intervenit punctual acolo unde a fost cazul
(vezi cap. C, pct. 5)
Conservarea și restaurarea patrimoniului mobil, componentă importantă a
activității profesionale, asigură sănătatea și integritatea bunurilor culturale aflate în
expozițiile permanente, temporare sau în depozitele muzeelor, beneficiarul principal
fiind publicul vizitator. Specialiștii Centrului de Conservare-Restaurare au desfășurat
diverse lucrări de conservare, restaurare, conservare preventivă, investigații fizico–
chimice, tratamente biologice, expertize biologice, monitorizarea parametrilor de
microclimat și alte activități specifice pentru carte, lemn, pictură, textile, ceramică,
metal, piele pentru piese din patrimoniul din patrimoniul muzeelor din cadrul CMNM,
dar si pentru alte instituții beneficiare, ca Muzeul Național al Literaturii Iași - Bojdeuca
lui Creangă Iaşi, Muzeul Judeţean Botoşani, Institutul de Arheologie Iaşi, Muzeul
Etnografic al Moldovei, Republica Moldova, Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova,
Catedrala Catolică Iaşi
Programul Cercetare științifică urmărește, pe de o parte, îndeplinirea
obiectivelor științifice ale instituției, iar pe de altă parte este o cale de colectare,
constituire și îmbogățire a patrimoniului. Cercetarea de muzeu, realizată de
muzegrafi, conservatori, restauratori, se axează pe teme de patrimoniu, de
conservarea şi restaurarea acestuia, ca şi cunoaşterea publicului vizitator specific.
Rezultatele cercetării interdisciplinare se reflectă printr-o mai bună informarare a
beneficiarilor interesati, specialiști și pasionați în domeniu, prin numeroasele
comunicări susținute la sesiuni și congrese științifice naționale și internaționale, prin
lucrările științifice publicate în reviste cotate ISI și BDI, ca și în alte publicații științifice
și de popularizare. Beneficiari ai programului de cercetare sunt și partenerii și
colaboratorii implicați, cum ar fi: Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din
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Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea de Arte „George
Enescu” Iasi, Universitatea „Al.I. Cuza” Iasi și alții.
Programul editorial al Complexului Muzeal Național ”Moldova” s-a axat, la
rândul său, pe promovarea
valorilor de patrimoniu, a rezultatelor cercetării
specialiştilor de muzeu în rândul publicului interesat de temele propuse. Există o
paletă largă de publicații, din domenii ca istorie, arheologie, artă, știință și tehnică,
restaurarea și conservarea patrimoniului. Majoritatea volumelor au fost publicate de
Editura Palatul Culturii, înființată în anul 2009. Printre beneficiarii acestui program
se află instituții de cultură, instituții academice, de învățământ, biblioteci, arhive,
colecționari și pasionați de cultură.
Programul de punere în valoare a patrimoniului cultural mobil prin
finanţări nerambursabile este de asemenea adresat unui număr mare de
beneficiari direcți, parteneri și colaboratori în proiectele implementate de instituția
noastră în perioada raportată. Proiectele cu finanțare neramburasabilă unde CMNM
este coordonator sau partener sunt prezentate pe larg în Cap.E, pct. 7-10. Proiectele
implementate și în curs de implementare se adresează, în funcție de temele
abordate unor beneficiari diverși, de la publicul specializat la publicul larg, indiferent
de categorie de vârstă și educație.
3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
O dominantă a activității manageriale în perioada raportată a fost
implementarea direcțiilor principale asumate în proiectul de management 2017-2021.
Astfel, în plan managerial, am urmărit întărirea capacității organizaționale prin
creşterea nivelului de performanţă la nivelul compartimentelor în concordanță cu
implementarea Sistemului de Control Intern managerial în cadrul CMNM.
În general, am urmărit reamenajarea și reorganizarea funcțională a muzeelor
din Palatul Culturii și a Muzeului Unirii, a Muzeului Poni-Cernătescu, a Muzeului
M.Kogălniceanu și a Palatului „Al. I Cuza” de la Ruginoasa.
După finalizarea lucrărilor de consolidare – restaurare a Palatului Culturii, în
cadrul Programului Naţional Reabilitare a monumentelor istorice din
România F/P1562 (2006) implementat de Unitatea de Management a Proiectului,
din cadrul Ministerului Culturii, finanțat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei și deschiderea pentru public, în aprilie 2016, a fost necesară
realizarea de către fiecare muzeu a unor expoziții temporare finanțate în principal din
fonduri atrase. În anul 2017 oferta culturală s-a diversificat și prin șansa extinderii
spațiului expozițional (la Palatul Culturii, spațiul deținut de Biblioteca Județeană “Gh
Asachi”) și organizarea mai multor expoziții temporare.
Totodată, se cuvine să subliniem că realizarea expozițiilor de bază ale
muzeelor din cadrul Palatului Culturii depinde de alocațiile bugetare ale ordonatorului
principal de credite.
În planul resurselor umane am urmărit permanent specializarea colegilor noi
intrați în domeniu, realizarea schimburilor de experiență și asimilarea lor cu stadii de
specializare.
În plan patrimonial colecțiile s-au dezvoltat numai din donații deoarece în
ultimii patru ani ordonatorul principal de credit nu a mai finanțat capitolul de achiziții
muzeale.
În privința valorificării patrimoniului am asigurat din punct de vedere
managerial continuitatea și dezvoltarea programelor existente în Proiectul de
management, depășind în fiecare an indicatorii prevăzuți. Totodată, în permanență,
am urmărit asigurarea condițiilor de integritate, conservare și securitate a
patrimoniului.
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În ceea ce privește strategia de marketing și PR pentru prima dată în
existența instituției am realizat un Manual de Identitate Vizuală și noul site al
CMNM. În plus, s-a făcut o intensă campanie de promovare în plan național și
internațional (schimburi de expoziții, schimburi de experiență între specialiști,
utilizarea platformelor internaționale de promovare a patrimoniului și colecțiilor în
format digital (Google Cultural Institute), publicarea unor lucrări de cercetare în
reviste cotate ISI.
O direcție importată a strategiei de management în această perioadă a
vizat și realizat scrierea și câștigarea unor proiecte de cercetare și valorificare
a patrimoniului mobil (vezi cap. E, pct.7-10).
În ceea ce privește managementul în plan financiar am urmărit atragerea de
fonduri nerambursabile prin accesarea de proiecte, creșterea veniturilor proprii și
atragerea de sponsorizări pentru organizarea diferitelor evenimente din afara
Programului minimal.
Resursele instituţiei au fost gestionate în mod eficient, activitățile propuse
realizându-se cu cheltuieli minimale, fără a fi afectată calitatea, programelor
culturale, educaţionale şi de cercetare. S-a urmărit modernizarea bazei materiale a
instituţiei şi asigurarea condiţiilor optime de muncă ale angajaţilor.

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de
restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai buna
funcţionare, după caz:
1. măsuri de organizare internă;
În perioada 8.02.2017 - 31.12.2017 s-a modificat numărul maxim de posturi
aprobat la 157,5 posturi, prin ORDINUL 2486/21.07.2017 privind modificarea O.M.C.
2657/02.12.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
CMNM cu modificările și completările ulterioare.
- Statul de funcții valabil de la data de 01.04.2017, aprobat de MCIN cu nr.
781/13.04.2017.
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
Prin demararea procesului de aliniere a salariilor la cadrul legal existent, mai
precis noua Lege Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, au apărut o serie de situații care aduc atingere principiilor generoase invocate
în preambulul legii și anume art. 6, literele b, c și d. Aceste principii stipulează
nediscriminarea (tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care
prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție), egalitatea
(prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală) și
importanța socială a muncii (salarizarea personalului din sectorul bugetar se
realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul
studiilor). În fond, deși legea subliniază aceste principii corecte, regăsite de altfel și în
Codul Muncii sau în legislația întregii Uniuni Europene, aplicarea practică a dus la
apariția unei serii întregi de nerespectări a principiilor evocate anterior, care afectează
în mod nedemn tocmai personalul cu atribuții și funcții de conducere din muzeele
românești. Aceasta măsură a avut în vedere necesitatea asigurării unui tratament
nediscriminatoriu între categoriile de personal și totuși managerii din muzeele
naționale sunt discriminați prin neaplicarea majorării și reducerea venitului net
considerabil și într-o singură etapă (37%).
Pe de altă parte suntem în situația statutată deja ca anormală de către Curtea
Constituțională cu privire la aplicarea art.16 din Constituţie, că „violarea principiului
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egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor
cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă” (Decizia nr.107din 1
noiembrie 1995). Precizam faptul că instituțiile menţionate în Anexa nr. III, Cap. I –
instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, respectiv
instituțiile menţionate în Anexa nr. III, Cap. II instituţii din sistemul muzeelor publice
din România - I. Muzee de importanță naţională din Legea cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sunt instituţii care funcţionează în
subordonarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform Hotărârii Guvernului
nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității
Naționale, iar conducătorii (managerii) acestora beneficiază de același regim
reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 189/2008, astfel că și remunerația acestora
trebuie să fie între aceleași limite, neputând exista discriminări între managerii acestor
instituții, sub acest aspect.
3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;
Şedințele Consiliului de administrație în perioada 8.02.2017 la 31.12.2017 au
avut loc la următoarele date: 06.03.2017; 23.03.2017; 12.04.2017;15.05.2017;
25.07.2017; 07.08.2017;10.10.2017;- 20.11.2017; 22.12.2017.
Pe lângă aceste ședințe, săptămânal și de câte ori a fost nevoie, au avut loc
ședințe cu șefii de secție pentru rezolvarea unor probleme organizatorice.
4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancţionare);
Evaluarea personalului din instituţie s-a efectuat anual, conform legislației în
vigoare, respectându-se termenele prevăzute în Programul de Dezvoltare a
Sistemului de Control Managerial al Complexului Muzeal National „Moldova” Iași.
Promovarea personalului din instituţie;
- în perioada februarie – decembrie 2017 au promovat 10 persoane.
Promovarea personalului s-a efectuat conform Legii 153/2017 și H.G. 286/2011
și modificată prin H.G. 1027/2014.
- în perioada februarie – decembrie 2017 au plecat din instituție un număr de 5
salariați și s-au angajat 6 persoane.
Formare profesională:
Numele şi prenume Tipul cursului de perfecţionare
participant
Mustereț Daniela
Conservator opere de artă și
Georgeta
monumente istorice – modul III
Matei Neculai
Fochist clasa C
Neagu Ion
Fochist clasa C
Ariton Gelu
Fochist clasa C
Chiriac Mihai
Fochist clasa C
Costaș Coralia
Muzeul tradițional în lumea
digitală
Cristofor Camelia
Muzeul tradițional în lumea
digitală
Iacob Crina
Muzeul tradițional în lumea
digitală
Livadariu Camelia Muzeul tradițional în lumea
digitală
Pintilii Raluca
Muzeul tradițional în lumea
digitală
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Durata cursului
24.04. – 09.05.2017
01.04-30.04.2017
01.04-30.04.2017
01.04-30.04.2017
01.04-30.04.2017
22.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
22.11.2017

Postolache Simona Muzeul tradițional în lumea
digitală
Porumb Dragoș
Muzeul tradițional în lumea
digitală
Spînu Ovidiu
Muzeul tradițional în lumea
digitală

22.11.2017
22.11.2017
22.11.2017

Qulto Museums - workshop in Iași, Romania- curs pentru promovarea
muzeului, atragerea vizitatorilor, crearea de baze de date pentru
www.europeana.eu., 22 noiembrie 2017.
Am solicitat prin numeroase adrese rugămintea de a analiza situaţia critică din
punct de vedere a resurselor umane existente într-unul din cele mai mari muzee din
ţară, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iași, care a cunoscut în anul 2010 o
restructurare drastică de personal - 43,5 posturi din care au fost recuperate în
perioada 2016-2017 un număr de numai 13 posturi. Din cadrul Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iași mai fac parte : Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „ Mihail
Kogălniceanu”, Muzeul Memorial „ Poni Cernătescu”, Muzeul Memorial „Alexandru
I.Cuza” Ruginoasa, Muzeul Viei și Vinului Hîrlău și Site-ul arheologic Cucuteni,
fiecare din ele funcționând în clădiri distincte. Deosebit de trist este faptul că instituţia
noastră asigură cu personalul pe care-l are în prezent, condiţii minime de
supraveghere şi punere în valoare a patrimoniului mobil.
-

5.
măsuri
luate
pentru
gestionarea
patrimoniului
instituţiei,
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;
- Gestionarea patrimoniului muzeal:
Patrimoniul Complexului Muzeal Național „Moldova” este constituit din 8 sedii
de muzee, dintre care 7 sunt monumente istorice, peste 125.000 piese de patrimoniu
mobil aflate în categoria Tezaur, Fond și bunuri comune și un număr important de
obiecte de inventar – mijloace fixe – folosite în mod curent în activitatea profesională.
Prin programele de evidență și de clasare care se derulează permanent, s-a constituit
o gestiune informatizată centralizată a patrimoniului. Evidența și clasarea bunurilor
culturale s-a realizat prin utilizarea programului național DOCPAT.
O atenție deosebită s-a acordat digitizării patrimoniului. S-a constituit și se
dezvoltă de la an la an, la fiecare muzeu, arhiva digitală a patrimoniului în urma
fotografierii obiectelor, a scanării documentelor etc. Programul de evidență
computerizată a patrimoniului mobil are un caracter permanent.
În această perioada s-a avut în vedere realizarea inventarelor periodice pentru
bunurile muzeale și mijloace fixe, conform legislației în vigoare.
De asemenea, gestiunea muzeelor este introdusă în Registre informatizate.
Activitățile de gestionare a bazei de date se face cu experții pentru patrimoniu
cultural mobil, muzeografi, conservatorii și restauratorii instituției, acreditați de
Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecțiilor - Ministerul Culturii și Identității Naționale
- Îmbunătăţiri / refuncţionalizări ale spaţiilor
În perioada de management analizată, la sediul CMNM, Palatul Culturii, care
a fost restaurat de curând, se derulează activitatea de amenajare a depozitelor
muzeale. În timpul restaurării patrimoniul muzeelor (Muzeul de Istorie a Moldovei,
Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii ”Ștefan
Procopiu”) a fost depozitat în lăzi închise, în săli special amenajate din clădire. Pe
măsură ce se dotează depozitele cu mobilier adecvat patrimoniul este mutat spațiile
amenajate. Securitatea patrimoniului este realizată prin sisteme antiefracție, de
alarmare PSI și pază armată permanentă specializată. S-a urmărit, cu prioritate, pe
lângă respectarea cu strictețe a securității imobilului și a patrimoniului mobil,
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respectarea condițiilor optime de microclimat conform normelor conservării
preventive.
În prezent, Proiectul de amenajare a Muzeului – sit arheologic Cucuteni este
definitivat. Se așteaptă asigurarea finanțării de către ordonatorul principal de credite
pentru execuția Proiectului.
Depozitul de tutun este singura clădire salvată din întreg ansamblul Fabricii de
Țigarete, celelalte fiind ruinate, distruse și devalizate. Încă de la preluare s-a asigurat
pază permanentă. Dată fiind starea acestei clădiri din patrimoniul industrial se
impune o intervenție imediată în vederea consolidării și mai apoi a reconversiei sale
în beneficiul culturii, științei și tehnicii în Muzeu de Arheologie Industrială, primul de
acest fel din România.
La Muzeul Unirii s-a inclus în circuitului muzeal o nouă sală, sala ”Galeria
Unirii”, dându-se astfel o nouă funcționalitate acestui spațiu, în anul Centenarului.
În perioada analizată au fost realizate o serie de lucrări de reparații curente și
de întreținere la toate muzeele componente, după cum urmează:
Muzeul Unirii s-au executat reparații la instalația de alimentare cu apă; s-au
executat remedieri la foița de aur de la tâmplăria interioară; s-au zugrăvit 4 săli ale
muzeului întrucât existau multe zone deteriorare; s-a completat instalația exterioară
de împământare; s-a reparat și completat instalația electrică de iluminat arhitectural;
s-a executat vopsitorie a gardului; s-au înlocuit și completat la instalațiile de efracție,
incendiu și TVCI echipamente (camere video, centrale de efracție și incendiu, lămpi
de siguranță); s-a reparat ușa de la camera de gardă.
Muzeul Mihail Kogălniceanu: s-a realizat reparația la platforma cu dale din fața
intrării principale a muzeului; s-au reparat scările de la intrarea în muzeu; s-a reparat
trotuarul cu dale de la fațada principală; s-a realizat acces auto în curtea muzeului
prin realizarea unei pante între stradă și curtea muzeului; s-au refăcut fațada
principală a muzeului și coloanele; s-a realizat vopsitoria în totalitate la împrejmuire;
s-a completat instalația de semnalizare incendiu cu lămpi de siguranță.
Muzeul P. Poni- R. Cernătescu: s-a realizat vopsitoria gardului de la stradă; s-a
reparat trotuarul din jurul foișorului de lemn; s-au reparat platformele laterale
(alveolele) aleii principale către muzeu; s-au refăcut scările de la intrarea principală;
s-au reparat și vopsit ușile de intrarea în muzeu; s-a completat instalația de
semnalizare incendiu cu lămpi de siguranță.
Palatul „Al.I.Cuza” din Ruginoasa: s-a refăcut fațada laterală stânga de la clădirea
anexă; s-au făcut reparații la soclu la clădirea anexă; s-au făcut reparații la ușa de la
intrarea în muzeu; s-a înlocuit hidroforul defect.
Muzeul Viei și Vinului din Hârlău: s-au făcut reparații la jgheaburi și burlane; s-au
făcut reparații la glafurile ferestrelor și la fațada sălii de protocol; s-a înlocuit
branșamentul de apă al muzeului prin mărirea diametrului acestuia, întrucât acesta
nu asigura debitul necesar pentru instalația de hidranți; s-a completat instalația de
semnalizare incendiu cu lămpi de siguranță.
6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea
autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată.
În perioada 26.06.2017 – 28.07.2017, Curtea de Conturi a României prin
Camera de Conturi Iași a efectuat „Auditul performanței privind protejarea
Patrimoniului Cultural Național al României, factor determinant al păstrării integrității
si identității naționale, în perioada 2010-2016” la Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași .
Misiunea auditului de performanță, prevăzută în Programul de control/audit pe
anul 2017 al Camerei de Conturi Iași, a fost efectuată în conformitate cu standardele
proprii de audit ale Curții de Conturi, elaborate în baza standardelor internaționale de
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audit INTOSAI. Corpul de control al Ministrului Culturii și Identității Naționale
împreună cu Direcţia Achiziţii publice şi Administrativ din cadrul aceluiaşi minister a
efectuat verificarea evaluării stadiului de execuţie a proiectului Redefinirea şi
reorganizarea spaţiului muzeal - Complexul Muzeal Moldova Iași şi a modului de
utilizare a fondurilor cheltuite până la data controlului din bugetul de stat, alocate în
acest scop. Concluziile auditului:
În urma desfășurării acțiunii de „audit al performanței privind protejarea
Patrimoniului Cultural Național al României, factor determinant al păstrării integrității
și identității naționale, în perioada 2010-2016” s-au formulat recomandări de
îmbunătăţire a performanţei domeniului auditat, după cum urmează:
- Continuarea operațiunii de reevaluare a bunurilor culturale mobile, cu
respectarea priorităților stabilite de instituție, cu personal de specialitate având
pregătirea necesară pentru evaluarea unor astfel de bunuri;
- Analizarea și dimensionarea corespunzătoare a organigramei și statului de
funcții corelat cu volumul de activitate pe categorii și tipuri de funcții, precum și
solicitarea în vederea aprobării a necesarului de posturi din cadrul: Compartimentului
„Conservare - Supraveghere muzeu” (supraveghetori), Secției „Evidență Centralizată
a Patrimoniului, Documentare - Cercetare” (muzeografi, specialist IT),
Compartimentului „Restaurare” (restauratori), astfel încât protejarea patrimoniului
național cultural sa se realizeze în condiții optime.
- Luarea tuturor măsurilor în vederea asigurării securității patrimoniului cultural
mobil și imobil cu efective profesioniste de jandarmi și nu cu firma de pază.
Implementarea unor recomandări făcute de către auditorii publici externi (precum
reevaluarea bunurilor culturale mobile și asigurarea securității patrimoniului cultural
cu jandarmi) depinde de deciziile și hotărârile ordonatorului principal de credite,
Ministerul Culturii și Identității Naționale .
Ordonatorul terțiar de credite, Complexul Muzeal National „Moldova” a
procedat la elaborarea și prezentarea ordonatorului principal de credite, Ministerul
Culturii și Identității Naționale în vederea analizei și aprobării întregii documentații cu
privire la necesitatea și beneficiile asigurării unei dimensionări optime a
Organigramei și Statului de funcții având în vedere volumul de activitate de la toate
structurile funcționale ale Complexului Muzeal implicate în protejarea patrimoniului
național cultural, respectiv de asigurare corespunzătoare cu personal calificat a
structurilor funcționale deficitare.
Diligințele pentru implementarea acestei recomandări se regăsec în
numeroase adrese către Ministerul Culturii și Identității Naționale (Adresa
nr.2039/3.04.2017; Adresa nr.5932/28.08.2017; Adresa nr.5944/28.08.2017; Adresa
nr.7218 din 16.10.2017.).
Complexul Muzeal National „Moldova” a realizat în totalitate activitățile din
“Programul MINIMAL 2017 “ subvenționate din alocații bugetare. Menționăm că
pe lângă „Programul Minimal” au fost desfășurate activități specifice conform
programelor prevăzute în Proiectul de Management .
Totodată, instituția a procedat la dezvoltarea și implementarea efectivă a
programelor inițiate la nivelul instituției în legătură cu patrimoniul cultural mobil și
imobil pentru :evidența gestionară și științifică, conservare și restaurare, organizare
de expoziții, cercetare, educație muzeală, editare de monografii, coroborate cu
tipărirea unor cataloage tematice etc.
S-a procedat la actualizarea Programului anual de pregătire profesională a
angajaților (nr.9221/30.XII.2016) coroborat cu prezentarea, spre analiză și însușire a
acestora ordonatorului principal de credite în vederea asigurării participării
personalului muzeului la cursuri de perfecționare specific activităților aferente
programelor inițiate la nivelul instituției în legătură cu patrimonial cultural mobil și
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imobil (de restaurare și conservare, muzeologie, animație culturală ,operare/evidentă
digitală,marketing etc.).
Nu în ultimul rând, CMNM Iași a procedat la elaborarea și prezentarea spre
analiza ordonatorului principal de credite a documentației cu privire la necesitatea și
beneficiile asigurării securității patrimoniului cultural mobil și imobil cu efective
profesioniste de jandarmi. Demersurile pentru implementarea acestei recomandări se
concretizează în următoarea corespondență purtată cu ordonatorul principal de
credite și celelalte instituții ale statului: Adresa nr.689/12.02.2016; Adresa
Nr.426/24.01.2017; Adresa nr.1783/27.03.2017; Adresa nr.2570/09.05.2016; Adresa
nr.5065/24.07.2017.
În perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 Compartimentul de Audit Public Intern
din cadrul Ministerului Culturii si Identității Naționale prin intermediul structurii de
audit intern existente la nivelul instituției a desfășurat în cadrul Complexului Muzeal
Național ”Moldova” o misiune de audit public intern de tip ad-hoc având tema
”Organizarea controlului financiar preventiv și Exercitarea acordării/refuzului vizei de
control financiar preventiv propriu” vizând activitatea anului 2017. În urma controlului
s-a întocmit Raportul de audit intern nr. 7969/14.11.2017 prin care s-au trasat
următoarea recomandări: acordarea vizei de control financiar preventiv la cel puțin
două persoane din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iași. Aceasta
recomandare este implementată cu avizul ordonatorului principal de credite.

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu
bilanţul contabil al perioadei raportate;
2017 (08.02.2017- 31.12.2017)
Buget de Venituri şi Anul 2017
Cheltuieli
Buget
aprobat

Buget
realizat

Grad de utilizare
a bugetului

1
2
Venituri totale (lei), din 9.750.583
care:
Venituri proprii
2.005.667
Sponsorizare
11.000
Alocaţii/subvenţii
7.731.167

3
9.612.003

4
98,58%

1.870.827
10.700
7.725.414

97,15%
97,27%
99, 93%

Cheltuieli totale (lei), din 9.750.583
care:
Cheltuieli de personal
5.830.000
Bunuri şi Servicii, din care: 3.835.583

9.612.003

98,58%

5.824.614
3.702.389

99,90%
96,53%

Program minimal, din 110.000
care:
–
Convenţii
furnizare
servicii (cf. Cod civil)
– Contracte pe drepturi de
autor
Cheltuieli de capital
85.000

110.000

100%

85000

100%
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gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei
(%):
Anul 2017: gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei (%): 19,46%
– veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe
categorii de bilete/tarife practicate: bilete muzee: 1.354.260 lei
– veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 345. 567 lei
– venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu
alte autorităţi publice locale; 171. 000lei
gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%);
Anul 2017(08.02.2017-31.12.2017):19,46%
ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor(%);
Anul 2017 : 60,60%
ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total(%);
Anul 2017: 0,88%
gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 100%
Anul 2017: 100%
2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată,
conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:
Nr.
crt.

Indicatori de performanţă*

Perioada
evaluată

1.

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

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

3.

Număr de activităţi educaţionale

416

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

546

5.

Număr de beneficiari neplătitori

213530

6.

Număr de beneficiari plătitori

212588

7.

Număr de expoziţii/ Frecvenţa medie zilnică

74

8.

Număr de proiecte/acţiuni culturale

188

9.

Număr de publicații

16

10.

Numărul de articole publicate în volume și reviste de
specialitate

94

11.

Număr de articole științifice cotate ISI

2

12.

Venituri proprii din activitatea de bază

13.

Venituri proprii din alte activităţi

30,88
164000

1.354.260
516.567

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Instituția poate
modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei.
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E) Sinteza programelor şi
îndeplinirea
obligaţiilor
management:

a planului de acţiune pentru
asumate
prin
proiectul
de

Se realizează prin raportare la:
1. viziune;
Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași este o instituţie de cultură, de nivel
european, care vizează excelenţă în toate domeniile sale de activitate, prin calitate,
performanță şi competitivitate. În viziunea noastră, instituția este parte din viața
orașului, este integrată în modul de simțire și gândire al comunității, având rolul de a
răspunde nevoilor și așteptărilor acesteia.
2. misiune;
Complexul Naţional Muzeal “Moldova” este o instituţie publică de cultură, cu
personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, care are ca misiune
cercetarea, tezaurizarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului
cultural specific în domenii precum istorie și arheologie, știință și tehnică, artă,
etnografie prin expoziții, seminarii, conferințe, simpozioane, festivaluri, publicaţii,
activități de educație muzeală şi de entertainment.
Complexul Naţional Muzeal “Moldova” are misiunea de a genera cunoașterea
și a desăvârși înțelegerea unor bunuri și procese specifice, explorând domeniile
ilustrate de colecțiile deținute.
valori
Complexul Naţional Muzeal “Moldova” aplică în activitatea de fiecare zi cele
mai înalte standarde etice, recunoscând și promovând corectitudinea, egalitatea,
echidistanța atât în relațiile interne cât și în cele externe.
Desfășurându-și activitatea în baza unor astfel de valori, Complexul Naţional
Muzeal “Moldova”:
- prezervă și dezvoltă colecțiile;
- promovează integritatea științifică și profesională;
- utilizează cu responsabilitate resursele interne și externe;
- manifestă deschidere față de idei și teme noi;
- promovează învățarea continuă, inovația și creativitatea;
- anticipează și răspunde prin programe adaptate nevoilor publicului.
3. obiective (generale şi specifice);
Obiectiv general:
Asigurarea unui management performant, dinamic și flexibil, bazat pe
comunicare, adaptat la nevoile diverselor categorii de beneficiari, menținând
standardele de calitate și excelență.
Obiective specifice:
Îmbogățirea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional
prin programul de cercetare, restaurare-conservare a patrimoniului mobil;
Depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului în condiţii conforme
standardelor europene generale, precum şi a normelor elaborate de către Ministerul
Culturii și Identității Naționale ;
Creșterea colecțiilor muzeale prin donaţii, achiziţii şi cercetare arheologică în
vederea completării patrimoniului muzeal specific;
Promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti prin organizarea de manifestări
culturale diversificate (expoziţii naţionale şi internaţionale, târguri, workshop-uri,
congrese, conferinţe, sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale etc.);
Dezvoltarea programului de cercetare ştiinţifică aplicată, a programului de
cercetare arheologică, cercetare socio-etnografică, arheologie industrială şi de
patrimoniu;
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Promovarea patrimoniului și valorificarea rezultatelor cercetărilor prin programul
editorial (Editura Palatul Culturii );
Angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem
interactiv educaţional destinat cunoaşterii patrimoniului deţinut de instituţie, prin
realizarea unor programe de pedagogie muzeală;
Creșterea gradului de accesabilitate, cunoaștere și înțelegere a valorilor de
patrimoniu de către categoriile de public cu dizabilități prin implementarea unor
proiecte specifice;
Realizarea unor programe/proiecte în mediul virtual care să satisfacă o mai
largă categorie de public;
Îmbunătățirea sistemului de evidență, clasarea și digitizarea patrimoniului mobil
prin participarea în cadrul proiectului integrat E-cultura Programul Operațional
Competitivitate (POC) 2014-2020 Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 CMNM Iași va fi
centrul de preluare informatică a datelor din toată regiunea Moldovei;
Organizarea şi completarea fondurilor documentare precum şi a arhivei
generale a instituției;
Realizarea de proiecte cu finanţări nerambursabile;
Realizarea de parteneriate cu instituţii similare din ţară şi străinătate;
Creşterea nivelului de pregătire a specialiştilor în domeniul patrimoniului cultural
mobil;
Realizarea de parteneriate în sistem public-privat cu instituţii
neguvernamentale;
Asigurarea funcționării optime a departamentelor instituției prin optimizarea
managementului și marketingului cultural;
Implementarea standardelor de control intern managerial prevăzute de Ordinul
SGG nr.400/2015.
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;
În stabilirea strategiei manageriale generale a instituţiei pentru perioada 20172021 am avut în vedere, în mod prioritar, efectuarea unei analize de tip SWOT (vezi
Cap. A. pct.2), care a fost punctul de plecare pentru formularea unor obiective
adecvate situaţiei instituţiei şi relaţiilor sale cu mediul extern. Obiectivele şi strategiile
stabilite pentru orizontul de planificare menționat mai sus au urmărit dezvoltarea
punctelor tari ale instituţiei, înlăturarea sau corectarea punctelor slabe, exploatarea
oportunităților şi diminuarea impactului ameninţărilor mediului extern.
Pentru elaborarea unei strategii manageriale eficiente ne-am propus
următoarele obiective:
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT:
 îmbunătăţirea paginii web a Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi
 site-ul www.palatulculturii.ro să fie accesibil și
în limbi de circulație
internațională pentru a asigura vizibilitatea și o mai bună promovare
internațională a instituției
 campanii de informare, educare, cunoaștere a patrimoniului (sondaje de
opinie, trailer publicitar de informare pentru activitățile mai importante);
 finalizarea digitizării patrimoniului (până în prezent avem realizat un procent
de 90%);
 itinerarea de expoziții care să pună în valoare patrimoniul cultural național
mobil, inclusiv cu participarea deținătorilor privați;
 rezolvarea unor probleme legale cu privire la terenul aferent clădirii Depozitului
de Tutun aflat in proprietatea statului român prin Ministerul Culturii și Identității
Naționale și în administrarea CMNM Iași;
 modernizarea sistemului informațional
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 lărgirea ofertei de servicii pentru public prin deschiderea în incinta Palatului
Culturii a unei cafeterii
 Înființarea și acreditarea în cadrul Centrului de Conservare și Restaurare a
cursurilor de formare profesională pentru restauratori pe diferite categorii de
patrimoniu;
 Actualizarea ROF, ROI, Statului de Funcții și a Organigramei;
 implementarea rezultatelor cercetării prin proiectul finanțat de UEFISCDI prin
programul Parteneriate - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa. (PNII- PT- PCCA-2013-4-2158) derulat de CMNM „Sistem inovativ de mediere
artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din
România” (SIMAP) și lărgirea ariei de aplicare pentru alte categorii de
patrimoniu.
OBIECTIVE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:
 Îndeplinirea sarcinilor, priorităților și respectarea termenilor prevăzute în
proiectul de management;
 Creșterea prestigiului instituţiei orientată spre calitate și excelenţă;
 Performantă şi competitivitate de nivel internațional;
 Implementarea măsurilor de conservare preventivă şi restaurare a bunurilor
culturale mobile conform standardelor internaţionale;
 Continuarea programului de inventariere, evidenţă, clasare și digitizare a
patrimoniului mobil;
 Dezvoltarea şi promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti prin organizarea de
manifestări culturale prin expoziţii naţionale şi internaţionale, târguri,
workshop-uri, congrese, conferinţe, sesiuni de comunicări naţionale şi
internaţionale, publicaţii etc.;
 Realizarea expozițiilor de bază pentru cele patru muzee de talie națională din
Palatul Culturii - Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii
”Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul de Artă (în funcție
de fondurile alocate);
 Realizarea depozitelor aferente fiecărui muzeu din Palatul Culturii (în funcție
de fondurile alocate);
 Realizarea unor programe specifice de pedagogie muzeală în scopul lărgirii
categoriilor de vârstă a publicului vizitator;
 Încurajarea activităţii de voluntariat;
 Creşterea gradului de accesibilitate a categoriilor de public defavorizat prin
proiecte/programe special concepute;
 Dezvoltarea programului de cercetare ştiinţifică aplicată, a programului de
cercetare arheologică, cercetare socio-etnografică, arheologie industrială;
 Îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin donaţii, achiziţii şi cercetare de teren;
 Realizarea de parteneriate în sistem public-privat cu instituţii şi organizaţii
neguvernamentale;
 Realizarea unei strategii de marketing şi relaţii publice coerente în vederea
îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi a creşterii numărului de vizitatori;
 Dotarea și modernizarea Centrului de Conservare și Restaurare (în funcție de
fondurile alocate);
 Folosirea eficientă a resurselor financiare (subvenții, venituri proprii,
sponsorizări);
 Atragerea de fonduri europene sau naționale în vederea acoperirii unor nevoi
instituționale;
 Evaluarea consumului cultural prin realizarea unor sondaje de opinie, studiu
de impact, chestionare etc.;
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 Asigurarea derulării Programului de control intern managerial;
 Folosirea eficientă a resurselor umane și asigurarea formării profesionale
continue;
 Diversificarea serviciilor culturale și a materialelor publicitare oferite de
instituție pentru diferite segmente de public;
 Campanie de promovare a imaginii și a brand-ului Palatul Culturii ca obiectiv
important pentru viitorul management al instituției;
 Îmbunătățirea imaginii instituției se poate realiza și prin activitatea de
cercetare și publicare în reviste de specialitate cu cotație ISI;
 Utilizarea noilor tehnologii IT atât în cercetare cât și ca interfață patrimoniu –
public beneficiar, cu referire specială la accesibilitatea tuturor categoriilor de
public (QR code, jocuri video, hărți interactive turistice etc.);
 Utilizarea Manualului de Identitate Vizuală realizat pe toate materialele de
popularizare a imaginii instituției și a programelor sale;
 Realizarea unei eficiente campanii de imagine și a unui plan de evenimente
culturale conform specificului patrimoniului instituției și a cerințelor publicului
vizitator;
 Promovarea imaginii instituției și a patrimoniului pe care îl deține și la alte
categorii de vizitatori (de exemplu, persoanele cu dizabilități) prin crearea
facilităților specifice și realizarea de proiecte culturale cu adresabilitate directă;
 Generarea unor produse și servicii inovative prin realizarea de proiecte
interactive care pun în valoare industriile creative;
 Îmbunătățirea imaginii instituției ca promotoare a cercetării avansate, inovației
și inventivității prin atragerea comunității științifice având ca finalitate
organizarea de saloane de inventică.
5. strategie şi plan de marketing;
Prin strategia și planul de marketing s-a urmărit demonstrarea unei deschideri
cât mai mari și variate a instituției față de multiplii parteneri reali sau posibili. Paleta
expozițională este constant completată de concerte, lansări de carte, activități de
pedagogie muzeală, târguri cu vânzare de produse tradiționale, demonstrații, dar și
lansări de vinuri, în evenimente precum Festivalul „Vin la cultură”, manifestare
oenologică de înaltă ținută și foarte apreciată de specialiști. A fost ocazia pentru
introducerea în oferta magazinului existent în Palatul Culturii a unei game de vinuri,
cu etichetă personalizată și ambalaj specific.
„Light-Up Festival” organizat de Complexul Palas, în parteneriat cu Complexul
Muzeal Național „Moldova”, a fost un alt prilej de a demonstra deschiderea echipei
din Palatul Culturii la noutate și inedit. „Light-Up Festival” este un eveniment de
proiecții arhitecturale cu participare internațională, prin care clădirea capătă o altă
viață în creațiile machetate de artiști cu ajutorul unor software-uri specializate de
video mapping. Evenimentul se adresează în special publicului cu vârsta de 15-30
ani pe care îl încurajăm prin toate mijloacele disponibile să relaționeze cu instituțiile
culturale. În măsura în care organizatorul principal va continua derularea
evenimentului, ne vom alătura în fiecare an acestui eveniment, convinși de efectul
pozitiv impregnat în percepția publicului tânăr.
Tot ca parte a strategiei și planului de marketing, pe parcursul anului 2017, în
afară de tabletele de sondare a opiniei publice existente la finalul circuitului de
vizitare dar și la biroul de informații, au fost instalate, chiar în primul hol, de la
intrarea în Palatul Culturii, patru plasme de mari dimensiuni, câte una pentru fiecare
muzeu, pentru a întâmpina vizitatorul cu informații actualizate chiar de cum pășește
în Palatul Culturii.
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Au fost actualizate site-urile instituției, aceasta fiind o activitate cu caracter
permanent. Pagina de facebook este, de asemenea, un instrument foarte folositor în
menținerea contactului cu publicul real și virtual, fiecare muzeu având câte o pagină
separată.
În luna martie a anului 2017, au fost lansate audioghiduri accesibile prin
telefon, atât în limba română cât și în limba engleză. Au fost instalate două aparate
distribuitoare de monede suvenir care au pe avers imaginea Palatului Culturii şi pe
revers sigla instituţei.
Într-un viitor apropiat se intenționează amenajarea în turnul cu ceas al unui
mini-muzeu al timpului care să abordeze timpul atât din perspectivă artisticofilozofică, cât și din perspectiva instrumentelor de măsurat timpul și ilustrarea
acestora valorificând ceasuri de la colecționari. De asemenea, intenționăm
valorificarea spațiului serei care a funcționat în Palatul Culturii în timpul arhitectului
I.D. Berindei, prin amenajarea aici a unui săli de proiecții care să integreze realitate
virtuală și/sau augmentată. În acest sens, intenționăm să aplicăm pe diferitele linii de
finanțare deschise în prezent sau care urmează a fi deschise.
La demisolul Palatului Culturii există un spațiu unde se intenționează
amenajarea unei cafetării, amenajare indispensabilă oricărui muzeu modern.
Propunem aceste proiecte deoarece considerăm că vor contribui la creșterea
gradului de atractivitate al edificiului în rândul publicului de toate categoriile.
Spre finalul anului 2017 a fost amenajată sala de educație muzeală, astfel
încât începând din ianuarie 2018 aceasta este complet funcțională și găzduiește
diverse ateliere de profil, răspunzând astfel așteptărilor atât ale publicului școlar cât
și ale formatorilor.
Suntem, de asemenea, conștienți de importanța unui magazin online. De
aceea, intenționăm să găsim o soluție pentru integrarea acestei facilități în varianta
actuală a site-ului www.palatulculturii.ro Tot aici vom îmbunătăți prezentarea
Editurii Palatul Culturii, deoarece activitatea acesteia este suficient de bogată, atât
prin publicarea de cataloage și volume de studii în domeniul patrimoniului cultural,
cât mai ales prin tipărirea cu ciclicitatea specifică a periodicelor coordonate de
muzeele din componența Complexului precum și de Centrul de Restaurare
Conservare a Patrimoniului Cultural. Disponibilitatea online a periodicelor este deja o
practică des întâlnită, ce facilitează transmiterea informațiilor de profil și cunoașterea
rezultatelor cercetărilor derulate de personalul instituției.
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
1. Programul Investiţii şi dezvoltarea infrastructurii muzeale
Realizarea amenajării expozițiilor de bază ale celor patru muzee din Palatul
Culturii, reamenajarea expoziției de bază a Muzeului Sit - Arheologic Cucuteni și
realizarea primului Muzeu de Arheologie Industrială din România în clădirea
Depozitului de tutun-Fabrica de Țigarete Iași.
2. Programul Prezervarea patrimoniului cultural (conservarea şi restaurarea
patrimoniului imobil și mobil) se derulează pe două componente: conservarea și
restaurarea patrimoniului imobil și conservarea și restaurarea patrimoniului mobil.
Conservarea și restaurarea clădirilor monument istoric, care sunt în administrarea
Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și necesită intervenții, se realizează în
funcție de alocările bugetare. Conservarea și restaurarea patrimoniului mobil,
realizată de specialiștii Centrului de Conservare-Restaurare din cadrul CMNM și de
către conservatorii de muzeu, reprezintă o componentă importantă a activității
profesionale, în vederea asigurării sănătății și integrității bunurilor culturale aflate în
expozițiile permanente, temporare sau în depozitele muzeelor.
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3. Programul Promovarea și valorificarea muzeală a patrimoniului cultural
(expoziţii naţionale şi internaţionale, târguri, workshop-uri, congrese,
conferinţe, sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale)
În cadrul acestui program ce reprezintă o sinteză a activității profesionale a
instituției îndreptată către diverși beneficiari, s-au derulat și în perioada de
management vizată numeroase proiecte culturale cu impact deosebit asupra
publicului larg.
4. Programul Pedagogie muzeală
O atenție deosebită s-a acordat educației în muzeu, știut fiind faptul că pedagogia
muzeală are un rol fundamental în conştientizarea rolului instituţiei culturale în
rândul publicului, cu precădere a celui în curs de formare intelectuală.
5. Programul Cercetare științifică
În anul 2017 s-a urmărit îndeplinirea obiectivelor științifice ale instituției. Cercetarea
de muzeu, realizată de către muzeografi, conservatori, restauratori se axează pe
teme de patrimoniu, de conservarea şi restaurarea acestuia şi de cunoaştere a
publicului vizitator. Rezultatele cercetării interdisciplinare se reflectă printr-o mai
bună informare a beneficiarilor interesați, specialiști și pasionați în domeniu, prin
numeroasele comunicări susținute la sesiuni și congrese științifice naționale și
internaționale, prin lucrările științifice publicate în reviste cotate ISI și BDI, ca și în
alte publicații științifice și de popularizare.
6. Programul Marketing cultural și promovarea imaginii instituției
Prin implementarea acestui program propunem un marketing activ si sistematic
conceput conform strategiei de marketing muzeal având ca punct final
maximizarea tuturor resurselor care sa duca la o largă cunoaştere a muzeului în
rândul vizitatorilor.
7. Programul Îmbogăţirea patrimoniului muzeal
Prin acest program deosebit de important pentru creșterea și dezvoltarea
patrimoniului muzeal se urmărește să se completeze colecțiile muzeelor cu obiecte
valoroase prin achiziții, donații, transferuri și cercetare de teren.
8. Programul Editorial - editura Palatul Culturii se axează pe promovarea valorilor
de patrimoniu, a rezultatelor cercetării specialiştilor de muzeu în rândul publicului
interesat de temele propuse. Se acordă o atenție deosebită continuității în ceea ce
privește publicarea anuarelor și buletinelor, realizarea acestora în limba română și
limba engleză, acreditarea acestora ca publicații științifice CNCSIS. Proiectele
editoriale cuprind o paletă largă de publicații din domenii ca: istorie, arheologie,
artă, știință și tehnică, restaurarea și conservarea patrimoniului mobil și imobil.
9. Programul Evidența, clasarea și digitizarea patrimoniului. Evidenţa şi
documentarea patrimoniului şi a stării de conservare a acestuia, reprezintă priorităţi
ale cercetării muzeale stabilite prin directive ICOM, ICCROM aplicate pe plan
internaţional. România, ca stat membru al UE a adoptat legislaţia în domeniul
patrimoniului şi instituţiile culturale din subordinea directă sau indirectă a
Ministerului Culturii aplică aceste directive şi măsuri menite a proteja şi valorifica
bunurile culturale într-o manieră care să respecte principiile etice şi de siguranţă a
moştenirii culturale şi personalului care lucrează cu aceasta. Evidenţa,
documentarea patrimoniului şi a stării de conservare a acestuia s-a realizat prin
utilizarea programului DOCPAT. Clasarea bunurilor culturale a reprezentat o
prioritate a componentei manageriale. O atenție deosebită se acordă în continuare
digitizării patrimoniului. Se continuă dezvoltarea arhivei digitale la fiecare muzeu
actualizarea Registrelor informatizate în funcție de creșterea colecțiilor.
10. Programul Punerea în valoare a patrimoniului cultural prin finanţări
nerambursabile. Complexul Muzeal Naţional “Moldova” Iași continuă și amplifică
activitățile de atragere de fonduri extra-bugetare, nerambursabile, în vederea
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derulării de proiecte cu un impact precis, cu rezultate măsurabile, care să permită
colaborarea cu diferiţi parteneri locali, regionali, naţionali şi internaţionali şi
dezvoltarea şi aplicarea rezultatelor muncii de cercetare anterior depuse.
7. proiecte din cadrul programelor;
1. PROGRAMUL INVESTIŢII ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MUZEALE
Realizarea amenajării expozițiilor de bază ale tuturor muzeelor din Palatul
Culturii în funcție de alocările bugetare viitoare:
Ne propunem, în cadrul acestui program, realizarea următoarelor expoziții de
bază (deschidere în funcție de finanțarea viitoare):
Expoziția permanentă a Muzeului de Istorie a Moldovei
- Organizarea expoziţiei permanente a Muzeului de Istorie a Moldovei vizează
valorificarea extensivă a patrimoniului propriu (aproximativ 50 000 de piese, multe cu
valoare excepțională), într-o expunere dinamică, interactivă, aliniată tendințelor
contemporane din muzeografia contemporană. Ca precizare specială subliniem faptul
că în intervalul temporal cuprins între paleolitic și epoca contemporană, o atenție
specială va fi acordată valorificării patrimoniului aparținând civilizației Cucuteni,
cuprinzând unele dintre cele mai valoroase și mai mediatizate piese descoperite în
arealul locuit altădată de aceste comunități, multe solicitate/integrate frecvent în
expoziții naționale și internaționale.
- Extinderea clădirii Muzeului Sit Arheologic Cucuteni și realizarea expoziției de bază.
Amenajarea expozițiilor de bază ale Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan
Procopiu" prin punerea în valoarea a colecțiilor de: istoria instrumentelor de
înregistrare și redare a sunetului; istoria înregistrării și redării imaginilor fixe și mobile,
istoria orologeriei, mecanică, electricitate, telecomunicații, computere și transporturi.
Expoziția de bază va include și o prezentare a personalității fizicianului Ștefan
Procopiu prin amenajarea Camerei memoriale „Ștefan Procopiu” ce va cuprinde
obiecte personale, documente, piese de mobilier, cărți din biblioteca savantului,
donate de soția acestuia, Rodica Procopiu. Un obiectiv important este și amenajarea
expoziției de bază a Muzeului de Arheologie Industrială care se va realiza în clădirea
Depozitul de tutun, după ce va fi restaurată și consolidată.
Expozițiile de bază ale Muzeului Etnografic al Moldovei: Expoziţia de bază –
Habitatul, ocupaţiile şi meşteşugurile; Expoziţia de bază – Galeria de artă populară;
Amenajarea depozitelor Muzeului Etnografic.
Expozițiile de bază ale Muzeului de Artă: Galeria de artă modernă românească unde panotarea a vizat criteriul cronologic, începând cu sfârşitul secolului al XVIIIlea, până la perioada interbelică;Galeria de artă contemporană românească, în care
un loc special a fost rezervat şcolii ieşene de arte plastice;Galeria de artă europeană
- structurată pe şcoli naţionale: italiană, spaniolă, flamandă-olandeză, germană,
austriacă, rusă, poloneză.
2. PROGRAMUL PREZERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL (conservarea şi
restaurarea patrimoniului imobil și mobil)
- Conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil 2017
Patrimoniul imobil alcătuit din clădirea Palatului Culturii (clădire monument
istoric categorie A), clădirile ce adăpostesc muzeele din componența CMNM (Muzeul
Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Muzeul „Poni-Cernătescu”, Palatul
„A.I.Cuza” din Ruginoasa, Muzeul Viei și Vinului Hârlău, clădiri monumente istorice de
categorie B) sunt edificii în stare buna de conservare, unele de curând restaurate
(Palatul Culturii, Palatul „A.I.Cuza” din Ruginoasa). Un obiectiv îl reprezintă
restaurarea/consolidarea clădirii Depozitului de tutun, în vederea înființării Muzeului
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de Arheologie Industrială, primul de acest fel din România, în funcție de alocarea
bugetară necesară.
- Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil în perioada 2017
Centrul de Conservare si Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul
Complexului Muzeal National „Moldova” Iaşi are în structura sa funcționala mai multe
sectoare: investigații fizico-chimice si biologice, restaurare metale, restaurare
ceramica, porțelan, sticla, restaurare pergament si hârtie, restaurare textile,
restaurare pictura, restaurare lemn si restaurare piele. Prin structura complexa a
activității sale, precum si prin arealul extins pe care îl deservește, Centrul de
Conservare si Restaurare a Patrimoniului Cultural Iași se situează in categoria
centrelor de restaurare de prima importanta ale tarii. Conservarea si restaurarea
patrimoniului reprezintă un domeniu inseparabil de alte activități muzeistice, dar si
una din căile de pătrundere ale noului, sub aspectul ultimelor cercetări ale științei și
tehnicii. Laboratoarele Centrului, dotate cu cele mai noi tehnologii în domeniu, mare
parte obținute prin proiecte de cercetare cu finanțări nerambursabile, permit
specialiștilor efectuarea lucrărilor de restaurare–conservare la cele mai înalte
standarde.
În anul 2017, specialiștii Centrului de Conservare-Restaurare au desfășurat
lucrări de conservare, restaurare, conservare preventivă, investigații fizico–chimice,
tratamente biologice, expertize biologice, monitorizarea parametrilor de microclimat
și alte activități specific pentru carte, lemn, pictură, textile, ceramică, metal, piele
pentru piese din patrimoniul din patrimoniul muzeelor din cadrul CMNM, dar si pentru
alte instituții din țară și din Republica Moldova.
Prezentăm mai jos situația sintetică a activității de restaurare – conservare pentru
perioada 8.02.2017 la 31.12.2017.
Denumire
Investigaţii fizico-chimice:
analize XRF, microscopie optică etc.
Investigaţii și tratamente biologice
Expertize biologice
Restaurare:
În restaurare

Număr piese
859

Mijloace de protecţie/conservare
Mijloace de expunere muzeală:

70
1
278 piese + 737 monede
88 piese +742 monede + 11
fragmente textile
1+13
10

Restaurare rame tablouri:
Rerestaurare:

3
59 piese

Replici

120

Reconstituire locuinţă Cucuteni

1

O atenție deosebită s-a acordat conservării bunurilor culturale pentru a păstra
intact patrimoniul aflat în gestiunea Complexului Muzeal Național”Moldova”, prin
respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia patrimoniului cultural naţional
precum şi prin luarea măsurilor ce sunt stipulate în Normele de conservare a
bunurilor culturale mobile, emise de către Ministerul Culturii și Identității Naționale . În
acest sens, s-a urmărit în permanență monitorizarea valorilor de microclimat şi
verificarea stării de conservare a pieselor de patrimoniu aparţinând muzeelor din
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cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi prin intermediul Comisii CMNM
de monitorizarea valorilor de microclimat şi evaluarea stării de conservare a pieselor
de patrimoniu din muzee şi depozite.
3. PROGRAMUL
PROMOVAREA ȘI
VALORIFICAREA MUZEALĂ A
PATRIMONIULUI CULTURAL (expoziţii naţionale şi internaţionale, târguri,
workshop-uri, congrese, conferinţe, sesiuni de comunicări naţionale şi
internaţionale)
 Expoziția „Aurul și argintul antic al României”. Organizator principal: Muzeul
Național de Istorie a României în colaborare cu Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei. Itinerare la: Muzeul Bucovinei
Suceava, 16 noiembrie 2016-19 februarie 2017;
 Expoziția „Partituri muzicale din epoca Unirii”. Organizator principal:
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei, în
colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – Muzeul
Ceasului „Nicolae Simachi” Ploiești, Biblioteca Universității Naționale de Arte
„George Enescu” Iași, 23 ianuarie-23 martie 2017.
 Expozitie de pictura a artistului Constantin Tofan, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași – Muzeul de Artă în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din
România – Filiala Iași, 20 ianuarie - 20 februarie 2017.
 Expoziția „Bijuterii feminine, pasiuni și vicii de altădată (secolele XIX-XX)”,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Palatul Memorial „Al. I. Cuza” de
la Ruginoasa, 24 ianuarie 2017 - 24 februarie 2017
 Expoziție temporară Patrimoniu tehnic - Măiestrie, creativitate, diversitate
itinerată la Muzeul Casa Mureșenilor Brașov. Organizator Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, 9
decembrie - 31 martie 2017.
 Expoziție „Ecouri din trecut – arta textilă”, Miruna Hașegan, Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 23 ianuarie 2017 - 26 februarie 2017.
 Expoziția „Camera colecționarului. Valori ale artei românești în colecții
particulare”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași în parteneriat cu
Galeria Artmark, 22 februarie-23 aprilie 2017.
 Expoziţia „Restituirea valorilor patrimoniului cultural naţional prin conservare –
restaurare”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Centrul de Cercetare
şi Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural, 18 noiembrie 2016 - 19
februarie 2017.
 Expoziţia „Valori ale artei românești în colecții particulare”, Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă, 20 februarie 2017 - 24 aprilie 2017.
 Expoziție temporară. IA AIDOMA. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași –
Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Asociaţia „Semne Cusute”, 20
februarie - 23 martie 2017.
 Simpozion şi work-shop, Dragobete versus Valentine’s Day, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat
cu Palatul Copiilor, 24 februarie 2017.
 Târg de meșteri populari „Mărţişorul – simbol şi tradiţie”, ediţia a II-a, organizat
de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei
în parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, 25 februarie – 5
martie 2017.
 Conferinţa „Mihail Kogălniceanu–literatul”, susținută de dr. Doris Dumitru
Mironescu (Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi).
Manifestare culturală dedicată Bicentenarului Kogălniceanu. Organizatori:
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Memorial „Mihail
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Kogălniceanu”, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol”, Asociația „Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația „Alexandru Ioan
Cuza” Iași, 28 februarie 2017.
Expoziția de artă plastică „Să urci tăcerea”. Organizatori: Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii în parteneriat cu Uniunea Artiștilor
Plastici din România – Filiala Iași, 2-10 martie 2017.
Expoziția „Aurul și argintul antic al României”. Organizator principal: Muzeul
Național de Istorie a României în colaborare cu Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei. Itinerare la: Muzeul „Vasile
Pârvan” Bârlad, 05 martie - 23 aprilie 2017.
Colocviul „197 de ani de la nașterea domnitorului Alexandru Ioan Cuza”,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 16 martie 2017 - 18
martie 2017
Expoziție de pictură și desen ”Ilinca și G.M. Cantacuzino”, Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 15 -30 Martie 2017.
Expoziția de grafică Ofelia Ioana Odobașu-Huțul „Ego”, Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii în parteneriat cu Uniunea Artiștilor
Plastici din România – Filiala Iași, 20-31 martie 2017.
Expoziția „Instrumente medievale de tortură”, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei în parteneriat cu „Araneus”,
Polonia, Palatul Culturii, 21 martie 2017-20 ianuarie 2018.
Proiectul Serata Procopiu la Palat, realizat de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” în parteneriat cu
Asociaţia ESTEEM România. Prezintă o serie de prelegeri lunare la care sunt
invitați să conferențieze profesori, cercetători, oameni de ştiinţă - lansat la 23
martie 2017 (șapte conferințe).
Zilele internaţionale ale teatrului şi poeziei, spectacol de teatru, recital de
muzică şi poezie, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul „Poni –
Cernătescu” în parteneriat cu Colegiul „Octav Băncilă” Iaşi, Universitatea de
Arte „George Enescu” Iaşi, 24 martie 2017
Expoziția temporară Mașinile lui Leonardo da Vinci, organizată de Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
în parteneriat cu Ambasada Poloniei la București și cu Societatea ARANEUS
(Polonia), 28 martie 2017 - 20 ianuarie 2018.
Conferinţa „Mihail Kogălniceanu și programul revoluționar din Moldova”,
susținută de cercetător dr. Mihai-Ștefan Ceaușu. Manifestare culturală
dedicată Bicentenarului Kogălniceanu. Organizatori: Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Memorial
„Mihail Kogălniceanu”, Academia Română – Filiala Iași – Institutul de Istorie
„A. D. Xenopol”, Asociația „Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația „Alexandru
Ioan Cuza” Iași, 29 martie 2017.
Expoziția de artă plastică „Atelier 35”, parteneriat între Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii și Uniunea Artiștilor Plastici din
România – Filiala Iași, 1-20 aprilie 2017.
Expoziția „Personalități feminine în Primul Război Mondial”, realizată de
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii în colaborare cu
Serviciul Județean al Arhivelor Statului Iași și Muzeul de Istorie a Medicinei
Iași, 1 aprilie-30 mai 2017.
Expoziției documentară „Arhitectura Sacră”, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași în parteneriat cu Asociația Culturale „Noua Acropolă” Iași, 4 23 aprilie 2017
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 Expozitia de pictura a artistului Tudor Zbarnea, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 5 -25 Aprilie 2017.
 Conferința Interdisciplinară „Identități fluide în spațiile României Mari.
Istoricitate, interculturalitate, normativitate”. Organizatori: Asociația Orbis
Tertius, Institutul de Studii și Cercetări Simbolice, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași, Direcția județeană pentru Cultură Iași, 7-9 aprilie 2017.
 Expoziția națională de artă naivă „Saloanele Moldovei”, ediția a XXVI-a,
realizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al
Moldovei în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Iași, 7 aprilie 2017 - 14 mai 2017.
 Expoziție temporară „Vin Paștile”. Expoziție și atelier de ouă încondeiate.
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei în
parteneriat cu Asociația Communio, 8 - 23 aprilie 2017.
 Expoziție temporară Paștele. Repere arhaice, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul Viei și Vinului din Hîrlău, 11 aprilie – 4 iunie 2017.
 Expoziția-concurs Coșuri tradiționale de Paște, ediția a III-a, organizată de
Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani în parteneriat cu Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei, 18 aprilie
2017.
 Expoziție temporară. Psaltirea de la Dragomirna, mărturie a artei creștine.
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei în
parteneriat cu Mănăstirea Dragomirna, 27 aprilie – 4 iunie 2017.
 Expozitia de pictura a artistei Miruna Budisteanu, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 5 mai 2017-2 iulie
 Expoziția „Iașiul evreiesc”. Organizatori Serviciul Județean al Arhivelor
Naționale Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 7 aprilie-5 mai
2017.
 Expoziția „Mircia DUMITRESCU – desen, gravură, sculptură”, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 02 mai 2017 - 31 mai 2017,
Muzeul de Artă
 Expoziția de pictură și grafică Anton Nicoleanu „Frunza sufletului”. Organizator
Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași în colaborare cu
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 5-15 mai 2017.
 Expoziție temporară: Universul informației - publicații periodice din patrimoniul
muzeal, organizator Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul
Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, 4-14 mai la Facultatea de Inginerie
Chimică Protecţia Mediului Iaşi și 11 august - 31 decembrie 2017 la Muzeul
„Poni-Cernătescu” Iași.
 Expoziţia „Mihail Kogălniceanu, artizan al Independenţei României”.
Organizator principal Complexul Muzeal Județean Neamț în colaborare cu
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, Parohia Buna
Vestire Iaşi, Piatra-Neamț, 9 mai-15 iunie 2017.
 Expozitie „Afișul Polonez Contemporan/ Trei Perspective” (Ryszard Kajzer,
Lukasz Klis și Sebastian Kubica), Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași Muzeul de Artă în parteneriat cu Institutul Polonez București , 9- 31 mai 2017
 Expoziția stradală „Palatul Unirii – cartier regal (1917-1918)”. Organizator
principal: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 10 mai-10
decembrie 2017.
 Conferința „Mihail Kogălniceanu şi Independenţa României”, susținută de prof.
univ. dr. Gheorghe Cliveti, director al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi.
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Manifestare culturală dedicată Bicentenarului Kogălniceanu. Organizatori:
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, Academia Română – Filiala Iași – Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol”, Asociația „Mihail Kogălniceanu” Iași și Asociația „Alexandru Ioan
Cuza” Iași, 10 mai 2017.
Expoziția de pictură „Iași – capitală de război”. Organizator principal: Colegiul
Tehnic „Gheorghe Asachi” în colaborare cu Primăria Municipiului Iași și
Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” (în cadrul proiectului „Centenarul Zilei
naționale la Iași” derulat în cadrul Festivalului Internațional al Educației), 10-30
mai 2017.
Târgul meşterilor populari, ediţia a XVIII-a. Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Primăria
Municipiului Iași, Asociaţia „ART - Meşteşugurile Prutului” și Direcția
Județeană pentru Cultură Iași, 12-14 mai 2017.
Expoziție temporară de artă naivă. „Lumea lui Măric”. Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei, 18 mai – 28 iunie
2017.
Colocviu Internațional „Les Gravetttiens. Leur creation materielle et spirituelle”.
Organizator principal: Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Arheologie
în colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, 12-16 mai 2017.
Workshop. Autenticitate şi specific local în portul popular românesc din zona
Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al
Moldovei în parteneriat cu Școala Generală „Elena Cuza” Iași. Workshop
susținut pentru profesori din școlile din județul Iași în cadrul Festivalului
Județean de Folclor „Muguri de cântec și joc”, 19 mai 2017.
Noaptea Europeană a Muzeelor 2017 la Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi, 20/21 mai 2017 – vizitarea gratuită a muzeelor între orele
19.00 – 02.00, expoziții, concerte, spectacole de muzică, dans, teatru realizate
la Palatul Culturii, Muzeul „Mihail Kogălniceanu“ Iaşi, Muzeul Unirii, Muzeul
„Poni-Cernătescu“, Palatul „Al. I. Cuza“ Ruginoasa, şi Muzeul Viei şi Vinului
din Hârlău. Activitățile desfășurate în toate muzeele care aparțin
Complexului Muzeal Naţional „Moldova”, cu prilejul Nopții Europene a
Muzeelor, au adus instituția pentru al treilea an consecutiv, pe primul loc
din țară în privința numărului de vizitatori (35402 vizitatori).
Festivalul Boieresc”, ediția a VI-a, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 19-20 mai 2017.
Expoziția Sorin Purcaru „Ritual de trecere”. Organizator principal: Uniunea
Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași în colaborare cu Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 20 mai-20 iunie 2017.
Expoziție de fotografie „Ordinul Arhitecților”, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 15 mai – 5 iunie 2017
Expoziția „Colecții și colecționari – Donația prof. univ. dr. Aldea Adrian – Sorin
și dr. Aldea Rodica”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de
Artă, 25 mai 2017 - 08 iunie 2017.
Conferinta Internationala cu titlul Cucuteni - Yangshao, întâmplare sau
destin comun// Cucuteni - Yangshao, hazard or common destiny?!,
organizată de Institutului Cultural Român de la Beijing, 24 mai 2017.
Semnarea Protocolului de înfrăţire între Complexul Muzeal Naţional

Moldova Iaşi (pe teritoriul judeţului Iaşi fiind şi localitatea Cucuteni ce a
dat numele civilizaţiei Cucuteni) şi Muzeul site-ului şi culturii Yangsha,
26 mai 2017.
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 Conferința Internatională Comunitățile evreiești din Moldova, comunicarea
“Comunitatea evreiască din Iași”, Tel Aviv, Israel, iunie 2017
 Expoziția „Monedele și bancnotele lumii”. Organizator principal: Muzeul „Vasile
Pârvan” Bârlad în colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” IașiMuzeul de Istorie a Moldovei, 10 iunie-22 septembrie 2017.
 Conferința Internațională Artă și creier susținută de Jan de Maere, profesor
Universitatea Duke, N.C. USA, Membru alumni al Academiei Regale de
Științe, Litere și Arte frumoase din Belgia. Conferința a fost organizată în
cadrul proiectului SIMAP ca rezultat al parteneriatului realizat între Asociația
Hubrica, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Romsoft Iași și
Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, 14 iunie 2017
 Expoziție de pictură și sculptură „Artiști de colecție. Colecția Florin Petrachi”.
Organizator principal: Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași în
colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 20
iunie-10 iulie 2017.
 Expoziție de obiecte și tradiții populare „Dor de tradiție”. Parteneriat între
Asociația „Familia Tradițională”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și
Primăria Municipiului Iași, 23-25 iunie 2017.
 „Bienala Internațională de Pictură”, Chișinău 2017, Organizatori Muzeul
Național de Artă al Moldovei, din Chișinău, Centrul de Artă ”Amprente” și
Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova în parteneriat cu Muzeul de
Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. Organizat sub
patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, evenimentul a reunit
picturi semnate de 100 de artişti plastici originari din 24 de ţări: Armenia,
Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Coasta de Fildeş, India,
Franţa, Germania, Grecia, Indonezia, Italia, Japonia, Lituania, Moldova,
Mongolia, Olanda, Polonia, România, Rusia, Spania, SUA., 26 iunie 2017 - 30
iulie 2017.
 Seară muzeală HUMAn - Pământul care cântă - 2016. Lansare album,
proiecții video, prezentare Simpozion de Arte Vizuale HUMAn Cucuteni 2016.
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei în
parteneriat cu Ionela Mihuleac, Bogdan Onofrei, „Cucutenienii” și Swimathon
Iași, 29 iunie 2017.
 Expoziția de pictură Van Duong Thanh: „A Sense of Vietnam”, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 07 iulie 2017 - 20 august
2017.
 Expoziția „Gară pe drumul Marii Uniri”. Organizator Asociația DAR
Development în colaborare cu Departamentul Centenar din cadrul Primăriei
Municipiului Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii,
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Complexul Național Muzeal Curtea
Domnească Târgoviște, Muzeul Județean Gorj, 10-31 iulie 2017.
 Expoziția „Aurul și argintul antic al României”. Organizator principal: Muzeul
Național de Istorie a României în colaborare cu Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei. Itinerare la: Muzeul "Deri" din
Debrecen, Ungaria, 12 iulie-15 octombrie 2017.
 Expoziția de pictură „Building up human values trough art”. Organizator
principal: Organizatori: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi și Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 1430 iunie 2017.
 Expoziția „Ștefan cel Mare în posteritate”, Organizator Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei, 15 iulie-13 august
2017.
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 Expoziție Sunetul muzicii - de la cilindrul cu pini la banda magnetică, itinerantă
la Muzeul Județean Buzău. Organizator: Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, 29 iulie - 30
septembrie 2017
 Expoziția „Marc Chagall – Poezia culorilor”, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Artă în parteneriat cu Thomas Emmerling,
colecționar din Germania, 1 august 2017 - 27 august 2017, Palatul Culturii
Iași.
 Expoziția „Iașii în Primul Război Mondial (1916-1918)”. Organizator Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei în colaborare
cu Primăria Municipiului Iași, Biblioteca Academiei Române, Muzeul Național
de Istorie a României, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Arhivele
Naționale ale României – Serviciul Județean al Arhivelor Statului Iași,
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, 3 august - 31
octombrie 2017.
 Expoziția „Ștefan cel Mare. Din istorie în veșnicie”, organizator Muzeul
Bucovinei Suceava în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova”
Iași- Muzeul de Istorie a Moldovei, 15 august 2017-10 februarie 2018.
 Expoziție de pictură în cadrul Concursului Internațional de Creație Plastico Lirică Eminesciana, Ediția a VII-a, Organizatori Ministerul Educației și
Cercetării Științifice, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Uniunea Artiștilor
Plastici din România, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 24-30 august 2017.
 Expoziție temporară de pictură. Tabăra internaţională de creaţie de la Scobinţi
– Sticlăria. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Viei şi Vinului
Hârlău. 28 august – 28 septembrie 2017.
 Expoziție de pictură „Portretul din noi”. Autor Liviu Smântânică, Organizator
Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași în colaborare cu
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 1 - 15 septembrie
2017.
 Expoziție de pictură „Lirice”. Autor Silvia Anton, Organizator Uniunea Artiștilor
Plastici din România – Filiala Iași în colaborare cu Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 1 - 10 septembrie 2017.
 Conferința internațională Muzeele secolului al XXI-lea. Soluții inovative privind
medierea artistică în muzee și avantajele noilor tehnologii în amenajarea
muzeală, organizată în cadrul proiectului SIMAP. Lucrările conferinței au fost
publicate în volumul „Muzeele secolului al XXI-lea. Soluții inovative privind
medierea artistică în muzee și avantajele noilor tehnologii în amenajarea
muzeală”, Conferință internațională, Iași, 4-5 septembrie 2017, Editura Palatul
Culturii, 150 pagini, (ISBN 978-606-8547-23-7). 4-5 septembrie 2017
 Simpozionul Internaţional „Bicentenar Kogălniceanu”. Organizatori: Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”,
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Academia Română – Filiala Iaşi – Institutul
de Istorie „A. D. Xenopol”, Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, în
parteneriat cu Asociaţia „Mihail Kogălniceanu”, Asociaţia „Alexandru Ioan
Cuza”, Asociaţia pentru Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport „Ştiinţa” Miroslava,
05-07 septembrie 2017.
 Expoziția „Mihail Kogălniceanu, periplu biografic” – în cadrul proiectului
Bicentenar Kogălniceanu. Organizatori: Complexul Muzeal Naţional „Moldova”
Iaşi - Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” şi Serviciul Judeţean Iaşi al
Arhivelor Naţionale, 5 septembrie - 10 octombrie 2017.
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 Simpozionul Naţional „Rolul Mănǎstirii Secu în viaţa religioasă a Ţǎrii
Moldovei”, ediţia a VI-a. Organizatori: Complexul Muzeal Naţional „Moldova”
Iaşi – Muzeul de Istorie a Moldovei și Mânăstirea Secu, 18-19 septembrie
2017.
 Participarea Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Centrul de
Cercetare şi Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural la Salonul
Naţional de Restaurare 2017 Craiova, 18 - 22 septembrie 2017:
 Expoziția „Cucuteni, o incursiune în universul unei mari civilizații preistorice”.
Organizator principal: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de
Istorie a Moldovei în colaborare cu Muzeul Etnografic al Moldovei, Institutul de
Arheologie al Academiei Române - Filiala Iași, Muzeul Județean Botoșani,
Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, Universitatea ”A. I. Cuza” Facultatea de Istorie, 26 septembrie - 17 decembrie 2017.
 Expoziția Bienalei Internaționale de Gravură Contemporană – BIGC 2017,
ediția a II-a, Iași N/E, proiect cofinanțat AFCN. Proiect coordonat de
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă în parteneriat cu
Universitatea Națională „George Enescu” Iași și Muzeul National de Arta al
Moldovei Chișinău, Iași, 21 - 22 octombrie 2017, Iași
 Expoziția Bienalei Internațională de Gravură Contemporană, ediția a II-a, Iasi,
N/E 2017 itinerarată la Muzeul National de Artă al Moldovei Chișinau, 26 oct –
13 Nov 2017.
 Expoziția „SOS – patrimoniul cultural arhitectural național”. Organizator
principal: UNRMI în colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași Muzeul Unirii, 27 septembrie - 1 octombrie 2017.
 Expoziția „Biserici de lemn din Bucovina istorică”, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 27 septembrie - 10 octombrie 2017.
 Expoziția „Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX”.
Organizator principal: Institutul Național al Patrimoniului în colaborare cu
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 27 septembrie - 10
octombrie 2017.
 Simpozionul Internaţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, ediţia a XIX-a.
Organizatori: Complexul Muzeal Național Moldova Iași - Muzeul de Istorie a
Moldovei, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Direcția Județeană pentru Cultură
Iași, Institutul Național al Patrimoniului București, Uniunea Națională a
Restauratorilor de Monumente Istorice, Academia de Științe a Moldovei,
Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” Cernăuți, Iași, 28 septembrie-1
octombrie 2017.
 Manifestarea omagială „In memoriam Academician Cristofor Simionescu
(expoziţie, evocări și lansare de carte), realizată de Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
„Ştefan Procopiu” în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Chimică şi
Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” - Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” și Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Academiei
Române Iaşi, 14 octombrie-14 noiembrie 2016.
 Simpozionul Național „Patrimoniul Cultural al Județului Iași: Evidență,
Protejare și Valorificare”. Organizator principal: Muzeul Municipal Iași în
colaborare cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Primăria
Municipiului Iași, 20-21 octombrie 2017.
 Lansarea nr. al XVI-lea al Anuarului Muzeului Etnografic al Moldovei la
Chișinău, Republica Moldova. 26 octombrie 2017
 Colocviul „România şi Republica Moldova: disoluţie, război, dictaturi (19391989/1991)”. Organizatori: Direcția Județeană Iași pentru Cultură a Județului
Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” - Muzeul de Istorie a Moldovei,
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Asociația „Alexandru Ioan Cuza” şi Institutul de Studii și Cercetări Simbolice,
27-28 octombrie 2017.
Lansare de carte: Liliana Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul
al XIX-lea - prima jumătate a secolului al XX-lea), Chișinău, 2017, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii, 28 octombrie 2017
Lansare de carte: Cultural Heritage Counts for Europe / Patrimoniul cultural
contează pentru Europa. Rezumat executiv și recomandări strategice ale
Raportului Consorțiului CHCFE”, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași Muzeul Unirii, 28 octombrie 2017.
Lansare de carte: Camelia-Raluca Bărbulescu, Florentina Matache,
Patrimoniul sportului. Baze sportive urbane de secol XX, Institutul Național al
Patrimoniului, București, 2017, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași Muzeul Unirii, 28 octombrie 2017.
Expoziția internațională „Józef Piłsudski – om de stat al Poloniei și al Europei”,
organizatori: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Unirii în
parteneriat cu Institutul Polonez din București, Ambasada Republicii Polone în
România, 31 octombrie 2017 - 03 noiembrie 2017.
Expoziţia Horea Paştina: „Lumină lină, lini lumini”, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 1 noiembrie 2017 - 10 decembrie 2017.
Expoziția „Aurul și argintul antic al României”. Organizator principal: Muzeul
Național de Istorie a României în colaborare cu Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei. Itinerare la: Muzeul de Istorie
Târgoviște, 01 noiembrie 2017-02 februarie 2018.
Târg de meșteri populari Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova.
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei în
parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”. Piața Unirii, 3-5
noiembrie 2017
Conferința Internațională „Józef Piłsudski – om de stat al Poloniei și al
Europei”. Organizatori: Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul
Unirii în colaborare cu Institutul Cultural Polonez București, Muzeul Unirii, 3
noiembrie 2017.
Lansare de carte: „Gânduri din cronici”, autor Prof. Petronela Angheluță,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Memorial „Alexandru Ioan
Cuza” Ruginoasa, 4 noiembrie 2017.
Expoziția națională „Prezervarea obiectelor de muzeu și istoria lor”, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Centrul de Cercetare şi Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, 14 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018.
Expoziția de fotografie „Helga Paris – Portrete ale socialismului german”,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Artă în parteneriat cu
Centrului Cultural German din Iaşi, 16 noiembrie 2017 - 03 decembrie 2017.
Simpozionul Naţional „Climatul Colecţiilor. Standarde şi practici”, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Centrul de Cercetare şi Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, 16-17 noiembrie 2017.
Manifestarea omagială „In memoriam Profesor Anastasie Obregia”, Complexul
Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul „Poni- Cernătescu în colaborare cu
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Colegiul Tehnic de
Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” Iași și Colegiul Național
de Artă „Octav Băncilă” Iași, 17 noiembrie 2017.
Expoziția „Familia regală la Iași (1916-1918). De la Refugiu la Marea Unire”.
Organizator principal: Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de
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Istorie a Moldovei în colaborare cu Muzeul Național Peleș, 27 noiembrie 20174 ianuarie 2018.
 Expoziția „Teatrul Național din Iași – Scena marilor reprezentații (1916-1917)”,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul de Istorie a Moldovei în
parteneriat cu Teatrul Național Iași, 29 noiembrie - 30 decembrie 2017.
 Expoziția „Bijuterii fotografice. Artişti ieşeni ai secolului al XIX-lea”.
Organizatori: Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul de Istorie a
Moldovei - Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” și Muzeul Memorial
„Mihail Kogălniceanu”, 5 decembrie 2017-10 ianuarie 2018.
 Expoziția „Tadeusz Kościuszko – Preţul libertăţii”. Organizator principal:
Institutul Cultural Polonez București în colaborare cu Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul de Istorie a Moldovei, 7 decembrie 2017-15
ianuarie 2018.
 Expoziție temporară. Arhiva vie. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Departamentul de Etnologie,
Institutul de Filologie „A. Philippide” din cadrul Academiei Române – Filiala
Iași. Galeria de artă populară MEM, 8 decembrie 2017 – 15 ianuarie 2018.
 In memoriam Paul Iancu. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul
Viei și Vinului Hârlău. 9 decembrie 2017.
 Expoziție de pictura a artistei Gabriela Culic, Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași - Muzeul de Artă, 12 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018.
 Conferința Internațională organizată de Muzeul Național de Artă al Moldovei
Chișinău în parteneriat cu Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Centrul
de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural Național și
Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova, 15 decembrie 2017
 Expoziţie Veșmintele liturgice ale Sfântului Gavriil Bănulescu-Bodoni salvate
prin conservare-restaurare, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi –
Centrul de Cercetare și Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural
Național, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al Moldovei Chișinău și
Sfânta Mănăstire Căpriana, 15 decembrie 2017, Chișinău, Republica Moldova.
 Expoziție temporară Datini și obiceiuri de iarnă. Steaua. Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu
Asociația Communio Iași. 17 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018.
 Feerie de Craciun - editia a VI-a, expozitie concurs de instalații de artă în aer
liber, decembrie 2017.
La aceste activități se adaugă 142 de participări la conferințe, sesiuni
științifice, simpzioane din țară și străinătate.
4. PROGRAMUL PEDAGOGIE MUZEALĂ
 Atelier de cusut ii, în cadrul expoziției temporare IA AIDOMA. Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat
cu Asociaţia „Semne Cusute”. 20- 21 februarie 2017.
 MEşteşugiM”. Atelier de confecţionat mărţişoare. Meşter popular invitat: Oana
Munteanu, sat Lungani, com. Voineşti, jud. Iași. Beneficiari: elevi de clasa a Va, Școala Gimnazială „G. Călinescu” Iași. Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei, 22 februarie 2017.
 Conferinţă Sărbătoarea Dragobetelui. Complexul Muzeal Naţional „Moldova”
Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi” Iaşi. 24 februarie 2017. Beneficiari: elevi de clasa a VII-a de la
Școala „Alexandru Vlahuță” din Iași.
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 Atelierul de chimie distractivă pentru elevi din clasele a 2-a care fac parte din
Asociaţia Cercetaşii României, Centrul local Iaşi, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”, 25 februarie 2017
 Atelierul de chimie distractivă pentru elevi din clasa a VIII-a de la Şcoala
Haşdeu Iaşi, 28 februarie 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelier de mărțișoare, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul
Etnografic al Moldovei, 22 februarie - 8 martie 2017
 Conferinţă despre mărţişor, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi Muzeul Etnografic al Moldovei în parteneriat cu Colegiul Național „M.
Eminescu” şi Colegiul Tehnic „Ion Holban”, 1 martie 2017.
 Atelierul în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Ghe. Mârzescu” Iaşi, 3
martie 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „PoniCernătescu”.
 Atelierul în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a Colegiul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, 7 martie 2017., Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelierul în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe. Mârzescu”
Iaşi, 10 martie2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul
„Poni-Cernătescu”.
 Atelierul în cadrul proiectului MicroWorld la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Ghe. Mârzescu” Iaşi, 21
martie 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „PoniCernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Liceul Teoretic„Vasile Alecsandri” Iaşi, Muzeul „Poni-Cernătescu”,
22 martie 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „PoniCernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Colegiul de Mecatronică, 23 martie 2017, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Proiecție de filme poloneze. Festivalul CinePOLSKA - Istorii din prezent, ediţia
a XII-a. Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al
Moldovei în parteneriat cu Institutul Polonez din Bucureşti şi Asociaţia
Cineaştilor din Polonia. 24-26 martie 2017.
 Ateliere de chimie distractivă pentru elevi de la Colegiul Economic de Turism
nr. 3 şi de la Şcoala Varlaam Mitropolitul, în cadrul proiectului „Şcoala altfel”,
29 martie 2017. Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „PoniCernătescu”.
 „MEşteşugiM”. Atelier de încondeiat ouă la Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei. Meşter popular invitat: Maria
Fercal, sat Paltinu, com. Vatra Moldoviţei, jud. Suceava. Beneficiari: elevi
clase primare, gimnaziale și de liceu de la Colegiul Național de Artă „Octav
Băncilă” Iași și Liceul Tehnologic de Turism Iași, 30 martie 2017.
 Atelier de chimie pentru elevi de la Liceul Ibrăileanu şi o lecţie de chimie
(Elementele chimice) pentru elevi din clasa a VII-a de la Şcoala Ghica, în
cadrul proiectului Şcoala altfel, 30 martie 2017. Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.

46

 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Ghe. Mârzescu” Iaşi, 31
martie 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „PoniCernătescu”.
 Două ateliere în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din
clasa a IX-a de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucureşti, 1 aprilie
2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Colegiul de Mecatronică, 6 aprilie 2017, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelier in cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a Colegiul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, 11 aprilie 2017, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelierul în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, 12 aprilie 2017, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Ateliere de ouă încondeiate în cadrul expoziției Vin Paștile, susținute de
membri ai Asociației Communio în parteneriat cu Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei. Beneficiari: elevi clase primare
și gimnaziale, Colegiul „Gheorghe Asachi” Iași și Școala Gimnazială „Ion
Creangă” Iași. 12-13 aprilie 2017.
 Experimente de chimie distractivă cu programare pentru familii, 22 aprilie, 25
aprilie, 26 aprilie, 29 aprilie, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Ouă încondeiate, ediţia XVII – manifestare interactivă, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei cu participarea
încondeietoarelor din Moldova, aprilie 2017
 Atelier de dezvoltare personală pentru tineri – „Eu sunt comunicarea”,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”, 13 şi 20 mai 2017.
 Ateliere de pedagogie muzeală în cadrul Târgului meșterilor populari.
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei
mai 2017
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Ghe. Mârzescu” Iaşi, 5
mai 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „PoniCernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
IX-a de la Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, 11 mai 2017,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Liceul Economic de Turism Iaşi, 16 mai 2017, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi, 17 mai 2017, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, 23 mai 2017, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
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 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Şcoala Balş, Iaşi, 24 mai 2017, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Palatul Copiilor Iaşi, 25 mai 2017, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Eveniment de final al proiectului MicroWorld, organizat la Casa de Cultură a
Studenţilor Iaşi, 25 mai, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul
„Poni-Cernătescu”.
 Atelier în cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a
VII-a de la Şcoala Balş, Iaşi, 26 mai 2017, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Experimente de chimie distractivă pentru copii din Botoşani şi Iaşi, în cadrul
programului Şcoala Altfel 17mai 2017 și 23 mai 2017, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Lecţii experimentale de chimie pentru copii, 1 iunie 2017, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelierul de chimie distractivă pentru 30 de copii (clasa 0), 6 iunie 2017,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelierul de chimie distractivă pentru 30 de copii din clasa a II-a, 9 iunie 2017,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Ateliere de teatru pentru elevi, 17 iunie 2017 și 20 iunie 2017, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelierul de chimie distractivă pentru 25 de copii de la Centrul Educaţional Iaşi,
11 iunie 2017, Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Colaborare la Proiectul cultural-educațional interjudețean, „Unirea, națiunea a
făcut-o!”, ediția a II-a, cu Școala Gimnazială Hârtop, județul Suceava,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial „A. I. Cuza”
Ruginoasa, mai-iunie 2017.
 Micii meşteri din Copou, tabără de creaţie destinată învăţării meşteşugurilor
artistice de către copiii din şcolile municipiului Iaşi, ediţia XI, iunie 2017.
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al Moldovei
 Ateliere de teatru pentru elevi, 7 iulie 2017, 12 iulie 2017, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”
 Concert de muzică clasică susținut de ansamblul instrumental „La Clave” din
Bilbao, Spania – Parteneriat între Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi
– Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația Crescendo
International în cadrul proiectului „Portativul tinerilor artiști” - 2 iulie 2017.
 Partener în cadrul proiectului Euroscola: Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi, „Împreună la obârșiile Europei. Rezervația arheologică
Cucuteni” al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir Iași”, iulie-septembrie 2017.
 Partener în cadrul proiectului Euroscola: Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi, „Cucuteni – începutul identității europene” al Colegiului
Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, iulie-septembrie 2017.
 Manifestări organizate de Ziua Patrimoniului European, 16 septembrie 2017,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Atelierul de chimie distractivă pentru 28 de elevi din clasa a IX-a de la Colegiul
„Petru Poni” Iaşi, 18 septembrie 2017, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”
Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”
 Atelier pedagogic „Mineralogie aplicată în artă, industrie, comerţ, agricultură” –
Muzeul „Poni - Cernătescu", septembrie 2017.
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 Atelier „Petru Poni” –activităţi experimentale în laboratorul de chimie, lecții
educative dedicate protejării mediului înconjurător și destinate elevilor,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni - Cernătescu”,
octombrie
 Partener în proiectul cultural interjudeţean „Valori culturale româneşti” al
Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, ediţia a XVIII-a, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, 03-05
noiembrie 2017.
 Manifestarea muzeală „Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova” –
ediţia X, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Etnografic al
Moldovei, noiembrie 2017
 Atelierul de cristalografie pentru elevi din clasa a IX-a de la Colegiul de
Electronică şi Telecomunicaţii Activitatea a făcut parte din Programul
educaţional Şcoala Altfel, 8 noiembrie 2017, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Partener în cadrul proiectului Euroșcola „Importanța patrimoniului național în
context european” al Liceului „Mihail Sadoveanu” Pașcani, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial „A. I. Cuza” Ruginoasa.
 Lunar: Atelier educațional cu tema „Iaşii în Primul Război Mondial”, Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul de Istorie a Moldovei.
 Lunar: Atelier educaţional cu tema „Iaşii în vremea lui Kogălniceanu”,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial „Mihail
Kogălniceanu”.
 Ateliere pedagogice „Chimia amuzantă” – reacţii chimice distractive. Grup
ţintă: elevi din ciclul primar şi gimnazial, lunar, Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul „Poni-Cernătescu”.
 Ora de chimie la Muzeul „Poni-Cernătescu”, proiect interactiv de experimente
chimice derulat lunar pe parcursul anului școlar.
 Proiectul Portativul Tânărului artist, realizat de Complexul Muzeal Naţional
„Moldova” Iaşi - Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu în parteneriat cu
Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iaşi - lunar pe parcursul anului
școlar.
 Activități cultural educative (ex.: concursuri de orientare turistică, expoziții de
fotografii, concursuri de cultură generală), trimestrial, Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial „M. Kogălniceanu”.
 Proiect „Audiții muzicale” (în colaborare cu Colegiul Național de Artă „Octav
Băncilă” și Clubul „Prietenii muzicii”). Bilunar, sâmbăta, Muzeul Memorial „M.
.Kogălniceanu”.
 Proiectul „Serată la Palat” (în colaborare cu Colegiul Național de Artă „Octav
Băncilă” și Universitatea de Arte „George Enescu”Iași), concerte susținute de
elevi și studenți, lunar, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul
Unirii.
 Proiectul „Teatru la muzeu” Seri de muzică și poezie și spectacole de teatru
desfășurate în spațiul muzeal puse în scenă de studenți ai Departamentului
Teatru, lunar, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Memorial
„M. Kogălniceanu”.
 „Vânătoare de comori” la Palatul Culturii. Bilunar, în parteneriat cu Questify
Iași, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Biroul Relații Publice,
Proiecte, Programe, Marketing Cultural.
 „Vânătoare de comori și scrisori” la Palatul Culturii, la 1 an de la redeschiderea
edificiului, în parteneriat cu Questify Iași și Livrez Dragoste București.
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Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Biroul Relații Publice, Proiecte,
Programe, Marketing Cultural.
Expoziția de științe interactive „Laborator” desfășurată în parteneriat cu
EventEra Iași, în perioada martie – aprilie 2017, în medie 4 ateliere zilnic, de
marți până duminică. Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Biroul Relații
Publice, Proiecte, Programe, Marketing Cultural.
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația Culturală
AltIași - Borderline Art Space, a organizat în perioada 21 iulie – 20 august 2017
o expoziție inedită, intitulată „Omul mulțime”. Proiectul a pus în legătură două
spații din Iași în care au fost prezentate simultan instalațiile cinetice produse de
Lolo & Sosaku, un duo artistic din Barcelona, aflat pentru prima dată în
România. „Omul mulțime” își propune să conecteze cele două spații
expoziționale, trimițând, prin chiar titlul său, la conceptul „hombre masa” al lui
Ortega y Gasset, cu referire la criza politică și socială a Europei și a civilizației
occidentale în ansamblul ei, și punând în opoziție tendința de conformare și
uniformizare a maselor, cu libertatea și creativitatea individului. Complexul
Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe,
Marketing Cultural.
În perioada 15-16 august 2017, Complexul Muzeal Național „Moldova” a fost
partenerul Primăriei Iași - Biroul Diaspora, prin organizarea sub genericul
"Sarbatoarea Diasporei – Iasul este acasa" a doua evenimente: conferința
RePatriot, în data de 15 august în Sala Voievozilor, precum și expoziția
interactivă, realizată de copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, cu
implicarea Centrelor sociale din cadrul Primăriei. În acest cadru, pe holul din
fața Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, copiii au construit o
piramidă din câteva mii de scrisori, primite sau trimise către cei dragi.
Program de stagiatură, derulat de Complexul Muzeal Național „Moldova” –
Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe, Marketing Cultural în colaborare cu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Filozofie și Științe
Social-Politice, specializarea Comunicare și Relații publice, cu participarea
unui număr de 51 de studenți stagiari
Program de voluntariat, derulat de Complexul Muzeal Național „Moldova” –
Biroul Relații Publice, Proiecte, Programe, Marketing Cultural. Pentru Noaptea
Europeană a Muzeelor au fost implicați studenți voluntari de la Universitatea de
Arte „George Enescu”, toate specializările – 42 voluntari, precum și de la
Universitatea Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de
Geografie și Geologie, cu participarea a 24 de studenți voluntari. Pe parcursul
anului, am încheiat contracte de voluntariat și am coordonat activitatea unui
număr de 33 de voluntari, tineri absolvenți dar și studenți și elevi interesați de
cultură. De asemenea, în vara anului 2017 (3 iulie – 3 septembrie) am primit un
stagiar Erasmus din Republica Cehă, de la Facultatea de Teologie,
departamentul filozofie și etică din cadrul Universității Boemiei de Sud. Stagiile
internaționale au continuat, de la Universitatea Politehnică din Valencia,
prezentându-se pentru stagiu în cadrul instituției noastre 1 studentă, a cărei
stagiatură a început în data de 4 decembrie și care va continua până în luna
mai 2018.
Participarea la programul de informare Bine ai venit la UAIC, ediția 2017, în
cadrul căreia, timp de 3 zile, 3 reprezentanți ai Biroului Relații Publice,
Proiecte, Programe, Marketing Cultural, alături de 3 voluntari, au distribuit
materiale de prezentare și informare cu privire la oferta instituției către studenții
proaspăt înmatriculați la UAIC. Publicul țintă a fost de 5000 de persoane.
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5. PROGRAMUL CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Proiecte în cadrul programului:
Centrul de Conservare si Restaurare a Patrimoniului Cultural Iași
Tipuri de aliaje întâlnite la piese de patrimoniu;
Fire şi accesorii metalice întâlnite în textilele etnografice şi istorice;
Pigmenţi şi cerneluri utilizaţi în realizarea cărţilor şi documentelor de sec. XV XVIII din patrimoniul cultural naţional;
Tehnici şi materiale performante utilizate în investigarea şi restaurarea
bunurilor culturale din materiale oxidice;
Dezvoltarea şi aplicarea metodologilor de analiză non-invazive pentru
cunoaşterea naturii şi structurii operelor de artă;
Studierea paletei pictorilor români moderni din Galeria de Artă modernă
românească a Dicţionar de termeni în domeniul restaurării conservării
artefactelor pe bază de biomateriale;
Tezaure medievale din colecţia Muzeului de Istorie a Moldovei: analiză
compoziţională şi autentificare. Studii de caz Stefan Procopiu - Marturii
documentare".
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
Din istoria orologeriei și a marilor personalități care au contribuit la evoluția
acestui important domeniu
Dispozitive casnice - istoric, tehnică şi patrimoniu muzeal.
Pictorialul amintirilor- Catalog de Tehnica fotografică și cinematografică
Istoria ştiinţei şi tehnicii pe teritoriul municipiului Iaşi,
Catalog de stereoscopie Tematica Muzeului de Arheologie Industrială
Cercetare în vederea redactării lucrării „Monografia familiei Poni”
Cercetarea colecţiei de aparate de măsură şi control din patrimoniul muzeului,
Tematica Muzeului de Arheologie Industrială Cercetare în vederea redactării
lucrării „Monografia familiei Poni”
Cercetare în vederea redactării lucrării „Monografia familiei Poni”
Manufacturi de cutii muzicale cu disc;
Femei inventator și de ştiinţă de-a lungul vremii
Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” – şase decenii de muzeografie
Studiul colecţiei de automate muzicale în vederea realizării Catalogului de
colecţie
Studiul colecţiei de automate muzicale în vederea realizării Catalogului de
colecţie Muzica mecanică
Conservarea preventivă a automatelor muzicale din colecţiile Muzeului Ştiinţei
şi Tehnicii ”Ştefan Procopiu”;
Legislatia în domeniul protecției obiectelor de patrimoniu corelată cu cea
europeană
Automatica în muzeu
Tipodimensionarea şi amenajarea depozitelor
Arheologie Industrială- Patrimoniu industrial și tehnic din Moldova
Muzeul de Artă
Pictura sec. al XIX-lea în colecțiile Muzeului de Artă – Opera artistului Iosef August
Schöefft
Pictori ieșeni contemporani
Sculptura românească în patrimoniul Muzeului de Artă;
Reorganizarea depozitelor și a expozițiilor permanente - conservarea
patrimoniului.
Cercetare patrimoniu Grafică - Repertoriul Graficii vol.I, Stampa
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Muzeul de Istorie a Moldovei
Universul miniatural Cucuteni-Tripolie: aspecte tipologice, funcționale și
simbolice;
Unelte din silex șlefuit din eneoliticul final și perioada de tranziție la epoca
bronzului: tipologie și funcționalitate;
Importuri romano-bizantine în zona de nord-est a Moldovei;
Istoria și civilizația geto-dacilor din zona Moldovei;
Valorificarea științifică și punerea în valoare arheologică și muzeală a unui sit
medieval: Vechiul Schit Nifon;
Viața economică a mănăstirilor din Țara Moldovei în perioada medievală și
modernă. Studiu de caz Mănăstirea Secu;
Orașul Iași. Reconstituiri istorico-urbanistice (secolele XIX-XX);
Statutul femeii în societatea românească modernă;
Societatea românească în drumul său spre modernitate (sfârşit de secol XVIII
-sec. XIX);
Hohenzollern, familia Regală a României – ipostaze fotografice;
Oraşul Iaşi în primele decenii postunioniste (1859 -1881);
Iași - capitala României (1916-1918);
Depozitele cu patrimoniu – spațiu de lucru și cercetare;
Tipodimensionarea pieselor în vederea organizării spațiilor de depozitare la
Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza”, Ruginoasa;
Metode de conservare pasivă în microincinte a bunurilor de patrimoniu mobil
Supravegheri arheologice, cercetări arheologice preventive și sistematice:
Scânteia, com. Scânteia, jud. Iaşi, punct Dealul Bodeştilor, cercetare
sistematică în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, Institutul de
Arheologie Iaşi; Vechiul Schit Nifon, Mănăstirea Secu, jud. Neamț - cercetare
sistematică;
Supravegheri arheologice sau cercetări arheologice preventive desfăşurate pe
teritoriul judeţului Iaşi ce vor fi contractate cu diverşi beneficiari în funcție de
solicitări și de contractele de prestări servicii arheologice încheiate.
CERCETARE ARHEOLOGICĂ
Șantiere arheologice sistematice:
Asăvoaie C. (șef șantier), Niță C. (membru în colectiv), iulie-august 2017,
cercetare arheologică sistematică la Vechiul Schit Nifon, jud. Neamț.
Țurcanu S., 1-31 august 2017, participare la lucrările de cercetare arheologică
sistematică desfășurate în site-ul Cucuteni A de la Scânteia – Dealul
Bodeștilor, jud. Iași (membru în colectiv). Colaborare cu Institutul de
Arheologie Iași și cu Universitatea Erlangen-Tubingen, Germania.
Văleanu M.-C., 5-9 septembrie 2017, participare la lucrările de cercetare
arheologică de pe şantierul sistematic de la Poiana Cireşului (jud. Neamţ), în
cadrul căruia a condus cercetările privitoare la identificarea surselor de materii
prime utilizate de comunităţile paleolitice.
Contracte de prestări servicii arheologice încheiate/finalizate în cursul anului
2017:
Contract de prestări servicii arheologice nr. 316/17.01.2017 în vederea
realizării supravegherii arheologice în punctul Iași, str. Rece, nr. 3
Contract de prestări servicii arheologice nr. 312/17.01.2017 în vederea
realizării supravegherii arheologice în punctul Iași, Stradela Uzinei variantă,
nr. 8.
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 Contract de prestări servicii arheologice nr. 799/07.02.2017 în vederea
realizării cercetării arheologice preventive în punctul Biserica Sf. Atanasie și
Chiril, str. Sf. Atanasie, nr. 20, Iași
 Contractul de prestări servicii arheologice pentru lucrarea „Alimentare cu
energie electrică medie tensiune pentru imobil – Inspectoratul de Poliție
Județean Iași situat în Iași, str. Prof Mihai Costăchescu nr. 2”.
 Contract de prestări servicii arheologice cu SC Hotel Orizont S.R.L. încheiat în
data de 27.02.2017.
 Contractul de prestări servicii arheologice pentru supraveghere arheologică pe
str. Mihail Sadoveanu (Schit Vovidenia), sat Mănăstirea Neamț, com. Vânători
Neamț, jud. Neamț.
 Contract de prestări servicii arheologice nr. 2499/24.04.2017 în vederea
realizării supravegherii arheologice în punctul Cafenea Literară, str. Vasile
Pogor, nr. 4 Iași.
 Contract de prestări servicii arheologice nr. 2500/24.04..2017 în vederea
realizării supravegherii arheologice în punctul din str. Petru Movilă, nr. 70,
Iași.
 Contract de prestări servicii arheologice pentru lucrarea „Inlocuire rețea
energie electrică L.E.S. J.T., între P.T.C.Z. nr. 138 și F.G. imobil str. Cuza
Vodă nr. 1, în municipiul Iași, str. și aleea Vasile Alecsandri”
 Contract de prestări servicii arheologice pentru lucrarea: „Cercetare
arheologică preventivă în punctul Stradela Armenă, nr. 2-4.
 Contract de prestări servicii arheologice pentru lucrarea: „Supraveghere
arheologică în punctul Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 12, la Reabilitare Casă
Monument Istoric.
 Contract de prestare servicii arheologice în vederea demarării investiției:
„Construire locuințe colectivă, spații comerciale, servicii și parcare subterană
pe teren proprietate și teren concesionat situat în municipiul Iași, strada
Bucşinescu, strada Smârdan, strada Ghica Vodă, intersecția str. M.
Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, nr. 37, 37 A, 88”.
 Contract de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pe str. Cuza
Vodă nr. 4.
Muzeul Etnografic al Moldovei
Din punct de vedere geografic, cercetările tematice etnografice vor fi
concentrate în următoarele zone: Cercetare etnografică de teren pe Valea Bistriţei,
Valea Moldovei, Valea Ozanei, Valea Trotuşului, Valea Tazlăului; Cercetare
etnografică de teren: în Republica Moldova, raioanele: Hânceşti, Bălţi, Orhei, Soroca
etc.
 Păstoritul; Antropologie creştină;
 Alimentaţie tradiţională;
 Port popular şi textile de interior;
 Creşterea animalelor mari în Moldova;
 Arhitectura populară;
 Culesul plantelor;
 Dogăritul;
 Ceramica populară din Podişul Central Moldovenesc;
 Obiceiuri;
 Arhitectura spațiului rural".
În anul 2017, rezultatele cercetărilor interdisciplinare din diversele domenii
abordate, se reflectă și prin numeroasele participări la congrese științifice, sesiuni de
comunicări, workshop-uri din țară și străinătate, prin premiile si distincțiile primite ca
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și prin lucrările științifice publicate în reviste cotate ISI sau în alte publicații de profil și
de popularizare (2 articole în reviste cotate ISI; 94 de lucrări științifice în publicații
naționale și internaționale).
Distincții:
 Diploma şi medalia de aur, Premiul China, Prize of the Association for science and
technology «Technopol Moscow» Russia, la al 45th International exhibition of
inventions Geneva, 2017 (Dorina Rusu în colaborare);
 Diploma, medalia de aur şi Premiu pentru cea mai bună inovaţie, Innova,
Barcelona, 2017(Dorina Rusu în colaborare) ;
 Diploma şi medalia de aur EUROINVENT 2017(Dorina Rusu în colaborare);
 Diploma şi Premiul Universitatii
Tehnice Bucuresti, 2017(Dorina Rusu în
colaborare);
 Diploma de apreciere, acordată în cadrul primei ediții a BURSEI NAȚIONALE A
INVENȚIILOR ROMÂNEȘTI (Dorina Rusu în colaborare).
Brevete
 RO 129859 - Instalaţie multifuncţională pentru conservarea documentelor
papetare (Dorina Rusu în colaborare); Hotărâre de brevet de invenţie nr. 4/203
din 30.08.2017 - Instalaţie pentru decontaminare în plasmă (Dorina Rusu în
colaborare).
6. PROGRAMUL MARKETING CULTURAL ȘI PROMOVAREA IMAGINII
INSTITUȚIEI

La parterul Palatului Culturii, într-un spațiu imediat alăturat holului central, a
fost amenajat un Magazin de suveniruri, prin care se comercializează atât tipăriturile
proprii, publicate de Editura Palatul Culturii, cât și altele, de la instituții partenere,
alături de o gamă largă de produse suvenir.

Site-ul www.palatulculturii.ro a fost actualizat în sensul integrării tuturor
informațiilor de interes public impuse prin lege. S-a realizat publicarea parțial și în
limba engleză a informațiilor existente pe sit. Se intenționează actualizarea paginii
dedicate Editurii Palatul Culturii pentru ca publicațiile proprii să fie mai vizibile pentru
publicul consumator de internet să găsească aceste informații cât mai bine prezentate
și actualizate, precum și pentru integrarea în format electronic a numerelor anterioare.
Pentru moment, datorită structurii site-ului, nu a putut fi integrată opțiunea de
cumpărare online a biletelor. Vom face demersuri pentru a putea integra această
facilitate. Estimăm că această operațiune va putea fi realizată pe parcursul
semestrului I 2018.

De asemenea, în ceea ce privește Magazinul online, această opțiune nu a
putut fi implementată. Vom relua demersurile pentru a putea implementa un astfel de
proiect, care însă va necesita o alocare mai consistentă de fonduri. Estimăm că acest
proiect va putea fi finalizat la jumătatea anului 2019. Va implica atribuirea unui
computer pentru instalarea aplicației de gestionare a stocurilor, conceperea și
implementarea aplicației, formarea personalului. Cost estimat 250.000 Ron.

Proiectul Implementare adwords în motorul de căutare Google a fost realizat,
determinând o mai mare vizibilitate a site-ului nostru și generând vizitatori atât virtuali,
cât și fizici

Proiectul Promovare outdoor, mall-uri, transport public vizează asigurarea
vizibilității obiectivelor muzeale din cadrul CMNM în spațiul public. Pe tot parcursul
anului 2017, expozițiile internaționale „Instrumente medievale de tortură” și „Mașinile
lui Leonardo da Vinci” au beneficiat de bannere de mari dimensiuni care au fost
expuse în zone intens circulate din municipiul Iași. De asemenea, Bienala
Internațională de Gravură, Târgul Meșterilor Populari, manifestarea interactivă Ouă
încondeiate au fost și ele promovate în spațiul public prin intermediul bannerelor. În
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plus, toate activitățile CMNM sunt popularizate prin intermediul afișelor numeroase
ce sunt amplasate în spațiile de afișare dedicate. De asemenea, în noiembrie 2017 sa obținut acordul de la Primăria Iași de utilizare în scop de neutralizare a panourilor
publicitare neutilizate de către societățile comerciale care le gestionează. Au fost
realizate postere pe poliplan de tip backlit, de mari dimensiuni 2x3 m și respectiv
3x4 m, care au fost transmise celor 3 societăți care administrează panourile
publicitare din Iași astfel încât în momentul în care au spații libere să afișeze
panourile de prezentare ale obiectivelor Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.
Un alt instrument de publicitate foarte util este dat de sistemul de informare / afișare
din mall-uri și din transportul public local. Astfel, în baza unui parteneriat cu firma
care gestionează acest sistem (WINK), am beneficiat constant de vizibilitate a
activităților culturale organizate de CMNM prin afișarea lor pe televizoarele din
autobuze, precum și pe ecranele de mari dimensiuni din mall-uri, din zonele de
trecere dar și în cele de relaxare și recreere (de ex. zona Foodquart din Palas Mall)

De asemenea, Proiectul Publicul meu contează, în cadrul căruia am sondat în
mod constant opinia publicului vizitator, având astfel posibilitatea de a interpreta
opțiunile sale și de a adapta oferta noastră la așteptările sale. Astfel, prin intermediul
tabletelor instalate la finalul circuitului de vizitare, precum și la Biroul de informații,
părerea publicului este constant înregistrată

Proiectul Spații de relaxare și depozitare bagaje urmărește facilitarea vizitei în
cadrul muzeelor CMNM, și crearea unui spațiu cât mai confortabil și mai relaxant.
Astfel, în spațiul dintre scările monumentale și perete s-au amplasat cutii de
depozitare, de dimensiuni standard, pentru bagaje de mici dimensiuni, precum și cutii
de dimensiuni mai mari pentru depozitarea pe parcursul vizitei a bagajelor de mari
dimensiuni, deoarece în numeroase rânduri, am primit vizitatori care veneau la muzeu
chiar de la aeroport, sau chiar înainte de a pleca din Iași. În acest context, crearea
acestor zone de depozitare a bagajelor, adaptată pe dimensiuni, s-a impus ca o
necesitate și își dovedește pe deplin utilitatea. La fel de utilă și de necesară a fost
amplasarea de bănci atât pe coridoare cât și pe traseele expoziționale, creând cadrul
pentru relaxare și pentru o experiență cât mai plăcută.

Proiectul Cafeteria Palatului. Prin proiectul de restaurare a Palatului Culturii s-a
prevăzut la demisolul clădirii, în zona fostei centrale termo-electrice a edificiului, a
unui spațiu non-conformist pentru o cafenea. Precizăm că există deja un interes
deosebit pentru o astfel de zonă, atât din partea publicului cât și din partea
ofertanților. Datorită unei situații tehnice neprevăzute (umezeală în zona demisolului)
apărute în perioada de garanție a lucrărilor de restaurare efectuate la Palatul Culturii,
finalizarea acestei zone a fost întârziată, astfel încât utilizarea acestui spațiu pentru
organizarea unei cafeterii urmează a fi scoasă la licitație publică în cursul anului 2018.

Proiectul Amenajarea holurilor din Palatul Culturii (2018). În holul de intrare al
Palatului Culturii au fost amplasate patru ecrane cu diagonala de 121 cm, prezentând
fiecare oferta muzeelor din Palatul Culturii. De asemenea, în zona spațiului de
așteptare pentru vizitele la ceasul din Turnul Palatului Culturii a fost amplasat un
ecran, tot de 121 cm, cu imagini și informații de la toate muzeele instituției. De
asemenea, pe toate ușile din Palatul Culturii au fost amplasate plăcuțe cu numerele
respectivelor spații, precum și cu descrierea acestora (sală de expoziție, birou,
depozit, bibliotecă etc.).
7. PROGRAMUL ÎMBOGĂŢIREA PATRIMONIULUI MUZEAL
În perioada raportată din cauza lipsei de fonduri la acest capitol nu s-au făcut
achiziții muzeale. Patrimoniul a fost îmbogățit prin cercetare arheologică, cercetare
de teren etnografică și de arheologie industrială, donații și transferuri.
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În anul 2017 patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei s-a îmbogățit cu 122
piese provenite din donații sau cercetări arheologice. Muzeul de artă a primit sub
formă de donații lucrări ale pictorilor Bogdan Barleanu, Sever Sasarman, Radu
Costinescu, Gabriela Culic, Tudor Zbarnea, Van Duong Thanh (Vietnam) și 65 de
lucrări primite cu ocazia la Bienalei de gravura BIG. Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu” este beneficiarul unor donații ce totalizează 65 de cărți tehnice și
obiecte de patrimoniu tehnic. Muzeul Etnografic al Moldovei și-a îmbogățit colecțiile
cu 168 obiecte (agricultură şi păstorit, industrie casnică, textile de interior).


















8. PROGRAMUL EDITORIAL 2017
Cercetări Istorice, XXXVI, Iași, Editura Palatul Culturii, 2017, 373 p.
Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Serie nouă, XXIII, Editura
Palatul Culturii, Iași, 2017, 379 p.
Iftimi S., Ichim A., catalogul Expoziției „Iașii în Primul Război Mondial (19161918)”, Editura Palatul Culturii, Iași, 2017.
Ichim A., Iftimi S., Familia regală la Iași (1916-1918)/ The Royal Family in Jassy
(1916-1918), Editura Palatul Culturii, Iași, 2017.
Buletinul Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii, Anul 11, Nr.11, 212 pagini, ISSN: 1844-8534;
2017;
Buletinul Centrului de Restaurare - Conservare Iaşi, Anul XIV, nr.1, 2017
Buletinul Centrului de Restaurare - Conservare Iaşi, Anul XIV, nr. 2/ 2017
Monica Nănescu, Oana Florescu,Cristofor Simionescu (1920-2007). O viață, o
operă, o personalitate, Editura Palatul Culturii, ISBN 978-606-8547-24-4, 2017.
Investigarea non-invazivă a unor valori ale artei moderne românești din colecţia
Muzeului de Artă Iași, Editor dr. Lăcrămioara Stratulat, Editura Palatul Culturii,
Iaşi, 2017, 190 pagini, ISBN 978-606-8547-25-1.
Muzeele secolului al XXI-lea. Soluții inovative privind medierea artistică în muzee
și avantajele noilor tehnologii în amenajarea muzeală, Conferință internațională,
Iași, 4-5 septembrie 2017, Editor dr. Lăcrămioara Stratulat, Editura Palatul
Culturii, Iaşi, 2017, 150 pagini, ISBN 978-606-8547-23-7.
Catalog Bienala internațională de Gravură Contemporană, N/E, ediția a II-a 2017,
Editura Palatul Culturii 2017, 120pag., (ISBN 978-606-8547-26-8)
Catalogul expoziției Prezervarea obiectelor de muzeu și istoria lor, coordonator
dr. Maria Geba, Editura Palatului Culturii, Iași, 2017, ISBN 968-606-8547-27-5.
Monica Nănescu, Ioana Coșereanu Cadrane, ceasuri, orologii, Editura Junimea,
ISBN 978-973-37-2079-9, 2017, 167 pagini.
Monumentul XVIII. Lucrările celei de-a XVIII-a ediții a Simpozionului Internațional
„Monumentul – Tradiție și Viitor”, Iași, 2017, coordonatori: L.-V. Lefter, A. Ichim,
Ed. Doxologia, Iași, 2017.
Investigarea non-invazivă a unor valori ale artei moderne românești din colecţia
Muzeului de Artă Iași, Editor dr. Lăcrămioara Stratulat, Editura Palatul Culturii,
2017, 190 pagini, ISBN 978-606-8547-25-1
Muzeele secolului al XXI-lea. Soluții inovative privind medierea artistică în muzee
și avantajele noilor tehnologii în amenajarea muzeală, Conferință internațională,
Iași, 4-5 septembrie 2017, Editor dr. Lăcrămioara Stratulat, Editura Palatul
Culturii, 150 pagini, (ISBN 978-606-8547-23-7).

9. PROGRAMUL EVIDENȚA, CLASAREA ȘI DIGITIZAREA PATRIMONIULUI.
Evidenţa şi documentarea patrimoniului şi a stării de conservare a acestuia, s-a
realizat prin utilizarea programului național DOCPAT. De asemenea, fișele de
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conservare se realizează în format electronic. Gestiunea muzeelor este introdusă în
Registre informatizate. Programul de evidență computerizată a patrimoniului mobil are
un caracter permanent. În anul 2017 au fost realizate 2 503 fișe de evidență în
program DOCPAT și 2 142 Fișe de Conservare. Clasarea bunurilor culturale mobile
se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr. 182/2000, cu modificările și completările
ulterioare, și prezentelor norme elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei
Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. În anul 2017au fost clasate și propuse pentru
clasare 40 dosare. O atenție deosebită s-a acordat digitizării patrimoniului. S-a
constituit și se dezvoltă de la an la an, la fiecare muzeu, arhiva digitală a patrimoniului
în urma fotografierii obiectelor, a scanării documentelor etc. Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” Iaşi este partener în proiectul de digitizare E-Cultura implementat
de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului.









10. PROGRAMUL PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL
PRIN FINANŢĂRI NERAMBURSABILE
Proiect SISTEM INOVATIV DE MEDIERE ARTISTICĂ INTERACTIVĂ DESTINAT
VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI DE ARTĂ AL MUZEELOR DIN ROMÂNIA (SIMAP) .
Proiect finanțat de UEFISCDI prin programul Parteneriate - Proiecte Colaborative
de Cercetare Aplicativa. (PN- II- PT- PCCA-2013-4-2158) SIMAP realizează un
consorțiu de cercetare prin colaborarea între diferite entități de cercetaredezvoltare și inovare (Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Institutul de
Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, Complexul Muzeal Național
„Moldova” - CMNM) și agenți economici (Romsoft SRL), integrând cercetări din
domeniul fizicii, chimiei, istoriei artei, pedagogiei educației, marketingului cultural și
tehnologiei informației care nu pot fi realizate de o singură instituție de cercetare
cu scopul realizării unui sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat
valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din România. Finanțare: 138488 lei;
Etapa IV – 2017.
Proiectul SCHOOL WITHOUT WALLS din cadrul Programului European
Erasmus+KA2 – Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici.
Parteneriate strategice pentru învățământul școlar, ce este derulat în perioada
01.09.2016 -31.08.2017(24 luni) de Trabzon Milli Egitim Mudurlugu - Turkish
National Agency (Turcia), la care Complexul Muzeal Național „Moldova”- Muzeul
Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” este partener, alături de instituții din Turcia,
Grecia, Polonia. Scopul acestui parteneriat este asigurarea accesului
participanților la activitățile de educație muzeală de la Complexul Muzeal National
Moldova. Valoarea proiectului de parteneriat aprobată prin finanțare: 4575 €.
Proiectul MICROWORLD finanțat de Fundația Comunitară Iași prin Fondul
Științescu. Proiectul s-a desfăşurat în ideea stimulării grupului ţintă (elevi din cinci
scoli ieşene selectate) a interesului pentru ştiinţele aplicative (microbiologia).
Activităţile proiectului au cuprins: realizarea unor experimente meteorologice, a
expoziţiei de aparatură si instrumente meteorologice şi a unui concurs având ca
tematică meteorologia. Expoziţia Instrumente și aparate optice a avut ca scop
prezentarea şi promovarea colecţiei de aparatură şi instrumente optice din
patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din Iaşi. Buget: 8211,78
lei.
Proiectul Bienala Internaționale de Gravură Contemporană – BIGC, ediția a II-a,
N/E, Iași 2017, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, contract Nr.
P1639/ 28 iunie 2017. Perioada de derulare: 28 iunie - 15 noiembrie 2017.
Coordonator : Complexul Muzeal Național „Moldova” – Muzeul de Artă; Parteneri:
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași şi Muzeul Naţional de Artă al
Moldovei din Chişinău – Republica Moldova. BIGC- Bienala Internațională de
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Gravură Contemporană, ediția a II-a, N/E, Iași 2017 a urmărit creșterea vizibilității
artei ieșene pe plan local, național, regional și internațional, îmbogățirea
patrimoniului muzeal, promovarea principiilor și valorificarea în scopuri educative a
învățământului artistic universitar și post universitar. Proiectul a cuprins
organizarea unei expoziții – concurs la Iași și la Chișinău, adresată artiştilor
plastici profesionişti, dar și studenţilor din anii terminali şi masteranzilor instituţiilor
de învăţământ superior artistic, din ţară şi din străinătate. Au participat 90 de artiști
din 27 de țări, de pe patru continente. Finanțare: 75.000 lei
Proiectul “Scie-citizens - Evaluating Bridges between science, education and
society” Nr.: 2017-1-DE02-KA204-004125.Proiect ERASMUS + KA 2 ( Parteneriat
Strategic- educația adulților) WB-TAC Exchange of good practice with Work Based
Training - Art and Culture”, proiect coordonat de I Cinque Sensi Associazione
Culturale, Italia, durata proiectului 15.12.2017 – 14.09.2017. Perioada de derulare:
01. September 2017 – 30. September 2019. Coordonator: Comparative Research
Network e.V. (hereafter CRN) ("the Beneficiary and coordinator"), Berlin,
Germany. Partener in Romania: Centrul de Resurse si Consultanta in Educație.
Proiectul Erasmus+ pentru mobilități de formare a personalului universitar, KA103,
applicant Universitatea Națională de Artă George Enescu Iași derulat la
Accademia di Belle Arti di Venezia în perioada 07.11.2017 - 11.11.2017. Proiectul
„Școli sustenabile energetic – Sustainable Energy Management @ Schools in
Europe” - Erasmus +, parteneriate KA2 (Italia, Spania, Ungaria, Anglia, Lituania,
Grecia şi România), Septembrie 2014 – August 2017. Obiectiv principal:
promovarea orientării tinerilor printr-o ucenicie academică având ca scop
dezvoltarea competențelor lor legate de sectorul energetic, precum și
conștientizarea elevilor în ce privește oportunitățile de angajare în acest domeniu
– aplicant Inspectoratul Școlar al județului Iași.
Parteneriat în cadrul proiectului Arheologia preventivă și gestionarea patrimoniului
Transfer de cunoștințe în spațiul carpato-dunărean (în faza I a obţinut calificativul
A şi este în evaluare, faza II) în cadrul PROGRAMULUI 4_CERCETARE
FUNDAMENTALA SI DE FRONTIERA - PROIECTE COMPLEXE DE
CERCETARE DE FRONTIERA_PCCF 2016 - PN-III-P4-ID-PCCF- 2016-0098
Coordonator : Institutul de Arheologie Iași, Academia Română - Filiala Iași
Parteneri : Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași (responsabil Dr.
Lăcrămioara Stratulat), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea din
Alba Iulia. Durată: 48 luni Buget: 400.000 €.

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada
de management.
În anul 2017 s-au desfășurat o serie de activități specifice, care nu au fost
cuprinse în programul minimal cum ar fi:
 ghidaje la cerere (76 ghidaje/ săptămână x 52 săptămâni - 3952 ghidaje în
Palatul Culturii dintre care 1038 la Ceasul din Turnul Palatului Culturii).
 Cursuri festive, serbări;
 servicii de restaurare şi conservare către alte instituții sau persoane private
deținătoare de obiecte de patrimoniu contra-cost;
 schimb interbibliotecar;
 expertize de specialitate pe diferite categorii de patrimoniu;
 închiriere/ punere la dispoziţie de spaţii pentru conferinţe și diferite alte
activități culturale
 vânzare de publicaţii şi suveniruri personalizate în magazinele muzeelor;
 punerea la dispoziţie a unor materiale informative sau reproduceri, imagini la
cerere pentru cataloage, albume etc.;
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 diferite activități metamuzeale: concerte, seri de balet, seri de teatru, proiecții
de film;
 activități de fotografiere;
 consultanță și asistență de specialitate pentru cercetare oferite de specialiști.
Distincţii
 Medalia „Regele Mihai I pentru Loialitate”, oferită de Alteța Sa Regală
Principesa Margareta a României, pentru merite culturale, 25 octombrie
2017 – Dr. Lăcrămioara Stratulat
F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către
autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte
surse
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare;
▪ previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției;
 2017 = 6.354.000 lei; 2018= 6.500.000 lei; 2019 = 6.800.000 lei
 2020 =7.000.000 lei; 2021 =7.300.000 lei
▪ previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu
menționarea surselor vizate;
 2017 = 1.870.827 lei; 2018= 1.900.000 lei; 2019 = 1.930.000 lei
 2020 = 1.960.000 lei; 2021 = 2.000.000 lei
Venituri proprii 2017:
 Venituri din vânzare bilete muzeu
1.340.000lei;
 Venituri din vânzare pliante
15.000 lei
 Venituri din prestări servicii
205.000 lei
 Venituri din studii şi cercetări
94.000 lei
 Venituri din activităţi diverse
216.827 lei.
Venituri proprii 2018:
 Venituri din vânzare bilete muzeu 1.400.000lei
 Venituri din vânzare pliante
20.000 lei
 Venituri din prestări servicii
220.000 lei
 Venituri din studii şi cercetări
100.000 lei
 Venituri din activităţi diverse
220.000 lei.
Venituri proprii 2019:
 Venituri din vânzare bilete muzeu 1420.000lei
 Venituri din vânzare pliante
25.000 lei
 Venituri din prestări servicii
230.000 lei
 Venituri din studii şi cercetări
110.000 lei
 Venituri din activităţi diverse
230.000 lei.
Venituri proprii 2020:
 Venituri din vânzare bilete muzeu 1.430.000lei
 Venituri din vânzare pliante
30.000 lei
 Venituri din prestări servicii
240.000 lei
 Venituri din studii şi cercetări
150.000 lei
 Venituri din activităţi diverse
240.000 lei.
Venituri proprii 2021:
 Venituri din vânzare bilete muzeu 1.450.000lei
 Venituri din vânzare pliante
40.000 lei
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Venituri din prestări servicii
Venituri din studii şi cercetări
Venituri din activităţi diverse

170.000 lei
200.000 lei
250.000 lei.

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management;
Redeschiderea Palatului Culturii în aprilie 2016 a urmat unei îndelungate
perioade în care edificiul a fost închis pentru restaurare. Acest fapt a creat un interes
deosebit în rândul comunității locale, dar și al vizitatorilor români și străini. Buna
colaborare cu agențiile de turism, dar și cu autoritățile locale contribuie la asigurarea
unui flux constant de vizitatori.
Totuși, nu trebuie să uităm că în prezent în Palatul Culturii sunt deschise
exclusiv expoziții temporare, iar acestea sunt amenajate doar în unele din spațiile de
expunere disponibile. Motivul pentru această situație este lipsa fondurilor având ca
scop activitatea de amenajare a expozițiilor permanente, deși există un interes uriaș
din partea publicului pentru a vedea colecțiile muzeale care sunt în continuare într-o
proporție prea mare în depozite și nu în sălile de expoziție. Pentru moment, cele
patru muzee din Palatul Culturii propun publicului o amplă paletă de expoziții
temporare, care se succed într-un ritm alert, suplinind astfel absența expozițiilor
permanente. Estimările făcute în Proiectului de management 2017-2021 privind
numărul de vizitatori vor fi depășite. Astfel, în 2017 am prognozat un număr de
330.000 de vizitatori și s-a realizat 428.118 de vizitatori. Prin urmare, prognozele din
Proiectului de management 2017-2021 (2018: 350.000; 2019: 360.000; 2020:
380.000; 2021: 400.000) vor fi depășite. În acest context, estimările noastre sunt
următoarele: 2018: 450.000 vizitatori: 2019: 480.000 vizitatori; 2020: 510.000
vizitatori; 2021: 530.000 vizitatori.
3. Analiza programului minimal realizat
În perioada vizată toate proiectele propuse în programul minimal au fost
realizate conform bugetului aprobat de Ministerul Culturii și Identității Naționale .
În afara programului minimal asumat de instituția noastră în limitele subvenției
bugetare, au fost realizate, în plus, numeroase proiecte culturale prin fonduri
nerambursabile, venituri proprii și sponsorizări. Astfel, în perioada raportată, s-au
derulat 560 de proiectelor culturale în afara programului minimal a fost, reprezentând
expoziţii naţionale şi internaţionale, târguri, workshop-uri, congrese, conferinţe,
sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale, activități de pedagogie muzeală,
proiecte cu finanțări nerambursabile.
PARTEA II:
(Opţional)
Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate,
după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
Manager,
Dr. Lăcrămioara STRATULAT
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ANEXĂ
ASPECTE DIN CÂTEVA ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CURSUL
ANULUI 2017

Expoziţia „Valori ale artei românești în colecții particulare”, 20 februarie 2017 - 24 aprilie 201

Expoziție temporară. IA AIDOMA., 20 februarie 2017 - 23 martie 2017

Expoziție de pictură și desen ”Ilinca și G.M. Cantacuzino”, 15 -30 Martie 2017

Proiectul Serata Procopiu la Palat, lansat - lansat la 23 martie 2017

Expoziția „Instrumente medievale de tortură”, 21 martie 2017-20 ianuarie 2018

Expoziția temporară Mașinile lui Leonardo da Vinci, 28 martie 2017 - 20 ianuarie 2018.

Expoziția națională de artă naivă „Saloanele Moldovei”, ediția a XXVI-a, 7 aprilie 2017 - 14 mai 2017

Expoziție temporară. Paștele. Reperearhaice, 11 aprilie – 4 iunie 2017.

Expoziție temporară. Psaltirea de la Dragomirna, mărturie a artei creștine, 27 aprilie – 4 iunie 2017

Expoziția „Mircia
DUMITRESCU – desen,
gravură, sculptură”, 02
mai 2017 - 31 mai 2017

Expoziție temporară: Universul informației - publicații periodice din patrimoniul muzeal, 4-14 mai

Expoziţia
„Mihail
Kogălniceanu,
artizan al Independenţei României”,
Piatra-Neamț, 9 mai-15 iunie 2017

Expozitie „Afișul Polonez Contemporan/ Trei Perspective” (Ryszard Kajzer,
Lukasz Klis și Sebastian Kubica), 9- 31 mai 2017

Expoziția stradală „Palatul Unirii –
cartier regal (1917-1918)”.10 mai-10
decembrie 2017

Târgul meşterilor populari, ediţia a XVIII-a, 12-14 mai 2017

Expoziție temporară de artă naivă. „Lumea lui Măric”, 18 mai – 28 iunie 2017

Noaptea Europeană a Muzeelor 2017 la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, 20/21 mai 2017

„Bienala Internațională de Pictură”, Chișinău 2017, 26 iunie 2017 - 30 iulie 2017

Expoziția de pictură Van Duong Thanh: „A Sense of Vietnam”, 07 iulie 2017 - 20 august 2017

Expoziție Sunetul muzicii - de la cilindrul cu pini la banda magnetică, Buzău, 29 iulie - 30 septembrie 2017

Expoziția „Iașii în Primul Război Mondial (1916-1918)”,
3 august - 31 octombrie 2017

.

Conferința internațională Muzeele secolului al XXI-lea. Soluții inovative privind medierea artistică în
muzee și avantajele noilor tehnologii în amenajarea muzeală, organizată în cadrul proiectului SIMAP, 4-5
septembrie 2017

Simpozionul Internaţional „Bicentenar Kogălniceanu”,
05-07 septembrie 2017

Expoziția „Cucuteni, o incursiune în universul unei mari civilizații preistorice”. 26 septembrie - 17
decembrie 2017

Simpozionul Internaţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, ediţia a XIX-a,
28 septembrie-1 octombrie 2017

Manifestarea omagială „In memoriam Academician Cristofor Simionescu
(expoziţie, evocări și lansare de carte), 14 octombrie-14 noiembrie 2016

Expoziția Bienalei Internaționale de Gravură Contemporană – BIGC 2017, ediția a II-a, Iași N/E, proiect
cofinanțat AFCN, 21 - 22 octombrie 2017, Iași

Expoziţia Horea Paştina „Lumină lină, lini
lumini”, 1 noiembrie 2017 - 10 decembrie
2017

Simpozionul Naţional „Climatul Colecţiilor. Standarde şi practici”, 16-17 noiembrie 2017

Expoziția „Familia regală la Iași (1916-1918). De la Refugiu la Marea Unire”,
27 noiembrie 2017- 4 ianuarie 2018

Expoziție temporară. Arhiva vie, 2017 – 15 ianuarie 2018

Expoziție temporară Datini și obiceiuri de iarnă. Steaua17 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018.

PEDAGOGIE MUZEALĂ

„MEşteşugiM”. Atelier de confecţionatmărţişoare,22 februarie 2017

Educație muzeală. „MEşteşugiM”. Atelier de încondeiat ouă.,30 martie 2017

Conferinţă şi atelier despre mărţişor. Mărţişorul ieri şi azi dăruit copiilor, 7 martie 2017

Atelier de meșteșuguri tradițonale: olărit și prelucrarea lemnului. Parte a proiectului Erasmus ”Schools
Without Walls”. Beneficiari: liceeni din Turcia, Grecia, Polonia și România. 11 octombrie 2017

Atelier in cadrul proiectului MicroWorld, la care au participat elevi din clasa a IX-a
Colegiul Tehnologic Economic de Turism Iaşi, 11 aprilie 2017

Concert de muzică clasică susținut de ansamblul instrumental „La Clave” din Bilbao,
Spania - 2 iulie 2017

Fotografii de la prima ediție a
Proiectului Portativul tânărului artist
(11martie, 2017)

„Vânătoare de comori” la Palatul Culturii. Bilunar,
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi în parteneriat cu Questify Iași

